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افتتاحية العدد
خــداع قطاعــات واســعة مــن الجامهــر .رأت وحشــية طــوال حياتهــم الحقــرة ولــو ذرة مــا حققتــه الجامهــر
أيتها الرفيقات أيها الرفاق،
اإلرهابيــن وحقيقــة مرشوعهــم الدمــوي الرجعــي خــال بضعــة أيــام مــن التحــركات الثوريــة يف الشــوارع
خــروج هــذا العــدد مــن وعالقاتهــم اإلجراميــة مــع اإلمربياليــة والقــوى االقليميــة واملصانــع والجامعــات.
كــا تعلمــت الطالئــع العامليــة والشــباب الثــوري
مجلتكــم الشــيوعية والحريــة األشــد رجعيــة وفســادا .كــا رأت حقيقــة املــروع
مــع مــرور عــر ســنوات عــى انطــاق الحــركات الســيايس لألحــزاب االســامية املشــاركة يف اللعبــة أنــه ليــس كافيــا اســقاط رمــوز النظــام ،وتغيــر هــذه
الثوريــة التــي شــهدتها منطقــة الــرق األوســط وشــال الرســمية (حــزب العدالــة والتنميــة يف املغــرب والنهضــة الحكومــة بتلــك .ألن السياســات تبقــى هــي نفســها
افريقيــا ابتــداء مــن ســنة  .2011حــركات ألهمــت عــال يف تونــس واإلخــوان املســلمني يف مــر ،الــخ) ،بكونــه يف آخــر املطــاف .بــل إن الجامهــر تفهــم اليــوم أن
العــامل بــأرسه ،مبــا يف ذلــك البلــدان املتقدمــة صناعيــا ،مجــرد تنويعــة مــن تنويعــات املشــاريع الرأســالية ،األوضــاع ليــس فقــط مل تتحســن ،بــل صــارت أكــر
أمل نــر شــباب وعــال الواليــات املتحــدة وهــم يرفعــون حيــث تعمــل يف توافــق تــام مــع املؤسســات املاليــة ســوءا مــا كانــت عليــه قبــل عــر ســنوات .لقــد
خــال نضاالتهــم شــعار« :ثــورة حتــى النــر» ،ويكتبــون العامليــة والقــوى اإلمربياليــة وتطبــق سياســة التقشــف صــار مــن الســهل أن نــرح اليــوم أنــه ال إمكانيــة ألي
عــى الفتاتهــم« :ناضــل كمــري» ،الــخ !
والقمــع .كــا انفضحــت تيــارات إســامية أخــرى (مثــل حــل حقيقــي جــدي ودائــم يف ظــل الرأســالية ،وأن
لقــد كانــت بحــق عــر ســنوات مــن النضــاالت
الرأســالية هــي املشــكلة األساســية!
واالنتكاســات ،مــن االنتصــارات والهزائــم ،مــن
لقــد متكنــت األنظمــة الرأســالية يف املنطقــة
املــد والجــزر ،وكانــت عــى وجــه الخصــوص عــر كــا تعلمــت الطالئــع العامليــة والشــباب الثــوري
مــن النجــاة مــن املوجــة الثوريــة األوىل ،مــا أثــار
ســنوات مــن الــدروس املكثفــة ،تعلــم خاللهــا أنــه ليــس كافيــا اســقاط رمــوز النظــام ،وتغيــر هــذه إحبــاط البعــض وارتبــاك البعــض اآلخــر ،ممــن
عــال املنطقــة ،وجامهريهــا الكادحــة ،وشــبابها الحكومــة بتلــك .ألن السياســات تبقــى هــي نفســها شــاركوا يف تلــك الحــركات .الكثــر منهــم فقــدوا
الثــوري ،أكــر مــا ميكــن لهــم أن يتعلمــوه طيلــة يف آخــر املطــاف .بــل إن الجامهــر تفهــم اليــوم األمــل وقــرروا االنكفــاء عــى الــذات والبحــث عــن
عقــود مــن الركــود...
أن األوضــاع ليــس فقــط مل تتحســن ،بــل صــارت الخــاص الفــردي ،بــل انتقــل بعضهــم ،برصاحــة
جهــاز
يهــب
كيــف
املامرســة
لقــد رأوا يف
أو بشــكل مــوارب مبعســكر الــردة الرجعيــة ،يف
الدولــة بالعــي والغــازات املســيلة للدمــوع ،أكــر ســوءا مــا كانــت عليــه قبــل عــر ســنوات.
األحــزاب والجمعيــات غــر الحكوميــة واملنابــر
وحتــى الرصــاص الحــي ،ناهيــك عــن جهــاز لقــد صــار مــن الســهل أن نــرح اليــوم أنــه ال اإلعالميــة «املســتقلة» (طبعــا!!) ،الــخ وصــاروا
القضــاء ووســائل اإلعــام ...ليخــرس أصواتهــم إمكانيــة ألي حــل حقيقــي جــدي ودائــم يف ظــل يســبون الجامهــر «الجاهلــة» وينــرون اإلحبــاط
املطالبــة بالحريــة والكرامــة والعدالــة االجتامعيــة ،الرأســالية ،وأن الرأســالية هي املشــكلة األساســية! ويؤكــدون «اســتحالة تغيــر الوضــع» أو أنــه «مل
وكيــف يحمــي الطبقــة الرأســالية رغــم كل
يحــن األوان بعــد» ،ومــا إىل ذلــك مــن الســموم.
لكــن كل ذلــك مل يكــن ســوى وضــع مؤقــت ،بــل
جرامئهــا .فــإذا بجهــاز الدولــة يقــف عاريــا اليــوم العــدل واإلحســان يف املغــرب ،والســلفيون يف مــر،
باعتبــاره أداة يف يــد الطبقــة الســائدة لحاميــة مصالحهــا الــخ) باعتبارهــا جــزءا مــن النظــام خاصــة عندمــا اســتمر وقتــا أقــر بكثــر حتــى مــا كنــا نتوقــع.
وتأبيــد ســيطرتها ،وليــس «جهــازا يف خدمــة الجميــع» ســارعوا إىل إطفــاء «الحرائــق» للحفــاظ عــى الوضــع رسعــان مــا عــادت الجامهــر إىل الشــوارع ليــس فقــط
يف الســودان ولبنــان والعــراق والجزائــر وتونــس ،بــل
و «حكــا عــادال بــن الجميــع» ،ومــا إىل ذلــك مــن القائــم...
األوهــام...
آه كــم كان صعبــا ،يف الســابق ،إقنــاع ولــو بضعــة وكذلــك يف فرنســا والواليــات املتحــدة وبريطانيــا
هــذا درس يف منتهــى األهميــة مل تتعلمــه الجامهــر أشــخاص بهــذه الخالصــة التــي صــارت اآلن ماليــن وهونــغ كونــغ وغريهــا كثــر يف موجــة ثوريــة عامليــة
غــر مســبوقة.
يف كتــاب لينــن «الدولــة والثــورة» بــل يف الشــوارع النــاس مقتنعــن بهــا بشــكل عميــق.
وبتجربتهــا امللموســة املؤملــة ،والتــي ألنهــا ملموســة
صحيــح أن الجائحــة تســببت يف ابطــاء تلــك
واألهــم مــن كل ذلــك هــو أن الجامهــر اختــرت
ومؤملــة ســتنقش بعمــق يف وعيهــم أفضــل مــن أي قوتهــا واإلمكانيــات الهائلــة التــي متتلكهــا .فبالرغــم الســرورة ،وإيقافهــا ،مؤقتــا ،يف بعــض البلــدان ،لكنهــا
خطــاب أو مقــال.
مــن غيــاب التنظيــم والقيــادة والربنامــج ،وبالرغــم مــن مل تقــض عليهــا ،كــا أنهــا أضافــت مشــاكل جديــدة
اليــن
رب
الل
حقيقــة
كذلــك
الجامهــر
لقــد رأت
كل العفويــة التــي طبعــت الحركــة ،فقــد متكنــت مــن عــى املشــاكل الســابقة وفاقمــت بشــكل أكــر األزمــة
واملصالــح الحقيقيــة التــي يدافعــون عنهــا عندمــا إســقاط بعــض مــن أعتــى الدكتاتوريــن يف املنطقــة االقتصاديــة والسياســية واالجتامعيــة ،وفضحــت أكــر
تــدق ســاعة الحقيقــة .فبمجــرد مــا خــرج العــال والعــامل ،ففــر بنعــي وتنحــى مبــارك وتــم اســقاط فأكــر النظــام الرأســايل باعتبــاره نظامــا مجرمــا مفلســا
والشــباب الــكادح إىل الشــوارع لــي يأخــذوا مصريهــم عــي عبداللــه صالــح ومعمــر القــذايف واضطــر محمــد خطـرا عــى بقــاء الحضــارة البرشيــة نفســها .فقــد رأينــا
بأيديهــم ،تخــى اللرباليــون بــكل أنواعهــم عــن أقنعتهــم الســادس إىل الخــروج يف خطــاب بــدون أي موعــد كيــف يدفعــون بالعــال إىل العمــل يف رشوط خطــرة
«الحمــراء» وشــعاراتهم «الجذريــة» وارمتــوا ،مبــررات رســمي ،واســتعامل لغــة التوســل والوعــد بـــ «إصالحــات لــي يســتمر تدفــق األربــاح ،ورأينــا الالمبــاالة اإلجراميــة
شــتى ،يف أحضــان الــردة الرجعيــة ،وصارت الدعــوات إىل دســتورية» ،كــا ســقط البشــر وبعــده بوتفليقــة ،الــخ ،التــي تعاملــت بهــا الطبقــات الســائدة يف كل بلــدان
العــامل مــع معانــاة ومــآيس ماليــن النــاس الذيــن فقــدوا
«التعقــل» و«الحفــاظ عــى املؤسســات» ،مــن جانبهــم الــخ.
بديــا عــن املطالبــة بـــ «الدميقراطيــة» و«حقــوق
قبــل ذلــك كان الليرباليــون منهمكــن لعقــود مناصــب شــغلهم ومنازلهــم وحياتهــم ،يف حــن اســتمرت
االنســان»...
طويلــة يف صياغــة امللتمســات وتســول اإلصالحــات ،أقليــة مــن الطفيليــات يف مراكمــة ثــروات فاحشــة
كــا أنهــا رأت بتجربتهــا امللموســة حقيقــة ونــر الوهــم يف قــدرة الربملانــات عــى حــل املشــاكل خــال األزمــة وبفعــل األزمــة...
التنظيــات االســامية ،التــي متكنــت لعقــود طويلــة مــن امللحــة للجامهــر ،ومــا إىل ذلــك .لكنهــم مل يحققــوا
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اليــوم نســتذكر ثوراتنــا املجهضــة واملهزومــة ،ليــس مــن بــاب الحنــن ايل املــايض املــؤمل
وامنــا مــن بــاب التعلــم مــن تجاربنــا الثوريــة املريــرة ،التــي مل يكــن الســبب يف هزميتهــا
«قلــة كفاحيــة» الجامهــر ،أو «عــدم نضــج الظــروف» ،أو «أوهــام» الجامهــر ،بــل كان
الســبب الرئيــي ،مــن وجهــة نظرنــا ،هــو غيــاب برنامــج ثــوري يرفــع بشــكل واضــح
رايــة اســقاط الرأســالية .أو بعبــارة أخــرى غيــاب حــزب ماركــي ثــوري قــادر عــى
توحيــد وقيــادة تلــك النضــاالت العظيمــة إلنجــاز مهمــة انتــزاع الســلطة السياســة
واالقتصاديــة مــن يــد تلــك األقليــة مــن كبــار الرأســاليني الطفيليــن ،ووضعهــا تحــت
الرقابــة الدميقراطيــة ملجالــس العــال والفالحــن وعمــوم الكادحــن.
نحــن اليــوم ،يف مطلــع هــذه الســنة الجديــدة ،عــى مشــارف نهــوض نضــايل جديــد
تظهــر تباشــره يف الحـراك األخــر يف تونــس والهنــد وتايلنــد وروســيا وتشــييل واالكــوادور
وفرنســا ،نهــوض يشــارك فيــه جيــل جديــد مــن الشــباب مل يعــش هزائــم املــايض وال
إحباطاتــه وال يــرى أي أفــق يف ظــل األنظمــة القامئــة ويتحــرق للتغيــر الثــوري لهــذه
األوضــاع.
لهــذا الجيــل الجديــد مــن الشــباب الثــوري نتوجــه مبرشوعنــا الثــوري ونقــول :يــا لهــا
مــن دروس عظيمــة هــي دروس العرشيــة املاضيــة! ويــا لهــا مــن إمكانيــات ثوريــة
يحبــل بهــا الوضــع الحــايل! لكــن كذلــك يــا لهــا مــن مهــام كثــرة وجليلــة يتوجــب
علينــا إنجازهــا :مهــام بنــاء القيــادة الثوريــة قطريــا وأمميــا ،والنضــال مــن أجــل كســب
الجامهــر إىل رايــة الثــورة االش ـراكية.
أيتهــا الرفيقــات أيهــا الرفــاق ،ال تصدقــوا أن هــذا النظــام القائــم عــى االســتغالل واالفقار
وتلويــث البيئــة والحــروب ومــا ال يعــد مــن املــآيس هــو النظــام الوحيــد املمكــن أمــام
الجنــس البــري ،أو أنــه النظــام الوحيــد الــذي نســتحقه .كال ،ففــي مقدورنــا نحــن
العــال والشــباب الثــوري أن نبنــي عاملــا آخــر خــال مــن كل تلــك الــرور ،مــن خــال
إســقاط حكــم األقليــة مــن الطفيليــات املجرمــة ،التــي تحكــم اليــوم ،وبنــاء مجتمــع
يقــوم عــى التســيري املخطــط الدميقراطــي العقــاين لالقتصــاد لخدمــة مصالــح األغلبيــة.
أيتهــا الرفيقــات أيهــا الرفــاق ،هــذا هــو املــروع الــذي نناضــل مــن أجلــه ،نحــن التيــار
املاركــي األممــي ،فــإذا كنتــم تتفقــون معنــا التحقــوا بنــا ،يف هــذا النضــال التاريخــي،
الــذي هــو النضــال الوحيــد الــذي يســتحق أن يحيــى اإلنســان مــن أجلــه ،ايل األمــام
ايتهــا الرفيقــات وايهــا الرفــاق ،أمامنــا عــامل لنكســبه.

فلنجعــل مــن عــام  2021خطــوة
فــي مســار انتصــار الثــورة االشــتراكية
للتواصــل مــع التيــار املاركــي األممــي يف الــرق األوســط وشــال إفريقيــا،
ميكنكــم التواصــل معنــا عــى العناويــن التاليــة:
الربيد اإللكرتوين ملوقع ماركيس:
contact@marxy.com
contact@marxist.com
بريد موقع الدفاع عن املاركسية:
مجلة الشيوعية والحرية:
communismliberty@marxy.com
زوروا مواقعنا www.marxy.com :و www.marxist.com/arabic.htm
وصفحاتنا عىل مواقع التواصل االجتامعي:
فايسبوك:
https://www.facebook.com/marxycom
https://twitter.com/marxycom
تويرت:
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سنة سعيدة ...بالنسبة للبعض
يف هــذا املقــال يلقــي الرفيــق آالن وودز ،محــرر موقــع ،marxist.com
نظــرة عــى الحالــة املضطربــة للعــامل يف مســتهل ســنة  .2021الرأســالية
غارقــة يف أزمــة عميقــة .وبينــا يواصــل عــدد قليــل مــن أصحــاب املليــارات
مراكمــة ثــروات فاحشــة ،تجــد الغالبيــة العظمــى نفســها محــارصة بــن
جائحــة فــروس كورونــا وبــن الفقــر .لكــن املاركســيني يبقــون ،رغــم ذلــك،
متفائلــن .لقــد بــدأ العــال والشــباب يف تســخني عضالتهــم اســتعدادا
للمعــارك القادمــة.

«ذاك الذي ما زال يضحك ،مل يسمع بعد النبأ الرهيب»

(بريتولد بريخت)

«يزهر األمل عىل نحو رسمدي يف صدور البرش»

تحتوي

هــذه الكلــات الشــهرية لشــاعر القــرن الثامــن عــر
اإلنجليــزي العظيــم ،ألكســندر بــوب ،عــى حقيقــة عميقــة
عــن النفــس البرشيــة .فاألمــل يف آخــر املطــاف هــو الــذي ميكننــا مــن االســتمرار ،إنــه
مــا يدعمنــا خــال مرورنــا بتجــارب ومحــن الحيــاة.
وحتــى يف أحلــك اللحظــات ،عندمــا نشــعر باإلرهــاق مــن الصعوبــات التــي

سنة سعيدة؟

عنــد منتصــف الليــل ،ومــع تحــول يــوم  31دجنــر إىل  01ينايــر ،مــن املعتــاد
أن يتمنــى املــرء ألصدقائــه وعائلتــه ســنة جديــدة ســعيدة .وهــذه الســنة لــن تكــون
مختلفــة ،لقــد كان بــوب العجــوز محقــا متامــا :فاألمــل يزهــر عــى نحــو رسمــدي يف
صــدور البــر.
لذلــك قمنــا ،كاملعتــاد ،برفــع األنخــاب ومتنينــا للجميــع ســنة مليئــة بالســعادة
والصحــة واالزدهــار ،عــى أمــل أن تكــون ســنة  2021أفضــل مــن ســنة  .2020وعــى
كل حــال فإنــه مــن الصعــب أن تكــون أســوء!
لكــن ومــع ذلــك ،مــع ذلــك ...كــم منــا يؤمــن بالفعــل ،مــن أعــاق قلبــه ،بهــذه
املتمنيــات املتفائلــة؟ يف الحقيقــة هنــاك القليــل مــن األدلــة امللموســة لتربيرهــا.
مــا تــزال الجائحــة تنتــر خــارج نطــاق الســيطرة ،وتعــرض ماليــن النــاس
للمعانــاة واملــوت .يف نهايــة  ،2020بلــغ العــدد اإلجــايل لحــاالت اإلصابــة بفــروس
كورونــا عــى النطــاق العاملــي ،مــا مجموعــه  ،82.421.447وبلــغ العــدد اإلجــايل
للوفيــات املســجلة .1.799.076
ورغــم ذلــك فإنــه ليــس هنــاك مــن شــك يف أن هــذه األرقــام الرســمية تقلــل
بشــكل كبــر مــن تقديــر الوضــع الحقيقــي .مــن ميكنــه أن يصــدق اإلحصــاءات
تحيــط بنــا مــن جميــع الجهــات ،فــإن هــذا االعتقــاد الراســخ بــأن األمــور ستتحســن الرســمية لألشــخاص الذيــن ماتــوا بســبب هــذا املــرض املــروع يف الهنــد ،عــى ســبيل
يف النهايــة هــو الــذي يوفــر لنــا القــوة املعنويــة الالزمــة ملواصلــة العيــش والنضــال ،املثــال؟
ولتأكيــد هــذه النقطــة تكفــي اإلشــارة إىل التزويــر
حتــى عندمــا يبــدو أن كل االحتــاالت تســر ضدنــا.
لكــن مــا الــذي ســيحدث إذا انطفــأ كل أمــل؟ مــا تــزال الجائحــة تنتــر خــارج نطــاق الصــارخ لإلحصــاءات يف بريطانيــا ،وغريهــا مــا يســمى
إن عاملــا بــا أمــل ســيكون مكانــا مظلــا حقــا .الســيطرة ،وتعــرض ماليــن النــاس للمعانــاة بالبلــدان املتقدمــة ،بهــدف تقليــل عــدد الوفيــات
ســيكون مــن املســتحيل العيــش يف مثــل ذلــك العــامل .واملــوت .يف نهايــة  ،2020بلــغ العــدد اإلجــايل الناتجــة عــن الفــروس.
ومبــا أن الفريوســات ال تُظهــر أي اح ـرام للحــدود
وإذا مــا انتزعــت مــن النــاس األمــل يف مســتقبل لحــاالت اإلصابــة بفــروس كورونــا عــى
الوطنيــة ،فإنــه حتــى البلــدان األكــر ث ـرا ًء مل تنــج .إذ
أفضــل ،ســتنتزع منهــم كل مــا تبقــى مــن إنســانيتهم النطــاق العاملــي ،مــا مجموعــه ،82.421.447
ميكــن العثــور عــى بعــض مــن أســوء اإلحصائيــات يف
وكرامتهــم.
إن افتقــاد األمــل ال يــرك ســوى شــعور واحــد وبلــغ العــدد اإلجــايل للوفيــات املســجلة الواليــات املتحــدة نفســها ،حيــث تعتــر فلوريــدا حاليــا
ممكــن ،وهــذا الشــعور هــو اليــأس .ميكــن للنــاس .1.799.076
بــؤرة للوبــاء.
يف أحــد املستشــفيات بلــوس أنجلــوس تجــاوزت
االســتجابة لليــأس بأشــكال مختلفــة .لكــن يف األســاس ليــس أمامهــم ســوى طريقــن:
األول هــو طريــق الســلبية والالمبــاالة ،ويف النهايــة االســتنتاج بــأن الحيــاة ال تســتحق حــاالت اإلصابــة بكوفيــد  19طاقــة املستشــفى االســتيعابية ،مــا اضطرهــم إىل رعايــة
أن تعــاش .ثــم هنــاك طريــق آخــر :فالبــر مخلوقــات شــديدة العنــاد ،ولــن يتوصلــوا ضحايــا املــرض يف محــل لبيــع الهدايــا .هــذه هــي حقيقــة الوضــع يف أغنــى بلــد يف
عــن طيــب خاطــر إىل نتيجــة مفادهــا أنــه ال يوجــد مخــرج ،لــذا فالطريــق الثــاين العــامل.
هــو :طريــق الثــورة.
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مسألة طبقية

تضاعــف انعــدام األمــن الغــذايئ منــذ العــام املــايض ،ووصــل إىل أعــى مســتوى
لــه منــذ  ،1998أي الســنة التــي بــدأ فيهــا ألول مــرة جمــع البيانــات حــول قــدرة األرس
األمريكيــة عــى الحصــول عــى مــا يكفــي مــن الغــذاء .ووفقــا الســتطالع حديــث فقــد
قــال واحــد مــن بــن كل مثانيــة أمريكيــن إنــه مل يجــد ،يف بعــض األحيــان أو يف كثــر
مــن األحيــان ،مــا يكفــي مــن الطعــام خــال شــهر نوفمــر.
وقــد قــدم بنــك الطعــام يف ســان فرانسيســكو-مارين ،الــذي يعمــل يف إحــدى
أغنــى مقاطعــات الواليــات املتحــدة -ســان فرانسيســكو وماريــن -خدماتــه لحــوايل
 60ألــف أرسة ،أي ضعــف مســتوى مــا قبــل انطــاق جائحــة كوفيــد  .19ويــوم 14
دجنــر ذكــرت يب يب يس نيــوز أنــه:

قــال تروتســي ذات مــرة ،مستشــهدا بكلــات الفيلســوف العظيــم ســبينوزا ،إن
مهمتنــا هــي« :أال نبــي وال نضحــك ،بــل أن نفهــم».
يُقــال لنــا باســتمرار إنــه يجــب
علينــا أن نتحــد ملواجهــة عــدو
مشــرك ،عــدو قــاس ال يرحــم وغــر
مــريئ يســمى كوفيــد « .19نحــن
جميعــا يف مركــب واحــد» ،هــذا هــو
الشــعار الخاطــئ واملنافــق الــذي
عــى الرغــم مــن أن الجــوع ليــس شــيئا جديــدا يف أمريــكا ،فإنــه
يســعى مــن خاللــه األثريــاء واألقويــاء
قــد كان للجائحــة تأثــر كبــر .لقــد أصبــح انعــدام األمــن الغــذايئ
إىل رصف انتباهنــا عــن الحقيقــة
مشــكلة وطنيــة منتــرة ومل تســتنث حتــى بعــض املناطــق األكــر ثــراء.
الواضحــة بــأن الجائحــة الحاليــة هــي
ومنــذ أوائــل نوفمــر ،يف مــكان ليــس بعيــدا عــن نــادي ترامــب الوطنــي للغولــف
أيضــا مســألة طبقيــة.
يف فريجينيــا ،يف منطقــة كانــت تشــهد أدىن معــدالت الجــوع يف البــاد ،قدمــت
كال لســنا «جميعــا يف مركــب
منظمــة  Loudoun Hunger Reliefالطعــام ملــا بــن  750و 1100أرسة يف
واحــد» ،بــل الواقــع هــو العكــس
أســبوع واحــد ،بزيــادة قدرهــا  225٪عــن املتوســط األســبوعي ملــا قبــل الجائحــة.
متامــا .لقــد ســاعدت الجائحــة عــى
وقالــت املديــرة التنفيذيــة جنيفــر مونتغمــري« :لقــد رأينــا أشــخاصا مل يكونــوا
كشــف االنقســامات العميقــة بــن
بحاجــة إىل هــذا النــوع مــن املــوارد مــن قبــل» .وأضافــت« :لقــد كان مــن الواضــح
األغنيــاء والفقــراء ،أي خــط الصــدع
أنهــم كانــوا عــى بعــد شــيك واحــد أو اثنــن مــن الوقــوع يف مشــكلة خطــرة».
الحقيقــي الــذي يقســم املجتمــع إىل أولئــك الذيــن هــم محكــوم عليهــم باملــرض
«لقد فقدت كربيايئ»
واملــوت بشــكل مــروع ،وبــن أولئــك الذيــن ليســوا كذلــك.
خــذوا عــى ســبيل املثــال ســائق شــاحنة مــن فلوريــدا ،يدعــى عمــر اليتــر ،يبلــغ
ويف أعقــاب الجائحــة جــاء أعمــق ركــود اقتصــادي يف العــر الحديــث .رضبــت
مــن العمــر  42عامــا .لقــد فقــد وظيفتــه يف فربايــر بســبب الجائحــة ،وكان منــذ ذلــك
األزمــة االقتصاديــة العامليــة الواليــات املتحــدة بشــدة .وخــال الجائحــة تقــدم 40
الحــن يعيــش عــى مدخراتــه يف نــزل صغــر يف جاكســونفيل مــع زوجتــه وأطفالــه.
مليــون أمريــي بطلــب إعانــة للبطالــة .فكــا هــي العــادة دامئــا :الفقـراء هــم أكــر
لكــن مدخراتهــم تنفــذ برسعــة.
مــن يعــاين.
قــال اليتــر« :كانــت مدخــرايت  22ألــف دوالر عندمــا ذهبنــا إىل اإلقامــة يف
عــام  2019أفــاد بنــك االحتياطــي الفيــدرايل أن أربعــة مــن بــن كل  10أمريكيــن
النــزل .أدى ذلــك إىل وصولنــا إىل حــوايل 17.300
ليــس لديهــم مــا يكفــي مــن املــال يف حســاباتهم
كال لســنا «جميعــا يف مركــب واحــد» ،بــل الواقــع
دوالر .رصفنــا الباقــي عــى كوبونــات الغــذاء .لقــد
املرصفيــة لتغطيــة  400دوالر مــن النفقــات غــر
هــو العكــس متامــا .لقــد ســاعدت الجائحــة عــى ســاعدنا ذلــك كث ـرا ،لكــن لدينــا طفــان مصابــان
املتوقعــة .وقــد أخــذ هــذا الوضــع خــال األشــهر
كشــف االنقســامات العميقــة بــن األغنيــاء والفقـراء ،بالتوحــد الشــديد ،وهنــاك دواء وعــاج يجــب دفــع
القليلــة األوىل مــن عــام  ،2020منعطفــا دراماتيكيا
أي خــط الصــدع الحقيقــي الــذي يقســم املجتمــع إىل مثنهــا».
نحــو األســوء.
وبينــا يواصــل اليتــر البحــث عــن عمــل ،فــإن
اضطــرت الطبقــة الحاكمــة ،التــي أحســت أولئــك الذيــن هــم محكــوم عليهــم باملــرض واملــوت
مصــدر قلقــه األكــر واألكــر إلحاحــا هــو كيفيــة
بالرعــب مــن الخطــر الــذي ميثلــه هــذا الوضــع ،بشــكل مــروع ،وبــن أولئــك الذيــن ليســوا كذلــك.
تأمــن منــزل لعائلتــه .لقــد تراكمــت عليهــم أربعــة
إىل اتخــاذ إجـراءات طارئــة .والدولــة ،التــي عليهــا،
أســابيع مــن اإليجــار وهــم اآلن مهــددون باإلخــاء.
وفقــا لنظريــة الســوق الحــرة ،أال تلعــب أي دور يف الحيــاة االقتصاديــة قــد صــارت
وكجــزء مــن سياســة اإلخــاء التــي يتبناهــا النــزل ،ميكــن لــإدارة إزالــة التجهيزات
اآلن الــيء الوحيــد الــذي يدعــم النظــام الرأســايل.
التــي تعتربهــا غــر رضوريــة مــن غرفتهــم .انتزعــوا منهــم هــذا األســبوع التلفزيــون،
يف شــهر مــارس املــايض ،وافــق املرشعــون األمريكيــون عــى رصف أكــر مــن 2.4
وهــو الــيء الــذي يحتاجــه الزوجــان بشــدة لتهدئــة ابنهــا جــال ،الــذي تجعلــه
تريليــون دوالر كمســاعدة اقتصاديــة للــركات واألرس ،يف محاولــة لتخفيــف الضائقــة
إصابتــه بالتوحــد غــر قــادر عــى الــكالم.
االقتصاديــة التــي تعــاين منهــا ماليــن العائــات .يف الواقــع تــم إنفــاق معظــم هــذه
األمــوال عــى شــكل منــح ســخية لألثريــاء .لكــن األمــوال املمنوحــة للعاطلــن قــد
عملــت بــا شــك عــى تخفيــف آثــار األزمــة عــن الفئــات األكــر فق ـرا وهشاشــة يف
املجتمــع.
لكــن الدعــم اســتمر يتضــاءل منــذ الصيــف ،ومــن املقــرر أن تنتهــي صالحيــة
العديــد مــن الربامــج الرئيســية -مبــا يف ذلــك إعانــات العــال املؤقتــن والعاطلــن عــن
العمــل ألكــر مــن ســتة أشــهر -يف نهايــة دجنــر .وبســبب ســحب الحكومــة للدعــم
صــار هنــاك عــدد متزايــد مــن النــاس عاجزيــن عــن توفــر طعــام كاف أو يتخلفــون
عــن دفــع اإليجــار ومختلــف الفواتــر األخــرى.

الجوع يف الواليات املتحدة
يجــد الكثــر مــن النــاس اآلن أنفســهم يف وضــع يائــس .فبعــد أن فقــدوا فجــأة
وظائفهــم ،صــاروا يواجهــون خطــر فقــدان منازلهــم .ليــس لديهــم دخــل وال أمــوال
كافيــة لـراء الطعــام .وتعــاين ماليــن العائــات مــن الجــوع يف أغنــى بلــد يف العــامل.
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قــال اليتــر« :نحــن أرسة مكونــة مــن خمســة أف ـراد ،وال توجــد مالجــئ متاحــة
الســتقبالنا اآلن».
وأضــاف« :لقــد فقــدت كربيــايئ .نحــن متــردون تقريبــا اآلن .كنــت دامئــا رجــا
معتـزا بنفســه .لقــد عملــت طــوال حيــايت ،وكان لدينــا دامئــا منــزل جميــل وســيارات
جميلــة.
أعــرف كيــف نشــأت ،لقــد كان عــي العمــل للحصــول عــى تلــك األشــياء .وقــد
تــم انتزاعهــا منــي دون أي خطــأ منــي».
هــذا هــو الوجــه الحقيقــي الوحــي للرأســالية يف القــرن الحــادي والعرشيــن.
وال يوجــد وجــه غــره .يف األول مــن ينايــر  ،2021مل تكــن كلمــة ‹ســنة ســعيدة› ســوى
عبــارة جوفــاء مــرة بالنســبة ملــا ال يقــل عــن  12مليــون مواطــن أمريــي.

سنة سعيدة لألثرياء

لكــن مهــا! دعونــا ال نكــون مكتئبــن جــدا ،إذ ليســت كل األخبــار ســيئة .ففــي
خضــم هــذا البحــر الالمتناهــي مــن البــؤس البــري واملعانــاة والجــوع واملــوت ،هناك
أنــاس يبلــون بشــكل جيــد بالفعــل.
ففــي الوقــت الــذي كان فيــه أكــر مــن  40مليــون أمــريك يتقدمــون بطلبــات
للحصــول عــى إعانــة بطالــة ،شــهد أصحــاب املاليــر زيــادة ثرواتهــم بأكــر مــن
نصــف تريليــون دوالر .لقــد كانــت ســنة  2020بالنســبة لهــؤالء األشــخاص ســنة
ســعيدة جــدا بالفعــل .وليــس هنــاك عــى اإلطــاق أي ســبب للشــك يف أن ســنة
 2021ســتكون أكــر ســعادة.
خــذوا فقــط حالــة رئيــس رشكــة أمــازون جيــف بيــزوس .لقــد أصبــح أول شــخص
عــى اإلطــاق ميتلــك ثــروة إجامليــة تزيــد عــن  200مليــار دوالر .ومنــذ بدايــة شــهر
مــارس ،عندمــا شــهدت الواليــات املتحــدة أوىل حــاالت الوفــاة بســبب فــروس
كورونــا ،تضخمــت ثــروة بيــزوس مبقــدار  74مليــار دوالر ،لذلــك فــإن هــذا ســبب
كاف لالحتفــال!
يجنــي الســيد بيــزوس اآلن مــن األمــوال يف الثانيــة الواحــدة أكــر مــا يجنيــه
العامــل األمريــي العــادي يف أســبوع كامــل .سيكســب املواطــن األمريــي العــادي،
الحاصــل عــى درجــة البكالوريــوس ،يف حياتــه حــوايل  2.2مليــون دوالر ،بينــا يجنــي
بيــزوس حــوايل  2.2مليــون دوالر يف  15دقيقــة.
وبامتالكــه لـــ  190مليــار دوالر ،يعتــر الرئيــس التنفيــذي لرشكــة أمــازون ثريــا
لدرجــة أن بإمكانــه إنفــاق  02مليــون دوالر مقابــل كل دوالر ينفقــه مواطــن أمريــي
متوســط .إن ثروتــه تزيــد عــن ضعــف ثــروة النظــام امللــي الربيطــاين بأكملــه وأكــر
مــن الناتــج املحــي اإلجــايل لبلــدان بأكملهــا.
لكنــه مل يكــن الوحيــد يف حظــه الجيــد .فقــد شــهد قطــب قطــاع الكازينوهــات،
شــيلدون أديلســون ،ارتفــاع ثروتــه مبقــدار  05ماليــر دوالر ،بينــا شــهد إيلــون
موســك زيــادة ثروتــه بـــ  17,2مليــار دوالر .وعنــد جمــع هــذه األرقــام معــا تجــد أن
أصحــاب املاليــر يف الواليــات املتحــدة قــد رفعــوا حتــى اآلن ،أثنــاء جائحــة كوفيــد ،19
إجــايل صــايف ثروتهــم بـــ  637مليــار دوالر.
وكــا ســبق لنــا أن أرشنــا فــإن جــزء كبـرا مــن ثروتهــم الجديــدة قــد جــاء مبارشة
مــن املنــح الســخية التــي قدمــت لهــم مــن الخزينــة العامــة .حيــث أن القســم األكــر
مــن املبلــغ الضخــم الــذي قدمتــه الحكومــة ملواجهــة األزمــة ،قــد ذهــب مبــارشة إىل
جيــوب  01%األكــر ثـراء.
ومــن ثــم فــإن القوانــن الرضيبيــة الصديقــة لألثريــاء والثغ ـرات تبقــي هــؤالء
املليارديــرات يف القمــة .وليســت
هــذه ســوى الســبل القانونيــة يجنــي الســيد بيــزوس اآلن مــن
التــي يتخذهــا األثريــاء لتجنــب األمــوال يف الثانيــة الواحــدة أكرث
دفــع الرضائــب .قــدر الباحثــون،
عــام  ،2017أن حــوايل  10%مــا يجنيــه العامــل األمريــي
العــادي يف أســبوع كامــل
مــن الناتــج املحــي اإلجــايل
العاملــي مخبــأ يف املــاذات

الرضيبيــة .ووجــدت دراســة متــت يف عــام  2012أن أغنــى أغنيــاء العــامل يخبــؤون مــا
يصــل إىل  32تريليــون دوالر يف املــاذات الرضيبيــة.
إن الفجــوة التــي تفصــل بــن الذيــن ميلكــون وبــن الذيــن ال ميلكــون اتســعت
إىل هاويــة ال ميكــن رأبهــا ،مــا يــؤدي إىل تعميــق االســتقطاب االجتامعــي والســيايس
وخلــق م ـزاج متفجــر داخــل املجتمــع .وقــد تأكــدت هــذه الحقيقــة بشــكل واضــح
مــن خــال األحــداث التــي شــهدتها واشــنطن يف األيــام األخــرة.

موقف دونالد جي ترامب األخري

إن الحصــول عــى تصــور عقــاين حــول طريقــة عمــل دمــاغ دونالــد ترامــب
املعقــد ،مهمــة تســتحق مقــدرة ذهنيــة أكــر بكثــر مــن التــي ميتلكهــا مؤلــف هــذا
املقــال .لكــن ومــع ذلــك فإنــه ليــس مــن املســتحيل متامــا تقديــم تخمــن بشــأن
دوافعــه يف هــذه املســألة.
كان الكونغــرس قــد وصــل إىل طريــق مســدود منــذ الصيــف بشــأن حزمــة
مســاعدات جديــدة ملواجهــة الجائحــة كان مــن املفــرض أن تســاعد حــوايل  12مليــون
عامــل مهدديــن بتوقــف املســاعدات يف  31دجنــر.
ويف النهايــة توافــق الجمهوريــون والدميقراطيــون عــى مــروع قانــون حل وســط
مــن شــأنه ،مــن بــن أمــور أخــرى ،أن ميــدد مســاعدة البطالــة حتــى نهايــة مــارس.
لكــن وأمــام دهشــة الجميــع رفــض الرئيــس التوقيــع .يحتــج ترامــب اآلن عــى أن
املبلــغ الــذي س ـ ُيقدم للمســتفيدين قليــل للغايــة ،وهــذا صحيــح متامــا ،وأنــه يقــف
إىل جانــب األمريكيــن الفقـراء ضــد الكونغــرس املتشــدد ،وهــذا ادعــاء زائــف متامــا.
الحقيقــة هــي أن املبلــغ البائــس الــذي تــم تحديــده كان نتيجــة لتكتيــكات
املامطلــة التــي اتبعهــا الجمهوريــون -أي حــزب دونالــد ترامــب نفســه .لــو أنــه
كان يعــارض ذلــك حقــا ،لــكان يف إمكانــه توضيــح وجهــة نظــره منــذ فــرة طويلــة،
وبالتــايل توفــر الكثــر مــن الوقــت واملتاعــب .لكنــه مل يفعــل ذلــك.
يف الواقــع لقــد أيــد االقـراح األصــي وظــل صامتــا حتــى اللحظــة األخــرة التــي
وضعــت فيهــا الفاتــورة عــى مكتبــه ،قبــل أســابيع قليلــة مــن تلقيــه األمــر بإخــاء
املكتــب البيضــاوي .مــن الواضــح أن األمريــن ليســا منفصلــن.
هناك شــيئان
واضحــان للغايــة
هنــا :األول هــو
أن دونالــد
جيــه ترامــب
مرتبط بشــدة
مبنصبه
كرئيس
ألعظــم قــوة
يف العــامل،
وليس
مستعجال
عــى اإلطــاق
حــزم
يف
حقائبــه .بــل
عــى
إنــه
العكــس مــن
ذلــك ينــوي التمســك
بالســلطة حتــى اللحظــة
األخــرة ،بنفــس اليــأس الــذي
ميســك بــه الغريــق بالقــش.

لكــن ولســوء الحــظ تقلصــت إمــدادات الرئيــس مــن القــش بشــكل حــاد خــال
األســابيع التــي تلــت االنتخابــات .ويف حركــة يائســة مــن جانبــه ،تذكرنــا بحملــة
الج ـرال كاســر األخــرة ،قــام دونالــد ترامــب بالنفــخ يف البــوق لحشــد قواتــه حــول
العلــم.
عــدد قليــل فقــط مــن الجمهوريــن يف مجلــس الشــيوخ مــن لبــوا الدعــوة .بــل
حتــى أنصــاره األكــر والء يف التسلســل الهرمــي للحــزب الجمهــوري ،والذيــن قــرأوا
بشــكل جيــد موازيــن القــوى ،توصلــوا إىل نتيجــة منطقيــة مفادهــا أن الحــذر أفضــل
مــن الشــجاعة.
ولزيــادة الطــن بلــة رسب بعــض الناممــن املاكريــن (الذيــن صــارت أعدادهــم
تتضاعــف يومــا بعــد يــوم) تســجيال للرئيــس وهــو يحــاول التنمــر عــى ســكرتري
واليــة جورجيــا ،بـراد رافينســبريغر ،لـــ «العثــور» عــى  11.780صوتــا إللغــاء انتصــار
جــو بايــدن هنــاك .وقــد كان هــذا رمبــا عامــا يف دفــع أعضــاء مجلــس الشــيوخ
الجمهوريــن إىل اتخــاذ قرارهــم .لقــد تخلــوا عنــه مثلــا تهجــر الجــرذان ســفينة
تغــرق.
تشــكل أفعــال عــدم الــوالء الجبــان هــذه إهانــة عميقــة لرجــل مل يعتــد لفــرة
طويلــة عــى أي عصيــان مــن أي نــوع .مل يكــن مــن املمكــن نهائيــا تخيــل أن متــر
خيانــة بهــذا الحجــم بــدون عقــاب .وهكــذا فبينــا كان اآلخــرون منشــغلني بتغليــف
هدايــا عيــد امليــاد الخاصــة بهــم ،كان دونالدنــا يعــد مفاجــأة عيــد امليــاد األخــرة
ألصدقائــه وحلفائــه الســابقني ،وهــي مفاجــأة لــن ينســوها رسيعــا.
وحتــى لــو كان ذلــك يعنــي معانــاة ماليــن األمريكيــن الفق ـراء مــن الجــوع،
فســوف يســجله التاريــخ كرئيــس أراد تقديــم املزيــد مــن األمــوال للفقــراء .لقــد
كانــت تلــك مجــرد كذبــة بالطبــع ،وقــد رفــع هــذا الرئيــس فــن الكــذب إىل مســتويات
جديــدة غــر مســبوقة.
لكــن الــيء الرئيــي ليــس مــا هــو حقيقــي ،بــل مــا يعتقــد النــاس أنــه حقيقــي.
ومــا يعتقــده النــاس ســيكون مفيــدا للغايــة خــال االنتخابــات الرئاســية املقبلــة،
عندمــا ســيعود دونالــد جيــه ترامــب ،عــى عكــس الج ـرال كاســر ،للهجــوم مــرة
أخــرى.
ميكــن للمــرء أن يتخيــل مشــاعر البهجــة الخبيثــة التــي أزاح بهــا الرئيــس
الوثيقــة ،الــيء الــذي كان مبثابــة إطــاق قنبلــة يدويــة عــى صفــوف الجمهوريــن
يف الكونغــرس.
«ها أنتم أولئك يا أصدقايئ الرائعني! عيد ميالد مجيد وسنة سعيدة!».
يشــعر دونالــد جيــه ترامــب بالرضــا ألنــه يعلــم أنــه حتــى لــو أُجــر عــى مغــادرة
البيــت األبيــض ،فســيكون قــد فعــل ذلــك بضجــة كــرى ،وليــس بتذمــر .لقــد تســببت
تلــك الخطــوة يف بــث الذعــر يف الكونغــرس .لكــن ذلــك مل يكــن شــيئا مقارنــة مبــا
ســيأيت.

املواجهة

الدميوقراطيــة الربجوازيــة نبــات هــش للغايــة ال ميكنــه أن يزدهــر إال يف تربــة
معينــة جيــدة التغذيــة .إنــه امتيــاز تاريخــي ال متتلكــه ســوى األمــم الرأســالية األكــر
تقدمــا وازدهــارا ،حيــث متتلــك الطبقــة الحاكمــة فائضــا كافيــا مــن الــروة لتقديــم
تنــازالت للطبقــة العاملــة ،فتتمكــن بذلــك مــن تخفيــف حــدة الــراع الطبقــي،
ومنــع انــدالع رصاع مفتــوح بــن األغنيــاء والفق ـراء.
نجحــت الطبقــة الحاكمــة لفــرة طويلــة جــدا -أكــر مــن  100عــام يف بلــدان
مثــل الواليــات املتحــدة وبريطانيــا -يف إقامــة درجــة معينــة مــن التــوازن الســيايس
واالجتامعــي ،ليــس باســتخدام القــوة املبــارشة بــل باســتخدام نــوع مــن االتفــاق
الــودي والحلــول الوســط بــن الطبقــات املتناحــرة.
تــم تحقيــق ذلــك يف حالــة بريطانيــا مــن خــال نظــام الحزبــن -حــزب املحافظني
وحــزب العــال -اللــذان اســتمرا يتناوبــان عــى الحكومــة عــى فـرات منتظمــة ،دون
أن يشــكال أي تحــد لســيادة رأس املــال .ويوجــد ترتيــب مامثــل يف الواليــات املتحــدة
مــع تقاســم الســلطة بــن الجمهوريــن والدميقراطيــن.
كان هــذا الحــل الوســط ،يف الواقــع ،قناعــا مكــن مــن إخفــاء االنقســامات
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الجوهريــة املوجــودة يف املجتمــع ،ومنــع أي تحــد جــدي للوضــع القائــم .وكــا
قــال الكاتــب األمريــي العظيــم غــور فيــدال« :جمهوريتنــا لهــا حــزب واحــد ،حــزب
امللكيــة الخاصــة ،بجناحــن ميينيــن» .لكــن أزمــة الرأســالية غــرت كل يشء .لقــد أدى
االنقســام الحــاد واملتزايــد بــن األغنيــاء والفق ـراء إىل انهيــار اإلجــاع القديــم.
يوجــد يف كل مــكان ،تحــت مظاهــر الهــدوء الســطحي ،غليــان مــن الســخط
الــذي يعــر عــن نفســه يف انــدالع موجــات دوريــة للغضــب الشــعبي ضــد النظــام
القديــم ومؤسســاته وأحزابــه وقادتــه وأخالقــه وقيمــه .صحيــح أن هــذا الســخط
يفتقــر إىل تعبــر ســيايس واضــح ،فهــو مشــوش وغــر متامســك ،وميكــن لــه يف بعــض
األحيــان أن يتخــذ شــكال رجعيــا.
هــذا االفتقــار إىل الوضــوح ليــس مفاجئــا .إنــه نتيجــة لضعــف العامــل الــذايت،
لحقيقــة أن قــوى املاركســية الحقيقيــة قــد تراجعــت طــوال فــرة تاريخيــة كاملــة،
تاركــة املجــال مفتوحــا لجميــع أنــواع اإلصالحيــن واإلصالحيــن اليســاريني املشوشــن،
والذيــن ،بســبب عــدم امتالكهــم هــم أنفســهم ألفــكار واضحــة ،عاجــزون بنيويــا عــن
تقديــم أي حلــول للمشــاكل امللتهبــة التــي تواجــه الجامهــر.
ويف ســياق ســعيها الحثيــث إليجــاد مخــرج مــن األزمــة ،تبحــث الجامهــر عــن
تعبــر ومنفــذ لغضبهــا تجــاه مظــامل النظــام االجتامعــي والســيايس الحــايل الفاقــد
للرشعيــة .وهــو مــا ميكــن أن يتــم اســتغالله مــن قبــل الدمياغوجيــن اليمينيــن
عدميــي الضمــر مــن أمثــال دونالــد ترامــب.
لكــن يف مثــل هــذه الحــركات املشوشــة وغــر املتجانســة ،مــن الــروري لنــا أن
نتعلــم كيفيــة التمييــز بــن مــا هــو رجعــي وبــن مــا هــو انعــكاس لالحتجــاج العفــوي
ضــد الوضــع القائــم ،وأال ننخــدع بفعــل العوامــل الثانويــة والنزعــة االنطباعيــة
العاطفيــة.
إن االنطباعيــن الســطحيني ،مــن أمثــال بــول ماســون يف بريطانيــا وكثــرون غــره
ممــن يطلــق عليهــم اســم يســار ،ال يــرون ســوى العنــارص الرجعيــة يف الرتامبيــة،
والتــي يطابقــون بحامقــة بينهــا وبــن الفاشــية ،دون أن ميتلكــوا أدىن فهــم ملــا تعنيــه
الفاشــية حقــا .ال ميكــن ملثــل تلــك األفــكار املشوشــة أن تســاعدنا يف فهــم املعنــى
الحقيقــي للظواهــر املهمــة.
يقودهــم هــذا اله ـراء مبــارشة إىل مســتنقع سياســات التعــاون الطبقــي .ومــن
خــال ترويجهــم لفكــرة «أهــون الرشيــن» الخاطئــة ،يدعــون الطبقــة العاملــة
ومنظامتهــا إىل التحالــف مــع العــدو الطبقــي ،أي الليرباليــن الربجوازيــن ،الذيــن
يزعمــون أنهــم «مدافعــون عــن الدميقراطيــة».
واألســوء مــن ذلــك هــو أنهــم ،وبســبب عزفهــم املســتمر عــى وتــر الخطــر
املزعــوم للفاشــية ،مــن املحتمــل أن يشــلوا الطبقــة العاملــة عندما ســتواجه تشــكيالت
فاشــية حقيقيــة يف املســتقبل .إن منظــري رأس املــال الجديــن ،كــا ســرى ،يفهمــون
مــا يحــدث أفضــل بكثــر مــن هــؤالء اليســاريني املزيفــن الجاهلــن واملاركســيني
الســابقني ،مــن أمثــال بــول ماســون.
لكــن وبالعــودة إىل األحــداث التــي شــهدتها واشــنطن ،فــإن مــا كشــفت عنــه يف
األســاس هــو حقيقــة أن االســتقطاب داخــل املجتمــع قــد وصــل إىل النقطــة الحرجــة
حيــث يتــم اختبــار مؤسســات الدميقراطيــة الربجوازيــة إىل درجــة التدمــر .وهــذا
هــو الســبب يف أن الطبقــة الســائدة ،وممثليهــا السياســيني يف كل مــكان ،يشــعرون
بالرعــب مــن ســلوك دونالــد جــي ترامــب.
ليــس لرتامــب أي وزن يف مجــال التنظــر الســيايس االس ـراتيجي .إنــه تجريبــي
جاهــل ،هدفــه الوحيــد يف الحيــاة هــو التباهــي بالــذات والتمســك بالســلطة واملكانة.
وهــذه حقــا وصفــة مناســبة لرجــل ليســت لديــه أي مبــادئ مــن أي نــوع .وعــى
الرغــم مــن أنــه ليــس ذكيــا بشــكل خــاص ،فقــد وهبــه خالقــه جرعــة غــر قليلــة مــن
الدهــاء الحيــواين املنحــط.
ال ميكــن لرتامــب أبــدا أن يتقبــل فكــرة خســارة املنصــب بــيء مبتــذل مثــل
االنتخابــات .لقــد كان قــد قــرر مســبقا أن النتائــج مــزورة (أي ســبب آخــر ميكــن
إعطــاءه لتفســر الخســارة؟) وبالتــايل فــإن أفعالــه الالحقــة كانــت متوقعــة متامــا.

وبعــد أن شــعر بالخيانــة مــن قبــل زمالئــه القــادة الجمهوريــن (العديــد منهــم
يكرهونــه ،لكنهــم جميعــا يخشــونه) ،لجأ إىل نقطــة الدعــم الوحيدة املوثوقة بالنســبة
لــه ،وهــي قاعدتــه الجامهرييــة ،التــي عــى الرغــم مــن كل يشء ،مــا ت ـزال مواليــة
للرجــل الــذي يعتربونــه صوتهــم وأملهــم الوحيــد يف واشــنطن الفاســدة والكلبيــة.
لذلــك مل يكــن مفاجئــا أنــه حــاول حشــد تلــك القاعــدة الجامهرييــة فيــا قــد
تكــون آخــر رميــة لحجــر الــرد يقــوم بهــا مقامــر يائــس .لقــد كانــت تلــك بــا شــك
خطــوة محفوفــة باملخاطــر ،لكــن يبــدو أن دونالدنــا ،مثلــه مثــل كل املقامريــن،
يعشــق الحــركات الخطــرة ،خاصــة عندمــا تكــون الرهانــات عاليــة جــدا.
إال أن هنــاك بعــض األشــياء التــي ترتتــب عــن ذلــك .فهــذا الرجــل الــذي تســبب
بأفعالــه يف تعميــق جميــع خطــوط الصــدع داخــل املجتمــع األمريــي ،وخلــق مــا
يشــبه إىل حــد كبــر حالــة حــرب أهليــة بــن الدميقراطيــن والجمهوريــن ،قــد أعلــن
اآلن الحــرب عــى حزبــه الخــاص ،مهــددا بشــق صفــوف الحــزب الجمهــوري مــن
القمــة إىل القاعــدة.
مــن الواضــح أن الهــدف مــن وراء خطبــه املجنونــة كان هــو تحريــض الغوغــاء
الغاضبــن أصــا لــي يتجمهــروا أمــام البيــت األبيــض ومهاجمــة الكونغــرس ،وبالتــايل
(كان يأمــل) منــع تأكيــد فــوز جــو بايــدن االنتخــايب .لكنــه كان مــن الواضــح أن هدفــه
الرئيــي مل يكــن هــو الدميقراطيــن ،بل بالتحديــد الجمهوريــن يف الكونغــرس ،وخاصة
نائــب الرئيــس مايــك بنــس ،الــذي حثــه عــى منــع انعقــاد الجلســة.
لكــن بحلــول هــذا الوقــت ،كان بنــس والقــادة الرئيســيون اآلخــرون للجمهوريــن
قــد قــرروا أن هــذا يكفــي .لقــد انفصلــوا ،يف الواقــع ،عــن ترامــب ،وانفصــل ترامــب
عنهــم .وقــد تســببت هــذه األحــداث يف إلحــاق جــروح عميقــة بالحــزب الجمهــوري،
وهــي جــروح لــن تندمــل بســهولة .وإمكانيــة حــدوث انشــقاق مفتــوح بــن
الجمهوريــن ليســت مســتبعدة عــى اإلطــاق.
مــن الصعــب التنبــؤ مبــا إذا كان الســيد ترامــب مــا زالــت لديــه أي حيــل أخــرى
يف جعبتــه قبــل تنصيــب الرئيــس الجديــد .يبــدو مــن رد فعلــه األويل أنــه فقــد توازنــه
بســبب وابــل الهجــات التــي تلقاهــا مــن جميــع الجهــات ،وهــو يحــاول القيــام
برتاجــع رسيــع .لكــن ذلــك ســيؤدي إىل إربــاك أنصــاره دون أن ميكــن مــن إرضــاء
أعدائــه يف الكونغــرس الذيــن يطالبــون بإقالتــه مــن منصبــه فــورا.
هنــاك يشء واحــد واضــح ،وهــو أن الطبقــة الســائدة مل تســتمتع بحيلتــه األخــرة،
التــي مل تكــن الرشطــة (ألســباب غــر واضحــة) مســتعدة لهــا .ميكننــا أن نكــون عــى
ثقــة تامــة مــن أن يــوم التنصيــب سيشــهد حشــد قــوات كبــرة مــن الرشطــة لضــان
عــدم تك ـرار فــوىض يــوم أمــس ،وأن أي شــخص ســيحاول إفســاد الحفلــة ســيكافأ
بكــر يف الجمجمــة.
وبعــد أن أدرك دونالــد ترامــب أخـرا أن اللعبــة انتهــت ،بــدأ يعــد بأنــه ســيغادر
بهــدوء .وقــد فعــل ذلــك ألنــه يــدرك متامــا أن البديــل ســيكون هــو حملــه مــن
طــرف أصحــاب الــزي األزرق إىل أقــرب ســيارة رشطــة .وهــذا عــى اف ـراض أنــه لــن
يتعــرض للعــزل مــرة ثانيــة ،هــذه املــرة بتهمــة أكــر خطــورة وهــي «التمــرد» ضــد
الجمهوريــة.
بالطبــع لــن يكــون هــذا نهايــة املطــاف ،بــل عــى العكــس مــن ذلــك فــإن الدراما
الحقيقيــة ســتكون قــد بــدأت للتــو .جــو بايــدن بعــد فــوزه مبقعديــن يف مجلــس
الشــيوخ يف جورجيــا ،ســتكون لديــه اآلن ســيطرة آمنــة إىل حــد مــا عــى الكونغــرس.
ولــن يكــون لديــه أي عــذر لعــدم تنفيــذ السياســات التــي يتوقعهــا أنصــاره.
لكــن األزمــة االقتصاديــة املتفاقمــة ،والتــي ازدادت حــدة بســبب الديــون
الهائلــة ،تعنــي أن إدارة بايــدن ســتخيب آمــال هــؤالء املاليــن الذيــن صوتــوا لهــا عــى
أنهــا «أهــون الرشيــن» .ســتنفتح اآلن فــرة جديــدة وعاصفــة مــن ال ـراع الطبقــي،
والتــي ســتحول املجتمــع األمريــي مــن القمــة إىل القاعــدة ،وســيفتح الطريــق أمــام
تطــورات ثوريــة.

منظرو رأس املال يستخلصون النتائج
بــدأت عواقــب ذلــك تظهــر واضحــة بشــكل متزايــد ملمثــي الطبقــة الســائدة
األكــر نباهــة ،والذيــن لديهــم فهــم للمنظــورات أوضــح بكثــر مــن هــؤالء
«اليســاريني» األغبيــاء واالنطباعيــن الذيــن ال يســتطيعون أن يــروا أبعــد مــن أنوفهــم.
نــرت صحيفــة «فاينانشــيال تاميــز» ،يــوم  29دجنــر ،مقــاال بعنــوان« :شــكل
أفضــل مــن الرأســالية ممكــن» .جــاء املقــال بتوقيــع هيئــة التحريــر ،وبالتــايل
فإنــه يحمــل ختــم املوافقــة التحريريــة مــن واحــدة مــن أكــر الصحــف موثوقيــة
للربجوازيــة .ولهــذا الســبب فإنــه يجــدر االقتبــاس بشــكل مطــول منــه.
نقرأ فيه ما ييل:
«إن هــدوء فــرة عيــد امليــاد هــي لحظــة لنتذكــر كيــف تصــف قصــة امليالد
عائلــة يســوع :كيــف تــم طردهــا بقوانــن إداريــة ســخيفة ،وترشيدهــا،
ودخولهــا املخــاض يف ظــروف غــر كرميــة.
ميكننــا أن نالحــظ كيــف ميكــن أن تصــف هشاشــتها ظــروف طبقــة دنيــا
يف أغنــى املجتمعــات التــي عرفتهــا البرشيــة عــى اإلطــاق .لقــد ســلطت
الجائحــة ضــوء قاســيا عــى األجــزاء الضعيفــة مــن أســواق العمــل يف
البلــدان الغنيــة.
يعتمــد معظمنــا -فعليــا يف بعــض مراحــل حياتنــا -عــى األشــخاص الذيــن
يقومــون مبــلء الرفــوف وتوصيــل الطعــام وتنظيــف املستشــفيات ورعايــة
املســنني والعجــزة .ومــع ذلــك فــإن العديــد مــن هــؤالء األبطــال املجهولــن
يتقاضــون رواتــب منخفضــة ويعملــون فــوق طاقتهــم ويعانــون مــن
هشاشــة ظــروف العمــل وانعــدام األمــن أثنــاء العمــل.
متــت صياغــة مصطلــح جديــد لوصفهــم  - »Precariat»-وهــو مصطلــح
مناســب .لقــد فشــل العمــل ،عــى مــدى العقــود األربعــة املاضيــة ،يف تأمــن
دخــول مســتقرة وكافيــة ألعــداد متزايــدة مــن النــاس .ويظهــر هــذا يف ركــود
األجــور ويف الدخــل غــر املنتظــم وعــدم وجــود مدخ ـرات ماليــة لحــاالت
الطــوارئ وانخفــاض األمــن الوظيفــي وظــروف العمــل الوحشــية ،إىل حــد
وقــوع أحــداث مروعــة مثــل وضــع تلــك املــرأة مولودهــا يف املرحــاض خوفــا
مــن التخلــف عــن الورديــة.
يعــاين الكثــرون مــن تصاعــد مخاطــر التــرد واألوبئــة الناجمــة عــن
املخــدرات واألمـراض املرتبطــة بالكحــول .ميكــن ألنظمــة الرعاية أن تســاعد،
لكــن ميكنهــا أيضــا أن تحبــس األشــخاص املعرضــن للهشاشــة أصــا ،يف فــخ
املتاهــات اإلداريــة.
هــذه مشــكلة قدميــة ،لكنهــا تفاقمــت بشــكل حــاد يف عــام  .2020معظــم
الوظائــف الهشــة « »Precariatتتطلــب تواجــدا فعليــا للقيــام باألعــال
اليدويــة ،مــا يجعــل العــال أكــر عرضــة ســواء لعــدوى فــروس كورونــا أو
لفقــدان الدخــل بســبب عمليــات اإلغــاق».
نجــد هنــا رشحــا للمشــكلة املركزيــة بوضــوح مثــر لإلعجــاب .لكــن مــا هــو
الحــل؟ يقــول لنــا املؤلــف:
«إن مســاعدة املحتاجــن واجــب أخالقــي ،إال إن انتشــال النــاس مــن
الهشاشــة االقتصاديــة يصــب أيضــا وبشــكل كبــر يف املصلحــة الخاصــة
لألغنيــاء».
هــذه مشــاعر جديــرة بالثنــاء حقــا! هــذه الســطور تعيــد إىل ذهننــا روايــة
تشــارلز ديكنــز الشــهرية «ترنيمــة عيــد امليــاد» ،حيــث ينتهــي ســكروج ،الرأســايل
البخيــل الــكاره للبــر واملحــب للــال ،إىل االقتنــاع بشــكل تدريجــي بإصــاح نفســه
ومشــاركة يشء مــن ثروتــه مــع الفق ـراء واملحرومــن ،ويصبــح بشــكل عــام شــخصا
طيبــا ولطيفــا.
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تلــك النهايــة العاطفيــة هــي بــا شــك أضعــف جــزء يف الروايــة ،وال تعــر ســوى
عــن أوهــام املؤلــف .إن الجــزء القيــم يف الروايــة حقــا هــو بدايتهــا التــي تصــف بدقــة
األخــاق الحقيقيــة للرأســالية.
يبــدو أن مؤلفــي مقــال فايننشــل تاميــز يدركــون بأســف عــدم جــدوى أي محاولة
ملناشــدة املشــاعر الطيبــة لألقليــة الفاحشــة الـراء التــي تهيمــن عــى املجتمــع ،عــى
أســاس «الواجــب األخالقــي ملســاعدة املحتاجــن».
كان هــذا واضحــا بالفعــل لتشــارلز ديكنــز ،الــذي وصــف املحــاوالت العبثيــة
ألشــخاص ذوي نوايــا حســنة للحصــول عــى تــرع مــن ســكروج لصالــح جمعيــة
خرييــة مبناســبة عيــد امليــاد:
«قال سكروج« :أال توجد سجون؟ ،أال توجد مراكز لألشغال الشاقة؟».
قــال الرجــل املحــرم« :أجــل توجــد .ومــع ذلــك فــإين أمتنــى لــو أقــول إنهــا
غــر موجــودة .الكثــر ال ميكنهــم الذهــاب إىل هنــاك؛ بينــا يفضــل الكثريون
املــوت عــى أن يذهبــوا هنــاك».
رد ســكروج« :إذا كانــوا يفضلــون املــوت ،فمــن األفضــل أن يفعلــوا ذلــك،
ويقللــوا مــن فائــض الســكان»».
لدينــا هنــا الصــوت الحقيقــي للرأســالية :صــوت الحســاب البــارد القتصاديــات
الســوق ،وصــوت الرجعــي مالثــوس ،صــوت االنحطــاط األخالقــي والجشــع واألنانيــة
والقســوة لرجــال ونســاء املــال ،والــذي بقــي عــى حالــه منــذ أيــام ديكنــز إىل وقتنــا
الحــايل.
وإدراكا مــن املؤلفــن بعــدم جــدوى مناشــدة عواطــف الرأســاليني النبيلــة،
انتقلــوا إىل مناشــدة مصالحهــم الخاصــة (أي :جشــعهم وأنانيتهــم) .نحــن هنــا عــى
أرض أكــر صالبــة!
«ال يتعلــق األمــر فقــط بــأن األغنيــاء هــم الذيــن ســيخرسون أكــر إذا مــا
أدى االســتقطاب االقتصــادي املســتمر إىل رفــض الرأســالية ،بــل إنهــم
سيكســبون أكــر مــن وراء معالجتــه».
لكنــه ال ميكــن ألي قــدر مــن الوعــظ األخالقــي أن ميــارس أي تأثــر عــى هــذه
املخلوقــات ،متامــا مثلــا مل يكــن لــه أي تأثــر عــى ســكروج ،الــذي مل تكــن الدواعــي
األخالقيــة هــي مــا جعلــه يغــر رأيــه ،بــل كان الخــوف :الخــوف والقلــق اللذيــن
تســببت فيهــا األشــباح التــي أرســلها ديكنــز ملطاردتــه.
لذلــك اتخــذ مؤلــف مقــال فايننشــل تاميــز قـرارا حكيــا بتخويــف الربجوازيــن
مــن خــال مواجهتهــم بالنتائــج الحتميــة للوضــع الحــايل .إنــه احتــال مخيــف أكــر
بكثــر مــن شــبح عيــد امليــاد التــي مل يــأت بعــد:
«بــدأت املجموعــات التــي تــررت بفعــل التغيــر االقتصــادي تســتخلص
بشــكل متزايــد أن املســؤولني ال يهتمــون مبعاناتهــم ،أو األســوأ مــن ذلــك
أنهــم قامــوا بإفســاد االقتصــاد ملصلحتهــم ضــد املهمشــن.
يــؤدي هــذا ،ببــطء لكــن بثبــات ،إىل وضــع الرأســالية والدميقراطيــة يف
حالــة تناقــض مــع بعضهــا البعــض .ومنــذ األزمــة املاليــة العامليــة أدى
هــذا الشــعور بالخيانــة إىل تغذيــة رد فعــل ســيايس عنيــف ضــد العوملــة
ومؤسســات الدميقراطيــة الليرباليــة.
قــد تزدهــر الشــعبوية اليمينيــة نتيجــة لــرد الفعــل العنيــف هــذا ،بينــا
تبقــى األســواق الرأســالية يف مكانهــا .لكــن ونظــرا لعــدم قدرتهــا عــى
الوفــاء بوعودهــا للمحبطــن اقتصاديــا ،فلــن تكــون ســوى مســألة وقــت
فقــط قبــل أن تخــرج املــذاري ضــد الرأســالية نفســها ،وضــد ثــروة أولئــك
الذيــن يســتفيدون منهــا»( .خــط التشــديد مــن عنــدي ،آ .و)
أجــل إن املنظريــن الربجوازيــن الجاديــن يفهمــون التداعيــات الثوريــة للوضــع
بشــكل أفضــل بكثــر مــن هــؤالء اإلصالحيــن قصــري النظــر .ميكنهــم أن يــروا أن
التقلبــات العنيفــة للــرأي العــام نحــو اليمــن ميكنهــا بســهولة أن تكــون تهيئــة
لتقلبــات أكــر عنفــا نحــو اليســار ،بحيــث ميكــن للجامهــر الســاخطة (املســلحة
باملــذاري ،يف إحالــة إىل الثــورة الفرنســية أو ثــورة الفالحــن) أن تتحــول يف اتجــاه
مناهــض للرأســالية.
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ويواصل املقال قائال:
«يعكــس وبــاء الوظائــف منخفضــة األجــر وغــر اآلمنــة فشــا يف نــر
أســاليب اإلنتــاج األكــر تقدمــا مــن حــدود االقتصــاد إىل الهوامــش البعيــدة.
إن مجــرد وجــود الربيكاريــا دليــل عــى تعــرض املــوارد -البرشيــة واملاديــة
والتنظيميــة -للهــدر».
«االقتصاد املستقطب ليس فقط غري عادل ،بل إنه غري فعال كذلك».
أجــل ،كل هــذا صحيــح متامــا .إن النظــام الرأســايل يف الواقــع نظــام مبــذر
وغــر فعــال .هــذا مــا نعرفــه منــذ وقــت طويــل جــدا .لذلــك يجــب اســتبداله بنظــام
مختلــف :نظــام يقــوم عــى اقتصــاد متناغــم ومخطــط عقالنيــا تكــون فيــه القــوة
الدافعــة هــي إشــباع احتياجــات األغلبيــة ،وليــس الســباق املجنــون للحصــول عــى
الــروة الفاحشــة لصالــح األقليــة.
هــذا االســتنتاج ال مفــر منــه نهائيــا .لكنــه بعيــد متامــا عــن متنــاول مؤلفنــا
حســن النيــة ،الــذي يســتنتج (دون إعطــاء أي براهــن) أن« :البدائــل أســوء للجميــع».
مل يــرح لنــا مطلقــا ملــاذا يجــب أن يكــون هــذا هــو الحــال .ال يســتطيع
املؤلــف أن يــرى أي يشء يتجــاوز النظــام الرأســايل القائــم ،وبالتــايل فإنــه يحلــم
بإصالحــه ليصــر أفضــل .لكــن الرأســالية ال ميكــن إصالحهــا ،عــى عكــس مــا يتصــوره
اإلصالحيــون األغبيــاء ،الذيــن يعتــرون أنفســهم واقعيــن ،لكنهــم يف الواقــع أســوأ
أنــواع الطوباويــن.
يقــول املؤلــف إنــه مــن أجــل إنقــاذ الرأســالية يجــب عــى أتباعهــا «تلميــع
أطرافهــا الخشــنة» .ويعلــن بانتصــار أن «الريــاح تتغــر».
«فالسياســيون مــن جــو بايــدن إىل بوريــس جونســون لديهــم تفويضــات
«إلعــادة البنــاء بشــكل أفضــل»؛ لقــد تخــى حــاة العقيــدة االقتصاديــة
األرثودكســية عــن وجهــة النظــر القائلــة بــأن عــدم املســاواة هــو مثــن النمو.
ميكــن تحويــل الرأســالية لتصــر قــادرة عــى ضــان الكرامــة للجميــع».
يا لها من صورة جميلة!
يتحــول كل يشء إىل حلــم بنــوع مختلــف مــن الرأســالية :رأســالية ألطــف
وأظــرف وأكــر إنســانية ،متامــا مثلــا حلــم ديكنــز بســكروج ألطــف وأظــرف وأكــر
إنســانية .لكــن غنــي عــن القــول إن هــذا الحلــم حلــم طوبــاوي وبــدون جــدوى،
مثلــه مثــل الحلــم اآلخــر.

ملاذا نحن متفائلون

«وإجــاال إن األزمــة كانــت تختبــئ بعيــدا مثــل الخلــد العجــوز
البــارع»( .رســالة مــن ماركــس إىل إنجلــز ،بتاريــخ  22فربايــر )1858
إن النظــام الرأســايل مريــض ،مريــض مــرض املــوت .وأعـراض هــذا
واضحــة جــدا .تحــت الســطح ،يف كل مــكان ،يوجــد غضــب شــديد
وســخط ومــرارة وكراهيــة تجــاه النظــام القائــم وأخالقــه املنافقــة
والظلــم وعــدم املســاواة التــي ال تطــاق والالمبــاالة القاســية تجــاه
املعانــاة اإلنســانية.
املؤسســات القدميــة ،التــي كان ينظــر إليهــا باحـرام فيام مــى ،صار
ينظــر إليهــا اآلن بــازدراء مطلــق مــن قبــل الجامهــر ،التــي تشــعر بأنهــا
تعرضــت للخيانــة واإلهــال .السياســيون والقضــاة والرشطــة ووســائل
اإلعــام والكنائــس ،كلهــم ينظــر إليهــم عــى أنهــم أعــداء وفاســدون.
لقــد اســتندت مؤسســات الدميقراطيــة الربجوازيــة الرســمية إىل
االفـراض بأنــه يف اإلمــكان احتــواء الهــوة بــن األغنيــاء والفقـراء ضمــن
حــدود ميكــن الســيطرة عليهــا .لكــن النمــو املســتمر لعــدم املســاواة
الطبقيــة أوجــد مســتوى مــن االســتقطاب االجتامعــي مل نشــهده منــذ
عقــود.
إنــه يختــر اآلليــات التقليديــة للدميقراطيــة الربجوازيــة إىل أقــى
حدودهــا ،بــل ومــا وراء تلــك الحــدود .ظهــر هــذا بوضــوح شــديد خــال
األحــداث التــي وقعــت يف الواليــات املتحــدة خــال العــام املــايض.
لقــد كانــت االنتفاضــات العفويــة التــي اجتاحــت البــاد يف أعقــاب
مقتــل جــورج فلويــد ،ومــا تالهــا مــن أحــداث غــر مســبوقة ســبقت

وتلــت االنتخابــات الرئاســية ،نقطــة تحــول يف الوضــع برمتــه .لدينــا
هنــا يف حالــة جنينيــة الخطــوط العريضــة للتطــورات الثوريــة التــي
سنشــهدها يف املســتقبل.
ســتكون ســنة  2021ســنة ال مثيــل لهــا .هــل ســتكون ســنة ســعيدة
مثلــا يتوقــع املتفائلــون؟ ســتكون ،بالطبــع ،ســنة ســعيدة لتلــك األقليــة
الصغــرة التــي لديهــا أســباب تجعلهــا ســعيدة ،أي هــؤالء الذيــن
يشــكلون أقــل مــن  01%مــن الســكان ،الذيــن يتمتعــون بســيطرة غــر
محــدودة عــى الــروة التــي تنتجهــا األغلبيــة العظمــى.
لكــن بالنســبة لألغلبيــة ال ميكــن أن تكــون الســنة ســعيدة .فبالنســبة
لهــم ،ال ميكــن أن يكــون املســتقبل يف ظــل الرأســالية ســوى قامتــا.
ومــع ذلــك فإننــا نظــل بعنــاد وتحــد متفائلــن املســتقبل ،ليــس مســتقبل
النظــام الرأســايل ،بــل مســتقبل الـراع الطبقــي الثــوري الــذي ســوف
يــؤدي إىل اإلطاحــة بالنظــام الرأســايل مــرة وإىل األبــد.
إن الطريــق إىل بنــاء مســتقبل ســعيد يعتمــد عــى القطيعــة
الجذريــة مــع املــايض .إن الطريــق أمامنــا ســيكون شــاقا .ســوف تدخــل
الطبقــة العاملــة مدرســة قاســية للغايــة ،إال أنهــا ســوف تتعلــم يف تلــك
املدرســة الــدروس الرضوريــة.
لقــد بــدأت الطبقــة العاملــة ،وبعــد فــرة طويلــة مــن الخمــول
النســبي ،متــدد أطرافهــا ،مثلــا يفعــل ريــايض يســتعد للدخــول يف
مســابقة حاســمة .هــذا ،وهــذا وحــده ،هــو مــا مينحنــا األمــل والتفــاؤل
مبســتقبل البرشيــة.

ســبق أن نرشنــا كتــاب« :لينــن وتروتســي :مــا هــي مواقفهــا الحقيقيــة» ،منــذ
ســنوات ،وهــو تجميــع بــارع ألفــكار ماركــس كــا تجســدت يف كتابــات ونضــاالت
هذيــن الثوريــن العظيمــن (لينــن وتروتســي) .لقــد اســتخدم آالن وودز وتيــد
غرانــت هــذا الجــدل ضــد مونتــي جونســتون ،الــذي هــو منظــر بــارز يف الحــزب
الشــيوعي الربيطــاين ،لتبديــد الخرافــات واالفـراءات التــي تــم نرشهــا ضــد لينــن
وتروتســي منــذ وصولهــا إىل الســاحة العامليــة .ومــع التعطــش الكبــر لألفــكار
املاركســية الــذي نـراه اآلن أكــر مــن أي وقــت مــى يف جميــع أنحــاء العــامل ،مــن
املهــم العمــل عــى تحريرهــا مــن التشــويهات الســتالينية ،وهــو مــا يقــوم بــه
آالن وودز وتيــد غرانــت يف هــذا الكتــاب.
يقــول آالن وودز يف مقدمتــه لهــذا الكتــاب إنــه« :ســواء يف بريطانيــا أو اليونــان
أو مــر أو الواليــات املتحــدة ،ال ميكــن للجامهــر أن تتعلــم إال مــن التجربــة
فقــط .وقــد كــرس لينــن وتروتســي ،مثلهــا يف ذلــك مثــل ماركــس وإنجلــز،
حياتهــا كلهــا لدراســة متأنيــة للنظريــة ومتثــل أعاملهــا كنـزا مــن األفــكار التــي
متثــل اليــوم جــزء حيويــا مــن ترســانة كفــاح الطبقــة العاملــة».
خــال العقــد األخــر تعلــم العــال يف بلــدان الــرق األوســط وشــال إفريقيــا
مــن خربتهــم .كل مــا ينقصهــم هــو النظريــة الثوريــة لربــط التحــركات باألزمــة
الكامنــة يف النظــام الرأســايل .فقــط مــن خــال النضــال األممــي الدميقراطــي
بقيــادة العــال حيــث ســيمكن تحقيــق انتصــار العديــد مــن االنتفاضــات
الثوريــة التــي شــهدناها .هــذا النضــال يوجــد يف األفــكار املاركســية الثوريــة .ويف
هــذا الســياق يعتــر هــذا الكتــاب الــذي ترجمنــاه إىل اللغــة العربيــة خطــوة
هامــة للغايــة إىل األمــام.
لتحصل عىل نسخة من الكتاب تواصل معنا عىل بريدنا االلكرتوين:
marxy.lac@gmail.com
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مرص

الذكرى العارشة للثورة

حان الوقت للتعايف والبدء يف االستعداد

تصلح
أرض ال
قالوا :هذي ٌ
ْ
يسمح
هذا طقس ال
ْ
يسنح
هذا ظرف ال
ْ
قالوا :انتظر الفرص َة ،ثم تراخوا مرتاحني عىل ِ
النزف ،فال تُصغِ إليهم
حربك تصلح يف كل مكانْ
يف كل زمان
معركة اليوم بال أملٍ بالنرص ،وأنت تقاتل يك ال تخجل من نفسكْ
يك تجرؤ أن تنظر يف عيني إبنكْ
يك ال تغرقك األحالم املخزية ،ويك تبقى انسان
عــر ســنوات عــى ثــورة شــقت الســاء ،عــر ســنوات مــرت بــكل مــا فيهــا
مــن انتصــارات مؤقتــة وجــروح غائــرة .اليــوم نتذكــر ثــورة كان ميكنهــا أن تغــر
الكثــر يف هــذا العــامل ،وال ابالــغ إن قلــت إن ســرورة الثــورة يف املنطقــة ،وبالتــايل
العــامل ،كانــت متوقفــة عــى مــا ســوف يحــدث يف مــر؛ انتصــار الثــورة املرصيــة
كان ســيفتح البــاب عــى مرصاعيــه للثــورة العامليــة .أقــول هــذا ليــس للتباهــي أو
التبــايك وإمنــا إلدراك حجــم الفرصــة التــي فاتتنــا ولالســتعداد للفرصــة القادمــة،
للمــد الثــوري القــادم .هــذه دعــوة لدراســة تجربتنــا املريــرة لالســتعداد للمســتقبل،
وليــس مــن أجــل أن نظــل حبيــي املــايض.
اليــوم ونحــن نــرزح تحــت وطــأة الديكتاتوريــة العســكرية مهدديــن بســجونها
يف أي لحظــة ،نعيــش واقــع حــرب اقتصاديــة واجتامعيــة طاحنــة ،دفعــت وســتدفع
الطبقــة العاملــة والجامهــر مثنهــا غاليـاً ،يف خضــم أعمــق أزمــة عاشــتها الرأســالية
حتــى اآلن ،ومجتمــع منهــك أشــد اإلنهــاك ،هنــاك حاجــة لنقــف ونلتقــط األنفــاس
لنــدرس أخطائنــا التــي أدت بنــا ملــا نحــن فيــه اليــوم ،يف وضــع فيــه القمــع والخــوف
يُستنشــقان مــع الهــواء ،وفـراغ ســيايس مصنــوع ومحكــوم بقبضــة حديديــة ال تلــن،
ووضــع اقتصــادي يــرزح فيــه أكــر مــن نصــف الشــعب تحــت خــط الفقــر ،وخطــط
حكوميــة لجعــل الرأســاليني آلهــة علينــا ،وظــرف موضوعــي صعــب أصــاب الكثريين
باإلحبــاط واليــأس وأوقــع الكثــر مــن املناضلــن يف براثــن العدميــة واالكتئــاب.

ال يشء يأيت من العدم

الثــورة هــي النقطــة القصــوى يف الرتاكــم الكمــي للـراع الطبقــي .ثالثــون عامـاً
عاشــتها الجامهــر تحــت حكــم حســني مبــارك وزمرتــه كانــت مليئــة بــكل مــا يدعــو
لالنتفــاض واالنفجــار االجتامعــي.
حــرب بــن اليمــن واليمــن «اإلســاميني والدولــة» اســتمرت أكــر مــن عقــد مــن
الزمــان ،خصخصــة وبيــع واســع لكثــر مــن املؤسســات واملــوارد لصالــح مجموعــة
مــن رجــال أعــال الداخــل والخــارج ،مل تكــن بحجــم خطــة الخصخصــة الحاليــة
لكنهــا كانــت األكــر حينهــا ،فتــح الســوق لهيمنــة االمربياليــة -وهــي الخطــة التــي
كان قــد بدأهــا الســادات قبــل أن يُقتــل -تحــول االقتصــاد املــري ليصبــح اقتصــاد
أكــر ريعيــة وهشاشــة ،ارتــكاب جرائــم يف أحــداث سياســية خارجيــة (االنتفاضــة
الفلســطينية الثانيــة عــام  ،2000العــدوان األمريــي عــى العـراق  ،2003الحــرب عــى
قطــاع غــزة  )2009كان لهــا أثــر عــى الجامهــر والشــباب املرصيــن ،اقتصــاد يحقــق
معــدالت منــو مرتفعــة -بشــكل نظــري -تــري أقليــة ضئيلــة يف الوقــت الــذي كان
الشــباب املــري يســعى للهجــرة ولــو يف قــوارب ليهربــوا مــن هــذا الجحيــم و يعــروا
البحــر األبيــض املتوســط ،مســتوى مــن تــردي الخدمــات واإلهــال مل يســبق لــه
مثيــل لدرجــة حصــد عـرات األرواح بــن كل فــرة وأخــرى ،مجتمــع بوليــي تتمــدد
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فيــه أجهــزة األمــن الرسيــة لتعــد األنفــاس عــى الجامهــر ،توحــش أجهــزة األمــن يف
التعامــل مــع الجامهــر -الفقــرة بشــكل خــاص -يف الشــوارع لدرجــة مــوت عديــد
مــن املرصيــن تحــت التعذيــب يف أقســام الرشطــة ،مجــال ســيايس تــم مصادرتــه
و تجريفــه ملــدة عقــود ،ترافــق هــذا مــع بدايــة نهــوض عــايل وشــبايب ،بــدأ منــذ
العــام  ،2000وشــهد ذروتــه يف إرضاب عــال املحلــة  ،2008أزمــة اقتصاديــة عامليــة
منــذ العــام  ،2008مــروع لتســليم الســلطة لنجــل حســني مبــارك ،وهــو مــا كان لــه
تأثــر ســيئ حتــى يف قمــة النظــام والطبقــة الحاكمــة .هــذه وصفــة مثاليــة لالنفجــار
الثــوري ،كــا تحــدث لينــن مــن قبــل ،أزمــة يف القمــة ،مــع صعوبــة التحكــم يف
الجامهــر بالطــرق القدميــة ،وأزمــة اقتصاديــة وسياســية أدت لتجــذر حتــى فئــات
مــن الطبقــة الوســطى ،الشــباب منهــم بشــكل خــاص.
وكان قيــام الثــورة يف تونــس ،وتحقيقهــا النتصــار ثــوري مهــم وكبــر مثــل إســقاط
زيــن العابديــن بــن عــي ،مبثابــة أقــوى محفــز للجامهــر والشــباب املرصيــن ،وبــدأ
تأثــر الدومينــو .أتذكــر أنــه قبــل الثــورة بعــدة أيــام شــهدت مظاهــرة بالصدفــة
لبضــع عـرات مــن الشــباب يف الشــارع ،وقبــل أن يتــم قمعهــم كانــوا يهتفــون «ثــورة
يف تونــس بكــرة يف مــر» ،وقــد كان مثلــا قالــوا.

ثورة عظيمة
مارد رفض وانتفض  ...زلزل عروش العار
الشمس وال الجبل ...وال املحيط هدّ ار
وال القمر يف السام ...فجر س ّحاب النار
وال الربيع انترش ...غطى الوجود ثوار
وال النشيد انطلق ...عايل عىل األسوار
طي سالح الحرس ...من ملسة األوتار
ّ
وال نسيم الصبا ...وال هوا اإلعصار
أنت الجميع كلهم ...والكل فيك حضّ ار
يا شعب ملا رفض ...يا شعب ملا اختار
سطر بدم الرشف ...أنشودة األحرار
نار الخيانة حطب ...نار الشعوب صبار
(أحمد فؤاد نجم)

ثــارت الجامهــر متحديــة إطــاق الرصــاص ودهــس مدرعــات الرشطــة واج ـرام
بلطجيــة النظــام ،اشــتباكات يوميــة رضبــت فيهــا الجامهــر املعنــى الحــريف للبطولــة
والتضحيــة ،احتلــت الجامهــر الشــوارع واملياديــن يف ملحمــة اســطورية أُجــرت فيهــا
الرشطــة عــى الرتاجــع والهــروب مــن زحــف الجامهــر الغاضبــة ،ظلــت الجامهــر
صامــدة أليــام عديــدة ،والنظــام يف حالــة ارتبــاك يحــاول امتصــاص الغضــب الشــعبي
ســواء بالخطابــات العاطفيــة أو اللعــب عــي وتــر املخــاوف األمنيــة ،إىل أن تدخلــت
الطبقــة العاملــة بثقلهــا يف األحــداث وبــدأت سلســلة إرضابــات كليــة ،منــذ يــوم 07
فربايــر ،حينهــا أدرك املجلــس العســكري ،والقــوى االمربياليــة مــن خلفــه ،أن ال ســبيل
إال تقديــم تنــازالت جديــة للجامهــر وإســقاط حســني مبــارك.
حينهــا احســت الجامهــر بقوتهــا الجامعيــة وبقدرتهــا عــى التأثــر يف مجريــات
األحــداث ،الجامهــر حينهــا مل تكــن تعــرف تحديــدا ً مــاذا تريــد لكنهــا كانــت تعــرف
بالضبــط مــا ال تريــد ،ويف ظــل غيــاب قيــادة ثوريــة والعفويــة التــي كانــت الســمة
الســائدة للفعــل الثــوري الجامهــري حينهــا ،كان مــن الحتمــي التعلــم مــن التجربــة
ومــن مدرســة الواقــع واألحــداث القاســية.

االســتقرار الــذي كان هــؤالء يقصدونــه هــو االســتقرار املأمــول مــن الجامهــر ،ولكــن
يف النهايــة أثبتــت قــوى النظــام الجمهــوري الرأســايل أنهــا قــادرة عــى قـراءة الواقــع
واملـزاج الجامهــري أكــر مــن «مثقفينــا» و»ثوريينــا» و»ماركســيينا» الذيــن تصــدروا
مشــهد املعارضــة والثــورة.
قادتنــا «الثوريــون» مل يدركــوا مــا أدركــه لينــن منــذ أكــر مــن مئــة عــام حــول
أن الربجوازيــة ســتميل يف النهايــة ،خصوصـاً يف بلــد مثــل مــر باملناســبة ،إىل إرســاء
ديكتاتوريــة ،وأن هــذه الدميقراطيــة التــي تحققــت بعــد الثــورة إمنــا تحققــت بفعــل
تصاعــد ال ـراع الطبقــي واملــد الثــوري الــذي كان بــدأ يخبــو .كتــب لينــن يف عــام
« :1905إن الربجوازيــة يف مجموعهــا ســوف تتحــول حتــا نحــو الثــورة املضــادة ،نحــو
الحكــم املطلــق ،ضــد الثــورة ،وضــد الشــعب .ومبجــرد مــا ســتتم االســتجابة ملصالحهــا
الضيقــة واألنانيــة ،ســوف تتخــى عــن الدميقراطيــة املتســقة (وقــد بــدأت بالفعــل
تتخــى عنهــا!)».
مل يدركــوا واقــع أن الســبيل الوحيــد للحفــاظ عــى املكاســب الدميقراطيــة التــي
انتزعتهــا الجامهــر يف الثــورة هــي باملــي قدمــا يف انتــزاع مزيــد مــن املكاســب
وصــوالً إىل اســتيالء الجامهــر ،بقيــادة الطبقــة العاملــة ،عــى الســلطة السياســية
والبــدء يف إنشــاء مجتمــع جديــد يقــوم عــى بنــاء الصناعــة وتطويــر الزراعــة بجانــب
منظومتــي التعليــم والصحــة ،لتكــون أول خطــوة يف مســرة التحويــل االشــرايك
للمجتمــع.
يف النهايــة كان يجــب أن يتــم حســم هــذه الجولــة من الحــرب الطبقيــة املفتوحة
بهيمنــة إحــدى الطبقتــن الرئيســيتني يف املجتمــع ،إمــا الطبقــة العاملــة التــي تقــود
الجامهــر الفقــرة ،وأمــا إعــادة تأكيــد هيمنــة الطبقــة الربجوازيــة ،تلــك الطبقــة التــي
ال تســتطيع تقديــم تنــازالت وهامــش املنــاورة لديهــا ضيــق جــدا ،خصوصـاً يف أوقــات
األزمــات االقتصاديــة ،وهــو مــا كان يعنــي يف الحالــة املرصيــة -وغريهــا مــن البلــدان
يف املنطقــة مثــل الســودان -أن املؤسســة العســكرية ســتتدخل يف النهايــة لتضــع حــدا
لهــذه الجولــة وتعلــن اســتمرار هيمنــة الربجوازيــة عــى املجتمــع.
مــا حــدث حينهــا هــو أنــه يف ظــل غيــاب حــزب ثــوري يقــود الجامهــر نحــو
النــر ،وصلــت الثــورة إىل طريــق مســدود بــا أفــق وال بديــل ،فتقدمــت القــوات
املســلحة ،درع الرأســالية األقــوى ،وأعلنــت نفســها فــوق املجتمــع ،مســتغلة الغضب
الجامهــري املســتحق ضــد اإلخــوان املســلمني ،وتصلــب موقــف االخــوان املســلمون
حينهــا ،واإلنهــاك املجتمعــي والرغبــة يف العــودة لنــوع مــن االســتقرار بعــد ثــاث
ســنوات مــن احتجاجــات وإرضابــات واضطرابــات ال تهــدأ.

بعــد رحيــل حســني مبــارك ،تحالــف املجلــس العســكري الــذي كانــت الجامهــر
تطالــب برحيلــه ،كونــه جــزء مــن النظــام القديــم ،مــع اإلخــوان املســلمني ،ودخلــوا يف
صفقــة أشــبه بثــورة مضــادة ناعمــة برعايــة أمريكيــة .حينهــا كانــت تعلــم الجامهــر
تحديــدا ً انهــا ال تريــد املجلــس العســكري املعــن مــن طــرف مبــارك ،ولكــن كانــت
لديهــا أوهــام حــول اإلخــوان املســلمني ،بوصفهــم التيــار املعــارض العلنــي الــذي
كان يُســمح لــه بالعمــل يف عهــد مبــارك مــع بعــض املظلوميــة املعهــودة مــن طــرف
األحـزاب اإلســامية .وقــد ســاهم «ثوريونــا» و«ماركســيونا» يف تثبيــت تلــك األوهــام،
أوهــام بــأن اإلخــوان املســلمني ميكنهــم أن يكونــوا تيــارا اصالحيــا تحــت ضغــط
األحــداث ،ومــا إىل ذلــك مــن الهــراء ،لقــد لــوث هــؤالء رايــة االشــراكية الثوريــة
واملاركســية يف مــر.
عندمــا تــوىل اإلخــوان املســلمون الســلطة واتبعــوا نفــس اإلجـراءات االقتصاديــة
الرأســالية ،وعقــدوا تحالفــات مــع املجلــس العســكري واســتخدموا الرشطــة ضــد
املتظاهريــن ...حينهــا أدركــت الجامهــر أن ال فــرق بــن اإلخــوان املســلمني واملجلــس
العســكري ومبــارك ،فجميعهــم يدافعــون عــن مصالحهــم ،كأجـزاء مــن نفــس الطبقــة
الحاكمــة ذاتهــا.
حينهــا انتفضــت الجامهــر وأعلنــت العصيــان ،واســتغلت قــوى النظــام القديــم
ف ـراغ املعارضــة وتلويــث الثوريــن رايتهــم بدعمهــم «النقــدي» لإلخــوان املســلمني
وخيانــة االصالحيــن والليرباليــن ،فحاولــت قــوى النظــام القديــم الظهــور مبظهــر
املدافــع عــن الشــعب ومطالبــه.
التصاعــد املســتمر يف الــراع الطبقــي املكشــوف الــذي مل يجــد لــه معــرا
خيانة الثورة
سياســيا ،والتشــنجات السياســية املتكــررة ،جميعهــا أشــياء كانــت قــد بــدأت
تتبــع مســار تدخــل األح ـزاب اليســارية اإلصالحيــة ،وحتــى بعــض التنظيــات
تصيــب املجتمــع باإلنهــاك .بعــد ثــاث ســنوات مــن ثــورة بــدون تحقيــق نتائــج
التــي تدعــي الثوريــة وتبنيهــا للامركســية ،تتبــع مســارات هــؤالء يف الثــورة يؤكــد أن
ملموســة ،األوضــاع االقتصاديــة
الجميــع خانــوا الثــورة والطبقــة العاملــة والجامهــر .لينــن قــال ذات
صــارت أصعــب ،وأســعار ترتفــع
التصاعــد املســتمر يف الـراع الطبقــي املكشــوف الــذي مــرة «يف الثــورة ال فــرق بــن الخيانــة عــن قصــد أو دون قصــد» ،وهــذا
باســتمرار ،وتشــنج مجتمعــي،
مل يجــد لــه معــرا سياســيا ،والتشــنجات السياســية صحيــح ،فجميعهــا خيانــة تــؤدي للهزميــة ،تــؤدي بنــا لدفــع رضيبــة
وبطالــة تتزايــد ...أمــام كل هــذا
املتكــررة ،جميعهــا أشــياء كانــت قــد بــدأت تصيــب باهظــة مــن قتــى ومعتقلــن ومزيــد مــن تســلط الســاح واملــال علينــا
تصبــح الدميقراطيــة كلمــة فارغــة
املجتمــع باإلنهــاك .بعــد ثــاث ســنوات مــن ثــورة واألهــم تضييــع فرصــة ثوريــة ال نعلــم متــى ميكــن أن تكــرر.
بالنســبة للعــال والفقــراء مــا مل
بــدون تحقيــق نتائــج ملموســة ،األوضــاع االقتصاديــة
أنــا هنــا ال أتحــدث عــن الليرباليــن واالخــوان املســلمني ورجــال
تســاعدهم يف تحســن أوضاعهــم
صــارت أصعــب ،وأســعار ترتفــع باســتمرار ،وتشــنج األعــال والجـراالت ،فجميعهــم بالنســبة لنــا ،نحــن املاركســيون ،أعداء
املزريــة ،الدميقراطيــة الربجوازيــة،
طبقيــون واضحــون ال أمــل فيهــم أو شــفاعة .مــن أقصدهــم بكالمــي
وحــق الــكالم والتنظــر ،ليــس لهــا مجتمعــي ،وبطالــة تتزايــد...
هــم هــؤالء الذيــن تصــدروا املشــهد مــن معســكر الثــورة واعتلــوا منــر
بالنســبة للعــال والفقـراء قيمة إال
اليســار واملاركســية ،هــؤالء الذيــن ارتكبــوا مــن األخطــاء الكثــر والكثري،
مبقــدار مــا تفتــح الطريــق أمــام تطــور الـراع الطبقــي ،وهــو مــا مل يحــدث ،بســبب
واألدهــى هــو عــدم اعرتافهــم حتــى اآلن بارتــكاب األخطــاء .دليــل نزاهــة ورشف
أن وســائل اإلنتــاج واالقتصــاد ككل ظلــوا ،رغــم كل يشء ،يف أيــدي نفــس الطبقــة
الشــخص والحــزب ليــس عــدم ارتــكاب أخطــاء ،تحتــاج أن تكــون نامئـاً مــدى الحيــاة
الرأســالية ،وظــل جهــاز الدولــة كــا هــو رغــم رضبــات الجامهــر لــه.
لــي ال ترتكــب أخطــاء ،إمنــا دليــل النزاهــة والــرف هــو االعـراف العلنــي بارتــكاب
حينهــا متكنــت الطبقــة الحاكمــة وقــوى النظــام القديــم مــن اســتغالل ســخط
أخطــاء ،وفهــم ثــم رشح األســباب التــي أدت الرتــكاب تلــك األخطــاء ،ثــم تقديــم
الجامهــر عــى اإلخــوان املســلمني وإنهــاك الجامهــر مــن خــال الدعــوة للعــودة
ضامنــات بعــدم ارتكابهــا مجــددا ً.
لالســتقرار ،وتحميــل اإلخــوان املســلمني وحدهــم فاتــورة األزمــة .وبالطبــع مل يكــن
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هــذا جــزء أســايس مــن خــرة مناضــي الطبقــة العاملــة العامليــة خــال املائتــي
عــام املاضيــة .ماركــس وانجلــز ولينــن وتروتســي وغريهــم جميعهــم ارتكبــوا أخطــاء،
ولكــن جميعهــم كانــوا نزهــاء ورشفــاء ولهــذا كانــوا يعرتفــون بارتكابهــم لتلــك األخطــاء.
طبقــاً لهــذا املعيــار نحــن يف مــر ليــس لدينــا تيــار أو حــزب أو منظمــة سياســية
وحيــدة تتحــى بالــرف والنزاهــة.
اليســار يف مــر انقســم إيل معســكرين كبرييــن :معســكر داعــم للقــوات املســلحة
مــن أجــل عــودة مــا ســموه «االســتقرار» ،ولــو عــى ظهــور الدبابــات خوفـاً مام أســموه
املــد االســامي والوهــايب ودفاع ـاً عــن املدنيــة ،وهــؤالء هــم الســتالينيون والقوميــون
والنارصيــون؛ ومعســكر دعــم اإلخــوان املســلمني ،وإن بشــكل مســترت أو «دعــم نقــدي»
كــا يحبــون أن يقولــوا ،دفاع ـاً كــا يعتقــدون عــن الدميقراطيــة ومــن أجــل ضــان
عــدم عــودة النظــام القديــم .ومــا بــن هــؤالء وأولئــك متــت إضاعــة كثــر مــن الفــرص
الثوريــة وتــم اســتهالك وإتــاف كثــر مــن أنقــى الشــباب الثــوري الذيــن كان مــن
املمكــن االعتــاد عليهــم ليكونــوا رافعــة بنــاء حــزب الطبقــة العاملــة وانتصــار الثــورة.
مــن اليســاريني اإلصالحيــن والنارصيــن الذيــن وضعــوا أيديهــم يف أيــدي الليرباليني
ورجــال النظــام القديــم والجـراالت يف جبهــة اإلنقــاذ ،إىل شــيوخ ومــوىت اليســار العقــي
األحذيــة العســكرية يف كل زمــان ومــكان يف حــزب التجمــع والحــزب الشــيوعي ،إىل
«الثوريــن» الذيــن دعمــوا الرجعيــن اإلســاميني باســم سياســة «أهــون الرشيــن» التــي
مل تــؤد يف النهايــة إال لتهيئــة الظــروف لظهــور رش أعظــم ،ثــم عــادوا تأرجحــوا وتذيلــوا
الحركــة فدهســتهم ،جميعهــم خانــوا الثــورة وخانــوا الطبقــة العاملــة ،وإن بدرجــات
متفاوتــة.
والحــق أن ســبب خيانــة «قادتنــا» اليســاريني واملاركســيني للثــورة ليــس عــدم
معرفتهــم بالنظريــة املاركســية ،بــل الســبب هــو عــدم ثقتهــم يف قــدرة الجامهــر
والطبقــة العاملــة عــى إنجــاز مهمــة انتصــار الثــورة .بالنســبة لهــؤالء املثقفــن املرتفــن
«الجامهــر غــر واعيــة ولديهــا الكثــر مــن األوهــام وال تســتطيع فهــم رســالتنا الثوريــة،
والوقــت غــر مناســب أو الظــروف غــر مواتيــة واملجتمــع غــر مســتعد دامئـاً وأبــدا ً».
لكــن هــؤالء الســيدات والســادة نســوا ،أو تناســوا عامديــن ،أن تلــك بالضبــط هــي
مهمتهــم ،مهمتهــم بالضبــط هــي إرشــاد الجامهــر طريــق النــر ،هــي قــول الحقيقــة
وتبديــد األوهــام االصالحيــة أو غريهــا مــن وعــي الجامهــر ،واال لــو كانــت الطبقــة
العاملــة واعيــة برســالتها الطبقيــة والتاريخيــة وال تتأثــر بأفــكار ودعايــة الطبقــة
الحاكمــة ،ملــا كان هنــاك جــدوى لوجــود حــزب ثــوري أصــاً ،وال جــدوى للقيــادة
الثوريــة.
تصــور أن الجامهــر مبجــرد أن تثــور ســتعي مهمتهــا الطبقيــة وتعــي طبيعــة
النظــام الرأســايل وتتخلــص مــن األفــكار املزروعــة فيهــا مــن قبــل الطبقــة الحاكمــة،
هكــذا برضبــة واحــدة مبجــرد االنتفــاض ،هــو تصــور مثــايل وميكانيــي وســاذج مــع
افـراض حســن النيــة ،لينــن قــال عــن هــؤالء «أن مــن يتصــور ثــورة اجتامعيــة نقيــة
لــن يعيــش لرياهــا ،مثــل هــذا الشــخص يتحــدث باســتمرار عــن الثــورة ،دون أن يفهــم
مــا معنــى الثــورة» ،وكأن هــذه العبــارة كتبــت مــن أجــل أن تلخــص حالــة الكثــر مــن
«القــادة» املاركســيني يف مــر.
والحــق أيضـاً أنــه مــا مــن تنظيــم أو حــزب يســاري أو ماركــي يف الثــورة املرصيــة
ســعى أص ـاً نحــو تغيــر املجتمــع أو اســقاط الرأســالية ،جميعهــا إمــا حاولــت أن
تحصــل عــى نصيــب مــن الكعكــة ،وهــؤالء الخونــة االصالحيــن ،وإمــا حاولــت أن
تتحــول إىل رقــم يف املعادلــة السياســية املرصيــة وذهبــت تعقــد تحالفــات غــر مبدئيــة
بهــدف الظهــور اإلعالمــي وبحجــة االتصــال بالجامهــر وعــدم االنعـزال ،وهــؤالء كانــت
الحركــة تســبق وعيهــم بأميــال -مــع
إن ســبب خيانــة «قادتنــا» اليســاريني افـراض حســن النيــة ،-ولكــن مجــددا ً
واملاركســيني للثــورة ليــس عــدم كــا قــال لينــن «ال فــرق بــن
الخيانــة عــن قصــد أو دون قصــد»،
معرفتهــم بالنظريــة املاركســية ،بــل
جميعهــم لوثــوا رايــة املاركســية
الســبب هــو عــدم ثقتهــم يف قــدرة
واالش ـراكية الثوريــة ،اليســار بجميــع
الجامهــر والطبقــة العاملــة عــى ألوانــه تذيــل اليمــن بجميــع ألوانــه
إنجــاز مهمــة انتصــار الثــورة
يف الثــورة املرصيــة.
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ولنعلــم بُعــدا آخــر مــن أبعــاد التأثــر الرجعــي لهــؤالء عــى ســرورة الــراع
والوعــي الطبقــي يف مــر -وهــذا مجــرد غيــض مــن فيــض أخطائهــم ،-علينــا أن
نلقــي نظــرة عــى مــآالت تلــك األحـزاب والتنظيــات ومبــاذا خرجــوا مــن مــد الثــورة،
الحقيقــة هــي أنهــم فشــلوا يف كل يشء ،جميعهــم خرجــوا مــن الثــورة أقــل عــددا
مــا كانــوا قبلهــا ،فقــدوا عديــد مــن مناضــي قواعدهــم ،مل ينجحــوا يف مــد االتصــال
بالعــال والجامهــر ،ومل ينجحــوا بالطبــع يف نــر الوعــي الطبقــي واملاركــي الثــوري
يف املجتمــع ،بالعكــس جميعهــم نــروا أوهــام إصالحيــة ورجعيــة تصــب جميعهــا يف
مجــرى التامهــي والتعــاون الطبقــي ،واألهــم ،كــا ســبق يل أن قلــت ،أنهــم أتلفــوا
كثـرا مــن العــال والشــباب الثــوري ولوثــوا رايــة املاركســية واالشـراكية الثوريــة أمــام
أعــن مزيــد مــن العــال والشــباب الثــوري ،وهــو الــيء األكــر إجرامــا وســوف يحتــاج
ملجهــود كبــر ليتــم تجــاوزه لتنقيــة الرايــة املاركســية الثوريــة مــن أخطــاء وحامقــات
وخيانــات هــؤالء مدعــي «الثقافــة» و«الثوريــة».
تروتســي قــال واصفــاً بعبقريــة ووضــوح هــذا النــوع مــن «القــادة» املرتفــن
»:بالنســبة لغالبيــة االش ـراكيني -وأقصــد الرشيحــة العليــا -ليســت اش ـراكيتهم ســوى
قضيــة جانبيــة ،ليســت ســوى انشــغال ثانــوي يتوافــق مــع ســاعات فراغهــم .يكــرس
هــؤالء الســادة ســتة أيــام مــن األســبوع ملهنهــم الحــرة أو التجاريــة ،يحســنون ثرواتهــم
بشــكل جيــد مبــا فيــه الكفايــة ،ويف اليــوم الســابع يوافقــون عــى تكريــس أنفســهم
لخــاص أرواحهــم [ ]...مــن الواضــح أن عــددا كبـرا مــن هــؤالء الســادة قــد نجحــوا يف
التنكــر يف صــورة شــيوعيني .إن هــؤالء ليســوا خصومــا فكريــن ،بــل أعــداء طبقيــون.
[ ]...ليــس هنــاك مــا هــو أكــر إثــارة للتقــزز وال أخطــر يف النشــاط الثــوري مــن
الربجــوازي الصغــر الهــاوي املتحفــظ الـرايض عــن نفســه ،وغــر القــادر عــى التضحيــة
يف ســبيل فكــرة عظيمــة.
عــى العــال املتقدمــن أن يتبنــوا بحــزم قاعــدة واحــدة بســيطة لكنهــا ثابتــة
وهــي أن هــؤالء القــادة أو املرشــحون للقيــادة الذيــن هــم ،يف األيــام العاديــة الســلمية،
غــر قادريــن عــى تكريــس وقتهــم ومواهبهــم وأموالهــم لقضيــة الشــيوعية ،هــم
األكــر احتــاال أن يتحولــوا ،يف املرحلــة الثوريــة ،إىل خونــة أو أن ينتقلــوا إىل معســكر
هــؤالء الذيــن ينتظــرون لرؤيــة إىل جانــب مــن ســيكون النــر»( .تروتســي« :مهــام
املعارضــة األمريكيــة ».)1929 ،

هل كان هناك مسار آخر
يبقــى الســؤال هــل كان هنــاك أمــل يف النــر ،هــل كان ميكننــا تفــادي ذلــك
املصــر الــذي حــاق بنــا ،هــل كان ميكــن أن تكلــل مســاعينا بــيء غــر الهزميــة؟
أقــول إنــه كان مــن املمكــن ذلــك ،الظــرف املوضوعــي واحتــدام الـراع الطبقــي
والوضــع اإلقليمــي والعاملــي املتفجــر كان يســمح بذلــك ،فقــط لــو كان يوجــد حــزب
ثــوري كان ســوف يســتطيع اســتغالل زخــم ثــاث ســنوات مــن املــد الثــوري .خــال
ثــاث ســنوات مل يتبــق مصنــع أو مؤسســة أو جامعــة مل تعلــن العصيــان .لــو كان هنــاك
حــزب ثــوري ،حتــى ولــو كان قليــل العــدد ،يرفــع رايــة االســتقالل الطبقــي ،يدفــع لنرش
دعايــة ثوريــة ،يتبــع نصيحــة لينــن «لنــرح بصــر» ،يعمــل عــى ضــم طليعــة العــال
والشــباب الثــوري ،حــزب مثــل هــذا كان ميكــن أن يحقــق النــر.
دعونــا نتذكــر أن الحــزب البلشــفي يف فربايــر  1917كان يضــم حــوايل  8000عضــو
يف بلــد يتعــدى عــدد ســكانه  150مليــون شــخص ،وفقــط مــن خــال الحفــاظ عــى
الرايــة البلشــفية الثوريــة نظيفــة مــن املســاومات والتنــازالت والــرح الصبــور للعــال
أن بدايــة حــل مشــاكلهم هــو يف االســتيالء عــى الســلطة واســقاط الرأســالية ،فقــط
بهــذا مــع العمــل الــدؤوب والصــر والعمــل عــى تجذيــر الحركــة الجامهريية اســتطاعوا
االســتيالء عــي الســلطة وإســقاط الرأســالية بعــد مثانية أشــهر مليئــة بالصعــاب ،والتي
كان فيهــا حتــى القــادة البالشــفة ،ومنهــم لينــن ذاتــه ،مهدديــن باالعتقــال والقتــل،
لكــن هــذا مل يردعهــم أو يقلــل مــن عزميتهــم الثوريــة واميانهــم الصلــب الــذي ال يلــن
بصــدق وعدالــة قضيتهــم .أمــا يف حالتنــا املرصيــة مــاذا فعــل «قادتنــا الثوريــون» ،لقــد
آثــروا الســامة والجــن بحجــة أن وعــي الجامهــر غــر ناضــج مبــا فيــه الكفايــة وال
يفهمــون «رســالتهم» ،لكنــي أقــول مــا قالــه الشــهيد الفلســطيني غســان كنفــاين« :إن
الحيــاة ال قيمــة لهــا قـ ّط إن مل تكــن دامئـاً واقفــة قُبالــة املــوت».

لــو كان هنــاك حــزب ثــوري يســتثمر املــد الثــوري ويوفــر لــه البوصلــة والربنامــج
الثوريــن لــكان ميكــن أن يتغــر الكثــر .منــذ الثامنيــة العــر يومــاً األوىل ،مــرورا ً
بانتفاضــات محمــد محمــود ومجلــس الــوزراء وماســبريو ،ووصــوالً للمظاهــرات
التــي حدثــت بعــد املئــة يــوم األوىل مــن حكــم محمــد مــريس والثالثــن مــن يونيــو،
وخاللهــم و بعدهــم املئــات واآلالف مــن املظاهــرات واالحتجاجــات واإلرضابــات
العامليــة والطالبيــة والجامهرييــة ،لــو كان هنالــك منظمــة ثوريــة مكافحــة تحمــل
برنامــج ماركــي ورؤيــة ثوريــة عــن كيــف ميكــن أن تنتــر الثــورة املرصيــة ،ترتبــط
مــع تلــك النضــاالت العديــدة وتــرح للعــال والشــباب الثــوري بصــر أن ال ســبيل
لتحقيــق أبســط املطالــب االقتصاديــة والدميقراطيــة واالجتامعيــة إال باســتيالء
الجامهــر بقيــادة الطبقــة العاملــة عــى الســلطة وإســقاط الرأســالية .لــو كان جــرى
العمــل خــال تلــك الســنوات عــى كســب الطليعــة يف كل احتجــاج وإرضاب ،مــن
خــال عمــل تنظيمــي وتحريــي دؤوب ودائــم لدعــوة جامهــر العــال والفق ـراء
والشــباب الثــوري لتنظيــم الصفــوف واالنضــواء تحــت رايــة الثــورة االشــراكية
والقيــادة العامليــة الثوريــة ،لــكان لدينــا منظمــة ثوريــة حقــة تحــدث الفــارق يف
مجريــات األحــداث واملســتقبل.
لــو كان هــذا لكانــت احتامليــة االنتصــار عاليــة جــدا ً ،لــكان مــن املؤكــد أن
الجامهــر عندمــا تتخلــص مــن أوهامهــا االصالحيــة أو الرجعيــة مــن خــال التجربــة
الحيــة -والتجربــة ذات وتــرة رسيعــة يف أوقــات الثــورة -ســتلتفت للحــل الثــوري
وللرايــة الثوريــة التــي مل تُلــوث واملنظمــة التــي صارحتهــم بحقيقــة مــا يحــدث
ونبهتهــم بحقيقــة مــا ســوف يتعرضــون لــه.
لكــن مــا حــدث هــو أنــه يف غيــاب الحــل الثــوري اســتغلت الدولــة ،ممثلــة
يف القــوات املســلحة ،انهــاك الجامهــر والرغبــة يف الوصــول لحــل ،وعجــز وخيانــة
االصالحيــن و»الثوريــن» ،ورفعــت نفســها فــوق الجميــع وأظهــرت نفســها كحكــم
بــن الجميــع ،أي أظهــرت نفســها حكــا بــن الطبقــات ،لصالــح الحفــاظ عــى النظــام
الرأســايل ووضــع حــد للثــورة باالنقــاب العســكري والقــوة املســلحة.

نحو بناء تنظيم ماركيس ثوري
اآلن يف الذكــرى العــارشة للثــورة ،وبعــد أن جــرت ميــاه كثــرة يف النهــر ،وبعــد أن
خــان مــن خــان وارتــزق مــن ارتــزق وتراخــى مــن تراخــى ،ووقــع يف اليــأس واإلحبــاط
والعدميــة مــن وقــع ...اآلن حــان وقــت البنــاء مــن جديــد .يجــب أن نبــدأ يف بنــاء
تنظيمنــا الثــوري مســتندين إىل تجــارب املــايض وناقديــن لهــا ،متســلحني بالنظريــة
املاركســية ،النظريــة الوحيــدة القــادرة عــى مســاعدتنا عــى فهــم الواقــع بشــكل
مــادي وعلمــي وعــى اســترشاف إمكانيــات املســتقبل.
يجــب أن يبــدأ املاركســيون والثوريــون يف دراســة النظريــة املاركســية ،ولنذكــر
أنفســنا بــأول مــا فعلــه لينــن بعــد هزميــة ثــورة  ،1905لقــد قــام بإعــادة دراســة
املاركســية مــن جديــد .فلننظــم مجموعــات وحلقــات للدراســة النظريــة ،مــع مراعــاة
املخاطــر األمنيــة بالطبــع ،لنتبــع نصيحــة الشــهيد الفلســطيني باســل األعــرج «عيــش
نيص ـاً وقاتــل كالربغــوث» ،لنختفــي عندمــا يكــون االختفــاء مفيــدا ً ونظهــر عندمــا
يكــون الظهــور مفيــدا ً .ال ينبغــي أن يجتمــع أكــر مــن ماركــي يف مــكان بــدون أن
ينشــئوا حلقــة دراســة وعمــا تنظيميــا فيــا بينهــم .فلنعمــل عــى التجهــز والرتاكــم
النظــري الــذي ســيمكننا تحويلــه لعمــل تنظيمــي جــدي يف وقــت مــن األوقــات،
عاجـاً وليــس آجـاً .مــن أكــر خطايــا التنظيــات املاركســية يف الثــورة املرصيــة أنهــا
أهملــت النظريــة ووقعــت يف فــخ الحركيــة املفرطــة ،وهــذا أيضـاً مــن أســباب تقلــص
عددهــا بشــكل كبــر بعــد الهزميــة ،ألنهــا مل ت ُعــد شــبابها وكوادرهــا بشــكل نظــري
جيــد ومل تهيئهــم ملــا هــو قــادم .فتحلــق الكثــر حــول الرايــات األكــر ثوريــة وقــت
املــد الثــوري بــدون أســاس نظــري ســوى الحامســة املفرطــة وهجروهــا بعــد الهزميــة.
يجــب أن نعمــل عــي بنــاء تنظيــم ماركــي وحمــل رايــة ثوريــة نقيــة مــن
الخيانــات الطبقيــة التــي لــوث بهــا العديــدون املاركســية .النظريــة ثــم النظريــة يــا
رفــاق ،لننشــئ خاليــا ثوريــة يف كل مــكان نتواجــد فيــه وكل مــكان نســتطيع الوصــول
إليــه ،لنبــدأ بدراســة النظريــة املاركســية ونحــن نســر يف خــط التنظيــم والتحليــل.

بــدون نظريــة لــن يوجــد تحليــل ولــن يوجــد تنظيــم ،والجملــة األشــهر للينــن تعــر
عــن هــذا املوقــف« :ال حركــة ثوريــة بــدون نظريــة ثوريــة» .خالصــة اخفاقــات تدخل
التنظيــات املاركســية يف الثــورة املرصيــة هــي الخيانــة الطبقيــة وإهــال النظريــة.

الخامتة
اليــوم ونحــن منــر مــن أعمــق أزمــات النظــام الرأســايل وأكرثهــا تعقيــداً،
وبعــد هزميــة الثــورة املرصيــة وعديــد مــن ثــورات املنطقــة ،هــا نحــن قــد
بدأنــا نشــهد نهوضــا ثوريــا جديــدا يف العديــد مــن بلــدان املنطقــة والعــامل
مثــل الســودان وتشــييل وغريهــا -وبدايــة احتجاجــات عاصفــة يف تونــس ،تهــدمأســطورة التحــول الدميقراطــي ويبــدأ طــور جديــد مــن الـراع الطبقــي هنــاك.
نحــن نعيــش يف أكــر الف ـرات اضطرابــا وال توجــد بقعــة عــى األرض يف مأمــن
مــن احتــدام الـراع الطبقــي واالنفجــارات االجتامعيــة ،كــا برهنــت عــى ذلــك
األحــداث يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة .ومــر بالطبــع ليســت اســتثناء ،وكل
مــا حــدث يف العــر ســنوات املاضيــة داخلي ـاً وخارجي ـاً واألزمــة الحاليــة التــي
دفعهــا الوبــاء ،ســتكون لــه آثــار كبــرة عــى وعــي العــال والشــباب الثــوري.
االحتجاجــات املتقطعــة والضعيفــة التــي بــدأت خــال  ،2019واملقاومــة
الشــعبية ضــد قانــون التصالــح يف العــام املــايض ،والنضــاالت واإلرضابــات
العامليــة البطوليــة يف رشكــة الدلتــا لألســمدة ورشكــة الحديــد والصلــب وغريهــم،
ضــد الترسيــح واالقتطاعــات وبيــع الــركات العامــة وتصفيتهــا ،حتــى وإن كانــت
هــذه النضــاالت ماتــزال تندلــع بشــكل دفاعــي ومحملــة بأوهــام إصالحيــة
وأحيان ـاً أوهــام اقتصادويــة ونقابيــة ضيقــة ،لكــن هكــذا هــي عــادة الجامهــر
إنهــا ال تلجــأ للحلــول العاصفــة مثــل الثــورة إال عندمــا ينســد األفــق بشــكل
كامــل ،وهــذا مل يحــدث حتــى اآلن يف مــر .واألهــم أنــه لدينــا جيــل مــن
الشــباب الثــوري واملناضلــن الذيــن تعلمــوا وشــبوا يف معمعــان الثــورة املرصيــة
ومــا تالهــا ،شــهدوا وخــروا مــد الثــورة وجزرهــا ومحملــن بوعــي ودروس
املــايض .كل هــذا يجعلنــا نســتبرش باملســتقبل الحافــل باألحــداث الثوريــة ،التــي
مــن املمكــن أال تكــون عــى مرمــى حجــر مــن اآلن ،ولكنهــا بالتأكيــد ليســت عــى
بعــد ع ـرات الســنوات كــا يحــب أن يتخيــل أصدقاؤنــا املثقفــن املتشــامئني.
لكننــا املــرة القادمــة يجــب أن نكــون نحــن ،املاركســيون ،أكــر املســتعدين
لهــا ،محملــن بــإرث هزامئنــا ودروس أخطائنــا وأخطــاء رفاقنــا يف الطبقــة العاملــة
العامليــة خــال تجربــة مديــدة متتــد حــوايل مائتــي ســنة مــن النضــال ضــد ســلطة
رأس املــال.
يجــب أن نتحــى بحــس االســتعجال يف التجهــز لهــذا املســتقبل الــذي مــن
املمكــن أن يكــون عــى بعــد ســنوات قليلــة مــن اآلن .لينــن يف عــام  ،1916أي
قبــل الثــورة بأقــل مــن عــام ،تحــت وطــأة اليــأس واإلحبــاط قــال« :عــى األغلــب
لــن يشــهد جيلنــا الثــورة االشـراكية» ،ولكــن هــذا املـزاج املحبــط مل يدفــع هــذا
املناضــل الحديــدي للركــون لالستســام والعدميــة ،وإمنــا دفعــه للمــي قدمــا
نحــو بنــاء األداة التــي ســتمكنه ،هــو أو غــره ،حتــى وإن مل يبــق هــو عــى
قيــد الحيــاة ،مــن إنجــاز مهمــة انتصــار الثــورة وإســقاط الرأســالية ،هــذه األداة
هــي :الحــزب الثــوري.

• املجد للشهداء والحرية للمعتقلني
• نحو بناء تنظيم ماركيس ثوري
• تسقط قوات قمع الشعوب (الرشطة والجيش)
• تسقط حكومات رجال األعامل
• ال حل سوى انتصار الثورة االشرتاكية بقيادة حكومة عاملية
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تونس

احتجاجات حاشدة

تهز البالد

شهدت

تونــس مؤخــرا انــدالع حركــة جامهرييــة جديــدة وقويــة.
ويعــود ســبب تفجــر هــذا الغضــب إىل األزمــة االقتصاديــة
التــي أغرقــت التونســيني يف حيــاة مــن الفقــر واملعانــاة .اآلن وبعــد  10ســنوات
بالضبــط عــى انطــاق ثــورة  2011التــي أطاحــت بــن عــي ،مل يتــم حــل أي مــن
مشــاكل الجامهــر التونســية.
اجتاحــت تونــس مطلــع الســنة الجديــدة  ،موجــة مــن االحتجاجــات املناهضــة
للحكومــة ،فيــا ســمي بانتفاضــة سياســية .نــزل الشــباب إىل الشــوارع يف األحيــاء
العامليــة باملــدن ويف املناطــق الفقــرة ،مطالبــن بتغيــرات اقتصاديــة وسياســية
ودخلــوا يف اشــتباكات مــع قــوات البوليــس.
انطلقــت الحركــة يــوم الجمعــة  15ينايــر مــن ســليانة ،وهــي بلــدة فالحيــة
صغــرة عــى بعــد  130كيلوم ـرا مــن العاصمــة تونــس ،يف أعقــاب تــداول رشيــط
فيديــو يظهــر فيــه ضابــط رشطــة وهــو يعتــدي عــى راع ســيئ الحــظ دخلــت أغنامه
بطريــق الخطــأ إىل فنــاء مبنــى حكومــي .كان هــذا االعتــداء مبثابــة القطــرة التــي
أفاضــت كأس الشــباب ،ليــس فقــط يف ســليانة بــل أيضــا يف بقيــة أنحــاء البلــد.
ورسعــان مــا امتــدت االحتجاجــات إىل تونــس العاصمــة و 14مدينــة أخــرى ،خاصــة
يف مناطــق وســط وجنــوب البــاد التــي تعــاين مــن ارتفــاع مســتويات الفقــر وبطالــة
الشــباب.
ال يبــدو أن للحركــة االحتجاجيــة أي قيــادة أو برنامــج محــدد بشــكل واضــح،
لكــن الــيء املشــرك بينهــا جميعــا هــو املطالبــة باإلصالحــات األساســية :توفــر
مناصــب الشــغل وتحســن الخدمــات العامــة ووضــع حــد لعنــف الرشطــة ،وكلهــا
مطالــب متواضعــة جــدا .لقــد عــاىن الشــباب ســنوات مــن الكســاد االقتصــادي
واإلذالل عــى يــد الدولــة ،وال يجــدون اآلن أي خيــار آخــر ســوى النزول إىل الشــوارع
مــرة أخــرى .لكــن الحكومــة ،التــي تقــوم عــى أســاس نظــام رأســايل يف حالــة انهيــار
نهــايئ وتدافــع عنــه ،عاجــزة وغــر مســتعدة لتلبيــة أي مــن تلــك املطالــب العادلــة
للمحتجــن.

أزمة الرأساملية التونسية

الرأســالية التونســية غارقــة بالفعــل يف أزمــة عميقــة ،وذلــك قبــل ســنوات
عديــدة مــن انتشــار فــروس كورونــا .وقــد تراكــم اإلحبــاط بســبب تراجــع مســتويات
املعيشــة واالقتطاعــات املســتمرة يف النفقــات العموميــة التــي فرضهــا صنــدوق النقــد
الــدويل .ثــم جــاءت جائحــة كورونــا فـزادت الوضــع ســوءا ،حيــث تعرضــت الســياحة،
التــي تعتــر أهــم قطــاع يف االقتصــاد التونــي ،للشــلل .وهكــذا انكمــش الناتــج
املحــي اإلجــايل التونــي بنســبة  09%عــام  ،2020فقامــت الطبقــة الســائدة بوضــع
كامــل عــبء هــذه األزمــة عــى كاهــل الجامهــر.
اســتمر الوضــع االقتصــادي يف البــاد يتدهــور برسعــة منــذ شــهور .وصلــت نســبة
البطالــة بــن الشــباب الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن  15و  24عامــا إىل  ،% 36وقــد
أجــر هــذا الوضــع اليائــس العديــد مــن الشــباب عــى الهجــرة .يف عــام  2020تــم
اإلبــاغ عــن وصــول  12.883مهاج ـرا إىل إيطاليــا قادمــن مــن تونــس ،مقابــل 2654
يف  !2019يجــد الشــباب أنفســهم مجربيــن عــى االختيــار بــن العيــش يف الفقــر يف
تونــس أو تــرك كل يشء وراءهــم واملخاطــرة بحياتهــم مــن أجــل عبــور البحــر األبيــض
املتوســط .وهــذا االحتــال الكئيــب هــو أفضــل مــا ميكــن للرأســالية أن تقدمــه
للشــباب التونــي.
ردت الحكومــة التونســية عــى
االحتجاجــات باســتعامل القمــع الشــديد
يف عــام  2020تــم اإلبــاغ
ومحاولــة تشــويه صــورة الحركــة .يف  19عــن وصــول  12.883مهاجــرا
ينايــر ،وبعــد خمســة أيــام عــى انطــاق إىل إيطاليــا قادمــن مــن تونــس،
االحتجاجــات ،خــرج رئيــس الــوزراء مقابــل  2654يف !2019
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هشــام املشــييش بخطــاب متلفــز عــر فيــه عــن تفهمــه ملطالــب املتظاهريــن ،مؤكــدا ً
يف الوقــت نفســه عــى أن «الفــوىض مرفوضــة وســنواجهها بقــوة القانــون» .لكــن
ترصفــات الدولــة ال تشــر إىل وجــود تعاطــف كبــر مــع مطالــب املحتجــن ،بينــا تــم،
مــن ناحيــة أخــرى ،تطبيــق القانــون وفــرض النظــام بالقــوة .وقــد نــرت العديــد مــن
مقاطــع الفيديــو والصــور التــي تظهــر قــوات الرشطــة وهــم يرضبــون املتظاهريــن
الســلميني ويعتــدون عليهــم .وتــم اعتقــال أكــر مــن  1000متظاهــر ،ت ـراوح أعــار
معظمهــم بــن  15و 20عامــا ،ونــر الجيــش يف العديــد مــن األحيــاء العامليــة
ملســاعدة الرشطــة يف قمــع االحتجاجــات .يــوم االثنــن  18ينايــر كانــت قــوات الحــرس
الوطنــي عــر تقــوم بدوريــات يف شــوارع حــي التضامــن ،الــذي هــو أحــد أكــر
أحيــاء الطبقــة العاملــة يف تونــس العاصمــة ،بالســيارات املدرعــة.
ويف عــرض منوذجــي لالحتقــار املتعجــرف الــذي تحســه النخبــة تجــاه الجامهــر،
رفــض املتحــدث باســم الــوزارة ،خالــد الحيــوين ،تســمية املعتقلــن باملتظاهريــن،
وأطلــق عليهــم ،بــدال مــن ذلــك ،اســم أشــخاص متورطــن يف «أعــال إجراميــة
ونهــب» .لقــد حاولــت الحكومــة ووســائل اإلعــام التونســية جاهــدة تشــويه ســمعة
الحركــة وعزلهــا عــن بقيــة الطبقــة العاملــة ،مــن خــال تجاهــل مطالــب املحتجــن
والرتكيــز بــدال مــن ذلــك عــى االشــتباكات العنيفــة بــن املتظاهريــن وقــوات األمــن،
وعــى بعــض حــاالت النهــب .يــأيت هــذا االتهــام مــن جانــب مســؤولني يف الدولــة
متورطــن بعمــق يف نهــب خزائــن الدولــة وجيــوب املواطنــن .وعــى أي حــال فــإن
النهــب الــذي يشــرون إليــه هــو نتيجــة ثانويــة مفهومــة لالحتجاجــات التــي تحــدث
يف ســياق الفقــر والجــوع واليــأس االجتامعــي .إن سياســات الحكومــة التــي تضــع
أربــاح الرأســاليني قبــل احتياجــات الشــعب ،تتحمــل املســؤولية الحقيقيــة عــن أي
نهــب يحــدث.

تجربة عام 2011

تتزامــن هــذه الحركــة الجامهرييــة الجديــدة مــع الذكــرى العــارشة للثــورة
التــي أطاحــت بالدكتاتــور بــن عــي .كان ف ـراره مــن البــاد ،يف  14ينايــر ،2011
قــد أطلــق موجــة مــن الحــركات الثوريــة التــي اجتاحــت منطقــة الــرق األوســط
وشــال إفريقيــا .وبعــد أن خانــت الحكومــة التونســية آمــال الجامهــر ،أرادت
تجنــب إحيــاء ذكــرى ثــورة  .2011تشــعر الحكومــة بــأن األرض تهتــز تحــت
قدميهــا وتخــى أن يــؤدي االحتفــال بالذكــرى إىل انــدالع حركــة واســعة .لذلــك
فرضــت إغالقــا وطنيــا ملــدة أربعــة أيــام ،ميتــد مــن الخميــس  14ينايــر إىل غايــة
االثنــن  18منــه.
لكــن هــذه املنــاورة مل متنــع انفجــار الغضــب الجامهــري املكبــوت .اســتمر
بــركان هائــل مــن الغضــب واإلحبــاط يرتاكــم طيلــة ســنوات ،وصــارت مســألة
انفجــاره حتميــة عاجــا أم آجــا .تــم تســجيل أكــر مــن  6500احتجــاج خــال
األشــهر العــرة األوىل مــن عــام  2020وحــده .وكل تلــك االحتجاجــات كانــت ضــد
السياســات االقتصاديــة واالجتامعيــة للحكومــة .كــا أن ضعــف إقبــال الناخبــن
عــى صناديــق االقــراع شــكل أيضــا مــؤرشا عــى أن الجامهــر ترفــض النخبــة
السياســية :يف  2014كان اإلقبــال  ،% 68وبحلــول  2019تضــاءل إىل  !% 42مــن
الواضــح أن رشعيــة النظــام وصلــت مســتويات متدنيــة.
متكنــت الطبقــة العاملــة التونســية ،خــال ثــورة  ،2011مــن انتـزاع مكتســبات
دميقراطيــة مهمــة ،مثــل حريــة التعبــر والربملــان الربجــوازي ،وهــي الحقــوق التــي
وفــرت للجامهــر التونســية قنــوات جديــدة لتطويــر نضاالتهــا .لكــن تلــك الحقــوق
الدميقراطيــة تبقــى محــدودة ،طاملــا بقــي النظــام الرأســايل ســليام .إن الرأســالية
التونســية هشــة للغايــة وطبقتهــا الســائدة ضعيفــة للغايــة وتعتمــد عــى رأس
املــال األجنبــي ،مــا يجعلهــا عاجــزة عــن تقديــم أي تنــازالت جديــة للجامهــر .ال
تســتطيع الرأســالية التونســية تقديــم تنــازالت اقتصاديــة أو حقــوق دميقراطيــة
حقيقيــة للجامهــر.
نجــح الشــباب والعــال يف اإلطاحــة بــن عــي عــام  ،2011وهــو اإلنجــاز
الــذي ألهــم الجامهــر املضط َهــدة يف املنطقــة وكل العــامل .لكــن ورغــم اإلطاحــة

بالدكتاتــور وأقــرب املقربــن منــه ،اســتمر االقتصــاد وجهــاز الدولــة يف أيــدي
الطبقــة الرأســالية .وهكــذا بقيــت كل التناقضــات املاديــة التــي أدت إىل انــدالع
ثــورة  2011قامئــة .ومــا تــزال املشــاكل االجتامعيــة واالقتصاديــة دون حــل.
لذلــك فــإن الجامهــر التونســية مضطــرة اآلن إىل التحــرك ،مــرة أخــرى ،مــن
أجــل تغيــر حياتهــا وتغيــر املجتمــع مــن حولهــا .تُظهــر تجــارب ثــورة  2011أن
الطريقــة الوحيــدة أمــام العــال والشــباب لتغيــر املجتمــع وف ًقــا ملصالــح األغلبيــة
هــي اســتهداف الســبب الجــذري لجميــع مشــاكلهم ،أي النظــام الرأســايل نفســه.

ما العمل؟

لقــد مــرت  10ســنوات عــى ثــورة  ، 2011ومــا تــزال املشــاكل امللحــة
للجامهــر يف الــرق األوســط وشــال إفريقيــا دون حــل .وكــا قــال أحــد
املتظاهريــن ملراســل صحفــي« :النظــام بأكملــه يجــب أن يرحــل ...ســنعود إىل
الشــوارع وسنســتعيد حقوقنــا وكرامتنــا التــي اســتولت عليهــا النخبــة الفاســدة
بعــد الثــورة» ،جيــل جديــد مــن الشــباب يدخــل اآلن إىل ســاحة النضــال .لقــد
ورث هــذا الجيــل الجديــد دروس ثــورة  ،2011وبالتــايل فــإن الثــورة املســتقبلية لــن
تكــون تكــرارا للثــورة الســابقة ،بــل ســتكون عــى مســتوى أعــى.
لكــن وعــى الرغــم مــن أن الشــباب ميكنهــم أن يلعبــوا دورا ثوريــا مهــا،
فإنهــم بحاجــة إىل االرتبــاط بالطبقــة العاملــة ،التــي متتلــك ،بفعــل دورهــا يف
عمليــة اإلنتــاج ،القــوة االقتصاديــة يف املجتمــع .إذا شــاركت الطبقــة العاملــة يف
الحركــة بوســائلها النضاليــة الخاصــة بهــا ،عــن طريــق اإلرضابــات واحتــال املصانــع،
ســوف تكنــس الحكومــة بســهولة.
ت ُظهــر تجــارب ثــورة  2011أن التغيــرات الطفيفــة عــى جهــاز الدولــة
غــر كافيــة ،مــن الــروري إســقاط األســاس االقتصــادي للمجتمــع ،أي :النظــام
الرأســايل نفســه .وحــده اســتيالء العــال عــى الســلطة السياســية واالقتصاديــة
يف املجتمــع ،والبــدء يف إعــادة هيكلــة املجتمــع عــى أســس اشـراكية ،مــا ســيمكن
مــن تلبيــة مصالــح األغلبيــة وإقامــة مجتمــع دميقراطــي حقيقــي .وحــده النضــال
مــن أجــل االش ـراكية مــا ســيمكن املجتمــع مــن الخــروج مــن املــأزق الحــايل.
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أثارت

عمليــة اغتيــال صمويــل بــايت ،يــوم الجمعــة منتصــف الشــهر األوســط وأفريقيــا .لكــن فرســان اإلعــام «املناهضــن للتطــرف» ال يقولــون ولــو كلمــة
الجــاري ،موجــة مــن الغضــب يف جميــع أنحــاء البــاد .هــذه واحــدة عنهــا .وذلــك لســبب وجيــه وهــو أن معظمهــم دعمــوا التدخــات اإلمربياليــة
هــي املــرة األوىل التــي يتــم فيهــا اســتهداف معلــم بهجــوم مــن هــذا النــوع .موظفــو الفرنســية يف أفغانســتان وليبيــا والعــراق وســوريا والســاحل .لقــد لعبــت هــذه
قطــاع الرتبيــة الوطنيــة يف حالــة صدمــة ،ممزقــون بــن الحــزن واالشــمئزاز والغضــب .التدخــات ،مثلهــا مثــل تدخــات اإلمربياليــة األمريكيــة والربيطانيــة ،دورا حاســا
إننــا نديــن هــذه الجرميــة النك ـراء بــدون أي تحفــظ .إن هــذا الهجــوم ،مثلــه يف تطــور املنظــات األصوليــة ،مبــا يف ذلــك تنظيــم القاعــدة وداعــش .ازدهــرت تلــك
مثــل كل الهجــات املامثلــة ،عواقبــه رجعيــة متامــا .ولفهــم هــذا يكفــي املــرء فقــط املنظــات يف مســتنقع الفــوىض الدمويــة التــي خلقهــا اإلمربياليــون يف البلــدان التــي
االســتامع إىل السياســيني والصحفيــن الذيــن انخرطــوا منــذ يــوم الجمعــة يف حملــة تســكنها غالبيــة مســلمة .لقــد أثــارت صــور تلــك الحــروب اإلمربياليــة غضبــا شــديدا
اســتغالل ســيايس مقــزز لهــذه املأســاة .ففــي موجــة مــن الدعايــة العنرصيــة ،بــن صفــوف عــدد ال يحــى مــن املســلمني يف جميــع أنحــاء العــامل ،ودفعــت بعضهــم
قامــوا بخلــط الدعــوات إىل «محاربــة الهجــرة» والتشــكيك يف حــق اللجــوء وحظــر إىل براثــن األصوليــن .ففــي منطقــة الســاحل اليــوم ،تشــن اإلمربياليــة الفرنســية مــا
ارتــداء الحجــاب ومعاقبــة طــاب املــدارس اإلعداديــة والثانويــة بتهمــة «االعتــداء يســمى بـــ «الحــرب عــى اإلرهــاب» ،التــي هــي يف الواقــع حــرب للدفــاع عــن مصالــح
عــى العلامنيــة» ،ومعاقبــة والديهــم أيضــا ،أو حتــى طــرد العائلــة بأكملهــا ،ومــا الــركات الفرنســية متعــددة الجنســيات ،والتــي تســتمر يف زيــادة عــدد اإلرهابيــن.
يف عــام  ،2013وسـرا عــى هــدي الواليــات املتحــدة ،قامــت اإلمربياليــة الفرنســية
إىل ذلــك .ويحــاول كل واحــد منهــم أن يجعــل مقرتحــه «أكــر حزمــا» مــن مقــرح
جــاره .إن نفــس أولئــك الذيــن كانــوا ،حتــى وقــت قريــب ،يشــتمون املعلمني بشــكل بدعــم مــا يســمى بـــ «املتمرديــن املعتدلــن» الذيــن يقاتلــون ضــد نظــام بشــار األســد
منتظــم ،ويطلقــون عليهــم اســم «الكســاىل» و«املدللــن» ،قــد جعلــوا منهــم فجــأة يف ســوريا .ومــن املعــروف اآلن أن هــؤالء «املتمرديــن» مل يكونــوا أكــر «اعتــداال»
أعمــدة الجمهوريــة .ويف نفــس الوقــت يتــم اتهــام جــزء مــن املعارضــة اليســارية مــن القاتــل الــذي ذبــح صمويــل بــايت يــوم الجمعــة املــايض .لقــد دعمــت اإلمربياليــة
وخاصــة حركــة فرنســا األبيــة -بـ«اليســارية اإلســامية» ،هــذا إذا مل يتــم اتهامهــا الفرنســية ،ماليــا وعســكريا ،امليليشــيات األصوليــة التــي زرعــت اإلرهــاب يف ســوريا،وكل ذلــك مبوافقــة مــن طــرف معظــم السياســيني الذيــن يطالبــون اليــوم بإجـراءات
بأنهــا «متواطئــة» مــع اإلرهــاب اإلســامي.
عــى اليســار والحركــة النقابيــة أال يقفــوا مكتــويف األيــدي يف مواجهــة هــذه «صارمــة للغايــة» ضــد أي شــخص يشــتبه بظهــور أدىن «عالمــة للتطــرف» عليــه ،مبــن
الدعايــة واإلجــراءات التــي أعلنتهــا الحكومــة أو أعدتهــا .ففيــا يتعلــق بهــذه يف ذلــك طــاب املــدارس املتوســطة والثانويــة! إن كلبيتهــم ونفاقهــم ال حــدود لهــا.
وأخـرا ،إلكــال هــذه الصــورة ،يجــب أن نتذكــر أن اإلمربياليــة الفرنســية تربطهــا
املســألة ،كــا يف كل القضايــا األخــرى ،يعتــر مــا يســمى بـــ «الوحــدة الوطنيــة» مجــرد
فــخ يخــدم فقــط مصالــح الطبقــة الســائدة الفرنســية ،التــي تتحمــل نصيبــا كبـرا مــن عالقــات سياســية واقتصاديــة وعســكرية ممتــازة مــع األنظمــة األشــد رجعيــة -مثــل
املســؤولية يف الهجــات اإلرهابيــة التــي تــرب بالدنــا بانتظــام .يجــب عــى الحركــة اململكــة العربيــة الســعودية وقطــر -التــي متــول بشــكل كبــر املنظــات األصوليــة.
تشــكل هــذه األنظمــة أكــر معاقــل األصوليــة .لكــن مــا يهــم ،مــن وجهــة نظــر
العامليــة أن تؤكــد وتســتنكر هــذه املســؤولية الواضحــة عــى عــدة مســتويات.
لكــن أوال :ملــاذا مل يتــم وضــع صمويــل بــايت تحــت حاميــة الرشطــة؟ لقــد كانــت حكومــة ماكــرون (وكذلــك الحكومــة الســابقة) ،هــو املصالــح األساســية لإلمربياليــة
أجهــزة الدولــة -مبــا يف ذلــك املخابـرات اإلقليميــة -عــى علــم بشــكاوى وفيديوهــات الفرنســية .وهكــذا« :هيــا ،تفرقــوا ال يوجــد يشء لــروه»!
إن التدخــات اإلمربياليــة يف الــرق األوســط وأفريقيــا ،والدعــم املبــارش أو
املعلــم .وعــاوة عــى ذلــك فإننــا ال نعــرف بالضبــط الــدور الــذي لعبــه عبــد
الحكيــم الصفريــوي ،املســجل عــى قامئــة إس ( )Fiche Sوملــف تنبيهــات للوقايــة غــر املبــارش مــن طــرف اإلمربياليــن للمنظــات األصوليــة ،والتحريــض الدائــم ضــد
مــن التطــرف اإلرهــايب ( ،)FSPRTلكــن تورطــه الشــخيص يف الخــاف مــع املعلــم املســلمني ،ومختلــف أشــكال التمييــز ضدهــم ،ومعاناتهــم أيضــا مــن وطــأة البــؤس
كان معروفــا .أمل يكــن ذلــك كافيــا التخــاذ قـرار بوضــع صمويــل بــايت تحــت حاميــة والبطالــة ومضايقــات الرشطــة… هــي العوامــل الرئيســية التــي غــذت ورعــت
الرشطــة؟ هــذا ســؤال يتجنبــه كل الذيــن يفضلــون أن يظهــروا عــى التلفــاز الســتغالل األصوليــة يف فرنســا .وبعبــارة أخــرى ،إن اإلرهــاب ،اليــوم كــا باألمــس ،هــو أحــد
األع ـراض املروعــة لنظــام مريــض ،لنظــام فاســد يجــر البرشيــة إىل مــأزق دمــوي .إن
هــذه الجرميــة لتكثيــف دعايتهــم ضــد كل املســلمني.
الرببريــة األصوليــة هــي الوجــه اآلخــر للهمجيــة اإلمربياليــة
إن هــذا الهجــوم الســيايس عــى املســلمني ،والــذي
اســتمر لســنوات عديــدة ،يســعى إىل تقســيم الطبقــة إن هــذا الهجــوم الســيايس عىل املســلمني ،والرأســالية .هــذا هــو مــا يجــب أن يرشحــه قــادة اليســار
العاملــة ورصف انتباههــا عــن املســؤولني الحقيقيــن عــن والــذي اســتمر لســنوات عديــدة ،يســعى والحركــة النقابيــة ،بــدال مــن االندفــاع إىل مــا يســمى بـــ
األزمــة والبطالــة والبــؤس .لكــن هــذا الهجــوم هــو أيضــا إىل تقســيم الطبقــة العاملــة ورصف «الوحــدة الوطنيــة» مــع األح ـزاب اليمينيــة التــي تتحمــل
أحــد العوامــل -مــن بــن عوامــل أخــرى -التــي تغــذي انتباههــا عــن املســؤولني الحقيقيــن عــن هــي أيضــا جــزءا مــن املســؤولية عــن رسطــان األصوليــة.
لــو قــام قــادة الحركــة العامليــة ،بــدال مــن التشــبث
األصوليــة اإلســامية .توجــد هنــا حلقــة مفرغــة :مــع كل
األزمــة والبطالــة والبــؤس
بالرأســالية ،بتقديــم برنامــج ومنظــور ثوريــن ،لتمكنــوا
هجــوم (وحتــى يف حالــة عــدم وجــود أي هجــوم) ،يبــث
مــن إثــارة حــاس الكثــر مــن الشــباب والعــال املســلمني،
الرجعيــون مــن جميــع األطيــاف دعايتهــم ضــد جميــع
املســلمني؛ لكــن يف املقابــل تشــكل هــذه الدعايــة ،مثلهــا مثــل اعتــداء الدولــة عــى مبــن فيهــم أولئــك الذيــن يســتمعون إىل الخطــاب األصــويل .كان العديــد منهــم
حريــة العبــادة (القوانــن ضــد ارتــداء الحجــاب) ،مــادة خــام مثاليــة لدعايــة النشــطاء ســيديرون ظهورهــم للمحرضــن الرجعيــن ،ويتجهــوا لحشــد النضــال ضــد االضطهــاد
األصوليــن .وهكــذا فــإن هــذه الهجــات اإلعالميــة ضــد املســلمني ال تســاهم يف وضــد الحــروب اإلمربياليــة وضــد االســتغالل ومــن أجــل االشـراكية .إن انتصــار هــذا
«محاربــة األصوليــة» ،بــل تســاعد يف تقويتهــا ،أي تزويدهــا مبؤيديــن جــدد ومرشــحني النضــال هــو وحــده مــا ســيمكن مــن القضــاء عــى األصوليــة ،وعــى جميــع األمـراض
األخــرى التــي تفاقمهــا أزمــة الرأســالية بشــكل مســتمر.
جــدد «لالستشــهاد».
هنــاك عوامــل أخــرى ،بالطبــع ،غــذت ومــا تــزال تغــذي رسطــان الرجعيــة
منظمة الثورة -الفرع الفرنيس للتيار املاركيس األممي-
األصوليــة .ومــن أهــم هــذه العوامــل جرائــم اإلمربيالية -وخاصــة الفرنســية -يف الرشق
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يكــون جــو بايــدن قــد فــاز بـــ  80,9مليــون صــوت (بهامــش ،)4,4%
لكنــه مل يحقــق االكتســاح الــذي توقعــه كثري مــن املراقبــن الليرباليني.
فعــى الرغــم مــن كل يشء ،حصــل ترامــب عــى أكــر مــن  74مليــون صــوت -
وهــو أعــى مجمــوع عــى اإلطــاق لرئيــس حــايل أو جمهــوري .ومل تكــن هنــاك
«موجــة زرقــاء» وال أي اجتيــاح دميقراطــي للكونغــرس .فقــد خــر الدميقراطيــون
بالفعــل عــدة مقاعــد يف مجلــس النــواب ،ومل يتضــح بعــد مــن الــذي سيســيطر
عــى مجلــس الشــيوخ .رمبــا تعــرض ترامــب لهزميــة شــخصية لكــن الرتامبيــة مــا
زالــت حيــة وتــركل.
كيــف ميكننــا أن نفــر هــذا؟ ومــاذا يعنــي هــذا بالنســبة ملســتقبل ال ـراع
الطبقــي؟ وكــا ســرى ،ال ميكــن فهــم جوهــر واســتمرارية الرتامبيــة  -كــا تعــر
عنهــا االنقســامات العميقــة داخــل الطبقــة العاملــة األمريكيــة  -بشــكل صحيــح
إال إذا اتخذنــا منظــوراً طبقي ـاً يف تحليلنــا.

مرشح وول سرتيت

مــع خــروج ترامــب مــن البيــت األبيــض ،يشــعر املاليــن مــن النــاس ،ألســباب
مفهومــة ،وكأن كابوس ـاً طوي ـاً ورسيالي ـاً قــد انتهــى .لكــن هنــاك ماليــن آخريــن
يشــعرون كــا لــو أن هــذا الكابــوس قــد بــدأ للتــو .كانــت االســتجابة العاطفيــة
عــى جانبــي االنقســام االنتخــايب مدفوعــة بالقلــق العميــق والخــوف واالكتئــاب
واملــرض والديــون والبطالــة واليــأس مــن أجــل تغيــر حقيقــي .لكــن الرأســالية
ال تســتطيع أن تقــدم أي مســاعدة حقيقيــة للخــروج مــن هــذه املــآيس ألنهــا ال
تســتطيع توفــر وظائــف جيــدة ورعايــة صحيــة وتعليــم وأمــان وكرامــة للجميــع.
والحقيقــة املــرة هــي أنــه عــى املــدى الطويــل ،فــإن كابــوس الرأســالية البنيــوي
ســيزداد ســوءا ً بالنســبة للغالبيــة العظمــى مــن العــال ،بغــض النظــر عمــن صوتــوا
لــه.

برنامــج بايــدن قائــم بشــكل أســايس عــى مــا يــي« :أنــا لســت دونالــد ترامــب،
وســأعيد البــاد إىل «األيــام الخــوايل» يف عهــد أوبامــا» .لكــن تلــك «األيــام الخــوايل»
نفســها هــي التــي أرســت األســاس لــروز ترامــب يف املقــام األول .قــد يكــون ترامــب
هــو أكــر الرؤســاء الذيــن ال يحظــون بشــعبية يف تاريــخ الواليــات املتحــدة ،لكــن
بايــدن ،بصفتــه ابــن املؤسســة السياســية الرســمية طــوال حياتــه ،مكــروه بشــدة
أيضــاً .جــاء يف املركــز الرابــع يف املؤمتــرات الحزبيــة يف واليــة أيــوا والخامــس يف
االنتخابــات التمهيديــة يف نيــو هامبشــاير .هــذا هــو املقيــاس الحقيقــي ملــدى

االشرتاكية الثورية

والنضال ضد رئيس وول سرتيت

شــعبيته يف صفــوف قواعــد الحــزب الدميوقراطــي .صــوت املاليــن «ضــد ترامــب»
ليــس «لصالــح» بايــدن.
غالبيــة الطبقــة الســائدة يف الواليــات املتحــدة تكــره ترامــب لكونــه شــخص
ال ميكــن التنبــؤ بترصفاتــه وعامــل مزعــزع لالســتقرار .أظهــرت اســتطالعات الــرأي
قبــل االنتخابــات لكبــار املديريــن التنفيذيــن وسلســلة التربعــات املاليــة الكبــرة
أن بايــدن كان مرشــح وول ســريت بامتيــاز .اســتثمر املليارديــرات مبالــغ كبــرة
يف إيصــال رجلهــم إىل البيــت األبيــض ،مــع تربعــات صغــرة متثــل أقــل مــن ربــع
إجــايل املســاهامت.
نتيجــة لذلــك ،كانــت االنتخابــات الرئاســية لعــام  2020هــي األعــى تكلفــة
يف تاريــخ الواليــات املتحــدة .تــم إنفــاق مــا يقــدر بـــ  14مليــار دوالر  -أكــر مــن
االنتخابــات الرئاســية الســابقة والتــي تســبقها مجتمعتــن  -وتفــوق الدميقراطيــون
عــى الجمهوريــن مــن حيــث متويــل الحملــة االنتخابيــة بنحــو الضعف .عــى الرغم
مــن هــذه امليــزة الهائلــة يف اإلنفــاق ،إال أن بايــدن بالــكاد كان يتمتــع بنفــس هامش
الهيئــة االنتخابيــة الــذي حصــل عليــه ترامــب يف عــام  .2016ومــع ذلــك ،يف األيــام
التــي تلــت انتخــاب نائــب الرئيــس الســابق ،ارتفعــت ســوق األســهم إىل مســتويات
قياســية عــى الرغــم مــن
انتشــار فــروس كورونــا ،برنامــج بايــدن قائــم بشــكل أســايس
واالضطــراب االقتصــادي عــى مــا يــي« :أنــا لســت دونالــد
املهــول ،والتســونامي ترامــب ،وســأعيد البــاد إىل «األيــام
الــذي يلــوح يف األفــق
الخــوايل» يف عهــد أوبامــا»
اإلخــاء
لعمليــات
والترشيــد.
لقــد حطــم ترامــب
«الحواجــز التقليديــة» للرئاســة .تتمثــل مهمــة بايــدن يف إضفــاء الرشعيــة عــى
املؤسســة والنظــام ككل نيابــة عــن الطبقــة الحاكمــة .لكنــه ســوف يــرأس دولــة
منقســمة بشــدة ،وورث بالفعــل تركــة غــر مســبوقة مــن الكــوارث.
وعــى الرغــم مــن العــدد الكبــر لألصــوات ضــده ،يزعــم بايــدن أنــه حصــل
عــى تفويــض شــعبي لتشــكيل حكومــة «مصالحــة» و «التعــايف» و «وحــدة
وطنيــة» .حتــى لــو كانــت هــذه رســالة يرغــب املاليــن مــن النــاس يف ســاعها،
يجــب أن نكــون واضحــن أن هــذا مــا هــو إال وســيلة إلخضــاع مصالــح العــال
ملصالــح الرأســاليني .هــذه الوحــدة مســتحيلة يف مجتمــع منقســم إىل مســت ِغلني
ومســتغَلني.
قــد يطبــق الرئيــس الجديــد إجــراءات إغاثــة قصــرة املــدى للفقــراء
والعاطلــن عــن العمــل والــركات الصغــرة .لكــن الدافــع الرئيــي لسياســاته
ســيكون دعــم وول ســريت .بطريقــة أو بأخــرى ،س ـتُجرب الطبقــة العاملــة يف
نهايــة املطــاف عــى دفــع مثــن أزمــة الرأســالية ،إمــا مــن خــال التقشــف
املبــارش أو غــر املبــارش ،أو الضغــوط التضخميــة ،أو مزيــج آخــر مــن الهجــات
عــى األجــور وظــروف املعيشــة.
لــذا ،حتــى لــو كان هنــاك عــدد قليــل مــن التعديــات التجميليــة التــي
يبــدو أنهــا تخفــف القيــود قلي ـاً عــى املــدى القصــر ،فــإن خيبــات األمــل األكــر
يف انتظــار أولئــك الذيــن لديهــم أوهــام بــأن التغيــر الحقيقــي ميكــن أن يــأيت مــن
خــال الحــزب الدميقراطــي .وإذا بــدا أن مــا أعقــب أوبامــا ال ميكــن تصــوره ،فــإن
مخلفــات مدرســة الدميقراطيــن ،يف نســختها الثانيــة ،ســتكون أكــر قســوة .مــا مل
يتــم اإلطاحــة بالبنــى واملؤسســات واألحــزاب الرأســالية ،وإىل أن يتــم اإلطاحــة
بهــا ،ميكــن أن تســوء األمــور دامئ ـاً  -أســوأ بكثــر مــا نعتقــد.
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استقطاب

إن االفتقــار إىل حــزب ســيايس جامهــري للطبقــة العاملــة عامــل موضوعــي
يلقــي بثقلــه عــى النظــرة الذاتيــة للعــال .ونتيجــة لذلــك ،ينعكــس االســتقطاب
الشــديد يف املجتمــع بشــكل ضبــايب متصــدع كتقاطــب بــن الحزبــن الرأســاليني
الرئيســيني.
فبعــد أربــع ســنوات مضطربــة للغايــة ،يريــد الليرباليــون العــودة إىل مــا يــرون
أنــه الوضــع الطبيعــي .مــن خــال عــدد قليــل مــن األوامــر التنفيذيــة ،ســيحاولون
طــي صفحــة عهــد ترامــب وكأنهــا مل توجــد أبــدا ً .لكــن الرتامبيــة ُوجــدت بالفعــل،
و ُوجــدت لســبب مــا.
بــدأت خطــوط الصــدع التــي متــزق الطبقــة العاملــة اآلن تتبلــور ألول مــرة
يف عــام  ،2016كــا اتضــح حينهــا مــن هزميــة هيــاري كلينتــون يف منطقــة ح ـزام
الصــدأ .بعــد مثــاين ســنوات مــن «األمــل» و «التغيــر» الفاشــلني واستســام بــرين
ســاندرز ملؤسســة الحــزب الدميوقراطــي ،اختــار العديــد مــن العــال الذيــن يبحثــون
عــن حلــول جذريــة منــح فرصــة غريبــة وجريئــة .وكانــت النتيجــة انتخــاب مليارديــر
مناهــض للعــال يدعــى دونالــد ترامــب.
يقــع اللــوم عــى االرتبــاك واالنقســام الــذي ميــزق الطبقــة العاملــة بشــكل مبــارش
عــى عاتــق قــادة العــال ،الذيــن يتمثــل مبدأهــم التوجيهــي يف «مــا هــو جيــد
لصاحــب العمــل هــو جيــد للعامــل» .لكــن مــا هــو جيــد ألربــاب العمــل ليــس جيــدا ً
للعــال  -يف الواقــع ،مصالحنــا متناحــرة وال ميكــن التوفيــق بينهــا.
ويقــف هــؤالء األشــخاص عــى رأس املاليــن مــن العــال املنظمــن عــر عـرات
الصناعــات األساســية .فهــم ال ميلكــون القــوة إلغــاق االقتصــاد فحســب ،بــل لديهــم
أيض ـاً الوســائل الالزمــة لتعبئــة أعضائهــم ومواردهــم خلــف الجهــود الراميــة لبنــاء
حــزب جامهــري جديــد عــى أســاس طبقــي جديــد .وبــدالً مــن ذلــك ،فهــم يتعاونون
ويتوافقــون ويعقــدون مســاومات مــع أربــاب العمــل يف أماكــن العمــل ويف صناديــق
االقـراع ،األمــر الــذي أدى إىل دوامــة تدهــور األجــور الحقيقيــة والظــروف املعيشــية
واملزايــا واملكتســبات .وتــرك غيــاب قيــادة مناضلــة عــى أســاس طبقــي مســتقل فراغــا
مــأه ترامــب ورفاقــه ،غالبـاً باســتخدام خطــاب جــريء مؤيــد للعــال.
نتيجــة لذلــك ،بــدأ قــادة النقابــات يفقــدون الســيطرة عــى القواعــد العامليــة.
رمبــا فــاز بايــدن بنســبة  57%بــن ناخبــي النقابــات ،مــع تصويــت  40%فقــط لصالــح
ترامــب .لكــن يف املــايض ،كانــت هــذه كتــل تصويــت دميوقراطيــة موثوقــة  -مل يعــد
األمــر مضمون ـاً بعــد اآلن .ال ي ـزال العاملــون يف نقابــات الخدمــات والقطــاع العــام
مييلــون إىل التصويــت للدميقراطيــن ،يف حــن أن العديــد مــن النقابــات الصناعيــة،
وليــس مــن املســتغرب يف اتحــادات الرشطــة ،يدعمــون ترامــب بأغلبيــة ســاحقة.
عــى الرغــم مــن أنــه يبالــغ يف تقديــر القــوة والتأييــد الــذي يحظــى بــه ،فليــس مــن
قبيــل الصدفــة أن أعلــن ترامــب أن «لقــد أصبــح الحــزب الجمهــوري حــزب العامــل
األمريــي».
مــن دون شــك ،مــن بــن مؤيديــه حثالــة املجتمــع :العنرصيــون املتطرفــون،
وأنصــار نظريــة تفــوق العــرق األبيــض ،وجامعــة «الفتيــان الفخــورون» ،ومــا إىل ذلــك.
يتــم جمــع هــذه العنــارص يف نوبــة مــن الجنــون اآلن .إنهــم «يقفــون» ويســتعدون
ليتــم تعبئتهــم كحائــط صــد فكــري ومــادي ضــد اليســار والعــال يف مرحلــة معينــة.
ولكــن ليــس فقــط الربجوازيــة الصغــرة الغاضبــة والعنــارص التــي رفعــت عنهــا
الرسيــة هــي التــي تدعمــه .تضــم قاعدتــه أيضـاً ماليــن العــال الغاضبــن واليائســن.
صحيــح أنــه يف املــزاج الســيايس الحــايل ،تحــول هــؤالء العــال أكــر إىل
اليمــن .لكــن هــذا فقــط
ألن الخيــارات السياســية يقــع اللــوم عــى االرتبــاك واالنقســام الذي
املتاحــة ميينيــة فقــط .يدعــم ميــزق الطبقــة العاملــة بشــكل مبــارش
العديــد منهــم ترامــب لنفــس عــى عاتــق قــادة العــال ،الذيــن يتمثــل
الســبب الــذي دفعهــم إىل مبدأهــم التوجيهــي يف «مــا هــو جيــد
دعــم أوبامــا والدميقراطيــن يف لصاحــب العمــل هــو جيــد للعامــل»
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املــايض  -ألنــه ال يوجــد بديــل قابــل للتطبيــق ومســتقل طبقي ـاً .وفقــط بعــد فشــل
مــا يســمى بالقــدم اليــرى للرأســالية قــرروا منــح الفرصــة للقــدم اليمنــى .إنــه أكــر
مــن مجــرد ترنــح نحــو اليمــن ،فهــو ميثــل بحث ـاً محموم ـاً عــن مخــرج مــن املــأزق.
يف األســاس ،فــإن غضبهــم وإحباطهــم مــن النخبــة الليرباليــة هــو غضــب طبقــي
مشــوه ،يتــم التالعــب بــه بشــكل ســاخر مــن قبــل ترامــب والجمهوريــن .بالنســبة
ملعظــم فــرة واليتــه ،كان ترامــب محظوظـاً عندمــا يتعلــق األمــر باالقتصــاد ،ونســب
لنفســه الفضــل يف ذلــك .وقــد منحــه هــذا الكثــر مــن املصداقيــة بــن العــال.
نظـرا ً لســلطته الشــخصية وانعــدام الثقــة يف وســائل اإلعــام الليرباليــة ،فقــد نجــح يف
تحميــل الصــن وفــروس كورونــا ســبب مشــاكله االقتصاديــة.
كان الدميقراطيــون يعتــرن لعــدة عقــود ،نظـرا ً لرؤســاء مثــل روزفلــت ولينــدون
جونســون ،هــم الحــزب «الصديــق للعــال» أو «أهــون الرشيــن» .لكــن بعــد
عقــود مــن اإلخفاقــات والخيانــات ،ح ـ ّول ماليــن العــال والئهــم الســيايس .مل يعــد
الدميقراطيــون قادريــن عــى االعتــاد عــى رشيحــة مــن العــال الذيــن كان باإلمــكان
اعتبارهــم ،يف وقــت ســابق ،داعمــن أساســيني إىل حــد مــا مســلم :قســم مــن الطبقــة
العاملــة البيضــاء املنقبــة ،وقبــل كل يشء ،عــال ح ـزام الصــدأ واملناطــق الريفيــة.
عــى الرغــم مــن كونــه برجوازيــاً ،فقــد نجــح ترامــب يف اســتغالل الغضــب
الشــديد مــن الوضــع الراهــن ،واآلن أصبــح الحــزب الجمهــوري مديــن بالفضــل
لرتامــب ،ألنــه بتســخري هــذا الغضــب ،منــح الحــزب فرصــة أخــرى للحيــاة .وهــذا
مــا يفــر التملّــق ،الــذي يبــدو أنــه ال ميكــن تفســره ،اتجــاه كل كلمــة وترصيــح
ســخيف يصــدر عنــه.
كان تركيــز ترامــب منصبــا عــى إعــادة فتــح االقتصــاد وإعــادة النــاس إىل العمــل،
بغــض النظــر عــن املخاطــر التــي تهــدد املاليــن مــن األشــخاص الذيــن يعيشــون
براتــب يف انتظــار اآلخــر ،عــر اغراقهــم باألخالقيــات املهنيــة مــن قبــل «مــا حــك
جلــدك مثــل ظفــرك» .ولقــد صــور الدميوقراطيــن مبهــارة عــى أنهــم مجموعــة مــن
الليرباليــن املتذمريــن الذيــن بوســعهم االنتظــار حتــى انتهــاء الوبــاء بــكل راحــة -
بينــا الجميــع يخاطــر بحياتــه ويكافــح مــن أجــل تلبيــة احتياجاتــه.
عندمــا يســمع العــال يف املناطــق املنكوبــة مــن البــاد شــعارا ً مثــل «لنجعــل
أمريــكا عظيمــة مــرة أخــرى» ،فإنهــم ال يفكــرون يف القوميــة الشــوفينية واإلمربياليــة.
إنهــم يؤمنــون بصــدق أن ترامــب ســيعيد الوظائــف الجيــدة التــي ســمحت آلبائهــم
وأجدادهــم بالحصــول عــى جــودة حيــاة الئقــة نســبياً خــال فــرة ازدهــار مــا بعــد
الحــرب العامليــة الثانيــة .بالطبــع ،ال ميكنــك ببســاطة أن تتمنــى عــودة الخمســينيات
إىل الوجــود  -فالعديــد مــن العوامــل السياســية واالقتصاديــة جعلــت ذلــك ممكن ـاً
حينهــا  -ومل يســتفد الجميــع حينهــا أيضـاً.
صحيــح أن ترامــب فشــل يف الوفــاء بوعــده بإعــادة بنــاء البــاد وخلــق مئــات
اآلالف مــن وظائــف تعديــن الفحــم والتصنيــع .ومــع ذلــك ،فــإن رســالته تلقــى صــدى
لــدى العــال يف األماكــن التــي يكــون فيهــا العمــل كمديــر يف متاجــر وول مــارت
أو مطاعــم ماكدونالــدز أو االنضــام إىل الجيــش هــو أفضــل مــا ميكنــك أن تطمــح
إليــه .هنــاك مناطــق يف هــذا البلــد أغرقــت فيهــا مــدن ومقاطعــات بأكملهــا فالوحــل
بســبب العوملــة الرأســالية وتجزيــئ العمــل ،ومل تعــوض ســوى بالبطالــة الجامعيــة
والفقــر الالإنســانيني  -ناهيــك عــن انتشــار األفيــون والســمنة وأوبئــة الصحــة العقلية.
يتوعــد ترامــب بغطرســة يف تجمعاتــه الجامهرييــة  -التــي تذكرنــا باجتامعــات
إحيــاء املســيح  -بإطــاق النــار عــى مــن تســببوا يف ذلــك .إنهــا ظاهــرة متناقضــة
للغايــة ،فعــى الرغــم مــن أنــه الرئيــس الحــايل ،ال زال بإمــكان ترامــب تصويــر نفســه
عــى أنــه مــن خــارج املؤسســة السياســية الرســمية .وبينــا يهاجــم الوضــع الراهــن،
فغنــه يعــد بالعــودة إىل نــوع مختلــف مــن الوضــع الراهــن  -نــوع يتــم فيــه إعطــاء
العــال الصناعيــن البيــض القليــل مــن الفتــات إلقناعهــم مبفهــوم الرشاكــة مــع
أربــاب العمــل.

عندمــا تكــون هنــاك نــدرة وتنافــس عــى الوظائــف والســكن ،بــل وحتــى
كرامــة اإلنســان األساســية ،يــؤدي اليــأس إىل رؤيــة ضيقــة األفــق .هــذا يجعــل النــاس
يتقبلــون الرســالة الدينيــة لشــخص مثــل ترامــب .إنــه يعدهــم بالعــامل ويشــحن
مشــاعرهم بجنــون  -مــع إضافــة جرعــة هائلــة مــن الخــوف والعنرصيــة وكراهيــة
األجانــب .إن إلقــاء اللــوم عــى رشائــح أخــرى مــن الطبقــة العاملــة يف أزمــات النظــام
العديــدة ،هــو تكتيــك «فــرق تســد» الكالســييك ،الــذي يهــدف إىل رصف االنتبــاه عــن
العــدو الطبقــي الحقيقــي.
ناهيــك عــن أن املجانــن قــد اســتولوا عــى الحــزب الجمهــوري .النــاس يريــدون
شــيئاً مختلفـاً ،وهــو ليــس نفــس الــيء القديــم .يبحــث النــاس عــن إجابــات ،وســيلة
للخــروج مــن املــأزق ،وقبــل كل يشء ،قيــادة مقاتلــة وغــر تقليديــة .ترامــب عبــارة
عــن قاممــة برشيــة وعــدو لــدود للطبقــة العاملــة .لكنــه فاضــح ومتحــدي  -وهــذا
أكــر بكثــر مــا ميكــن أن يقدمــه قــادة النقابــات أو الليرباليــون.
لــذا إذا أردنــا رشح ومحاربــة الرتامبيــة ،يجــب أن نفهمهــا أوالً .يجــب أن نبــدأ
بفضحهــا عــى حقيقتهــا :تحالــف آخــر عابــر للطبقــات يعتمــد فيــه قطــاع مــن
الطبقــة الحاكمــة عــى قطــاع مــن الطبقــة العاملــة لتعزيــز مصالحــه .يجــب فصــل
العقــاين عــن الالعقــاين يف ظاهــرة ترامــب .هنــاك الكثــر مــن األمــور غــر املنطقيــة
والالعقالنيــة -رمبــا معظمهــا .لكــن اســتياء الطبقــة العاملــة املدفــون يف أعــاق ذلــك
هــو نــواة صغــرة مــن البلشــفية املحتملــة  -ليــس كأيديولوجيــا ،ولكــن يف جوهرهــا
الطبقــي األســايس .هــذه هــي «املــادة املظلمــة» لظاهــرة تأييــد ترامــب التــي تربــك
الليرباليــن.

فرصة ضائعة

أمــا بالنســبة لليســار يف هــذه االنتخابــات ،فقــد رضــخ معظمــه للضغــوط ودعــم
«أهــون الرشيــن» املزعــوم ،ســواء بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش .لقــد عمــل هــذا
فقــط عــى زرع األوهــام أن الدميقراطيــن أداة محتملــة للتغيــر الحقيقــي .ومــع ذلك،
فــإن دور االشــراكيني الحقيقيــن ال يكمــن يف إعطــاء غطــاء يســاري ألقــدم حــزب
للرأســاليني ،ولكــن يف مســاعدة الطبقــة العاملــة عــى اإلطاحــة بــه واســتبداله.
يتهــم اإلصالحيــون املاركســيني بأنهــم «غــر واقعيــن»  -هــذا يف ظــل أنهــم هــم
مــن يقتنعــون بالوهــم الســخيف أن الرأســالية ميكــن إصالحهــا بشــكل هــادف
وواعــي وأن أحزابهــا ومؤسســاتها القامئــة ميكــن بطريقــة مــا أن تخــدم ســيدا ً
آخــر وهدف ـاً غــر أهــداف الرأســالية .كل تلــك املنظــات واألف ـراد الذيــن طالبــوا
بالتصويــت لبايــدن بــأي شــكل أو طريقــة أو صيغــة هــم متواطئــون ويجــب عليهــم
تحمــل املســؤولية عــا يحــدث أثنــاء إدارتــه.
منبــع جبنهــم أنهــم ال يثقــون يف الطبقــة العاملــة وليــس لديهــم أيديولوجيــة
متامســكة لتوجيههــم .مــن ناحيــة أخــرى ،يفهــم املاركســيون أن القــوة الهائلــة للطبقة
العاملــة هــي يف نهايــة املطــاف إىل جانبنــا .نحــن مســلحون باألفــكار والطريقــة التــي
تســمح لنــا باخــراق الضبــاب واالرتبــاك مــع إبقــاء أعيننــا عــى الصــورة الكبــرة
والنظــرة الطويلــة للتاريــخ يف جميــع األوقــات .هــذا ال يعنــي أن اسـراتيجيتنا ســتكون
ســهلة التحقيــق .لكنهــا عــى األقــل تســتند إىل تحليــل علمــي لكيفيــة تحــرك املجتمــع
والتاريــخ وكيــف ميكــن أن يحــدث التغيــر األســايس حقـاً.
يجــب أن نســأل :مــا هــي بالضبــط خطــة اليســار مــن أجــل «وضــع أقــدام
بايــدن يف النــار» ،و«تحميلــه املســؤولية» ،و«دفعــه إىل اليســار»؟
الحــزب الدميقراطــي ليــس وعــاء فــارغ ميكــن ملــؤه مبحتــوى طبقــي مختلــف
مــن خــال «الضغــط» .إنــه ممتلــئ إىل أقــى حــد باملحتــوى الرأســايل ،وبينــا ميكنه
كحــزب تغيــر شــكله الخارجــي إلعطــاء االنطبــاع بالتغيــر ،يبقــى املحتــوى األســايس
ثابتـاً.
وبعيــدا ً عــن دفــع الدميقراطيــن إىل اليســار ،فــإن كل االشــراكيني املعروفــن
والذيــن حاولــوا دفــع الحــزب لليســار انجرفــوا أكــر إىل اليمــن يف النهايــة .والــيء
نفســه ســيحدث لــكل اشــرايك يحــاول تغيــر ذلــك الحــزب مــن الداخــل .هــذا
بالضبــط مــا حــدث لبــرين ســاندرز ،الــذي فقــد مصداقيتــه اآلن عنــد املاليــن.

منــذ انتخابــه ،أوضــح بايــدن أنــه ســيحكم مــن «الوســط»  -وهــو مــا يعنــي يف
املصطلحــات الرأســالية مــن اليمــن .وتحــت ضغــط اليمــن املتطــرف ،ســيجرب عــي
أن يتقــدم يف نهايــة املطــاف يف هــذا االتجــاه اليمنــي .لقــد بــدأ بالفعــل الهجــوم
داخــل الحــزب عــى مصطلــح «اش ـراكية» وحتــى «تقدميــة» .حتــى أن اإلصالحيــن
اليمينيــن املدافعــن عــن الرأســالية مثــل ســاندرز ووارن تــم تنحيتهــم جانب ـاً .ومل
يعــودوا مرشــحني ملناصــب وزاريــة ألنهــم يعتــرون «بعيــدون جــدا ً يف اتجــاه اليســار».
هــذا هــو الجـزاء الــذي يحصــل عليــه هــؤالء األشــخاص لنجاحهــم يف التطبيــل للعبــة
«الطعــم والتبديــل» التــي تقــام كل أربــع ســنوات.
مــن املؤكــد أن 1ماليــن األشــخاص لديهــم أوهــام صادقــة ورشيفــة بــأن الرشطــة
ميكــن أن تكــون «أكــر لطفـاً ورحمــة» وأن مــا يســمى بالصفقــة الخـراء الجديــدة
ميكــن أن توقــف كارثــة املنــاخ .غريزتهــم األوليــة هــي محاولــة إيجــاد حــل داخــل
النظــام مــن خــال األحـزاب والقــادة الذيــن يعرفونهــم .هــذا جــزء طبيعــي ومنطقــي
مــن عمليــة تنميــة وتجــذر الوعــي الطبقــي.
أثنــاء االنخ ـراط بشــكل إيجــايب مــع أولئــك الذيــن لديهــم مثــل هــذه األوهــام،
فــإن مهمــة املاركســيني هــي اســتخالص القضايــا والتناقضــات األعمــق ورشح أنــه
إلنهــاء األزمــة البنيويــة ،نحتــاج إىل تغيــر بنيــوي .ولتحقيــق مثــل هــذا التغيــر بعيــد
املــدى ،تحتــاج الطبقــة العاملــة كخطــوة أوىل إىل تنظيــم نفســها سياســياً للتعامــل مــع
أحـزاب أربــاب العمــل بشــكل مبــارش.
الجمهوريــون والدميقراطيــون وجهــان لعملــة رأســالية واحــدة .نحــن نرفــض
فكــرة أنهــم أقطــاب متناقضــة .االســتقطاب الوحيــد الــذي نشــجعه ونشــيد بــه
وندفــع مــن أجلــه هــو االســتقطاب الطبقــي.
كــا رأينــا ،ص ـ ّوت ماليــن األشــخاص «ضــد» ترامــب ،وليــس «لصالــح» بايــدن.
وبالنســبة ملاليــن آخريــن ،فــإن التصويــت «لصالــح» ترامــب كان حقــاً تصويتــاً
«لصالــح» وظائــف وأجــور أفضــل ،وليــس بالــرورة «لصالــح» ترامــب وكل مــا ميثلــه.
يف حــن مل يصــوت ع ـرات املاليــن أخــرى ألي حــزب أو ألي شــخص عــى اإلطــاق.
ونصــف األمريكيــن تقريب ـاً  -مبــا يف ذلــك أغلبيــة كبــرة مــن الشــباب  -قالــوا إنهــم
ســيصوتون لرئيــس أو حــزب اشــرايك .ودعونــا ال ننــى أن  10%مــن األمريكيــن
نزلــوا إىل الشــوارع وســط جائحــة يف الصيــف املــايض لالحتجــاج عــى مقتــل جــورج
فلويــد عــى يــد الرشطــة .كان هــذا تطــورا ً اســتثنائيا مليئـاً بالتأثـرات الثوريــة عــى
املســتقبل.
هــذا هــو األســاس املوضوعــي لحــزب أغلبيــة جديــد ،حــزب مــن الطبقــة
العاملــة ومــن أجلهــا  -حــزب اشـرايك جامهــري قائــم عــى النقابــات .ميكــن لحــزب
عــايل وحكومــة عامليــة حقيقيــة ،مســلحة بسياســات تعالــج مشــاكل املجتمــع عــى
أســاس طبقــي ،كســب دعــم املاليــن الذيــن يصوتــون حالي ـاً لألح ـزاب القامئــة أو ال
يكلفــون أنفســهم عنــاء التصويــت عــى اإلطــاق .االش ـراكية مــن خــال األفعــال -
وليــس الليرباليــة التــي تتنكــر بــزي االشـراكية  -ستشــق تكتيــكات الطبقــة الحاكمــة
القامئــة عــى سياســة «فــرق تســد» .فانطالقــا مــن الرباغامتيــة املطلقــة ،فــإن ماليــن
األمريكيــن العاديــن ســيدعمون يف نهايــة املطــاف السياســات التي ســتفيدهم بشــكل
ملمــوس وتفيــد عائالتهــم  -ســواء تــم تصنيفهــم عــى أنهــم اش ـراكيون أم ال.
العــال هــم األغلبيــة و ســيضطرون يف النهايــة إىل بنــاء آلــة سياســية خاصــة
بهــم .ال ميكننــا معرفــة الرتكيبــة الدقيقــة للقــوى أو الشــكل أو التوقيــت الــذي
ســيتخذه مثــل هــذا الحــزب .ولكــن مبجــرد أن تــرع أعــداد كافيــة مــن العــال يف
هــذا العمــل ،فمــن املؤكــد أنهــا ســتنجزه بقــوة وتصميــم .ســيكون املاركســيون هنــاك
معهــم ،ويدافعــون بصــر عــن سياســات وهيــاكل مســتقلة طبقيــة.
يف مثــل هــذه األوقــات املضطربــة ،تكــون هنــاك ضمنيا قفـزات هائلــة يف الوعي.
عــى املــدى القصــر ،مــن املرجــح أن تســتمر االنقســامات الســامة بــل وتتفاقــم.
ســوف يســتغرق األمــر بعــض الوقــت والكثــر مــن الخــرة املريــرة لحــل التناقضــات
املعقــدة .لكــن يجــب أن نكــون واثقــن مــن أن الســؤال الطبقــي ســيحتل الصــدارة
يف النهايــة .هــذا هــو املنظــور الــذي يجــب عــى اليســار ككل أن يناضــل مــن أجلــه.
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النضال من أجل الثورة االشرتاكية!

هنــاك الكثــر لتحليلــه عندمــا يتعلــق األمــر برئاســة بايــدن :مــن تشــكيل
حكومتــه إىل سياســته الخارجيــة إىل عالقتــه بالحركــة العامليــة وحركــة حيــاة
الســود مهمــة ،وأزمــة الصحــة العامــة ،وأكــر مــن ذلــك .ســوف نستكشــف كل
هــذا يف املقــاالت واالفتتاحيــات املســتقبلية.
لكــن بالنســبة لنــا ،هنــاك يشء واضحـاً متامـاً :عــدم االســتقرار املســتمر وعــدم
اليقــن هــو الوضــع الطبيعــي الجديــد ،وال ميكــن أن تســتمر لعبــة كــرة الطاولــة يف
نظــام الحزبــن إىل مــا ال نهايــة .ال يشء يــدوم إىل األبــد ،وعلينــا اســتخالص النتائــج
السياســية والتنظيميــة وحتــى النفســية الالزمــة.
بعــد األحــداث التــي هــزت الوعــي الجمعــي يف عامــي  2008و  ،2016ميثــل
عــام  2020نقطــة تحــول أخــرى عــى الطريــق نحــو الثــورة االشـراكية األمريكيــة.
األحــداث التــي وقعــت يف االثنــي عــر شــهرا ً املاضيــة هــي مبثابــة اختبــار ضغــط
هائــل للنظــام  -وباملناســبة الضغــوط األشــد مل تــأت بعــد .كل يشء يتحــول
يف النهايــة إىل نقيضــه .أصبحــت الدولــة األكــر اســتقرارا ً يف العــامل هــي األكــر
اضطراب ـاً ،ويف مرحلــة معينــة ،ســتصبح القــوة األكــر رجعيــة عــى وجــه األرض
هــي األكــر ثوريــة.
بالنســبة للامركســيني ،هنــاك الكثــر يف السياســة أكــر مــن االنتخابــات
الربجوازيــة .التصويــت مــرة كل بضــع ســنوات ال يكفــي لتغيــر املجتمــع .يتــم
حــل جميــع املشــاكل األساســية يف نهايــة املطــاف يف ســاحة النضــال ،يف أماكــن
العمــل والشــوارع والثكنــات ،وغالبــاً ليــس يف صناديــق االقــراع .كــا أوضــح
لينــن ،السياســة هــي تعبــر مكثــف عــن االقتصــاد .السياســة هــي النضــال مــن
أجــل أجــور وظــروف عمــل أفضــل ،ويف نهايــة املطــاف ،النضــال لتغيــر العالقــات
االقتصاديــة األساســية للمجتمــع.
عــى الرغــم مــن طبيعتــه امللتويــة ،فــإن االســتقطاب الحــاد هــو يف النهايــة
مقدمــة للثــورة  -رمبــا ليــس األســبوع املقبــل ،ولكــن يف وقــت أقــرب بكثــر مــا
يعتقــده معظــم النــاس .يجــب أن نكــون مســتعدين للتغيـرات الحــادة واملفاجئــة
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وصعــود وهبــوط األحــداث واألرقــام والحــوادث العرضيــة .مــع األخــذ يف االعتبــار
مــا قالــه تروتســي ذات مــرة« :يجــب عــى املاركســيني ،وال ســيام أولئــك الذيــن
يطالبــون بالحــق يف القيــادة ،أن يكونــوا قادريــن ليــس عــى الدهشــة ولكــن عــى
التبــر».
ميكننــا أن نــرى عــى وجــه التحديــد مــا ســيحدث إذا مل يتــم بنــاء بديــل عاميل
جامهــري يف الفــرة املقبلــة .ال ينبغــي أن نشــعر بالصدمــة أو املفاجــأة إذا عــاد
ترامــب نفســه أو أي شــخص آخــر أكــر رجعيــة منــه إىل البيــت األبيــض يف عــام
 2024أو  .2028يجــب أن نوضــح باســتمرار أنــه إذا مل نقــم ببنــاء بديــل مســتقل
طبقيـاً عــن الدميقراطيــن ،ســوف يعــود حينهــا مــا يســمى بالــر األعظــم ،أعظــم
ووأكــر رشا مــن أي وقــت مــى.
ميكــن أن تكــون الواليــات املتحــدة دولــة محــرة ومذهلــة .قــال الصحفــي بول
كروغــان مؤخ ـرا ً :إذا حــدث هــذا كلــه يف أي بلــد آخــر ،فســيتم اعتبــاره دولــة
فاشــلة .لكــن الــيء الرئيــي هــو هــذا :قوانــن ال ـراع الطبقــي تنطبــق هنــا
أيضـاً ،وأساســياته واضحــة بشــكل جــي .يبــدأ كل يشء بفهــم أن مصالــح العــال
والرأســاليني متعارضــة متامــاً وأنــه يجــب الحفــاظ عــى االســتقالل الطبقــي
والنضــال مــن أجلــه يف جميــع األوقــات.
ميثــل التيــار املاركــي الذاكــرة التاريخيــة للطبقــة العاملــة .يجــب أن نتعلــم
وننقــل دروس الـراع الطبقــي األممــي إىل الطبقــة العاملــة األمريكيــة ،وتطبيــق
هــذه الــدروس بشــكل جــديل عــى الظــروف امللموســة التــي نعيشــها ونعمــل
فيهــا اليــوم .مهمتنــا الفوريــة هــي التواصــل مــع الرشائــح املتقدمــة والثوريــة،
واكتســاب املناضــل تلــو اآلخــر لصــف النظريــة املاركســية والتيــار املاركــي
األممــي ،مــع التحريــض عــى االنفصــال عــن أحـزاب أربــاب العمــل والحاجــة إىل
بنــاء حــزب اش ـرايك جامهــري عــايل.
رمبــا يكــون ترامــب قــد تعــرض للهزميــة يف صناديــق االق ـراع هــذه املــرة،
لكــن الرتامبيــة والنظــام الــذي يدافــع عنــه هــو والدميقراطيــون مل ينتــه بعــد.
قلنــا ذلــك يف عــام  ،2016ونقولــه مــرة أخــرى :االشـراكية فقــط هــي التــي ميكنهــا
هزميــة ترامــب  -والرتامبيــة!

بريطانيا

بريطانيا :بعد عام من االنتخابات

حكومة بوريس املأزومة

حكومة

بوريــس جونســون تتــوىل الســلطة منــذ عــام واحــد .لكنهــا
غارقــة بالفعــل يف االضطرابــات واالنقســامات ،حيــث أن
أزمــة الرأســالية تلقــي بظاللهــا عليهــا .نحــن بحاجــة إىل معارضــة مناضلــة تقاتــل
لطــرد حــزب املحافظــن.
قبــل عــام واحــد ،يف  12ديســمرب /كانــون األول ،حقــق حــزب املحافظــن
فــوزا ً ســاحقاً يف االنتخابــات العامــة لعــام  .2019وعــد بوريــس جونســون وحــزب
املحافظــن بـــ «إنهــاء خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األورويب» يف أرسع وقــت ،وحصلوا
عــى  43,6%مــن األصــوات ،مــا منحهــم أغلبيــة  80مقعــدا ً يف الربملــان.
توقــع املعلقــون واملراقبــون مــن اليمــن واليســار أن حكومــة جونســون الجديــدة
لــن تكــون قابلــة للتحــدي ولــن يوقفهــا يشء .وأن رئيــس الــوزراء ســيدخل التاريــخ
كزعيــم غـ ّـر مشــهد السياســة الربيطانيــة إىل األبــد.
بعــد مــرور  12شــهرا ً ،تحــوم الرأســالية الربيطانيــة اآلن فــوق هــوة ســحيقة،
وتواجــه عاصفــة كاملــة مــن األزمــات ،مــن خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األورويب،
والوبــاء ،واالنهيــار االقتصــادي الحــاد .لكــن هــذه األزمــة ليســت قصــرة ،إنهــا مجــرد
بدايــة أزمــة طويلــة األمــد وعميقــة للنظــام.
وهــذا بــدوره يــؤدي إىل متزيــق حكومــة املحافظــن «القويــة واملســتقرة».
بوريــس جونســون بالفعــل ســتذكره كتــب التاريــخ ،لكــن ألســباب مختلفــة ،مثــل أنــه
رئيــس الــوزراء الــذي أرشف عــى خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األورويب ،واالســتجابة
الفاشــلة املميتــة للوبــاء واألزمــة الصحيــة ،و-مــن املحتمــل جــدا ً -تفــكك اململكــة
املتحــدة.
كــا توقعنــا قبــل عــام ،تكشــف أزمــة الرأســالية جميــع التناقضــات الضمنيــة
داخــل الوضــع ،وتكشــف ان حكومــة جونســون «عمــاق بأقــدام مــن طــن» ،وتوضــح
أن هــذه األغلبيــة العظمــى مــن املحافظــن يف الربملــان عــى مــا يبــدو «بنيــت
والديناميــت مــزروع بأساســها».
ومــع توقــع اشــتداد األزمــة وتعميقهــا ،تنتظرنــا أحــداث متفجــرة ورصاعــات
طبقيــة حــادة.

إيذاء النفس
نظــرا ً لضعــف الرأســالية الربيطانيــة ،كان انهيــار االقتصــاد الربيطــاين بســبب
أزمــة فــروس كورونــا أكــر مــن أي دولــة يف مجموعــة الــدول الســبع.
خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األورويب -فكــرة مجنونــة فيــا يتعلــق مبصالــح
الــركات الكــرى -يــؤدي إىل تفاقــم األزمــة ،وقطعــت عــن الرأســالية الربيطانيــة
حريــة الوصــول إىل الســوق املوحــدة واالتحــاد الجمــريك.
االحتــال الوشــيك لخــروج
بريطانيــا مــن االتحــاد األورويب كــا توقعنــا قبــل عــام ،تكشــف
دون اتفــاق يرعــب الجنــاح أزمــة الرأســالية جميــع التناقضــات
املهيمــن للطبقــة الرأســالية .يف الضمنيــة داخــل الوضــع ،وتكشــف
هــذه املرحلــة ،حتــى الصفقــة ان حكومــة جونســون «عمــاق
التــي يتــم التفــاوض عليهــا
بأقــدام مــن طــن»
ســتكون محــدودة ،وســتظل تــر
بشــكل خطــر بأربــاح أربــاب
العمــل .ســيؤدي هــذا «اإليــذاء الــذايت» إىل إلحــاق أرضار ال حــر لهــا بالرأســالية
الربيطانيــة ،وتعطيــل التجــارة وسالســل التوريــد مــع أوروبــا ،والتــي كانــت متثــل مــا
يقــرب مــن  50%مــن الصــادرات الربيطانيــة.
لكــن أزمــة الرأســالية الربيطانيــة مل تبــدأ مــع خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد
األورويب أو الوبــاء .يف الواقــع  ،كانــت الرأســالية الربيطانيــة يف حالــة تدهــور منــذ
أكــر مــن  100عــام  ،حيــث خضعــت «لالنحــال البطــيء املشــن»  ،كــا وصــف كارل

ماركــس ذات مــرة زوال إســبانيا.
ســتؤدي كارثــة خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األورويب إىل تفاقــم وتــرة تدهــور
الرأســالية الربيطانيــة .إن الحديــث عــن تحريــر بريطانيــا لغــزو األســواق الخارجيــة
يف جميــع أنحــاء العــامل هــو حلــم غــر منطقــي ،وســيصبح ذلــك واضحـاً قريبـاً جــدا ً.

التدهور
يف املــايض ،كانــت وجهــات النظــر املاركســية مبنيــة عــى فكــرة أن الطبقــة
الحاكمــة وممثليهــا السياســيني ســيتبعون مصالحهــم الطبقيــة الخاصــة .ســيكون يف
األغلــب هنــاك تفكــر عقــاين وراء قراراتهــم .لكــن هــذا ليــس هــو الحــال اآلن.
تتــرف الزمــرة الحاكمــة التــي تحكــم بريطانيــا بأكــر الطــرق الالعقالنيــة .لقــد
تدهــوروا متام ـاً وأصبحــوا مخموريــن بدعايتهــم القوميــة .هــذا خــداع متام ـاً .إنهــم
مثــل القــوارض يتجهــون نحــو املنحــدر .إنــه يذكرنــا باأليــام األخــرة لإلمرباطوريــة
الرومانيــة  -ولكــن يف هــذه الحالــة آخــر أيــام البلــه الســيايس.
لقــد دافــع بوريــس جونســون وحــزب املحافظــن بحــاس ،عــن جنــون خــروج
بريطانيــا مــن االتحــاد األورويب ،بشــعارات مثــل «اســتعادة الســيطرة» و«الفــوز
بحريتنــا».
هــذا الحــزب الربجــوازي املتميــز اســتوىل عليــه الحمقــى الرجعيــون .كان حــزب
املحافظــن الربيطــاين هــو األكــر نجاح ـاً يف أوروبــا ،إن مل يكــن يف العــامل .لكــن ذلــك
كان منــذ فــرة طويلــة.
نتيجــة رعــب الــركات الكــرى ،تــم تحويلــه إىل حــزب إنجليــزي ضيــق األفــق
مــن املشــككني يف أوروبــا؛ حــزب خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األورويب يف كل يشء
مــا عــدا االســم ،يهيمــن عليــه أكــر أنــواع السياســيني رجعيــة وحامقــة.
بــرت تاتــر بعمليــة التدهــور هــذه ،لكنهــا اكتملــت يف عهــد بوريــس
جونســون ومستشــاره الرئيــي الســابق دومينيــك كامينغــز.
وصــف ديفيــد كامــرون الحــزب يف الوقــت الراهــن ،عــى نحــو مالئــم ،بأنهــم
«مجنونــون ذوو أعــن دوارة» .يف العقــود األخــرةُ ،ســمح لهــؤالء الرعــاع باختيــار
زعيــم الحــزب .وقــد نتــج عــن ذلــك حكومــة املحافظــن األكــر فســادا ً وإفالســاً
سياســياً يف التاريــخ ،بقيــادة زمــرة مــن مؤيــدي الربيكســيت املتطرفــن مــع مهــرج
ســيايس كملــك لهــم.
وهــي أيضـاً صــورة توضــح كيــف فقــدت الطبقــة الحاكمــة فعليـاً الســيطرة عــى
حزبهــا التقليــدي الــذي حكمــت بــه البــاد .تطــورت عمليــة مامثلــة يف الواليــات
املتحــدة ،مــع غــزو ترامــب للحــزب الجمهــوري وإعــادة تشــكيله عــى صورتــه ،مــا
أثــار رعــب الطبقــة الحاكمــة األمريكيــة.
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انقالبات وتكتالت
تكافــح الطبقــة الحاكمــة الســتعادة الســيطرة عــى الوضــع يف حــزب املحافظــن،
مــن الواضــح أنهــم دبــروا «االنقــاب» ضــد كامينغــز وعصبتــه التــي ســيطرت عــى
« 10داونينــج ســريت».
لقــد وضــع هــؤالء الصعاليــك أنفســهم فــوق القانــون .فكامينغــز وأنصــاره داســوا
بخشــونة عــى كل يشء ،مــا أثــار قلــق املؤسســة الرأســالية.
فضــح هــذا الحــدث املقــزز القــذارة املوجــودة يف قمــة الدولــة الربيطانيــة،
وكشــف نظــام الرتهيــب الــذي كان يعمــل يف مركــز الحكومــة .لقــد كان ذلــك بقيــادة
طغمــة مــن أنصــار الربيكســت املتعصبــن الذيــن أحــاط جونســون نفســه بهــم.
مــع رحيلهــم أو تهميشــهم إىل حــد مــا ،كان الربجوازيــون يأملــون يف إعــادة
فــرض ســيطرتهم .لكــن ال ي ـزال هنــاك طريــق طويــل لتحقيــق هــذا الهــدف ،نظ ـرا
النحطــاط حــزب املحافظــن.

«عالقة خاصة»
عــى مــدى عقــود ،شــهدت الربجوازيــة الربيطانيــة تدهــورا ً حــادا ً يف ثــروات
وقــوة الرأســالية الربيطانيــة ،والتــي تحولــت يف النهايــة إىل ظــل ملــا كانــت عليــه
يف الســابق.
مــع خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األورويب ،تــم تقليــص اململكــة املتحــدة إىل
قــوة غــر مهمــة عــى أط ـراف أوروبــا ،وتفتقــر إىل «عالقــة خاصــة» مــع الواليــات
املتحــدة أو أي أحــد آخــر.
كل الرثثــرة حــول «بريطانيــا العظمــى» التــي تحــررت مــن قيــود االتحــاد
األورويب ،وعــى االســتعداد لغــزو أســواق العــامل ،هــي هذيــان كبــر .املؤسســة
الربيطانيــة وممثلوهــا يف حــزب املحافظــن يعانــون مــن أوهــام العظمــة املزمنــة التــي
ال أســاس لهــا يف الواقــع.
ســيتم تقويــض «العالقــة الخاصــة» مــع الواليــات املتحــدة  -العالقــة بــن الكلــب
وســيده  -مــع رئاســة بايــدن الجديــدة .نتيجــة لذلــك ،لــن يكــون هنــاك اتفــاق تجاري
رسيــع مــع واشــنطن .لقــد حــذر بايــدن جونســون بالفعــل مــن خــروج بريطانيــا مــن
االتحــاد األورويب ،وســيهتم أكــر بالتعامــل مــع أوروبــا بشــكل مبــارش.
كانــت هنــاك صيحــات غاضبــة وصاخبــة مــن الــركات الكــرى بشــأن خــروج
بريطانيــا مــن االتحــاد األورويب .لكــن حكومــة جونســون رفضــت االســتامع إىل مثــل
هــذه الشــكاوى مــن قبــل مركــز ترويــج الــواردات وآخريــن .يف العديــد مــن املناطــق،
ظــل الرؤســاء يف الظــام  -ال ســيام فيــا يتعلــق باألمــور الحيويــة ملصالحهــم.
مل يكــن هنــاك وضــوح بشــأن العالقــات التجاريــة املســتقبلية للمملكــة املتحــدة
مــع أوروبــا .كان رجــال األعــال يشــدون شــعرهم بينــا تنتقــل الحكومــة مــن كارثــة
إىل أخــرى .إنهــم يعيشــون يف حالــة مــن الرعــب بينــا تبحــر بريطانيــا يف هــذه امليــاه
العاصفــة و تقودهــم حكومــة تصــم أعينهــا عــن احتياجاتهــم ومصالحهــم.

انشقاقات وانقسامات
مــن الواضــح أن حكومــة حــزب املحافظــن هــذه عــى وشــك االرتطــام بــاألرض
بضجــة ،حيــث يعــاين االقتصــاد  -البعيــد عــن التعــايف  -مــن مزيــد مــن التدهــور.
املوانــئ الربيطانيــة مزدحمــة بالفعــل ،وهــذا قبــل أن تبــدأ الفــوىض يف  1ينايــر .2021
لقــد حــدث هــذا يف أســوأ فــرة عــى اإلطــاق .أدت الضغــوط والتوتــرات
داخــل الحكومــة إىل سلســلة مــن التحــوالت املفاجئــة :مــن درجــات االمتحانــات إىل
الوجبــات املدرســية املجانيــة.
تتمتــع حكومــة جونســون بجميــع ســات حكومــة األزمــة ،عــى الرغــم مــن
حصولهــا عــى أغلبيــة مريحــة تبلــغ  80مقعــدا ً .حتــى أنهــا اضطــرت إىل االعتــاد
عــى أصــوات حــزب العــال لتمريــر بعــض ترشيعاتهــا.
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الحكومــة تتعــرض لرضبــات متتاليــة مــن األحــداث .يف هــذه األثنــاء ،يعــاين
حــزب املحافظــن مــن انقســامات وانشــقاقات ،والتــي تــم التعبــر عنهــا يف تكاثــر
«مجموعــات›› ضغــط جديــدة  -مــن مجموعــة األبحــاث األوروبيــة ســيئة الســمعة،
إىل مجموعــة الصــن لألبحــاث التــي تــم تشــكيلها حديثــاً ،ومجموعــة األبحــاث
الشــالية ،مجموعــة مكافحــة اإلغــاق.
وبالتــايل ،فــإن هــذه الحكومــة ستســجل يف التاريــخ عــى أنهــا أقــل الحكومــات
كفــاءة واكرثهــا كرهـاً يف التاريــخ.

االستقالل االسكتلندي
إن الحكومــة والطبقــة الحاكمــة مرعوبتــان مــن احتــاالت البطالــة الجامهرييــة
واالضطرابــات االجتامعيــة التــي ســتنجم عنهــا .املشــقة واالســتياء يتصاعــدان بالفعــل
يف كل مــكان .لــن تكــون هنــاك أي «تســوية» بالنســبة للشــال أو ألي مــكان آخــر.
ويف غضــون ذلــك يواصــل أصحــاب املاليــر وأصدقــاء حكومــة حــزب املحافظــن
مراكمــة الــروات مــن األزمــة.
هنــاك خــوف وحتــى ذعــر بــن نــواب حــزب املحافظــن فيــا يســمى مبقاعــد
«الجــدار األحمــر» ،الذيــن بــدأوا يشــعرون بالضغــط .كــا هــو متوقــع ،ســتكون هــذه
املناطــق املرتوكــة هــي األكــر تــررا ً عــى اإلطــاق.
ميكننــا أن نضيــف ملســة أخــرى إىل هــذا الســيناريو :التفــكك املحتمــل للمملكــة
املتحــدة ،مــع احتــال انفصــال اســكتلندا وحتــى شــال أيرلنــدا.
تؤيــد أغلبيــة ثابتــة اآلن االســتقالل االســكتلندي ،الــذي يحــاول املحافظــون
بشــدة منعــه .هــذا ميكــن أن يــؤدي إىل وضــع عــى غــرار كاتالونيــا يف اســبانيا.
يف مايــو ،ســيحصل الحــزب الوطنــي االســكتلندي عــى أغلبيــة كبــرة مــن
األصــوات واملقاعــد يف انتخابــات هولــرود ،التــي ســتدور حــول قضيــة االســتقالل.
إن حكومــة حــزب املحافظــن الرشيــرة يف وستمنســر  -مــع رئيــس وزراء قومــي
إنجليــزي يعتقــد أن انتقــال الســلطة كان «كارثــة»  -لــن يــؤدي إال إىل تكثيــف الرغبــة
يف االســتقالل.
لقــد تبخــرت األرض الوســطى .لقــد توســل أمثــال جــوردون بـراون االســكتلنديني
للبقــاء داخــل االتحــاد .لقــد تــم تهميــش حــزب العــال االســكتلندي ،الــذي يعــارض
اســتفتاء ثــانٍ عــى مغــادرة اململكــة املتحــدة ( .)Indyref2لقــد انهــار اإلجــاع املؤيــد
للوحدويــن« .يســار» حــزب العــال جــزء مــن هــذا التحالــف غــر املقــدس ،الــذي
يكشــف عــن عجــزه.
ســوف يــزداد دعــم االســتقالل فقــط .إذا رفــض حــزب املحافظــن عقــد اســتفتاء
جديــد ،فســوف يــزداد الدعــم أكــر .هــذا ميكــن أن يــؤدي إىل صدامــات دســتورية.
ســتكون الطبقــة الســائدة يائســة يف التمســك باالتحــاد وســتفعل كل مــا يف وســعها
لتقويــض إرادة الشــعب االســكتلندي.
بصفتنــا ماركســيون ،نحــن ندافــع عــن حــق األمــم يف تقريــر مصريهــا .لكــن
االســتقالل عــى أســاس الرأســالية ال ميثــل أيضـاً حــل للمشــاكل التــي تواجــه العــال
والشــباب يف اســكتلندا .بــدالً مــن ذلــك ،يجــب أن نناضــل مــن أجــل فكــرة جمهوريــة
العــال االســكتلندية ،املرتبطــة بفدراليــة اشـراكية لهــذه الجــزر ،والواليــات املتحــدة
االش ـراكية يف أوروبــا.

هجامت عىل العامل
يف جميــع أنحــاء بريطانيــا ،بــدأت االحتــكارات والبنــوك العمالقــة اآلن يف
التخلــص مــن العاملــة مبعــدل ينــذر بالخطــر .ســيكون إللغــاء نظــام اإلجــازة أثــر كبــر
عــى الطبقــة العاملــة.
يف غضــون ذلــك ،يتــم ســحق الــركات الصغــرة وإخراجهــا مــن العمــل .فقــد
الكثــرون كل يشء ويكافحــون لتغطيــة نفقاتهــم.

وبعــد عقــد مــن التخفيضــات يف قيمــة األجــور الحقيقيــة ،مــن املقــرر أن يواجــه
العــال ضغوطـاً أكــر عــى األجــور يف الفــرة املقبلــة.
رصحــت هايــدي شــرهولز مــن معهــد السياســة االقتصاديــة« :عندمــا تكــون
فــرص العمــل نــادرة ،كــا هــي اآلن ،فــإن نفــوذ العــال يتــاىش .ببســاطة ال يتعــن
عــى أصحــاب العمــل الدفــع عندمــا يعرفــون أن العــال ليــس لديهــم خيــارات
أخــرى».
يشــعر آخــرون بالقلــق مــن التأثــر عــى االقتصــاد حيــث يتــم تقليــل اإلنفــاق،
مــا يــؤدي إىل زيــادة تقويــض الطلــب.
قــال ديفيــد بيــج ،الخبــر االقتصــادي يف رشكــة Axa Investment Managers
«إن الفــرة املمتــدة مــن ارتفــاع معــدالت البطالــة والعاملــة الناقصــة مــع وجــود
جيــش مــن العــال املحبطــن ينتظــرون عــى الهامــش ،يهــدد االنتعــاش ،ألنه ســيؤخر
منــو األجــور ودخــل األرسة واإلنفــاق».

ديون وعجز
أودى الوبــاء بحيــاة أكــر مــن  60ألــف شــخص يف بريطانيــا .عــى الرغــم مــن
التوصــل إيل اللقــاح ،ال يــزال كوفيــد -19موجــودا ً ومل تنتــه أزمــة الوبــاء .وســوف
نشــعر باآلثــار لفــرة طويلــة ،حيــث يتحــدث االقتصاديــون الربجوازيــون عــن «ندوب»
االقتصــاد .مــن املحتمــل متامـاً أن تكــون هنــاك موجــات متكــررة مــن الوبــاء واملزيــد
مــن اإلغــاق لالقتصــاد.
إن حكومــة حــزب املحافظــن ،التــي أنفقــت مليــارات الجنيهــات إلنقــاذ النظــام
الرأســايل ،عالقــة بــن املطرقــة والســندان .تــم دفــع املليــارات لــركات األدويــة
الخاصــة للتوصــل إىل لقــاح.
كــا تــم دفــع مليــارات أخــرى للــركات مقابــل معــدات للوقايــة الشــخصية
اتضــح أنهــا غــر فعالــة.
كــا أجــرت الحكومــة عــى دفــع أجــور اإلجــازة ودعــم التوظيــف .املزيــد
واملزيــد مــن النــاس عاطلــن عــن العمــل ويعيشــون عــى إعانــات الدولــة .ويف الوقــت
الــذي يرتفــع فيــه اإلنفــاق الحكومــي ،يرتاجــع فيــه الدخــل مــن اإليـرادات الرضيبيــة.
مــن املقــرر أن يتضخــم عجــز امليزانيــة إىل  400مليــار جنيــه إســرليني هــذا
العــام ،وهــو رقــم مل نشــهده يف وقــت الســلم مــن قبــل .وباملقارنــة ،يف عــام ،2008
بلــغ العجــز  150مليــار جنيــه إســرليني .كان هــذا حينهــا إيذان ـاً ببــدء عقــد مــن
التقشــف.
ســتكون الفــرة القادمــة أقــى بكثــر مــن أي وقــت مــى .ارتفــع الديــن العــام
إىل أكــر مــن  2تريليــون جنيــه إســرليني ،أي أكــر مــن  100%مــن الناتــج املحــي
اإلجــايل  -أي أكــر مــا ننتجــه يف عــام كامــل .ومــن املقــرر أن يــزداد هــذا أكــر يف
األشــهر املقبلــة.
ومــن ســيدفع مثــن كل هــذا؟ كــا يف الســابق ،يُطلــب مــن الطبقــة العاملــة دفــع
الفاتــورة .وبعــد عقــد مــن التخفيضــات يف األجــور ،هنــاك املزيــد مــن التخفيضــات
يف األجــور.
لقــد تــم بالفعــل اإلعــان عــن تجميــد رواتــب القطــاع العــام ،باســتثناء بعــض
القطاعــات .ســيتم تخفيــض الخدمــات بشــكل كبــر وســتزيد الرضائــب  -خاصــة
الرضائــب غــر املبــارشة التــي تقــع عــى القطاعــات األكــر فق ـرا ً يف النهايــة.
مــع أعمــق أزمــة منــذ  300عــام ،لــن يكــون حجــم الهجــات مثــل أي يشء
رأينــاه مــن قبــل .رصح ريــي ســوناك أنــه يتعــن عليــه بصفتــه مستشــار حــزب
املحافظــن «موازنــة الحســابات».
ويدعــو االس ـراتيجيون الربجوازيــون إىل تأجيــل ذلــك عــى األقــل حتــى يعــود
االقتصــاد للوقــوف عــى قدميــه .لكــن مثــل هــذا االنتعــاش مســتبعد يف أي وقــت
قريــب ،إن وجــد أصــا ،خاصــة مــع عواقــب خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األورويب.
يف املــايض ،اتخــذت الحكومــات تقليديـاً اإلجـراءات املؤملــة يف البدايــة ،مــن أجــل

متهيــد الطريــق النتخابــات أخــرى .لقــد جعلــت أزمــة الوبــاء هــذه االســراتيجية
صعبــة االســتخدام .لقــد مــى العــام األول بالفعــل .الســنة الثانيــة والســنة الثالثــة
ســتكون رضوريــة إلصــاح الشــؤون املاليــة .ال ميكــن تأخــر التقشــف أكــر إذا كان
لديهــم أي أمــل يف إعــادة انتخابهــم يف عــام .2024
ســيحاولون تجنــب كلمــة «تقشــف» .لكــن الــوردة بــأي اســم آخــر لهــا رائحــة
جيــدة .ميكنهــم تســميته كــا يحلــو لهــم ،لكــن األمل ســيكون لــه نفــس التأثــر.

تخفيضات املجلس
يتمــزق النســيج االجتامعــي للمجتمــع الربيطــاين بشــكل مطــرد .أي فكــرة عــن
«االســتقرار» انتهــت بشــكل مفاجــئ .نحــن نواجــه عــودة إىل ظــروف ديكنزيــة ،حيث
يضطــر املاليــن إىل تــرك العمــل.
 15,2مليــون شــخص يعيشــون بالفعــل تحــت خــط الفقــر ،والرقــم آخــذ يف
االرتفــاع .تعيــش العائــات دون وجبــات إلطعــام أطفالهــا .املاليــن معدمــون .ســتة
ماليــن يف الوقــت الحــارض عــى قامئــة االئتــان الشــامل.
عندمــا ينتهــي مخطــط اإلجــازة يف مــارس ،ســتنضم أعــداد كبــرة إىل أولئــك
الذيــن تــم إلقاؤهــم بالفعــل يف أكــوام الخــردة .متــت زيــادة الفوائــد مؤقت ـاً ،ولكــن
ذلــك ســيتوقف قريبــاً .وســيواجه آخــرون اإلخــاء ،وينضمــون إىل أولئــك الذيــن
أُجــروا بالفعــل عــى النــوم يف ظــروف قاســية يف أماكــن إقامــة مؤقتــة أو يف الشــوارع.
مــن خــال عقــود مــن التخفيضــات والخصخصــة ،أصبــح هنــاك تراجــع كبــر يف
دولــة الرفــاه .يف عــام  ،2010كان اإلنفــاق العــام  42%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل،
اليــوم هــو .35%
تــم تخفيــض ميزانيــات الســلطات املحليــة .وهــم اآلن يعتمــدون كليــاً عــى
األعــال املحليــة ورضيبــة املجلــس عــى الدخــل .مــع انخفــاض مصــادر الدخــل
هــذه ،ال ســيام يف املناطــق األكــر فق ـرا ً ،تواجــه املجالــس املحليــة اإلفــاس .أحــدث
مثــال عــى ذلــك هــو كرويــدون.
ســيتكرر هــذا يف جميــع أنحــاء البــاد ،مــا يــؤدي إىل تقليــص الخدمــات
األساســية وفصــل العــال وخفــض األجــور وظــروف املعيشــة.
يف مواجهــة األزمــة املاليــة ،أقــال مجلــس حــزب العــال ،يف تــاور هامليتــس،
قــواه العاملــة وأعــاد توظيفهــم بــروط أســوء .لقــد أصبحــت سياســة «الترسيــح
وإعــادة التوظيــف» منتــرة بشــكل متزايــد .ينتظــر العاملــن يف مجلــس كرويــدون
مصـرا مامثــا اآلن .وكــا هــو الحــال يف تــاور هامليتــس ،ســيؤدي ذلــك إىل تحــركات
نضاليــة مــن جانــب القــوى العاملــة.

أحداث ثورية
يف ظــل هــذه األزمــة عــى جميــع املســتويات ،فإننــا نواجــه احتــال حــدوث
اضطرابــات ورصاع طبقــي غــر مســبوق يف األشــهر والســنوات املقبلــة.
ميكــن بســهولة إســقاط حكومــة جونســون ،التــي تغرقهــا األزمــات واالنقســامات.
لكــن بــدالً مــن حشــد العــال ضــد حــزب املحافظــن وأجندتهــم التقشــفية ،انشــغل
كــر ســتارمر واليمــن يف حــزب العــال مبحاولــة تطهــر الحــزب مــن اليســار.
بأخــذ أوامــره مــن املؤسســة الحاكمــة ،يتطلــع «الســر» ســتارمر إىل جعــل حــزب
العــال «مســاعدا ً آمنـاً» للــركات الكبــرة .وهــذا يفــر ســبب عــدم امكانيــة وجــود
«وحــدة» مــع اليمــن يف حــزب العــال ،الــذي يعــارض بشــكل أســايس كل مــا متثلــه
حركــة كوربــن  -وملــاذا يجــب أن يكــون هنــاك رصاع ســيايس لطــرد ســتارمر واليمــن،
وتأســيس حــزب العــال باعتبــاره حــزب اشـرايك واضــح.
يف بريطانيــا وعــى الصعيــد العاملــي ،ندخــل يف مرحلــة ضبابيــة .ينفتــح أمامنــا
فصــل جديــد مــن األحــداث الثوريــة .يجــب أن نبنــي بشــكل عاجــل قــوى املاركســية
وأن نرتقــي إىل مســتوى التحديــات التــي تنتظرنــا.
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األرجنتني

قانون الحق يف اإليقاف الطوعي للحمل

انتصار للحركة النسائية!

يف الصباح

الباكــر مــن يــوم 30
دجنــر ،تــم التصويــت
واملوافقــة عــى قانــون يبيــح اإلنهــاء الطوعــي للحمــل.
متــت املوافقــة عليــه أوال يف مجلــس النــواب ،ثــم تــم
متريــره إىل مجلــس الشــيوخ ،وحصــل عــى  38صوتــا
لصالحــه مقابــل  29ضــده ،مــع امتنــاع واحــد عــن
التصويــت .ينــص القانــون عــى أنــه يف إطــار مامرســة
حقــوق اإلنســان ،يحــق للنســاء ،أو الهويــات األخــرى،
اتخــاذ ق ـرار طوعــي بوقــف الحمــل خــال مــدة أربعــة
عــر أســبوعا مــن الحمــل.
تــم تقديــم مــروع القانــون عــام  ،2018لكنــه مل
يحصــل عــى عــدد األصــوات الالزمــة للموافقــة عليــه
يف مجلــس الشــيوخ ،ويف نفــس العــام تــم أيضــا تنظيــم
وقفــة احتجاجيــة كبــرة أمــام مقــر الربملــان ،خــال
الحركــة املعروفــة باملــد األخــر مــن أجــل إق ـرار الحــق
يف إجهــاض قانــوين وآمــن ومجــاين ،وحيــث بــدأ اســتخدام
الوشــاح األخــر كرمــز لنضــال النســاء مــن أجــل الحــق يف اإلنهــاء الطوعــي للحمــل.
إن قانــون اإلجهــاض هــو مثــرة كفــاح جامعــي آلالف النســاء األرجنتينيــات ،الــايئ نزلن
إىل الشــوارع للنضــال مـرات عديــدة عــى مــر الســنني لجعــل هــذا املــروع حقيقيــا.
تعــود جــذور هــذه الحركــة إىل اللقــاء الوطنــي للنســاء .يف لقــاء عــام ،2003
يف روزاريــو ،التقــت ورشــة العمــل االســراتيجية مــن أجــل الحــق يف اإلجهــاض،
وكان كل لقــاء يختتــم باســتخدام الشــعار الــذي ســيصري شــعار الحملــة وهــو« :مــن
أجــل الحــق يف التقريــر» و«توفــر وســائل منــع الحمــل مــن أجــل تفــادي اإلجهــاض،
وترشيــع اإلجهــاض مــن أجــل تفــادي املــوت».
النضــال مــن أجــل الحــق يف اإلجهــاض يف األرجنتــن متواصــل منــذ عقــود .يف عــام
 2005تــم تنظيــم حملــة مــن أجــل الحــق يف اإلجهــاض القانــوين واآلمــن واملجــاين ،ويف
عــام  2007تــم عــرض مــروع القانــون ألول مــرة عــى مجلــس النــواب .وعــام 2018
متــت إعــادة مــروع قانــون الوقــف الطوعــي للحمــل إىل مجلــس النــواب ،بتوقيــع
 70نائبــا ،ومــع ذلــك مل تتــم املوافقــة عليــه يف مجلــس الشــيوخ.
لقــد جــاءت أغلبيــة األصــوات املؤيــدة مــن جانــب أعضــاء مجلــس الشــيوخ
املنتمــن إىل جبهــة  ،Frente de Todosإضافــة إىل عــرة أصــوات مــن حركــة Juntos
.por el Cambio
لقــد حقــق النضــال املســتمر والتعبئــة املتواصلــة انتصــارا تاريخيــا ليــس فقــط
للنســاء بــل لــكل الطبقــة العاملــة والشــباب يف األرجنتــن .إن قانــون وقــف الحمــل
وخطــة األلــف يــوم ميثــان تنــازالت اضطــرت حكومــة ألربتــو فرنانديــز إىل تقدميهــا
للجامهــر لــي تتمكــن مــن البقــاء يف الســلطة .هــذه املكاســب ،إىل جانــب املســاهمة
التضامنيــة للــروات الكــرى ،خلقــت تعاطفــا كب ـرا مــن جانــب الجامهــر ،ومتثــل
محاولــة الحتــواء األزمــة العميقــة للرأســالية يف األرجنتــن واملنطقــة حيــث تتدهــور
ظــروف حيــاة الطبقــة العاملــة أكــر فأكــر .كــا تحــاول الحكومــة بهــذه التدابــر
الحفــاظ عــى دعــم قاعدتهــا االجتامعيــة ،يف ظــل ظرفيــة األزمــة الحــادة للرأســالية
األرجنتينيــة.
إن قانــون
الحــقليــسيف لقــد حقــق النضــال املســتمر
اإلجهــاض يف األرجنتــن
مجــرد حــق آخــر تــم الحصــول والتعبئــة املتواصلــة انتصــارا تاريخيــا
عليــه ،بــل هــو نتيجــة للنضــال ليــس فقــط للنســاء بــل لــكل الطبقة
الجامعــي آلالف النســاء العاملــة والشــباب يف األرجنتــن.
والرجــال ،ومئــات اآلالف مــن
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الشــباب مــن أجــل حقــوق املــرأة .إنــه تغيــر عميــق ظــل يتخمــر منــذ عــدة أجيــال
مــن النســاء.
يجــب أن نكــون واضحــن لقــد حققنــا مكتســبا ،لكنــه مــا ي ـزال يتعــن علينــا
قطــع شــوط طويــل لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن والحــق يف اتخــاذ القـرار بشــأن
أجســادنا .ال ميكننــا أن ننــى أن النســاء مــا زلــن ضحايــا لالغتصــاب والقتــل ،وأنهــن
مــا زلــن يتقاضــن أجــورا أدىن مــن أجــور الرجــال ،حتــى ولــو كــن يقمــن بنفــس
املهــام يف أماكــن العمــل.
إن الحــق يف اإلجهــاض القانــوين واآلمــن واملجــاين هــو وســيلة لحاميــة الصحــة
الجســدية والعقليــة للنســاء ،وهــو مــا يجــب ربطــه مــع سياســة أوســع يتــم مــن
خاللهــا ضــان التثقيــف الجنــي وتيســر الوصــول إىل وســائل تنظيــم األرسة،
كطريقــة ملكافحــة اإلجهــاض الــري الــذي تضطــر إليــه العديــد مــن النســاء ،وهــو
أيضــا وســيلة إلنقــاذ األرواح.
إن انتــزاع الحــق يف اإلجهــاض هــو بــا شــك لحظــة تاريخيــة يف األرجنتــن
وأمريــكا الالتينيــة ،ويضــع األرجنتــن يف طليعــة بلــدان أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة
بحــر الكاريبــي .فاألرجنتــن توجــد اآلن إىل جانــب أوروغــواي وكوبــا وغويانــا وغويانــا
الفرنســية وبورتوريكــو ،التــي هــي بلــدان تــم فيهــا بالفعــل إلغــاء تجريــم اإلجهــاض.
لكــن االســتقاللية الحقيقيــة وحريــة الق ـرار بشــأن أجســادنا ال يتــم اكتســابهام
فقــط مــن خــال الحــق يف اإلجهــاض ،بــل مــن خــال تدمــر هــذا النظــام الــذي
يخضعنــا ويســتغلنا .إن مهمــة القــوى املاركســية الثوريــة اآلن هــي التواصــل مــع
أفضــل عنــارص الحركــة النســوية لكســبهن إىل املوقــف الربوليتــاري.
يجــب أن يكــون الكفــاح مــن أجــل املســاواة بــن الجنســن ،وكذلــك الكفــاح
مــن أجــل حريــة القـرار بشــأن أجســادنا ،مرتبطــن بالنضــال مــن أجــل إنهــاء ترسيــح
العــال ،وإنهــاء انعــدام األمــن الوظيفــي ،وكذلــك مــن أجــل جــودة الصحــة والتعليم،
كــا يجــب أن يرتبــط بالنضــال مــن أجــل االش ـراكية ،ألنــه فقــط يف ظــل املجتمــع
االشـرايك حيــث ســيكون لنــا الحــق يف أن نكــون كــا نريــد ،وحيــث ســنمتلك الحــق
الكامــل يف الق ـرار.

أرييل إيفتني
التيار االشرتايك املناضل ،الفرع األرجنتيني للتيار املاركيس األممي
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امللف الفكري

حول مفهوم الحزب الثوري

لقــد كان تاريــخ البــر دامئـاً ،منــذ انقســام املجتمــع إىل طبقات ،هــو تاريخ
انتفاضــات جامهرييــة ومحــاوالت تحــرر جامعيــة .تاريخ الرأســالية نفســه
هــو سلســلة كاملــة مــن التشــنجات االجتامعيــة والثــورات التــي فشــل
أغلبهــا يف تغيــر املجتمــع .لكــن هنــاك بعــض النــاذج املضيئــة والبطوليــة
مثــل الثــورة الروســية يف أكتوبــر  ،1917التــي أثبتــت -وهــي كانــت واحــدة
يف قلــب حقبــة ثوريــة -أن الطبقــة العاملــة قــادرة عــى إســقاط الرأســالية
واالســتيالء عــى الســلطة السياســية.

الفــارق الجوهــري بــن الثــورة الروســية يف أكتوبــر  1917والثــورة األملانيــة التــي
قامــت بعدهــا بعــام واحــد فقــط يف عــام  ،1918هــو الحــزب الثــوري والقيــادة
الثوريــة الجاهــزة يف روســيا إبــان الثــورة .الثورتــن كانتــا عامليتــن ،بــل إن الطبقــة
العاملــة األملانيــة أكــر قــوة ك ـاً وكيف ـاً مــن الطبقــة العاملــة الروســية خصوص ـاً يف
حينهــا ،الثورتــن انتجتــا مجالــس عامليــة ،وانتجتــا وضــع «ازدواجيــة ســلطة» ،كان
الفــارق أن يف روســيا كان هنــاك الحــزب البلشــفي ،حــزب ماركــي ثــوري لــه عالقــات
وثيقــة بالطبقــة العاملــة ،حــزب كان يتميــز بالوضــوح والحــزم النظــري والبوصلــة
السياســية الثوريــة والصحيحــة التــي تهــدف إلســقاط النظــام الرأســايل وليــس عقــد
تحالفــات مــع الربجوازيــة.
اليــوم بعــد أن شــهدنا كثــرا مــن الثــورات املهزومــة ،خصوصــاً يف منطقتنــا،
ونحــن نشــهد بدايــة صعــود ثــوري جديــد عــى الصعيــد اإلقليمــي والعاملــي ،هنــاك
حاجــة ماســة ألن نتعلــم أحــد أهــم دروس الثــورات التاريخيــة واملعــارصة ،هــو أن
ثــورة بــا قيــادة ســتؤول الســلطة يف النهايــة ألعــداء العــال والفق ـراء.

نتيجــة األفــكار التــي زرعتهــا الطبقــة الحاكمــة يف املجتمــع حــول نهايــة التاريــخ
والقمــة النهائيــة لتطــور املجتمــع البــري ومــا إىل ذلــك مــن الهـراء ،وهــذا طبيعــي
كل نظــام اجتامعــي يظــن أنــه نهايــة التاريــخ.
باختصــار ،مهمــة الحــزب الثــوري هــو حــل التناقــض بــن النزعــات الثوريــة
للطبقــة العاملــة واألفــكار املحافظــة والرجعيــة -أفــكار الطبقــة الحاكمــة -الراســخة
يف املجتمــع .خصوصــاً يف أوقــات الثــورة حينــا تصعــد الجامهــر خشــبة مــرح
التاريــخ لكنهــا مازالــت محملــة بــإرث املــايض الغابــر بجميــع تناقضاتــه ومخلفاتــه.
كــم أننــا نحتــاج الحــزب لتنظيــم الصفــوف والقــوي الطبقيــة للعــال ،كــا
قــال ماركــس «الطبقــة العاملــة بــدون حــزب هــي مــادة خــام لالســتغالل» ،الحــزب
الثــوري هــو تلــك املنظمــة التــي تحتــوي عــى دروس الطبقــة العاملــة املحليــة و
العامليــة وتضــم أفضــل عنــارص وج ـراالت الثــورة والعــال.

أي حزب نريد؟

تاريــخ املاركســية ملــئ بالنقاشــات وأحيانــاً املعــارك حــول ،أي حــزب عــى
ملاذا نحتاج إىل حزب؟
املاركســيني أن بينــوا؟ ومــا طبيعــة أعضائــه وقياداتــه؟
ومــن أهــم الــدروس التاريخيــة هــو تاريــخ بنــاء الحــزب البلشــفي ،ونضــال لينــن
نحــن ،املاركســيون ،نعتقــد اعتقــادا تــام أن تحــرر الطبقــة العاملــة هــو بيــد
الطبقــة العاملــة نفســها ،وأن الطبقــة العاملــة ذات غريــزة اش ـراكية وثوريــة ،لكننــا ضــد االقتصادويــة والصيغــة الفضفاضــة الخاصــة بـــ مارتوف واملناشــفة.
كان هنــاك تيــار ومــازال ينــادي بــأن العــال ال يهتمــون إال بالقضايــا املعيشــية
يف نفــس الوقــت نــدرك أن األفــكار الســائدة يف املجتمــع هــي أفــكار الطبقــة الســائدة
أو الخبزيــة ،يرصخــون بــأن العــال ال يهتمــون بالقضايــا السياســية والنظريــة،
والحاكمــة ،هــذا هــو التناقــض الــذي مــن املنــوط بالحــزب الثــوري حلــه.
الطبقــة العاملــة ليســت جســم صامــت ومتناســق ،الطبقــة العاملــة تحمــل وينصحونــا بأنــه إن كنــا نريــد كســب تأييــد العــال فعلينــا أن ال يتعــدى حديثنــا
خليــط مــن األفــكار بعضهــا ثــوري وتقدمــي وبعضهــا اآلخــر محافــظ ورجعــي .هنــاك مســائل زيــادة األجــور ورشوط العمل...الــخ ،أمــا الحديــث عــن االشـراكية واملاركســية
قســم مــن العــال -أقليــة -يؤيــدون الرأســالية وتقســيم املجتمــع إىل طبقــات والعمــل املأجــور والدولــة الرأســالية ..الــخ ،فهــذا ســينفر منــا العــال.
يف هــذه املزاعــم تحقــر مــزدوج ،فهــي
والعمــل املأجــور ،وهــم غالبــاً البريوقراطيــة
املنتفعــة وكبــار املوظفــن واملــدراء ،وهنــاك قســم اليــوم بعــد أن شــهدنا كثــرا مــن الثــورات املهزومــة ،تحقــر للعــال بوصفهــم أنهــم لــن يفهمــوا
آخــر -أقليــة يف األوقــات العاديــة واملســتقرة خصوصـاً يف منطقتنــا ،ونحــن نشــهد بدايــة صعــود ثوري املســائل النظريــة ،وهــو أيضـاً تحقــر للنظرية
املاركســية بكونهــا ال تلبــي تطلعــات العــال
فقــط -يرفــض النظــام الرأســايل ويناضــل مــن جديــد عــى الصعيــد اإلقليمــي والعاملــي ،هنــاك حاجــة
وال تجيــب عــى أســئلتهم .بالتــايل نحــن ندافع
أجــل إســقاطه ،وهــؤالء هــم الثوريــون .أمــا
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واملع
الحــزيب ،تنظيــم حــزيب نابــع مــن أهدافنــا،
األوقــات العاديــة ،فهــم يرفضــون جــزء مــن أفــكار
فليــس هدفنــا النهــايئ هــو رفــع األجــور أو
الطبقــة الحاكمــة ومامرســتها مثــل الظلــم والقمــع
النهايــة ألعــداء العــال والفقـراء.
تقليــص الرضائــب عــى العــال والفقــراء،
واإلفقــار لكنهــم يتشــبعون ويستســلمون للبعــض
رغــم أهميــة هــذه املطالــب ودعمنــا لهــا
اآلخــر مــن األفــكار .هــذا الخليــط داخــل الطبقــة
والنضــال مــن أجــل انتزاعهــا ،ولكــن هدفنــا األســمى هــو إســقاط الرأســالية ،إلغــاء
العاملــة الواحــدة هــو املعضلــة التــي يتوجــب عــى املاركســيني وحزبهــم حلهــا.
هــذا باإلضافــة إىل أن الطبقــة العاملــة املســتغلة تناضــل دامئـاً مــن أجــل تحســن عبوديــة العمــل املأجــور ،إلغــاء اســتغالل اإلنســان ألخيــه اإلنســان .لذلــك فطبيعــة
حياتهــا ،لكنهــا يف أغلــب األحيــان تكــون فاقــدة لإلميــان بإمكانيــة تغيــر املجتمــع ،الحــزب الثــوري مختلفــة عــن العمــل النقــايب التقليــدي.
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نحــن نســعى لبنــاء أحــزاب تضــم طليعــة العــال والشــباب الثــوري ،هــؤالء
الذيــن يناضلــون يف الصفــوف األماميــة يف اإلرضابــات واالحتجاجــات ،هــؤالء الذيــن
يبحثــون عــن حــل ثــوري ألزمــة املجتمــع .وهــذا يحيلنــا إىل نقطــة االختــاف بــن
لينــن ومارتــوف حــول عضويــة الحــزب والــذي كان فاتحــة كثــر مــن الخالفــات
النظريــة التــي أدت إىل انشــقاق الحــزب فيــا بعــد.
كان البالشــفة بقيــادة لينــن ينــادون بــأن عضــو الحــزب البــد أن يكــون موافق ـاً
عــى برنامجــه ويقــدم دعمــه املــادي للحــزب ويشــارك شــخصياً يف عمــل أحــد أجهــزة
الحــزب .أمــا مــروع املناشــفة بقيــادة مارتــوف فــكان يختلــف عــن مــروع لينــن
يف يشء واحــد فقــط ،يف الوقــت الذيــن كان يطالــب لينــن فيــه أن يشــارك العضــو يف
عمــل أحــد أجهــزة الحــزب ،كان مارتــوف يطالــب بصــورة أكــر غموضـاً وتراخــي ،كان
يطالــب بتعــاون شــخيص ومنتظــم تحــت أجهــزة الحــزب .قــد يكــون الفــارق ال يذكــر،
لكنــه كان ميثــل الفــارق بــن الثوريــة والصالبــة مــن ناحيــة واإلصالحيــة والرتاخــي
واالنتهازيــة مــن ناحيــة اخــري ،كان ميثــل الفــارق بــن االنتصــار والهزميــة.
لينــن أراد تحقيــق وحــدة ومركــزة حزبيــة قصــوى عــر إلـزام األعضــاء بحضــور
االجتامعــات الحزبيــة رغــم روتينيتهــا يف أوقــات مــا قبــل الثــورة وبريوقراطيتهــا يف
أوقــات العمــل الثــوري .اليــوم يجــب أن نتمســك بهــذه الركيــزة ،ركيــزة أن يكــون
أعضــاء الحــزب أشــخاص طالئعيــن وفاعلــن عــن طريــق دميومــة االجتامعــات

نحــن نســعى لبنــاء أحــزاب تضــم طليعــة العــال
والشــباب الثــوري ،هــؤالء الذيــن يناضلــون يف الصفوف
األماميــة يف اإلرضابــات واالحتجاجــات ،هــؤالء الذيــن
يبحثــون عــن حــل ثــوري ألزمــة املجتمــع .وهــذا
يحيلنــا إىل نقطــة االختــاف بــن لينــن ومارتــوف
حــول عضويــة الحــزب والــذي كان فاتحــة كثــر مــن
الخالفــات النظريــة التــي أدت إىل انشــقاق الحــزب
فيــا بعــد.
الحزبيــة إذا كنــا نســعى لبنــاء تنظيــم ثــوري ميثــل نــواة املجتمــع الجديــد داخــل
املجتمــع الرأســايل.
عــى الجانــب اآلخــر ،يجــب أن يبــذل الحــزب الثــوري قصــارى جهــده لــي ال
يقــع يف خطــر االســتبدالية والنخبويــة .صحيــح أن الوعــي داخــل الطبقــة العاملــة
متفــاوت ،وصحيــح أن الحــزب الثــوري يســعى لكســب طليعــة العــال والجامهــر
لصفوفــه ،العنــارص األكــر شــجاعة وكفاحيــة واألشــد تصمي ـاً عــى االنتصــار ووعي ـاً
ملهمتهــم الطبقيــة ،لكــن يف نفــس الوقــت الحــزب الثــوري يســعى لكســب تأييــد
الطبقــة العاملــة ،وإقنــاع أكــر عــدد ممكــن مــن العــال بــأن الطريــق الثــوري هــو
الحــل .فكــا قلــت يف البدايــة نحــن نــدرك أن التحــرر الحقيقــي والتــام للطبقــة
العاملــة هــو بيــد الطبقــة العاملــة ،لــذا ال ميكــن أن يكــون الحــزب هــو كل الطبقــة
العاملــة .مهمــة الحــزب الــذي يضــم طالئــع العــال والجامهــر هــو إرشــاد بقيتهــم
الذيــن مازالــوا يحملــون أرث املــايض طريــق االنتصــار.
لــذا ال يجــب أن يتوهــم الحــزب الثــوري أنــه قــادر عــى إنجــاز مهمــة التغيــر
الثــوري للمجتمــع بــدون تأييــد واالشــتباك النشــيط والواعــي للطبقــة العاملــة.
الحــزب هــو أحــد مصــادر الطبقــة العاملــة للتعلــم بوصفــه ذاكرتهــا ،إال أنــه يف نفــس
الوقــت يتعلــم منهــا ليؤكــد صحــة نظريتــه وتكتيكاتــه أو يعدلهــا.
وهنــاك أمثلــة كثــرة عــن خطــر االســتبدالية ومآالتهــا ،برغــم ثوريــة ونقــاء
وإخــاص األشــخاص الذيــن وقعــوا يف هــذا الخطــأ .انتهــى بهــم املطــاف إمــا باالنعـزال
عــن الجامهــر والعصبويــة املدمــرة ،وإمــا يف حالــة النجــاح واالســتيالء عــى الســلطة،
يتحــول هــؤالء يف أحســن األحــوال ملســخ بريوقراطــي يف أعــى هــرم الســلطة.
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مســألة أخــرى مهمــة يجــب أن يوليهــا الحــزب الثــوري أهميــة قصــوى ،وهــي
مســألة الحــزم النظــري .النظريــة هــي أســاس التنظيــم الحــزيب ،هــي التــي تجعــل
مــن املمكــن قيــام تنظيــم حــزيب مــن األســاس ،وأي تطــور الحــق ســتكون النظريــة
هــي أساســه المحالــة وإال لــن يحــدث .كــا أنــه يف معــرض اشــتباك الحــزب مــع
الجامهــر هــو معــرض دامئ ـاً للضغــط وخطــر التنــازل أو التأثــر باألفــكار الســائدة
واملحافظــة ،الضامنــة لعــدم تذيــل العــال والجامهــر هــو التكويــن النظــري الصلــب
والحــزم النظــري داخــل التنظيــم الحــزيب.
أخـرا ً ،كــا قــال املاركــي الربيطــاين تيــد غرانــت ،يجــب أن يتحــى الحــزب بروح
النســبية ،أن يعلــم ويحــدد جيــدا ً أيــن هــو ،ومــا هــي قــواه ،ومــا هــي إمكانياتــه
وامكانيــات أعضائــه ،ومــا هــو مــدى تأثــره ونفــوذه يف الطبقــة العاملــة واملجتمــع،
ليســتطيع أن يحــدد التكتيــكات املناســبة ،لــي ال يقــع يف فــخ اليســارية املتطرفــة أو
االحســاس املبالــغ فيــه باألهميــة ،فينتهــي بــه الحــال بتكتيــكات وخطابــات طفوليــة
تــؤدي حت ـاً لالنع ـزال والتحطــم.
ال أن يهــول الحــزب مــن قدراتــه فيتحــول ملجموعــة مــن املراهقــن الثوريــن
الذيــن يريــدون االســتيالء عــى الســلطة وهــم ال يتعــدون بضــع عــرات ،وال أن
يهــون مــن قدراتــه فتبلــع أعضائــه البريوقراطيــة ويتجاوزهــم الزمــن ويتحولــوا إىل
نــادي مــن الق ـراء املطلعــن ،ومــا أكرثهــم هــذه األيــام .عــى التنظيــم الحــزيب أن
يحــدد لنفســه دامئــاً أهــداف طموحــة ويســعى لتحقيقهــا ،ولكنهــا متناســبة مــع
قدراتــه الكميــة والكيفيــة والظــرف املوضوعــي.

الحزب واإلصالحات
هــذا التصــور عــن الحــزب يعطــي أحيان ـاً انطبــاع خاطــئ أن الحــزب املاركــي
هــو حــزب دغــايئ ،يرفــع دامئــاً وأبــدا ً شــعار االســتيالء عــى الســلطة ،وال يهتــم
بالنضــاالت املطلبيــة والنقابيــة ،هــذا تصــور خاطــئ متامـاً عــن املاركســيني وحزبهــم،
نحــن ندعــم كل املكاســب املمكــن انتزاعهــا ،نحــن لســنا طفوليــن أو دغامئيــن،
ونعــرف أن الثــورة هــي اســتثناء التاريــخ وليــس قاعدتــه.
الحــزب الثــوري يناضــل مــن أجــل االصالحــات ومــن أجــل انتـزاع كل املكاســب
املمكنــة مــع العــال والجامهــر ،مثــل رفــع األجــور أو مطالبــة بدعــم أو تقليــل
البطالــة أو حملــة لإلفـراج عــن املعتقلني...الــخ نحــن ندعــم أن تنتــزع الجامهــر كل
تلــك املكاســب مــن النظــام وندفــع مــن أجــل انتزاعهــا إن أمكنتنــا قوانــا ،وهــذا مــن
بــن االختالفــات النظريــة بــن املاركســيني والالســلطويني.
ولكننــا أيض ـاً نختلــف عــن االصالحيــن يف أننــا ال نــرى تلــك اإلصالحــات هــي
النهايــة أو الهــدف يف ذاتهــا ،وإمنــا نــرى يف النضــال مــن أجــل انتـزاع تلــك اإلصالحــات
أفضــل مدرســة نضــال للعــال والجامهــر ،يســتطيعون أن يتعلمــوا مــن خاللهــا
الكثــر عــن املجتمــع وطريقــة ســره وعــن الدولــة ومــن تحمــي ومــن تقمــع .كــا
أننــا يف معــرض اشــتبكنا ونضالنــا الدائــم مــع العــال والجامهــر مــن أجــل انت ـزاع
اإلصالحــات نربــط دامئـاً بينهــا وبــن هدفنــا النهــايئ ،وهــو إســقاط النظــام الرأســايل،
نســتغل كل حــدث وكل احتجــاج مــن أجــل انت ـزاع إصالحــات ومــن أجــل الدعايــة
املضــادة للرأســالية.

الحــزب الثــوري يناضــل مــن أجــل االصالحــات
ومــن أجــل انت ـزاع كل املكاســب املمكنــة مــع
العــال والجامهــر ،مثــل رفــع األجــور أو
مطالبــة بدعــم أو تقليــل البطالــة أو حملــة
لإلفــراج عــن املعتقلني...الــخ

آلية عمل الحزب الثوري
لنتحــدث اآلن عــن كيــف يســر الحــزب عملــه؟ مــا هــي آليــة اتخاذ القـرارات
وانتخــاب القــادة وآليــة املحاســبة وضــان عــدم انحـراف القادة.
أحــد أهــم املفاهيــم املاركســية يف التنظيــم هــو مفهــوم «املركزيــة
الدميقراطيــة» ،مبعنــى أكــر قــدر مــن النقــاش والســجال وتصــارع األفــكار والــرؤى
قبــل اتخــاذ القـرار مــع أكــر قــدر مــن الفاعليــة والوحــدة واالنضبــاط بعــد اتخــاذ
القــرار .والعالقــة بــن املركزيــة والدميقراطيــة يف الحــزب الثــوري هــي عالقــة
جدليــة وليســت ثابتــة.
نحــن لســنا طفوليــن ونــدرك أنــه يف ظــروف معينــة ال وقــت للنقــاش
واالجتــاع مثــل الهجــات األمنيــة أو أن تباغتنــا الحركــة ،حينهــا يجــب أن ترتجــح
كفــة املركزيــة لضــان أكــر قــدر مــن الوحــدة ممكنــة ،ثــم بعدهــا يــأيت وقــت
تقييــم ومحاســبة القــادة ،وهنــا يــأيت مبــدأ مهــم هــو حــق االنتخــاب والعــزل
للمســئولني يف الخاليــا الثوريــة داخــل التنظيــم أو الحــزب ،أن يخضــع كل مســؤول
تنظيمــي للرقابــة واملحاســبة.
يف املؤمتــر الحــزيب عــى ســبيل املثــال ترتجــح كفــة الدميقراطيــة بشــكل كامل،
فيحــدث أكــر قــدر مــن النقــاش ليتحــدد الخــط الســيايس للحــزب ،لكــن مبجــرد
التصويــت واتخــاذ الق ـرارات دميقراطي ـاً ،ويجــب أن نــأيت لحظــة ونضطــر لوقــف
النقــاش ولننهــي املســائل بالتصويــت لــي ال يتحــول الحــزب لســاحة اســتعراض
اللغــة والخطابــة ويبــدأ العمــل ،حينهــا يجــب أن يخضــع الجميــع لقـرار األغلبيــة،
التــي ســتنتخب قيــادة تؤيــد الخــط الســيايس واالسـراتيجية املتفــق عليهــم وتضــع
مهــام وتكتيــكات لتدفــع باتجاهــه ،مــع الحفــاظ عــى حــق األقليــة يف التعبــر
عــن وجهــات نظرهــا داخلي ـاً ويف االجتامعــات الحزبيــة ،ألن القيــادة السياســية
والثوريــة ســلطتها األساســية هــي معنويــة وليســت ســلطة بريوقراطيــة أو مكتبيــة،
ســلطتها األساســية تنبــع مــن صحــة وجهــات نظرهــا السياســية وصحــة تكتيكاتهــا

وليســت مــن تحكمهــا يف آلــة الحــزب.
املركزيــة الدميقراطيــة بجانــب دوريــة االجتــاع والنقــاش هــو الضامنــة لخــط
ســيايس ســليم ،وخــط دفــاع أســايس ضــد االنحرافــات داخــل الحــزب ســواء يف
القيــادات أو القواعــد.

خامتة
نحــن نعيــش يف فــرة زمنيــة شــديدة االضطـراب ،أزمــة اقتصاديــة واجتامعيــة
طاحنــة .وسنشــهد مزيــد مــن االنتفاضــات والثــورات الجامهرييــة يف أنحــاء
مختلفــة مــن العــامل ،مل تعــد أي بقعــة يف العــامل يف مأمــن مــن احتــدام ال ـراع
الطبقــي .الرأســالية وصلــت إىل طريــق مســدود وكل الــروط املوضوعيــة
أصبحــت ناضجــة عــى املســتوى العاملــي مبــا فيــه الكفايــة لتغيــر املجتمــع
العاملــي ،مــا ينقــص هــو العامــل الــذايت ،الحــزب الثــوري والقيــادة الثوريــة.
كــا قــال ليــون تروتســي «األزمــة التاريخيــة التــي تعانيهــا االنســانية تتلخص
يف أزمــة القيــادة الثوريــة» .هــذه هــي املهمــة الوحيــدة التــي تســتحق أن يفنــي
فيهــا املــرء حياتــه ،هــي أرشف وأهــم مهمــة عــى املاركــي الواعــي أن يضطلــع
بهــا.

ابنوا الخاليا والتنظيامت الثورية يف كل مكان
من أجل بناء تنظيامت وأحزاب ماركسية ثورية
تسقط حكومات رجال األعامل
تسقط قوات قمع الجامهري (الرشطة والجيش)
ال حل سوى انتصار الثورة االشرتاكية بحكومة عاملية
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الخالف بني غراميش وبورديغا
خالل األيام األوىل للحزب الشيوعي وموضوعات ليون

يــرح هــذا املقــال الخالفــات واألخطــاء السياســية التــي شــابت
الســنوات األوىل للحــزب الشــيوعي اإليطــايل .كان مؤمتــر ليــون،
عــام  ،1926تتويجــا للطبيعــة املتناقضــة للحــزب الشــيوعي اإليطايل
التــي تفاقمــت بســبب االنحطــاط البريوقراطــي لألمميــة الثالثــة-مــا ســاهم بشــكل مأســاوي يف هزميــة الشــيوعيني اإليطاليــن ،إىل
جانــب بقيــة الحركــة العامليــة ،عــى أيــدي الفاشــية.
كانــت الســنوات األوىل للحــزب الشــيوعي اإليطــايل ،الــذي نشــأ عــن انقســام
الحــزب االش ـرايك اإليطــايل ،يف ليفورنــو عــام ( ،1921بعــد أن لعبــت قيــادة الحــزب
االش ـرايك ،قبــل ذلــك ببضعــة أشــهر ،دورا خيانيــا خــال نضــاالت احتــال املصانــع)،
صعبــة جــدا .كان عــى هــذا الحــزب الشــاب وعديــم الخــرة أن يواجــه تحديــات مل
يســبق لهــا مثيــل بالنســبة للحركــة الشــيوعية :كيفيــة محاربــة الفاشــية -التــي كانــت
ظاهــرة رجعيــة غــر مألوفــة -وكيفيــة التعامــل مــع األمميــة الشــيوعية (التــي تــم
تحديــد توجههــا االسـراتيجي والتكتيــي خــال املؤمتريــن الثالــث والرابــع ،والــذي مل
يكــن الحــزب الشــاب يتفــق معــه) التــي تعرضــت بعــد ذلــك بوقــت قصــر لنفــس
ســرورة االنحطــاط البريوقراطــي التــي كان يعرفهــا الحــزب الرائــد داخــل األمميــة ،أي
الحــزب الشــيوعي الــرويس.
كان الحــزب الــذي تأســس يف ليفورنــو تحــت هيمنــة أفــكار أماديــو بورديغــا (13
يونيــو  23 - 1889يوليــوز ( )1970الــذي كان مؤســس الحــزب الشــيوعي االيطــايل
وزعيمــه) .لعــب بورديغــا دورا رئيســيا يف تنظيــم الجنــاح الثــوري األكــر راديكاليــة
داخــل الحــزب االشـرايك اإليطــايل ،وبالتــايل كان يتمتــع بســلطة كبــرة داخــل صفــوف
الحــزب الجديــد .لكــن وعــى الرغــم مــن أنــه كان ثوريــا عظيــا ،فإنــه تبنــى مــع
األســف موقفــا يســاريا متطرفــا ورفــض تكتيــك الجبهــة املوحــدة الــذي نصحتــه بــه
قيــادة األمميــة الشــيوعية.
لقــد كان األكــر تصميــا يف التحضــر لالنفصــال عــن الحــزب االشـرايك اإليطــايل.
وقــد نجــح يف توحيــد التيــار الشــيوعي اليســاري يف ميالنــو (مــع قائديــه الرئيســيني
فورتيشــياري وريبــويس ،ومجموعــة مــن الوســطيني الراديكاليــن املتحلقــن حــول
جينــاري ،ومجموعــة النظــام الجديــد) حــول نفســه وفصيلــه ،ممثــا بجريــدة
«الســوفييت››  .كان غرامــي وترياســيني يف اللجنــة املركزيــة منــذ البدايــة.
لكــن االنقســام ،عــى الرغــم مــن أنــه رضوري ،مل يحــل مــن تلقــاء نفســه مشــكلة
بنــاء قيــادة ثوريــة يف إيطاليــا ،إذ مل يعمــل ســوى عــى إيجــاد األســاس الــذي ميكــن
البنــاء عليــه.

املؤمتر الثاين للحزب الشيوعي االيطايل
مل تكــن النقاشــات داخــل الكومنــرن ،وال ســيام الجــدال حــول صحــة تكتيــك
الجبهــة املوحــدة كوســيلة لكســب قواعــد األح ـزاب االش ـراكية الدميقراطيــة ،مجــرد
خــاف نظــري فضفــاض ،بــل كانــت لــه عواقــب عمليــة هامــة للغايــة ،كــا اتضــح
بشــكل مأســاوي يف إيطاليــا آنــذاك.
عــر املؤمتــر الثــاين للحــزب الشــيوعي اإليطــايل ،الــذي عقــد يف رومــا يف مــارس
 ،1922عــن جوهــر الفكــر البورديغــي :رفــض أي شــكل مــن أشــكال التعــاون مــع
االشـراكية الدميوقراطيــة ورفــض تبنــي شــعار «مــن أجــل حكومــة عامليــة» .مل يقبــل
الشــيوعيون اإليطاليــون بتكتيــك الجبهــة املوحــدة إال يف مجــال النضــال النقــايب :كانــوا
يقبلــون العمــل مــع داراغونــا (زعيــم نقابــة  )CGLلكنهــم رفضــوا العمــل مــع تــورايت
(زعيــم الجنــاح اليمينــي داخــل الحــزب االشـرايك الدميقراطــي اإليطــايل).
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وفيــا يتعلــق باملنظــورات السياســية ،فقــد رأى الحــزب الشــيوعي اإليطــايل يف
األفــق انفتــاح مرحلــة اشـراكية دميقراطيــة يف إيطاليــا .اعتقــدوا أن الحــزب االشـرايك
الدميقراطــي ســيجمع كل األحـزاب األخــرى يف حكومــة وحــدة وطنيــة .وقــد اتفقــت
الغالبيــة العظمــى مــن قيــادة الحــزب عــى هــذا املنظــور .انظــروا إىل هــذه الكلــات
التــي كتبهــا غرامــي:
«ســتحدث نفــس الســرورة يف إيطاليــا كــا يف بقيــة البلــدان الرأســالية األخــرى.
حيــث سيتشــكل ضــد تقــدم الطبقــة العاملــة تحالــف بــن جميــع العنــارص
الرجعيــة مــن الفاشــيني إىل الحــزب الشــعبي واالشــراكيني ،بــل إن االشــراكيني
ســيصبحون يف الواقــع طليعــة الــردة الرجعيــة املعاديــة للربوليتاريــا ألنهــم يعرفــون
بشــكل أفضــل نقــاط ضعــف الطبقــة العاملــة» .

يجــب االع ـراف ،كــا فعــل تروتســي الحقــا ،بــأن غرامــي كان الوحيــد الــذي
مل يســتبعد امكانيــة انتصــار الفاشــية يف إيطاليــا .لكــن تكتيــكات الحــزب الشــيوعي
اإليطــايل ،يف  ،1922-1921كانــت توجههــا مواقــف خاطئــة وعصبويــة .كان االعتقــاد
بــأن االشــراكية الدميقراطيــة والفاشــية ســتعقدان صفقــة وتصبحــان جــزءا مــن
املعســكر نفســه ،يجعــل مــن الواضــح أن تكتيــك الجبهــة املوحــدة ضــد الفاشــية
عديــم الجــدوى؛ وكان مــن الطبيعــي أن يتــم رفضــه حتــى مــن طــرف أولئــك الذيــن،
عــى عكــس بورديغــا ،مل يعتــروا القطيعــة مــع االشـراكية الدميقراطيــة مســألة مبــدأ.
لقــد انتقــد الكومنــرن ،مببــادرة تروتســي ،هــذه األطروحــات بشــدة .انظــروا
هــذه الرســالة مــن هيئــة الرئاســة إىل الحــزب الشــيوعي اإليطــايل:
«نحــن ندعــو الحــزب الشــيوعي للنضــال مــن أجــل حــل مجلــس النــواب مــن
أجــل تنصيــب حكومــة عامليــة .عــى الشــيوعيني مــن خــال طرحهــم لربنامــج
الحــد األدىن للمطالــب التــي يجــب عــى حكومــة العــال أن تلبيهــا ،أن يعلنــوا
اســتعدادهم لتشــكيل تكتــل مــع الحــزب االش ـرايك الدميقراطــي ودعمــه ،بقــدر
مــا يدافــع عــن مصالــح الطبقــة العاملــة .إذا قبلــت قيــادة الحــزب االشـرايك ذلــك،
ســتبدأ النضــاالت التــي ســتنتقل مــن مجــال العمــل الربملــاين إىل مجــاالت أخــرى.
وبهــذا نجيــب عــى االع ـراض بــأن شــعار الحكومــة العامليــة ال يعنــي أكــر مــن
تحالــف برملــاين .لكــن إذا رفــض الحــزب االشــرايك اقرتاحنــا ،ســتقتنع الجامهــر
بأننــا أظهرنــا لهــم طريقــا ملموســا إىل األمــام ،يف حــن أن الحــزب االشــرايك ال
يعــرف مــاذا يفعــل» .

يف مؤمتــر رومــا كانــت األصــوات املعارضــة ال متثــل ســوى أقليــة ميكــن التعــرف
عليهــا بســهولة يف «ميــن» الحــزب املتحلــق حــول تاســكا ،الــذي حافــظ عــى تصــور
واضــح املعــامل طــوال الفــرة التــي ســبقت مؤمتــر ليــون .كانــت املجموعــة املتحلقــة
حــول جريــدة ‹النظــام الجديــد› تتفــق مــع املواقــف التــي وضعهــا بورديغــا ورفاقــه.
لقــد عــرت تلــك املواقــف عــن الشــعور الســائد بــن صفــوف قواعــد الحــزب بــرورة
القطيعــة الجذريــة ليــس فقــط مــع املواقــف املعتدلــة لتــورايت (زعيــم الجنــاح
اإلصالحــي الرصيــح داخــل الحــزب) ،بــل أيضــا مــع الوســط الراديــكايل بزعامــة
ســرايت ،الــذي أثبــت أنــه غــر قــادر عــى قيــادة الطبقــة العاملــة وبالتــايل مهــد
الطريــق للفاشــية .كانــت لهــذه النزعــة العصبويــة العديــد مــن األفــكار الصحيحــة:
مهمــة القيــادة الشــيوعية ينبغــي أن تكــون هــي تثقيــف قواعــد الحــزب للحــد مــن
تلــك الدوافــع والقضــاء عليهــا يف النهايــة؛ لكــن البورديغيــون قامــوا بتأجيــج ن ـران
التطــرف اليســاري.
مل تصمــد «أطروحــات رومــا» أمــام اختبــار الزمــن ،حيــث أن وصــول الفاشــية
إىل الســلطة ،بعــد الزحــف الفــايش عــى رومــا يف أكتوبــر  ،1922قــد بــن خطــأ
املنظــورات التــي طرحتهــا القيــادة.
كان إنشــاء حركــة مناهضــة للفاشــية مثــل  ،Arditi del Popoloالتــي كانــت
مثــاال ممتــازا عــن الجبهــة املوحــدة املنظمــة مــن تحــت ،قــد بــدأ بالفعــل يف تحديــد
االختالفــات األوىل بــن بورديغــا وغرامــي بعــد ليفورنــو.
كتب غراميش:
«هــل يقــف الشــيوعيون ضــد حركــة Arditi del Popolo؟ كال ،بــل عــى العكــس
متامــا .إنهــم يناضلــون مــن أجــل إنشــاء قــوة بروليتاريــة مســلحة قــادرة عــى
هزميــة الربجوازيــة واإلرشاف عــى تطويــر وتنظيــم القــوى املنتجــة الجديــدة التــي
خلقتهــا الرأســالية» .

كان هــذا بعيــد جــدا عــن املوقــف الرســمي الــذي تبنتــه اللجنــة التنفيذيــة
للحــزب ،والــذي ميكــن رؤيتــه مــن خــال مــا يــي:
«ال يســعنا إال أن نشــجب حقيقــة أن بعــض الرفــاق كانــوا عــى اتصــال بأعضــاء
 Arditi del Popoloيف رومــا لتقديــم مســاعدتهم وطلــب التعليــات .إذا تكــرر
هــذا ســيتم اتخــاذ تدابــر أشــد قســوة .إن اللجنــة التنفيذيــة للحــزب الشــيوعي
اإليطــايل وفدراليــة الشــبيبة الشــيوعية يف إيطاليــا تنبــه جميــع الرفــاق وجميــع
املنظــات الشــيوعية ليكونــوا حذريــن للغايــة مــن أي شــخص يقــرح ،شــخصيا أو
مــن خــال املراســلة ،تأســيس وحــدات لـــ  Arditi del Popoloأو العمــل معهــا» .

ميكننــا أن نــرى مــن خــال هــذه الحادثــة وحدهــا كل حــدود طريقــة تفكــر
بورديغــا الدوغامئيــة ،فبالنســبة لــه ال ميكــن أن تكــون هنــاك أي مرونــة تكتيكيــة
يف طريــق كســب غالبيــة الربوليتاريــا إىل الربنامــج الشــيوعي .كان تصلبــه هــذا هــو
الســبب وراء مواقفــه العصبويــة ومعارضتــه للجبهــة املوحــدة يف املجــال الســيايس.
وعــاوة عــى ذلــك فــإن بورديغــا  ،مل يكــن يــرى أي اختالفــات جوهريــة بــن
الدميقراطيــة الربجوازيــة وبــن الديكتاتوريــة البونابرتيــة أو الفاشــية ،حيــث أن كالهــا
شــكالن مــن أشــكال هيمنــة رأس املــال.
كان بورديغــا يعتقــد أن طليعــة الربوليتاريــا ســتقتنع مــن تلقــاء نفســها بصحــة
أفــكار الشــيوعيني ،وعندهــا ســتنضم إىل الحــزب ،وأنــه يكفــي االنتظــار وتثقيــف
الكــوادر الالزمــة لــي يكــون الحــزب مســتعدا عندمــا تندلــع الثــورة .لكــن هــذا
النــوع مــن االنتظــار املســياين ال عالقــة لــه باملاركســية.

اندالع املواجهة
كانــت مســألة الجبهــة املوحــدة عــى وجــه التحديــد هــي النقطــة األوىل التــي
فجــرت االختالفــات بــن غرامــي وبورديغــا .كان املؤمتــر الرابــع للكومنــرن قــد عــرض
بالفعــل خــط الحــزب الشــيوعي اإليطــايل النتقــادات شــديدة ،وطالــب القيــادة
اإليطاليــة بقبــول خــط املؤمتــر [أي تبنــي تكتيــك الجبهــة املوحــدة الــذي يســتهدف

صفــوف الحــزب االشـرايك الدميقراطــي كوســيلة لتوحيــد كل الفئــة الطليعيــة للطبقــة
العاملــة حــول رايــة الحــزب الشــيوعي] وتوجيــه الحــزب عــى هــذا األســاس.
أســفرت هــذه املواجهــة عــن توجيــه أول اإلمــاءات التنظيميــة تجــاه الحــزب
الشــيوعي اإليطــايل ،مــن طــرف زينوفييــف الــذي اســتخدم ســلطته لتعيــن لجنــة
تنفيذيــة جديــدة ضمــت ثالثــة أعضــاء مــن األغلبيــة القدميــة (فورتيشــياري
وسكوشــيامارو وتوغليــايت) واثنــن مــن اليمــن (تاســكا وفوتــا) .كانــت تلــك هــي املــرة
األوىل التــي يســتخدم فيهــا الكومنــرن ســلطته لتعيــن قــادة فــرع وطنــي مــن فــوق،
دون موافقــة القــادة املعينــن أنفســهم.
وتجدون يف ما ييل فكرة عن الحالة الذهنية لتلك القيادة الجديدة:
«يســتند أماديــو عــى أســاس وجهــة نظــر أغلبيــة أمميــة ،ويجــب علينــا أن نســتند
عــى أســاس وجهــة نظــر أغلبيــة وطنيــة» .

«مــا هــو املوقــف الــذي يجــب أن نتخــذه سياســيا؟ ( )...إذا كان الحــزب
قــد شــفي مــن هــذه األزمــة قبــل املؤمتــر الخامــس ،وإذا كانــت لديــه
نــواة تأسيســية ومركــز يحظــى بثقــة الجامهــر اإليطاليــة بفضــل مامرســاته
وليــس بفضــل الوضــع األممــي ،ســتكون عندئــذ لدينــا رفاهيــة االنتقــاد.
أمــا يف الوقــت الحــايل فيبــدو يل أنــه مــن األفضــل لنــا أن نتجنــب املســألة
ونعمــل عــى كســب الوقــت» .
وقد كان لهذه «االنتهازية» عواقب وخيمة عىل الحزب الشيوعي اإليطايل.

كونفرانس كومو
دافعــت املجموعــة املتحلقــة حــول غرامــي عــن خــط ســيايس أكــر صحــة
مــن خــط البورديغيــن ،لكنهــم كانــوا أقليــة ومل يجــدوا أنفســهم يف قيــادة الحــزب
إال بســبب الظــروف وإرادة موســكو .أمــا الكــوادر الوســيطة داخــل الحــزب ،هــؤالء
الذيــن يقــودون الفــروع املحليــة ،فقــد كانــوا جميعهــم تقريبــا مــع بورديغــا.
وقــد جــاء الدليــل عــى ذلــك يف الكونفرانــس ،الــذي عقــد يف كومــو يف يونيــو
 ،1924وحــره أمنــاء الفــروع املحليــة ،وأمنــاء األقاليــم وأعضــاء اللجنــة املركزيــة.
كانــت هنــاك ثــاث وثائــق مطروحــة للنقــاش :واحــدة قدمهــا الجنــاح اليمنــي
بقيــادة تاســكا ،وواحــدة مــن «الوســط» قدمهــا غرامــي ،وثالثــة مــن اليســار موقعــة
مــن بورديغــا .حصــل بورديغــا عــى  33صوتــا مــن أصــل  45أمــن محــي ،وأربعــة مــن
أصــل خمســة أمنــاء أقاليــم ،وممثــل مــن اتحــاد الشــباب وعضــو واحــد يف اللجنــة
املركزيــة .بينــا حصــل تاســكا عــى أصــوات خمســة أمنــاء محليــن وأمــن إقليمــي
واحــد وأربعــة أعضــاء مــن اللجنــة املركزيــة؛ أمــا غرامــي فقــد حصــل عــى أصــوات
أربعــة أمنــاء محليــن وأربعــة أعضــاء مــن اللجنــة املركزيــة.
أدى هــذا التصويــت إىل نــزع رشعيــة «الوســط» الــذي كان يقــود الحــزب حتــى
ذلــك الحــن .لكــن وحتــى بعــد هــذه النتيجــة الواضحــة ،مل يفكــر غرامــي وفصيلــه
يف الســاح بــأي تحــد لقيادتهــم .مل يــروا أنــه مــن املســتحيل قيــادة حــزب شــيوعي
ال تتفــق قواعــده مــع خــط القيــادة .لكــن تلــك السياســة كانــت يف النهايــة هــي
التــي أملتهــا ســكرتارية الكومنــرن ،والتــي ســميت عــى نحــو مناســب بالزينوفييفيــة
[نســبة إىل زينوفييــف] ،أي سياســة حــل املســائل السياســية باألســاليب التنظيميــة.
كان لذلــك أن يــؤدي عــى املــدى البعيــد إىل متهيــد الطريــق لنمــو البريوقراطيــة
داخــل الحــزب.
تدخلــت موســكو بشــكل مبــارش إلعــادة تنظيــم الحــزب :فبعــد املؤمتــر الخامــس
للكومنــرن تــم توســيع اللجنــة املركزيــة لتشــمل  17عضــوا :تســعة مــن الوســط
وأربعــة مــن اليمــن وأربعــة مــن جنــاح «تريزينــي» (أعضــاء أمميــن مــن الحــزب
االشــرايك الدميقراطــي اإليطــايل انضمــوا إىل الحــزب الشــيوعي اإليطــايل) .تألفــت
اللجنــة التنفيذيــة مــن خمســة أعضــاء ،حيــث كانــت للوســط -غرامــي وتوغليــايت
وسوكشــيامرو -األغلبيــة .وهكــذا تــم اســتبعاد اليســار كليــا مــن الهيئــات القياديــة
والتنفيذيــة للحــزب.
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ميكننــا القــول إن تشــكيل القيــادة الجديــدة للحــزب الشــيوعي اإليطــايل قــد تــم
مــن خــال سلســلة مــن املنــاورات التنظيميــة القرسيــة ،والتــي أثــرت بشــكل كبــر
عــى مســتقبل الحــزب.
ردت املعارضــة املتحلقــة حــول بورديغــا بتنظيــم نفســها بشــكل أكــر فأكــر
رصاحــة .ويف أبريــل  1925أنشــأوا «لجنــة الوفــاق» ( )Comitato d’Intesaلتجميــع
كل عنــارص اليســار .لكــن القيــادة عملــت ،يف نوبــة مــن الغضــب ،عــى إقالــة جميــع
أعضــاء الوفــاق مــن كل املناصــب القياديــة التــي شــغلوها .متــت إقالــة فورتيكيــاري،
عــى ســبيل املثــال ،مــن منصــب الســكرتري املحــي يف ميالنــو.
الخالفــات بــن القيــادة وبــن اليســار امتــدت عمليــا إىل جميــع جوانــب السياســة
اإليطاليــة واألمميــة ،مبــا يف ذلــك املوقــف مــن ال ـراع الــذي كان يــدور يف االتحــاد
الســوفيايت بعــد وفــاة لينــن.
وبالفعــل ففــي مؤمتــر كومــو حــاول غرامــي أن يربــط بــن معارضــة بورديغــا
وبــن موقــف تروتســي .وقــد أصبحــت مواقفهــا أكــر تباينــا عندمــا دافــع بورديغــا
عالنيــة عــن مؤســس الجيــش األحمــر يف مقــال بعنــوان «مســألة تروتســي» ،وهــو
مقــال كتــب يف فربايــر  ،1925تــم حظــره لعــدة أشــهر مــن قبــل القيــادة ،قبــل أن
ينــر أخ ـرا يف يوليــوز ،يف ذروة الحملــة ضــد اليســار.
ويف حــن أن غرامــي مل يكــن يهتــم بالقضايــا األمميــة إال الســتخدامها يف الـراع
الداخــي بــن الفصائــل داخــل الحــزب اإليطــايل ،فــإن بورديغــا كان مــن بــن أوائــل
القــادة الشــيوعيني خــارج االتحــاد الســوفيايت الذيــن أدركــوا خطــر انحطــاط الثــورة
الروســية ووضــع نفســه بحــزم ضــده.
لقــد أدرك بورديغــا أن الهجــوم الــذي شــنته البريوقراطيــة الســوفياتية الناشــئة
عــى تروتســي مل يكــن ســوى أوضــح أع ـراض انحطــاط االتحــاد الســوفيايت ،والــذي
بــدأ بالفعــل يف إصابــة األمميــة أيضــا.
وحــول هــذه املســألة ،التــي كانــت املســألة األكــر أهميــة بالنســبة للحركــة
الشــيوعية العامليــة يف ذلــك الوقــت ،خــاض تروتســي وبورديغــا معــا معركــة داخــل
األمميــة والتقيــا عــدة مــرات يف ســنوات .1926-1924
لكــن ذلــك النضــال املشــرك مل يتطــور إىل تحالــف ســيايس مســتقر ،ألنــه كانــت
هنــاك العديــد مــن نقــاط االختــاف بــن البالشــفة اللينينيــن (أنصــار تروتســي) وبــن
اليســارية املتطرفــة العقائديــة للبورديغيــن.

اغتيال ماتيويت
تعــرض جياكومــو ماتيــويت لالغتيــال أثنــاء املؤمتــر الخامــس للكومنــرن .كان
ماتيــويت عضــوا يف الربملــان عــن الحــزب االشـرايك املوحــد ،حــزب اإلصالحيــن بقيــادة
تــورايت الــذي طــرد مــن الحــزب االشـرايك اإليطــايل ،يف أكتوبــر  ،1922بســبب كــره
للحظــر املفــروض عــى إقامــة تحالفــات مــع األح ـزاب الربجوازيــة .لقــد دفــع مثــن
إدانتــه الســتخدام الفاشــيني للتزويــر والرتهيــب خــال انتخابــات أبريــل  1924يف
خطــاب ألقــاه يف الربملــان ،فقتــل عــى يــد عصابــة مــن الفاشــيني.
أدى ذلــك إىل انــدالع غضــب شــعبي كبــر ،مــا أدى إىل فــرة أزمــة للنظــام
الفــايش اســتمرت بضعــة أشــهر .ويف  14يونيــو  1924قــرر نــواب أح ـزاب املعارضــة
مقاطعــة الربملــان وشــكلوا «لجنــة املعارضــة» .أصبــح ذلــك االنســحاب معروفــا باســم
«انســحاب أفنتــن» ،والــذي ســمي عــى اســم التــل الــذي يُعتقــد أن العــوام ،يف عــر
اإلمرباطوريــة الرومانيــة ،قــد أطلقــوا منــه حركــة انفصالهــم عــن األرســتقراطيني.
انضــم الحــزب الشــيوعي يف البدايــة إىل هــذه الكتلــة املكونــة مــن جميــع
األحــزاب الربجوازيــة املعارضــة (باســتثناء اليمــن بقيــادة أورالنــدو وســاالندرا
وجيوليتــي) باإلضافــة إىل املاكســيامليني واإلصالحيــن.
كانــت لجنــة املعارضــة حركــة دميقراطيــة وقانونيــة .لقــد رفضــوا مطلــب
الشــيوعيني بتنظيــم إرضاب عــام ،إذ كانــوا يعتقــدون أن مهمــة عــزل موســوليني مــن
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منصبــه تعــود إىل امللــك وجهــاز القضــاء .فغــادرت املجموعــة الشــيوعية اللجنــة،
وعندمــا أعلنــت نقابــة  ،CGLيف  27يونيــو  ،1924توقفــا عــن العمــل ملــدة 10
دقائــق احتجاجــا ،كان الشــيوعيون هــم الوحيــدون الذيــن دعــوا إىل تحويــل الخطــوة
إىل إرضاب عــام ليــوم واحــد.
لكــن الحــزب الشــيوعي تبنــى بعــد مغادرتــه لكتلــة أفنتــن موقفــا غــر واضــح
برفعــه لشــعار« :تســقط حكومــة القتلــة!» ،والــذي افتقــر إىل الوضــوح فيــا يتعلــق
مبــا الــذي ســيحل محــل الحكومــة الفاشــية ،وبالتــايل تــرك البــاب مفتوحــا للتعــاون
مــع املعارضــة [الربجوازيــة].
طــور بورديغــا موقفــا نقديــا صحيحــا جزئيــا ،وهــو أنــه عــى الشــيوعيني إمــا أن
يكونــوا جــزءا مــن لجنــة املعارضــة أو أن يناضلــوا ضدهــا .إال أنــه مل يربــط الخيــار
الثــاين بــأي اقـراح موجــه إىل املكســيامليني واإلصالحيــن الذيــن أظهــرت االنتخابــات،
التــي جــرت قبــل بضعــة أشــهر ،أنهــم كانــوا مــا يزالــون ميتلكــون قاعــدة مهمــة
داخــل الطبقــة العاملــة.
يف انتخابــات  06أبريــل  1924حصــل الحــزب االش ـرايك املوحــد عــى 415.000
صوتــا ،واملكســيامليون عــى  341.000والشــيوعيون عــى  .268.000كانــت تلــك
نتيجــة مرضيــة للشــيوعيني ،حيــث حصلــوا عــى  19مقعــدا يف الربملــان.
يف  15أكتوبــر ،أطلقــت اللجنــة املركزيــة شــعار «مناهضــة الربملــان» ،أي تحويــل
املعارضــة األفنتينيــة إىل مجلــس برملــاين لقــوى املعارضــة:
«يعتقــد الحــزب الشــيوعي أن تجميــع كل الكتــل الربملانيــة املعارضــة يف
مجلــس ينعقــد عــى أســاس اللوائــح الربملانيــة ،كربملــان معــارض للربملــان
الفــايش ،ســيكون لــه معنــى مختلــف متامــا ،ألنــه ســيطيل أمــد األزمــة
وســوف يعيــد تعبئــة الجامهــر ،التــي هــي الــرط األســايس ملحاربــة
الفاشــية بشــكل فعــال .وبالتــايل فإنــه يدعــو قــوى املعارضــة لعقــد هــذا
التجمــع» .
تــم رفــض االقـراح ،بطبيعــة الحــال ،مــن جميــع األحـزاب األخــرى .كان الشــعار
الــذي أطلقــه الحــزب الشــيوعي يحــاول تجــاوز ســلبية املعارضــة األفنتينيــة ،لكنــه
كان يحــاول القيــام بذلــك بصيغــة فتحــت البــاب للتعــاون بــن أحـزاب متثــل طبقــات
مختلفــة (مبــا يف ذلــك الجمهوريــون والليرباليــون ،إلــخ) .هــذه السياســة حتــى لــو
نجحــت مــا كانــت لتحطــم أوهــام الجامهــر يف الدميقراطيــة الربجوازيــة ،وال أن
تخلــص العــال يف الحزبــن االش ـرايك واالش ـرايك املوحــد مــن قادتهــم اإلصالحيــن.
وبينــا كان يســار الحــزب الشــيوعي يعيــد التأكيــد عــى مبــدأ االمتنــاع عــن
التصويــت ،عمــل عــى تذكــر اآلخريــن بــأن خــط األمميــة الثالثــة هــو اســتغالل
املنصــة الربملانيــة بطريقــة ثوريــة .يف النهايــة قبلــت القيــادة ذلــك ،ويف  12نوفمــر
 1924ألقــى لويجــي ريبــويس ،أحــد النــواب الشــيوعيني ،خطابــا قويــا ،مشـرا بإصبــع
االتهــام إىل الحكومــة الفاشــية.
مل يــأت هــذا القــرار دون تداعيــات :فقــد منــع الكومنــرن الشــيوعيني مــن
العــودة إىل الربملــان ،ثــم طالبهــم بإرســال نائــب واحــد ومنــدوب واحــد فقــط إىل
لجنــة املعارضــة .لكــن هــذه األخــرة رفضــت أن تســتقبل حتــى غرامــي!
تــم تطبيــق تكتيــكات الكومنــرن املتذبذبــة ،التــي ميــزت قيــادة زينوفييــف ،يف
إيطاليــا أيضــا ،وكانــت لهــا نتائــج مشــؤومة.
مل تكــن لــدى امللــك أيــة نيــة يف التخلــص مــن موســوليني وهكــذا اســتنزفت
تجربــة أفنتــن نفســها بشــكل بائــس .موســوليني الــذي تجــاوز اآلن فــرة األزمــة
انتقــل إىل الهجــوم .ففــي خطــاب شــهري يف الربملــان يف دجنــر  ،1925أعلــن مســؤوليته
الكاملــة عــن اغتيــال ماتيــويت وأصــدر سلســلة مــن املراســيمُ ،عرفــت فيــا بعــد باســم
( Leggi fascistissimeقوانــن فاشــية اســتثنائية) ،أســفرت عــن ســجن املئــات مــن
أعضــاء املعارضــة والقضــاء املــرم عــى الحريــات املدنيــة ،وبالتــايل تأســيس نظــام
دكتاتــوري قائــم عــى الحــزب الوحيــد.

مؤمتر ليون
يف الوقــت الــذي كان فيــه موســوليني يشــدد قبضتــه الشــمولية ،انعقــد املؤمتــر
الثالــث للحــزب الشــيوعي اإليطــايل ،يف ليــون خــال الفــرة مــن  21إىل  26ينايــر
 .1926كانــت قــد مــرت أربــع ســنوات عــى مؤمتــر رومــا ،وكانــت جميــع التغيـرات
التــي تــم إجراؤهــا داخــل الحــزب يف ذلــك الوقــت قــد ظهــرت بكامــل الوضــوح.
ميكــن مالحظــة ذلــك أوال يف طريقــة تســيري املؤمتــر وطريقــة التصويــت
املعتمــدة .كانــت هنــاك وثيقتــان للمناقشــة :واحــدة مــن الوســط (والتــي أصبحــت
تُعــرف باســم «أطروحــات ليــون») واألخــرى مــن اليســار البورديغــي.
حصلــت وثيقــة الوســط ،التــي صاغهــا غرامــي ،عــى أكــر مــن  % 90مــن
األصــوات ،بينــا حصــل اليســار عــى  % 9.2فقــط .وهكــذا يبــدو أن غرامــي قــد
قلــب موازيــن القــوى بشــكل كامــل منــذ كونفرانــس كومــو االســتثنايئ .لكــن هــذا
صحيــح جزئيــا فقــط ،نظــرا ألنــه تــم عــد األصــوات يف الفــروع املحليــة بطريقــة
«غريبــة» جــدا ،حيــث تــم اعتبــار جميــع األعضــاء الذيــن مل يصوتــوا لليســار عــى
أنهــم صوتــوا تلقائيــا لصالــح الوســط.
كــا أنــه كان عــى الرفــاق الذيــن مل يتمكنــوا مــن الحضــور إىل املؤمتــر وأرادوا
التصويــت لصالــح بورديغــا ،أن يقومــوا بذلــك عــن طريــق التصويــت بالربيــد (الــيء
الــذي مل يكــن معروفــا يف إيطاليــا يف ذلــك الوقــت) ،وإال فســيتم اعتبارهــم مــن أنصــار
الوســط .تــم تصميــم هــذه القاعــدة لتمكــن لجنــة الحــزب التنفيذيــة مــن الفــوز
بأغلبيــة واســعة وإمتــام عمليــة مــا يســمى بـ»بلشــفة» الحــزب ،وهــو الشــعار الــذي
اختتــم بــه املؤمتــر الخامــس للكومنــرن أشــغاله.
غــر أن هــذا «البلشــفة» مل تكــن قامئــة عــى تكويــن الكــوادر سياســيا عــى
قاعــدة الــدروس املســتقاة مــن تاريــخ الحــزب البلشــفي تحــت قيــادة لينــن ،وإمنــا
مــن فــرض التجانــس يف املامرســة واملواقــف السياســية بشــكل قــري عــى أســاس
إمــاءات األمميــة الشــيوعية التــي كانــت تســر يف اتجــاه االنحطــاط البريوقراطــي.
كتب تروتسيك يف كتابه األممية الثالثة بعد لينني ،قائال:
«اتخــذت سياســة «البلشــفة» التــي بــدأت عــام  1924طابعــا كاريكاتوريــا بالكامل.
تــم إشــهار مســدس يف معابــد األجهــزة القياديــة لألح ـزاب الشــيوعية مــع أمــر
بتبنــي موقــف نهــايئ مــن الخالفــات الداخليــة للحــزب الشــيوعي الســوفيايت عــى
الفــور ودون أي معلومــات أو أي نقــاش؛ وإىل جانــب ذلــك كانــوا مدركــن مســبقا
أن إمكانيــة بقائهــم يف الكومنــرن مــن عدمهــا رهينــة باملوقــف الــذي يتخذونــه» .

ويف ليون تم حظر الفصائل بشكل رصيح:
«إن مركزيــة الحــزب ومتاســكه تتطلبــان عــدم وجــود أي مجموعــات منظمــة
داخلــه تأخــذ طابــع فصائــل ]...[ .إن وجــود الفصائــل والـراع بينهــا يتعارضــان يف
الواقــع مــع جوهــر الحــزب الربوليتــاري ،ألنهــا يكـران وحدتــه ويفتحــان طريقــا
لدخــول تأثــر الطبقــات األخــرى» .

أضافــت األطروحــات أن التيــارات ممكنــة ،لكــن ليــس مــن الصعــب ايجــاد
التشــابه بــن هــذه الكلــات وبــن تلــك التــي اســتخدمها ســتالني فيــا يتعلــق
باملعارضــة اليســارية داخــل الحــزب الشــيوعي الســوفيايت .كانــت هــذه الكلــات
يف ســياق ال ـراع بــن الفصائــل داخــل الحــزب الشــيوعي اإليطــايل مبثابــة تهديــد
مــن قبــل األغلبيــة بالطــرد (وهــو الــيء الــذي تــم تطبيقــه الحقــا بالفعــل) .وقــد
تــم توضيــح هــذا التهديــد مــن خــال القــول بــأن« :النزعــة اليســارية املتطرفــة []...
يجــب محاربتهــا عــى هــذا النحــو ،ليــس فقــط مــن خــال الدعايــة ،بــل ومــن خــال
العمــل الســيايس ،ومــن خــال التدابــر التنظيميــة إذا لــزم األمــر» .
كــا أن الوثيقــة عارضــت املنظــات املحليــة القامئــة عــى أســاس أماكــن اإلنتــاج
(خاليــا املصنــع) بالفــروع اإلقليميــة ،التــي فرضتهــا عمليــة البلشــفة ،والتــي مل تكــن
لهــا يف الواقــع أيــة عالقــة بالنهــج البلشــفي الحقيقــي ،حيــث أنهــا فرضــت منوذجــا

صارمــا للتنظيــم ومحــددا بشــكل مســبق ،وأدت بشــكل موضوعــي إىل إحــكام قبضــة
الجهــاز بالشــكل األكــر رصامــة.
كانــت أطروحــات ليــون تعب ـرا عــن التناقضــات التــي تواجــه قيــادة الحــزب
الشــيوعي يف ذلــك الوقــت .فقــد كانــت مــن جهــة تجســيدا للنضــال مــن أجــل
تطبيــق قـرارات املؤمتريــن الثالــث والرابــع للكومنــرن عــى الوضــع اإليطــايل ،وخاصــة
فيــا يتعلــق بالتكتيــكات .وكانــت مــن جهــة أخــرى تحــت تأثــر تداعيــات املســار
الجديــد لألمميــة ،خاصــة مــن الناحيــة التنظيميــة ،ودافعــت عــن األخطــاء السياســية
التــي ارتكبــت يف إيطاليــا منــذ اغتيــال ماتيــويت.
لقــد تبنــت األطروحــات تعاليــم الثــورة الروســية بشــكل كامــل عندمــا أكــدت
أن:
«الرأســالية هــي العنــر املهيمــن يف املجتمــع اإليطــايل ،والقــوة الحاســمة يف
تحديــد تطــوره .إن هــذه الحقيقــة األساســية تعنــي أنــه ال توجــد إمكانيــة ألي
ثــورة يف إيطاليــا باســتثناء الثــورة االشــراكية» .

لقــد أدى هــذا املوقــف إىل اســتبعاد أي رضورة لقيــام مرحلــة دميقراطيــة بقيــادة
الربجوازيــة ،وذلــك يف تعــارض تــام مــع الخــط الــذي روج لــه توليــايت منــذ عــام 1943
ومــا بعــده.
وأضافت أن:
«إيطاليــا تأكيــد للنظريــة القائلــة بــأن أفضــل الظــروف للثــورة الربوليتاريــة ال
توجــد بالــرورة دامئــا يف تلــك البلــدان التــي وصلــت فيهــا الرأســالية والتصنيــع
إىل أعــى مســتوى مــن التطــور ،بــل قــد تنشــأ حيــث يكــون نســيج الرأســالية
أقــل مقاومــة ،بســبب ضعفــه البنيــوي ،أمــام هجــوم الطبقــة الثوريــة وحلفائهــا» .

كام تم التأكيد بقوة عىل دور الربوليتاريا باعتبارها قائدة الثورة اإليطالية:
«تظهــر الربوليتاريــا عــى أنهــا العنــر الوحيــد الــذي ميتلــك بطبيعتــه قــدرة
توحيــد وتنســيق املجتمــع بــأرسه .إن برنامجهــا الطبقــي هــو «الربنامــج الوحــدوي»
الوحيــد» .

كانــت أطروحــات ليــون هــي أول وثيقــة مؤمتريــة للحــزب الشــيوعي تطــرح
الحاجــة إىل تطبيــق تكتيــك الجبهــة املوحــدة ،كــا تــم تطويــره خــال املؤمتريــن
الثالــث والرابــع للكومنــرن:
«يرتبــط تكتيــك الجبهــة املوحــدة كنشــاط ســيايس (منــاورة) ،مصمــم لفضــح مــا
يســمى باألحـزاب واملجموعــات الربوليتاريــة والثوريــة التــي لهــا قاعــدة جامهريية،
ارتباطــا وثيقــا مبســألة كيفيــة قيــادة الحــزب الشــيوعي للجامهــر وكيــف ميكنــه
كســب األغلبيــة» .

باإلضافة إىل ذلك انتقد الحزب املخطط البورديغي ،من خالل القول بأن:
«الحــزب يكافــح املفهــوم القائــل بأنــه ينبغــي عــى املــرء االمتنــاع عــن دعــم
التحــركات الجزئيــة أو املشــاركة فيهــا ألن املشــاكل التــي تهــم الطبقــة العاملــة ال
ميكــن حلهــا إال مــن خــال اإلطاحــة بالنظــام الرأســايل وبتحــرك عــام مــن جانــب
جميــع القــوى املناهضــة للرأســالية» .

لكــن ،ويف الوقــت نفســه ،مل تــؤد هــذه التحاليــل النظريــة الصحيحــة إىل طــرح
شــعارات فعالــة بنفــس القــدر ،حيــث تــم طــرح مطالــب مثــل «الجمعيــة الجمهوريــة
عــى أســاس لجــان العــال والفالحــن» التــي تــم اعتبارهــا «صيغــة تركيبيــة لــكل
نشــاط الحــزب ،هدفهــا إنشــاء جبهــة موحــدة منظمــة للطبقــة العاملــة» .
وقــد انتقــد تروتســي هــذا الشــعار ســواء يف مراســاته مــع املجموعــة البورديغية
 ، Prometeoأو مــع تريســو وليونيتــي ورافــازويل ،وهــم القــادة الشــيوعيون الثالثــة
الذيــن انضمــوا الحقــا إىل تروتســي واملعارضــة اليســارية األمميــة.
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كتب تروتسيك:
«بالحديــث عــن ذلــك  ،أليــس إركــويل ([ )Ercoliاالســم املســتعار لتوليــايت
يف الكومنــرن] هــو الــذي يحــاول تكييــف فكــرة» دكتاتوريــة الربوليتاريــا
والفالحــن الدميقراطيــة» مــع الســياق اإليطــايل يف شــكل شــعار جمعيــة
تأسيســية عــى أســاس «مجلــس العــال والفالحــن»؟» .

وأضــاف« :تذكــرين أننــي انتقــدت يف ذلــك الوقــت مطلــب« :جمعيــة
جمهوريــة عــى أســاس لجــان العــال والفالحــن» الــذي أطلقــه الحــزب
الشــيوعي اإليطــايل .تخــرين أن هــذا املطلــب كان ذا طابــع عــريض محــض،
وأنــه قــد تــم التخــي عنــه حاليــا .ومــع ذلــك أود أن أخــرك ملــاذا أعتــر
هــذا املطلــب شــعارا سياســيا خاطئــا ،أو غامضــا عــى األقــل .إن «الجمعيــة
الجمهوريــة» هــي ،بــدون شــك ،هيئــة للدولــة الربجوازيــة .فــا هــي لجــان
العــال والفالحــن مــن ناحيــة أخــرى؟ مــن الواضــح أنهــا تعــادل إىل حــد
مــا ســوفييتات العــال والفالحــن .لذلــك يجــب ذكــر هــذا بوضــوح .إنهــا
بطبيعتهــا كأجهــزة طبقيــة للجامهــر العامليــة والفالحيــة الفقــرة -بغــض
النظــر عــا إذا كنــت تســميها ســوفييتات أم لجــان -تشــكل دامئــا منظامت
للنضــال ضــد الدولــة الربجوازيــة ،لتصبــح بعــد ذلــك أجهــزة لالنتفاضــة
وتتحــول يف النهايــة إىل أجهــزة لدكتاتوريــة الربوليتاريــا .كيــف ميكــن يف
ظــل هــذه الظــروف أن تقــوم الجمعيــة الجمهوريــة -التــي هــي جهــاز
أعــى للدولــة الربجوازيــة -عــى قاعــدة أجهــزة الدولــة الربوليتاريــة؟» .
تكمــن املأســاة الرئيســية ملؤمتــر ليــون يف تبنيــه للمواقــف التــي
تعكــس الســات األساســية للخــط الــذي أقرتــه األمميــة الثالثــة خــال
مؤمتراتهــا األربعــة األوىل ...لكــن ذلــك كان يف اللحظــة «الخاطئــة» .لــو تــم
تبنــي هــذا الخــط الســيايس يف الوقــت املناســب (أي يف عــام  )1921لــكان
منــع صعــود الفاشــية إىل الســلطة مســألة ممكنــة ،وكان سيســمح بإعــادة
تنظيــم الربوليتاريــا اإليطاليــة .أمــا يف عــام  1926فقــد كانــت اللحظــة
«الخاطئــة» ألنهــا تزامنــت مــع االنحطــاط البريوقراطــي لألمميــة الثالثــة،
والــذي ســيرتك حتــا بصمتــه عــى التطــور املســتقبيل للحــزب الشــيوعي
اإليطــايل.
كان مؤمتــر ليــون ،مــن وجهــة نظــر التــوازن الداخــي للقــوى ،مبثابــة
هزميــة نهائيــة لليســار البورديغــي داخــل الحــزب الشــيوعي اإليطــايل .وقــد
عــاىن بورديغــا مــن نفــس املصــر عــى املســتوى األممــي يف فربايــر ،1926
عندمــا متــت تنحيتــه مــن اللجنــة التنفيذيــة املوســعة للكومنــرن.
يف غضــون ذلــك ،كان الحــزب الشــيوعي اإليطــايل طــوال عــام 1926
يعــاين مــن قمــع واســع النطــاق عــى يــد الحكومــة الفاشــية مــع اعتقــال
وســجن جــزء كبــر مــن القيــادة ،مبــن فيهــم غرامــي ،الــذي تــويف عــام
 1937دون أن يــرى الحريــة مــرة أخــرى.
أمــا األفــكار التــي طرحهــا تروتســي واملعارضــة اليســارية فقــد تبناهــا
بعــد بضــع ســنوات ثالثــة أعضــاء مــن قيــادة الحــزب الشــيوعي اإليطــايل
تريســو ورافــازويل وليونيتــي .-لكــن هــذه النقطــة ســيتم تناولهــا يفمقــال آخــر .يكفــي أن نقــول إن األســاليب البريوقراطيــة الزينوفييفيــة
غــر الصحيــة التــي تــم اســتخدامها لهــزم بورديغــا ،ورغــم أنهــا كانــت
لفــرض املوقــف الصحيــح للجبهــة املوحــدة ،قــد مهــدت الطريــق للتبقــرط
الســتاليني للحــزب بقيــادة توغليــايت.
روبريتــو ســاريت (منظمــة -Sinistra Classe Rivoluzione
الفــرع االيطــايل للتيــار املاركــي األممــي)
الخالف بني غراميش وبوديغا
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روزا لوكسمبورغ
مناضلة ثورية حقيقية

إحتفــاء بالذكــرى  150مليــاد روزا لوكســمبورغ ،ننــر هــذا املقــال
الــذي كتــب تخليــدا للذكــرى املائويــة الغتيالهــا ،وهــو مــا كان مبثابــة
قطــع لــرأس الثــورة األملانيــة .ومــن خــال هــذا املقــال للرفيقــة
بياتريــس بامليــري ،نعمــل عــى تذكــر حيــاة هــذه املناضلــة الثوريــة
ونضالهــا وأفكارهــا.
قلــة هــي الشــخصيات التاريخيــة التــي تعرضــت لذلــك القــدر مــن
ســوء الفهــم والتحريــف الــذي تعرضــت لــه روزا لوكســمبورغ،
الزعيمــة املاركســية الثوريــة ،البولنديــة املولــد ،التــي ُقتلــت مــع
رفيقهــا كارل ليبكنخــت ،عــى يــد قــوات الدولــة األملانيــة قبــل مائــة
عــام ،يف الخامــس عــر مــن ينايــر عــام .1919
بحلــول الذكــرى املائويــة الغتيالهــا ،حــان الوقــت لوضــع األمــور يف
نصابهــا الصحيــح بخصــوص “روزا الحمــراء” وحياتهــا وأفكارهــا.
واألهــم مــن ذلــك هــو أنــه مــن الــروري أن نتعلــم دروس الثــورة
األملانيــة ،حتــى ال تذهــب تضحيــات لوكســمبورغ ورفاقهــا ســدى.

إصالح أم ثورة
ولــدت روزا لوكســمبورغ عــام  1871لعائلــة يهوديــة بولنديــة ،يف زاموســك،
يف بولنــدا التــي كانــت ،يف ذلــك الوقــت ،تحــت ســيطرة اإلمرباطوريــة القيرصيــة
الروســية .انخرطــت يف الحركــة الثوريــة يف ســن السادســة عــرة ،واضطــرت إىل
الف ـرار مــن البــاد ،عــام  ،1889لتجنــب االعتقــال بســبب نشــاطها الســيايس غــر
القانــوين.
ذهبــت إىل زيــورخ حيــث درســت يف الجامعــة وبقيــت منخرطــة يف الحركــة
الثوريــة األمميــة .وعملــت ،مــع ليــو جوغيشــيس وماركســيني آخريــن ،عــى تأســيس
الحــزب االش ـرايك الدميوقراطــي ململكــة بولنــدا وليتوانيــا.
عندمــا انتقلــت إىل برلــن ،عــام  ،1898للمشــاركة يف الحركــة العامليــة األملانيــة
التــي كانــت يف ذلــك الوقــت األكــر تقدمــا وثباتــا يف أوروبــا -وانضمــت إىل الجنــاحاليســاري للحــزب االش ـرايك الدميقراطــي األملــاين .وهنــاك دافعــت باســتمرار عــن
أن الســبيل الوحيــد للخــروج مــن مــأزق املجتمــع الرأســايل هــو أن تأخــذ الطبقــة
العاملــة الســلطة بأيديهــا وتنظــم املجتمــع مبــا يخــدم مصالحهــا الطبقيــة.
لقــد كانــت منظمــة ومحرضــة ماهــرة ،وجعلتهــا مواقفهــا الثوريــة تدخــل
يف صــدام حــاد مــع أمثــال إدوارد برينشــتاين ،الــذي كان يف ذلــك الوقــت املمثــل
األكــر وضوحــا رمبــا للتيــار التحريفــي (أي اإلصالحــي) داخــل الحــزب االشــرايك
الدميقراطــي.
نــر برينشــتاين سلســلة مــن املقــاالت أكــد فيهــا أن الرأســالية قــد تغلبــت
عــى تناقضاتهــا مــن خــال توســيع مجــال االقـراض وغريهــا مــن اآلليــات األخــرى،
وبالتــايل فــإن األســاليب التقليديــة للنضــال الطبقــي قــد أصبحــت متجــاوزة ،ودعــا
الطبقــة العاملــة والحــزب االش ـرايك الدميقراطــي إىل التعــاون مــع أربــاب العمــل
مــن أجــل إصــاح النظــام.
فقامــت لوكســمبورغ بتحطيــم تلــك األفــكار يف كراســها الشــهري “إصــاح
اجتامعــي أم ثــورة” ،والــذي مــا زال تحليــا ذا راهنيــة كــرى يف الدفــاع عــن رضورة
اإلطاحــة الكاملــة بالرأســالية وليــس إدخــال التحســينات عليهــا.

اإلرضاب الجامهريي
كان الحــزب االشــرايك الدميقراطــي األملــاين يبــدو
لبقيــة بلــدان أوروبــا األخــرى ،حيــث كان االشــراكيون
الدميقراطيــون يكافحــون مــن أجــل تجميــع ولــو نــواة
الحــزب الثــوري ،يبــدو وكأنــه النمــوذج املثــايل الــذي يجــب
اتباعــه .لكــن محاولــة برينشــتاين ملراجعــة املاركســية كانت
انعكاســا ملشــاكل خطــرة داخــل الحــزب.
تأســس الحــزب االشــرايك الدميقراطــي األملــاين عــام
 ،1875يف ســياق طفــرة هائلــة للرأســالية األملانيــة بعــد
توحيــد البــاد عــام  .1871فخــال الفــرة املمتــدة مــن

ســبعينيات القــرن التاســع عــر إىل العقــد األول مــن القــرن العرشيــن منــا اإلنتــاج
الصناعــي األملــاين ســتة أضعــاف.
خلــق منــو الرأســالية يف تلــك الفــرة األســاس لحركــة اشـراكية قويــة متجــذرة
يف الطبقــة العاملــة .كــا أدى إىل فــرة مــن الســام الطبقــي النســبي ،مــن هزميــة
كومونــة باريــس عــام  ،1871حتــى نهايــة االنتعــاش االقتصــادي عــام  ،1912وهــي
الفــرة التــي شــكلت النظــرة املحافظــة لقــادة الحــزب االشـرايك الدميقراطــي األملــاين.
كــا أصبــح الجهــاز البريوقراطــي الهائــل مجــاال جذابــا للوصوليــن مــن أمثــال
برينشــتاين.
وضعــت روزا لوكســمبورغ نفســها يف الخــط األمامــي للكفــاح ضــد ذلــك
االنحطــاط البريوقراطــي .ويف عــام  1905اشــتبكت مــع كارل كاوتســي ،الــذي كان
املنظــر البــارز للحــزب واألمميــة الثانيــة ،حــول مســألة اإلرضاب الســيايس العــام .كان
مــن الواضــح تأثرهــا باألحــداث التــي كانــت تعرفهــا روســيا يف ذلــك العــام ،عندمــا
طرحــت اإلرضاب الســيايس كســاح مهــم للنضــال يف أملانيــا أيضــا.
قــدم كاوتســي كل أنــواع املــررات لتأكيــد اســتحالة اإلرضاب الســيايس العــام.
لقــد كان ،يف الواقــع ،قــد فقــد ثقتــه يف قــوة الطبقــة العاملــة وفضــل اتبــاع االســلوب
املســامل لتشــكيل معارضــة برملانيــة رشعيــة.

املذبحة الكربى

شــكل انــدالع الحــرب العامليــة األوىل االختبــار النهــايئ لسياســة الحــزب.
عندهــا عوضــا مــن الدعــوة إىل مقاومــة املذبحــة الدمويــة ،صــوت نــواب الحــزب
يف الرايخســتاغ لزيــادة اعتــادات الحــرب لصالــح الحكومــة اإلمرباطوريــة .مل يرتفــع
ســوى صــوت واحــد بــن الفصيــل الربملــاين للحــزب ضــد الحــرب :صــوت كارل
ليبكنخــت.
شــكل ليبكنخــت ،إىل جانــب كل مــن روزا لكســمبورغ وفرانــز مهرينــغ وكالرا
زيتكــن ،مــا ظهــر يف البدايــة وكأنهــا مجموعــة معارضــة ثوريــة صغــرة داخــل
الحــزب .إال أن املجموعــة ازدادت قــوة مــع تصاعــد املعارضــة للحــرب بــن صفــوف
العــال والجنــود والبحــارة.
بحلــول منتصــف عــام  ،1916كان التيــار قــد بــدأ يحــول مســاره ،ومتكــن
الســبارتاكيون (كــا كانــت تســمى تلــك املجموعــة
وضعــت روزا لوكســمبورغ نفســها
الثوريــة) مــن توجيــه املــزاج املناهــض للحــرب آلالف
يف الخــط األمامــي للكفــاح ضــد ذلــك العــال .ومــع اســتمرار الحــرب وتفاقــم الظروف املعيشــية
االنحطــاط البريوقراطــي .ويف عــام  1905يف أملانيــا ،مل يظهــر أي أفــق لذلــك النــر الرسيــع املوعــود.
اشــتبكت مــع كارل كاوتســي ،الــذي كان
ازداد وضــع الجامهــر األملانيــة ســوءا خــال العامــن
املنظــر البــارز للحــزب واألمميــة الثانيــة ،التاليــن ،وكان الضغــط يتصاعــد .عندمــا متــرد البحــارة يف
حــول مســألة اإلرضاب الســيايس العــام .كيــل يــوم  03نوفمــر  ،1918انتــرت حركــة جامهرييــة يف
جميــع أنحــاء البــاد :كانــت الثــورة األملانيــة قــد بــدأت.
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الثورة األملانية
بــدأت مجالــس العــال والجنــود يف االســتيالء عــى الســلطة أوالً يف هامبــورغ
وبرميــن ،ثــم اليبزيــغ وفرانكفــورت وشــتوتغارت ونورمــرغ وميونيــخ ،وأخـرا ً يف برلــن
يــوم  09نوفمــر.
أخــد العــال بــن أيديهــم الســلطة لتغيــر املجتمــع والقضــاء عــى الرأســالية
بشــكل نهــايئ ،لكنهــم كانــوا يفتقــرون إىل قيــادة ثوريــة قــادرة عــى توجيههــم
إلنجــاز هــذه املهمــة ،فســلمت املجالــس (أي الســوفيتات) الســلطة لقــادة العــال
التقليديــن ،أي االشــراكيني الدميقراطيــن.
مل تكــن لــدى قــادة الحــزب أيــة نيــة للقطــع مــع الرأســالية ،بــل إنهــم ،يف
الواقــع ،تحالفــوا مــع أســوأ عنــارص النظــام القديــم -الجــراالت الرجعيــن -لنــزع
ســاح الحركــة الجامهرييــة.
لكــن ال ميكــن للثــورات أبــدا أن تقــف يف منتصــف الطريــق ،إذ يجــب أن تحصــل
إحــدى الطبقتــن عــى اليــد العليــا يف النهايــة .الــيء الــذي كان مطلوبــا يف ذلــك
الســياق هــو حــزب ثــوري صلــب مييــز نفســه عــن األحــزاب اإلصالحيــة ويــرح
للطبقــة العاملــة الحاجــة إىل اســتكامل الثــورة.
أدركــت لوكســمبورغ وليبكنخــت الحاجــة إىل إكــال الثــورة ،وحــاوال بنــاء قيــادة
بديلــة مــن خــال رابطــة ســبارتاكوس ،التــي صــار
اســمها فيــا بعــد الحــزب الشــيوعي األملــاين.
لكــن ورغــم أنهــم متكنــوا مــن اســتقطاب
العــال األكــر ثوريــة ووعيــا ،فإنــه مل يكــن
لديهــم وقــت كاف لتدريــب حــزب قــادر عــى
الجمــع مبهــارة بــن مجموعــة متنوعــة مــن
التكتيــكات لكســب أغلبيــة الطبقــة العاملــة.
ولذلــك فقــد ارتكــب الحــزب الشــاب عــددا مــن
األخطــاء اليرساويــة املتطرفــة.
كانــت كــوادر الحــزب البلشــفي يف روســيا قد
تعلمــت املــزج الصحيــح بــن األســاليب الرشعيــة
وغــر الرشعيــة عــر أكــر مــن عرشيــن عامــا مــن
الخــرة .مل يكــن لــدى الحــزب الشــيوعي الشــاب
يف أملانيــا مثــل ذلــك الوقــت ،ألنــه مل يظهــر إال يف
 30دجنــر  ،1918أي يف خضــم الثــورة.

لكنهــا دفعــا بشــكل مأســاوي مثــن خســارة هــذا الســباق بحياتيهــا.

مناضلة ثورية حقيقية
يف ينايــر  ،1919تــم اعتقــال لوكســمبورغ وليبكنخــت وقتلهــا عــى يــد جامعــة
شــبه عســكرية ميينيــة ،بأمــر مــن حكومــة الحــزب االشـرايك الدميقراطــي ،يف أعقــاب
انتفاضــة عفويــة فاشــلة لعــال برلــن .ســلطت حكومــة الحــزب االشـرايك الدميقراطي
قمعــا دمويــا عــى الحركــة العامليــة ،مســتخدمة يف ذلــك القــوات اليمينيــة وامل َلكيــة،
يف حملــة ســميت بحــق“ :اإلرهــاب األبيــض”.
ألقــي القبــض عــى الكثــر مــن القــادة الشــيوعيني ووضعــت جائــزة قدرهــا
 100.000مــارك أملــاين مقابــل رأيس لوكســمبورغ وليبكنخــت .يــوم  13ينايــر ،تــم
العثــور عليهــا واعتقالهــا عــى يــد ضبــاط فريكــورب (مرتزقــة رجعيــون توظفهــم
الدولــة) وتــم اقتيادهــا لالســتجواب .زعمــوا فيــا بعــد أن ليبكنخــت أصيــب
برصاصــة “أثنــاء محاولتــه الف ـرار” ،بينــا بقــي مصــر لوكســمبورغ مجهــوال حتــى
تــم العثــور عــى جثتهــا يف قنــاة الندويــر يف برلــن ،بعــد عــدة أشــهر (يف  31مــاي).
الحقيقــة هــي أن كالهــا تعــرض للقتــل بوحشــية عــى يــد بلطجيــة الرشطــة.
وقــد أظهــر جســد لوكســمبورغ دليــا واضحــا عــى تعرضهــا للــرب عــى رأســها
مبؤخــرة بندقيــة عنــد اعتقالهــا .وهكــذا عانــت الطبقــة العاملــة األمميــة خســارة
اثنــن مــن الرفــاق القياديــن.

بناء حزب عىل النموذج البلشفي
حاولــت روزا لوكســمبورغ تلطيــف مواقــف
الجنــاح اليســاري املتطــرف للســبارتاكيني
الشــباب .لكــن حقيقــة أنهــا مل تكــن قــادرة عــى تثقيــف وتصليــب حــزب ثــوري،
مل تكــن ترجــع فقــط إىل ضيــق الوقــت وتعرضهــا لالعتقــال بشــكل متكــرر بتهمــة
التحريــض ضــد الحــرب.
لقــد قيــل الكثــر عــن خالفــات لوكســمبورغ مــع لينــن ،مــن قبــل الالســلطويني
واإلصالحيــن عــى حــد ســواء ،ويســتعملون يف ذلــك عــى وجــه الخصــوص انتقاداتهــا
للثــورة الروســية -التــي كتبتهــا عندمــا كانــت مســجونة ومعزولــة -إلثبــات أنهــا كانــت
معاديــة للينينيــة ومعاديــة للبلشــفية.
لكنهــا كانــت تــدرك أن تحليلهــا للثــورة الروســية ســيكون ناقصــا ورفضــت بشــدة
نــر أي يشء كتبتــه عنهــا أثنــاء وجودهــا يف الســجن ،لعلمهــا أن أعــداء الثــورة
سيشــوهون مواقفهــا .وعــى الرغــم مــن جميــع انتقاداتهــا فقــد أنهــت كراســتها تلــك
بالكلــات التاليــة“ :املســتقبل يف كل مــكان للبلشــفية”.
لقــد متكنــت يف أواخــر حياتهــا مــن إدراك أهميــة بنــاء قيــادة ثوريــة منضبطــة،
وانطلقــت هــي وليبكنخــت يف ســباق مــع الزمــن لبنــاء حــزب بلشــفي يف أملانيــا،
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إن جميــع الذيــن يصــورون روزا لوكســمبورغ عــى أنهــا ال ســلطوية أو إصالحيــة،
أو أي يشء أقــل مــن أنهــا ماركســية ثوريــة ،يرتكبــون ضدهــا ظلــا فادحــا .مل تســقط
روزا يف تلــك األخطــاء ،ومهــا كانــت الخالفــات التــي كانــت لديهــا مــع لينــن
وتروتســي فقــد جــاءت مــن موقــع مناضلــة ثوريــة نزيهــة حقيقيــة.
وكــا قــال لينــن عنهــا ،ردا عــى منتقديهــا ،الذيــن ارتكبــوا الكثــر مــن األخطــاء:
“قــد تنــزل النســور أحيانــا إىل مســتوى أقــل مــن الدجــاج ،لكنــه مــن املســتحيل عــى
الدجــاج أن يرتقــي إىل ارتفــاع النســور… وعــى الرغــم مــن أخطائهــا ،فــإن روزا كانــت
بالنســبة لنــا -وســتبقى -نـرا”.

بياتريس بامليريي ،يناير 2019

فريدريك إنجلز
يف ذكراه املئوية الثانية

يف نهايــة شــهر نوفمــر  2020احتفلنــا بالذكــرى املئويــة الثانيــة لــوالدة فريدريــك إنجلــز ،وتخليــدا لهــذه
الذكــرى نــر موقــع «الدفــاع عــن املاركســية» يــوم  28نونــر مقــاال لــروب ســيويل ،محــرر موقــع «النــداء
االشـرايك» ســلط خاللــه الضــوء عــى مســاهامت إنجلــز املهمــة يف التأســيس ألفــكار االشـراكية العلميــة.

يف

االحتفال
بالذكــرى املئويــة
الثانيــة مليــاد فريدريــك
إنجلــز ،املؤســس ألفــكار
االشــراكية العلميــة ،إىل
جانــب كارل ماركــس
بالطبــع ،يجــب أن ننتهــز
هــذه الفرصــة للتطــرق
إىل حيــاة هــذا الرجــل
العظيــم واملســاهامت
الرائعــة التــي قدمهــا.
عــى الرغــم مــن
أن املاركســية تحمــل
اســم ماركــس ،إال أنــه يجــب أال ننــى أبــدا ً املســاهمة الحيويــة التــي قدمهــا إنجلــز،
والعالقــة العضويــة بــن حيــاة هذيــن الرجلــن .مــن دون شــك ،امتلــك إنجلــز عقـاً
موســوعياً يشــمل املعرفــة مبجــاالت متنوعــة مثــل الفلســفة واالقتصــاد والتاريــخ
والفيزيــاء وعلــم اللغــة وعلــم الحــرب .معرفتــه باألخــر أكســبته لقــب «الج ـرال».
يف كثــر مــن األحيــان ،يُنظــر إىل إنجلــز عــى أنــه يلعــب دورا ً ثانوي ـاً بجانــب
ماركــس .بينــا كان ماركــس عمالقـاً ،كان إنجلــز أساســياً يف هــذه العالقــة أيضـاً .كان
إنجلــز متواضعـاً للغايــة ،وينــزل عنــد عظمــة ماركــس .لكــن عندمــا نقــرأ املراســات
الضخمــة بــن الرجلــن ،فــإن مســاهمة إنجلــز املتميــزة ال ميكــن تفويتهــا .كان هــو
أيض ـاً ،بجانــب ماركــس ،عمالق ـاً سياســياً.

الحياة املبكرة
متــت كتابــة عــدد مــن الســر الذاتيــة لحيــاة إنجلــز ،بعضهــا جيــد وبعضهــا
اآلخــر يسء .ومــن أحدثهــا الطنانــة الفكريــة والكتابيــة التــي كتبهــا تريسـرام هانــت،
بعنــوان «الشــيوعي املغلــف باملعطــف» ،والتــي تــرز باعتبارهــا وصف ـاً ســيئاً لحيــاة
إنجلــز.
لكــن مــا الــذي ميكــن أن نتوقعــه أكــر مــن هــؤالء النــاس؟ املؤرخــون
الربجوازيــون لديهــم فؤوســهم للتقطيــع ،خاصــة عنــد الكتابــة عــن ماركــس وإنجلــز.
تريس ـرام هانــت الصغــر ليــس اســتثناء .ليــس لدينــا مــا نتعلمــه مــن ثرثــرة مثــل
هــؤالء املثقفــن الزائفــن.
ُولِــد إنجلــز الشــاب يف عائلــة مــن مصنعــي املنســوجات يف راينالنــد ،وانســلخ
عــن أصلــه الطبقــي ووضــع نفســه يف صــف الطبقــة العاملــة .منــذ ذلــك الحــن،
كــرس نفســه لإلطاحــة بالرأســالية وتحريــر الطبقــة العاملــة .إىل جانــب ماركــس،
الــذي جــاء أيضـاً مــن خلفيــة برجوازيــة ،أصبــح أحــد أعظــم قــادة الطبقــة العاملــة.
يف أوائــل العرشينيــات مــن عمــره انحــاز إنجلــز عالنيــة إىل املذهــب الشــارىت
الثــوري وكتــب كتابــه الشــهري «حــال الطبقة العاملــة يف إنجلـرا» .لقد أجــرى اتصاالت
مبــارشة مــع الحركــة العامليــة يف إنجلـرا وهنــا أصبــح إنجلــز شــيوعياً مؤكــدا ً.
يف كتابــات إنجلــز املبكــرة ،كــا ذكــر ماركــس نفســه« ،صــاغ بالفعــل مبــادئ
عامــة معينــة لالش ـراكية العلميــة» ،عــى الرغــم مــن عــدم اكتاملهــا بالكامــل.

ماركس
بــدأ لقائــه وصداقتــه مــع ماركــس يف أغســطس  .1844أدى ذلــك إىل تعــاون
ســيايس ونظــري مــدى الحيــاة ،والــذي كان مــن شــأنه تغيــر العــامل .وكــا ذكــر إنجلــز
الحق ـاً:
«عندمــا التقينــا مــرة أخــرى يف ربيــع عــام  1845يف بروكســل ،كان ماركــس قــد

طــور بالفعــل نظريتــه املاديــة للتاريــخ بشــكل كامــل يف ســاتها الرئيســية ...وقــد
كرســنا أنفســنا اآلن لتفســر تفصيــي للنظــرة املكتســبة حديثــاً يف االتجاهــات
األكــر تنوعــا».

هــذا التعــاون أيت مثــاره يف سلســلة مــن األعــال النظريــة ،مثــل كتــاب
«األيديولوجيــا األملانيــة» ،وبلغــت ذروتهــا بعــد ســنوات قليلــة يف «البيــان الشــيوعي».
يف هــذه العمليــة أيض ـاً ،اشــتبك الرجــان مــع آخريــن يحملــون كل أنــواع األفــكار
واملفاهيــم املشوشــة.
كتــب إنجلــز« :إنــه ألمــر مخــز أن يضطــر املــرء إىل تحريــض نفســه ضــد مثــل
هــذا اله ـراء»« .لــن أســمح للزمــاء بالرحيــل حتــى أقــوم بطــرد جــرون [االش ـرايك
الطوبــاوي] مــن امليــدان وأكنــس خيــوط العنكبــوت مــن أدمغتهــم».
أصبحــت العالقــة الوثيقــة بــن الرجلــن أوثــق مــن أي وقــت مــى .عــى حــد
تعبــر لينــن:
«تحتــوي األســاطري القدميــة عــى العديــد مــن األمثلــة املؤثــرة للصداقــة .ميكــن
للربوليتاريــا األوروبيــة أن تقــول أن علمهــا قــد تــم إنشــاؤه مــن قبــل اثنــن مــن
العلــاء واملقاتلــن ،وتتفــوق عالقتهــا ببعضهــا البعــض عــى القصــص األكــر
إثــارة للقدمــاء حــول الصداقــة اإلنســانية».

تروتســي ،الــذي درس كل جانــب مــن جوانــب حيــاة ومســاهمة إنجلــز ،قــدم
أيضً ــا تقيي ـاً مناســباً إلنجلــز:
«إنجلــز بــا شــك مــن أفضــل الشــخصيات وأكرثهــا تكامـاً ونبـاً يف معــرض الرجــال
العظــاء .إعــادة إنشــاء صورتــه ســتكون مهمــة مرضيــة .إنــه أيضـاً واجــب تاريخــي
…
كــم يكمــان [ماركــس وإنجلــز] بعضهــا البعــض! أو باألحــرى ،كيــف يســعى
إنجلــز بوعــي إىل اســتكامل ماركــس؟ طــوال حياتــه كــرس نفســه مــن أجــل هــذه
املهمــة .اعتربهــا رســالته ووجــد فيهــا رضــاه الشــخيص .وهــذا بــدون احســاس
بالتضحيــة بالنفــس  -دامئ ـاً هــو نفســه ،دامئ ـاً مــيء بالحيــاة ،دامئ ـاً متفوق ـاً عــى
بيئتــه وعمــره ،مــع اهتاممــات فكريــة هائلــة ،بشــعلة حقيقيــة مــن العبقريــة
التــي تشــتعل دامئ ـاً يف صقــل الفكــر.
عــى خلفيــة حياتهــم اليوميــة ،يكتســب إنجلــز مكانتــه بشــكل هائــل مقارنــة
مباركــس  -عــى الرغــم مــن أن مكانــة ماركــس مل تتضــاءل بســبب هــذا بالطبــع.
أتذكــر أننــي بعــد قــراءة مراســات ماركــس  -إنجلــز يف قطــاري العســكري،
تحدثــت إىل لينــن عــن إعجــايب بشــخصية إنجلــز .كانــت وجهــة نظــري هــي
أنــه عنــد النظــر إليهــا مــن خــال عالقتــه مــع العمــاق ماركــس ،فــإن فريدريــك
املخلــص يكتســب  -بــدالً مــن أن يتضــاءل  -مكانــة.
لقــد أعــرب لينــن عــن موافقتــه عــى هــذه الفكــرة بحامســة ،حتــى بســعادة .لقــد
أحــب إنجلــز بعمــق ،وخاصــة مــن أجــل كــال شــخصيته وإنســانيته الشــاملة.
أتذكــر كيــف فحصنــا بــيء مــن اإلثــارة صــورة إنجلــز عندمــا كان شــاباً ،واكتشــفنا
فيهــا الســات التــي بــرزت يف حياتــه الالحقــة.
عندمــا يكــون لديــك مــا يكفــي مــن نــر اإلصالحيــن والســتالينيني ،عندمــا تبتلــع
حشــو ميكروبــات التفاهــة والوقاحــة ،والــذل والجهــل ،ال توجــد طريقــة أفضــل
مــن أجــل تنقيــة رئتيــك مــن قـراءة مراســات ماركــس وإنجلــز لبعضهــا البعــض
ومــع اآلخريــن .تلميحاتهــم وخصائصهــم التفســرية ،متناقضــة يف بعــض األحيــان،
ولكــن دامئ ـاً مــا تكــون مدروســة جيــدا ً وواضحــة ،هنــاك الكثــر مــن اإلرشــادات،
والكثــر مــن النضــارة الذهنيــة وهــواء الجبــل! لقــد عاشــوا دامئ ـاً يف املرتفعــات».

يكمل تروتسيك:
«إن توقعــات إنجلــز دامئــا متفائلــة .ليــس مــن النــادر أن يســتبق املســار الفعــي
لألحــداث .ولكــن مــن املمكــن بشــكل عــام عمــل تنبــؤات تاريخيــة  -باســتخدام
تعبــر فرنــي  -لــن تحــرق بعــض املراحــل الوســيطة؟
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يف التحليــل األخــر ،كان إنجلــز دامئ ـاً عــى حــق .مــا قالــه للســيدة فيشنيفســي
حــول تطــور إنجل ـرا والواليــات املتحــدة تــم إثباتــه بشــكل كامــل يف حقبــة مــا
بعــد الحــرب ،بعــد أربعــن أو خمســن عام ـاً .ولكــن تــم إثبــات ذلــك بالتأكيــد!
َمــن ِمــن بــن رجــال الدولــة الربجوازيــن العظــام كان لديــه حتــى فكــرة عــن
الوضــع الحــايل للقــوى األنجلوسكســونية؟ لويــد جــورج ،وبالدوينــز ،وروزفلــت،
ناهيــك عــن عائلــة ماكدونالــدز ،يبــدون حتــى اليــوم (يف الواقــع ،اليــوم أكــر مــن
األمــس) مثــل الجـراء العميــاء إىل جانــب إنجلــز العجــوز بعيــد النظــر .ومــا مــدى
صعوبــة كل هــؤالء الكينزيــن يف إعــان أن التكهنــات املاركســية قــد تــم دحضهــا!»

املادية

(تروتسيك ،مذكرات يف املنفى ،ص )29 - 27

وكشــابني ،كان كل مــن ماركــس وإنجلــز مــن أتبــاع الفيلســوف األملــاين العظيــم
هيجــل .كانــت تعاليمــه بــا شــك ثوريــة .أصبــح منهــج هيجــل الديالكتيــي حجــر
الزاويــة يف نظرتهــم ،لكنهــم أزالــوا مــن منهــج هيجــل املثاليــة ووضعــوه عــى قدميــه.
مــن خــال فيوربــاخ ،أصبحــوا ماديــن .تــرح الفلســفة املاديــة أن املــادة هــي
األســاس ،وأن األفــكار هــي انعــكاس للعــامل املــادي.
كانــوا أول مــن أوضــح أن االش ـراكية مل تكــن مــن اخ ـراع الحاملــن ،بــل كانــت
متجــذرة يف تطــور القــوى املنتجــة والـراع الطبقــي .أصبحــت االشـراكية أخـرا ً علـاً.
أوضــح إنجلــز أنــه «بــدون الفلســفة األملانيــة ،مل تكــن االش ـراكية العلميــة لتتواجــد
عــى اإلطــاق».
ســاهم إنجلــز بشــكل خــاص يف فلســفة املاركســية يف أعاملــه الالحقــة،
وبالتحديــد كتــب «لودفيــج فيوربــاخ ونهايــة الفلســفة الكالســيكية األملانيــة» ،و«ضــد
دوهرينــغ» ،و»ديالكتيــك الطبيعــة».
أدرك إنجلــز وماركــس أهميــة الطبقــة العاملــة .يف كتابــه «حــال الطبقــة العاملــة
يف إنجلــرا» ،الــذي نُــر عــام  ،1845يوضــح أن الربوليتاريــا ليســت فقــط طبقــة
تعــاين ،ولكنهــا طبقــة تناضــل مــن أجــل تحررهــا .عملــه املشــرك مــع ماركــس ،البيــان
الشــيوعي ،جعــل هــذه األفــكار تــؤيت مثارهــا.

الديالكتيك

مــع فشــل ثــورة  ،1848وجــد ماركــس وإنجلــز نفســيهام يف إنجل ـرا ،ماركــس
يف لنــدن وإنجلــز يف مانشســر .ذهــب إنجلــز إىل مانشســر للعمــل يف رشكــة والــده،
«التجــارة امللعونــة» ،لتقديــم مســاعدة ماديــة ملاركــس.
كانــت املراســات بــن الرجلــن تتــم بشــكل شــبه يومــي .تبادلــوا عــر رســائلهم
أفكارهــم وخواطرهــم واكتشــافاتهم بــكل ثرائهــا.
يف عــام  ،1870انتقــل إنجلــز أخ ـرا ً إىل لنــدن حتــى يتمكــن هــو وماركــس مــن
املشــاركة مبــارشة يف تعاونهــا الفكــري املشــرك ،وكذلــك املشــاركة بنشــاط يف عمــل
األمميــة األوىل .كان لهــذا العمــل أهميــة كبــرة يف ربــط العــال املتقدمــن مــن
جميــع البلــدان مع ـاً يف منظمــة واحــدة.
بحلــول ذلــك الوقــت ،كان ماركــس قــد أنهــى املجلــد األول مــن كتابــة «رأس
املــال» ،وكان يطــور مــادة أوليــة ملجلديــن آخريــن .عندمــا أنهــى املجلــد األول يف
أغســطس  1867كتــب إىل إنجلــز:
«إذن ،هــذا املجلــد انتهــى .أنــا مديــن لــك وحــدك بــأن ذلــك أصبــح ممكــن! لــوال
تضحيتــك بالنفــس مــن أجــي مل أكــن ألمتكــن مــن إدارة العمــل الهائــل املطلــوب».

بينــا قــى ماركــس معظــم وقتــه يف كتــاب «رأس املــال» ،انخــرط إنجلــز يف
جــداالت ومجــاالت أخــرى ،مــا ســمح لــه بتحديــد املفاهيــم األساســية للامركســية.
وشــمل ذلــك كتــاب «ضــد دوهرينــغ» ،الــذي تعمــق يف الفلســفة والعلــوم الطبيعيــة
والعلــوم االجتامعيــة .كــا كتــب «أصــل العائلــة وامللكيــة الخاصــة والدولــة» ،حيــث
طبــق املفهــوم املــادي عــى املــايض البعيــد للتاريــخ البــري .وقــد صــاغ «لودفيــج
فيوربــاخ ونهايــة الفلســفة الكالســيكية األملانيــة».
كتب إنجلز:
«كان ماركــس وأنــا ،الوحيــدان اللــذان نجحــا يف إنقــاذ الديالكتيــك الواعــي [مــن
تدمــر املثاليــة ،مبــا يف ذلــك الهيغليــة] وتطبيقــه يف املفهــوم املــادي للطبيعــة.
الطبيعــة هــي إثبــات الديالكتيــك ،ويجــب أن يُقــال أن العلــوم الطبيعيــة الحديثــة
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زودت مبــواد غنيــة للغايــة ومتناميــة يوميــاً لهــذا االختبــار ،وبالتــايل أثبتــت يف
التحليــل األخــر أن عمليــة الطبيعــة جدليــة وليســت ميتافيزيقيــة».

أوضح إنجلز أن

«الفكــرة األساســية العظيمــة ،هــي أن العــامل ال ينبغــي فهمــه عــى أنــه مجموعــة
معقــدة مــن األشــياء الجاهــزة ،ولكــن كمجموعــة معقــدة مــن العمليــات ،حيــث
يبــدو أن األشــياء مســتقرة مبــا ال يقــل عــن صــور أذهاننــا يف رؤوســنا ،املفاهيــم ،متــر
بتغيــر غــر منقطــع للوجــود واملــوت ...لقــد تغلغــل هــذا الفكــر األســايس العظيــم،
خاصــة منــذ زمــن هيجــل ،متامـاً يف الوعــي العــادي لدرجــة أنــه يف هــذه العموميــة
نــادرا ً مــا يتناقــض.
لكــن االعـراف بهــذا الفكــر األســايس بالكلــات وتطبيقــه يف الواقــع بالتفصيــل عــى
كل مجــال مــن مجــاالت التحقيــق هــا شــيئان مختلفــان…
بالنســبة للفلســفة الديالكتيكيــة ،ال يشء نهــايئ ،مطلــق ،مقــدس .تكشــف الفلســفة
الديالكتيكيــة الطابــع العابــر لــكل يشء ويف كل يشء؛ ال يشء ميكــن أن يــدوم قبلهــا
باســتثناء عمليــة الصــرورة املســتمرة واملــوت ،والصعــود الالنهــايئ مــن األســفل إىل
األعــى .والفلســفة الديالكتيكيــة بحــد ذاتهــا ليســت أكــر مــن مجــرد انعــكاس
لهــذه العمليــة يف دمــاغ املفكــر».

لذلــك ،وفق ـاً ملاركــس وإنجلــز ،فــإن الديالكتيــك هــو «علــم القوانــن العامــة
للحركــة ،يف كل مــن العــامل الخارجــي والفكــر البــري».

رأس املال

منــا تأثــر ماركــس وإنجلــز مــع منــو الحركــة .بعــد وفــاة ماركــس ،اســتمر إنجلــز
يف العمــل وحــده كمستشــار وقائــد للحركــة االشـراكية األوروبيــة ،التــي أصبحــت قوة
جامهرييــة .تــم الســعي وراء نصيحتــه بشــغف ،واســتند إىل معرفتــه وخربتــه الواســعة
يف شــيخوخته.
مثــل ماركــس ،عــرف إنجلــز العديــد مــن اللغــات األجنبيــة وأجــرى مراســات
ضخمــة حــول العديــد مــن املســائل .بشــكل ال يصــدق ،يغطــي هــذا  13مجلــدا ً مــن
األعــال املجمعــة ،تصــل إىل  3957رســالة .هــذه الرســائل تكشــف عــن الروابــط
الوثيقــة الرائعــة بينهــم وبــن عملهــم املشــرك.
مــات ماركــس قبــل أن يتمكــن مــن وضــع اللمســات األخــرة عــى عملــه الضخــم
يف االقتصــاد الســيايس .باســتخدام املســودات التــي تركهــا ماركــس ،وضــع إنجلــز
أبحاثــه جانبــاً وتــوىل املهمــة الهائلــة املتمثلــة يف إكــال أعــال ماركــس وتحريــر
ونــر املجلديــن الثــاين والثالــث مــن «رأس املــال» .هــو وحــده القــادر عــى فــك
رمــوز خــط ماركــس غــر املفهــوم.
كام كتب إىل الفروف:
«أنــا قلــق للغايــة ألننــي الوحيــد عــى قيــد الحيــاة القــادر عــى فــك رمــوز هــذا
الخــط ومخت ـرات الكلــات والجمــل».

إلنجــاز هــذه املهمــة ،كان يســتغرق يف العمــل كل يــوم مــن الســاعة  10صباحـاً
حتــى  5مســا ًء .كان عليــه أيضـاً تعديــل الكتــاب وإجـراء اإلضافــات الالزمــة .وهكــذا
ســعى إىل اســتكامل العمــل «بــروح املؤلــف».
فيــا يتعلــق باملجلديــن الثــاين والثالــث مــن «رأس املــال» ،كتــب لينــن
باستحســان« :هــذان املجلــدان مــن رأس املــال هــا عمــل رجلــن :ماركــس وإنجلــز».
كام أوضح تروتسيك:
«مل يكــن إنجلــز مجــرد رجــل عبقــري ،بــل كان أيضـاً روح الضمــر .يف العمــل األديب
وكذلــك يف الشــؤون العمليــة مل يســتطع تحمــل الرتاخــي وعــدم الدقــة .لقــد فحــص
كل فاصلــة (باملعنــى الحــريف للمصطلــح) لعمــل ماركــس بعــد وفاتــه ،وأجــرى
مراســات حــول موضــوع األخطــاء اإلمالئيــة الثانويــة».

قائد

اعتــر إنجلــز كتابــه «أصــل العائلــة وامللكيــة الخاصــة والدولــة» ،الــذي كتــب
بعــد عــام مــن وفــاة ماركــس ،مبثابــة «تحقيــق» لـــ «وصيــة» ماركــس .ميكــن اعتبــار
هــذا العمــل أحــد األعــال األساســية لالش ـراكية الحديثــة.
بعــد وفــاة ماركــس ،أصبــح إنجلــز الزعيــم املبــارش واألوحــد لالشـراكية العامليــة
حتــى وفاتــه بعــد اثنــي عــر عامـاً.

يف يونيــو  ،1884عندمــا اشــتىك لــه برينشــتاين وكاوتســي مــن ضغــوط مختلــف
«املثقفــن» التافهــن يف الحــزب ،أجــاب إنجلــز« ،الــيء الرئيــي هــو عــدم التنــازل
عــن أي يشء ،باإلضافــة إىل الت ـزام الهــدوء املطلــق».
طــوال هــذا الوقــت ،تــوىل إنجلــز الدفــاع عــن االشـراكية العلميــة ،مجيبـاً عــى
التشــوهات واملفاهيــم الخاطئــة.
كتب إىل جوزيف بلوخ يف سبتمرب 1890
«وف ًقــا للمفهــوم املــادي للتاريــخ ،فــإن العنــر املحــدد يف النهايــة يف التاريــخ هــو
إنتــاج وإعــادة إنتــاج الحيــاة الواقعيــة .أكــر مــن هــذا مل يأكــد ال أنــا وال ماركــس
عــى اإلطــاق .
ومــن ثــم ،إذا قــام شــخص مــا بتحويــل هــذا إىل القــول بــأن العنــر االقتصــادي
هــو العنــر الوحيــد املحــدد ،فإنــه يحــول هــذا الطــرح إىل عبــارة مجــردة ،ال
معنــى لهــا .الوضــع االقتصــادي هــو األســاس ،ولكــن العنــارص املختلفــة للبنيــة
الفوقيــة  -األشــكال السياســية للــراع الطبقــي ونتائجــه ،عــى ســبيل املثــال:
الدســاتري التــي وضعتهــا الطبقــة املنتــرة بعــد معركــة ناجحــة ،ومــا إىل ذلــك،
واألشــكال القانونيــة ،وحتــى ردود الفعــل عــى هــذه بالنضــاالت الفعليــة يف أدمغــة
املشــاركني والنظريــات السياســية والقانونيــة والفلســفية واآلراء الدينيــة وتطورهــا
إىل أنظمــة عقائــد  -متــارس تأثريهــا أيض ـاً عــى مســار النضــاالت التاريخيــة ويف
كثــر مــن الحــاالت تفــوق يف تحديــد شــكلها».

تواضع

كان إنجلــز ســاخطًا ضــد هــؤالء «املاركســيني» الجــدد ،الذيــن اعتقــدوا أنهــم
يفهمــون املاركســية وميكنهــم تطبيقهــا ،دون التمكــن مــن مبادئهــا.
كتب إنجلز إىل يوهان فيليب بيكر:
«يف حيــاة ماركــس ،لقــد فعلــت مــا كنــت أقــوم بــه  -لعبــت دور العــب الكــان
الثــاين  -وأعتقــد أننــي قمــت بذلــك بشــكل جيــد .لقــد كنــت ســعيدا ً جــدا ً ألن
لــدي العــب كــان أول رائــع مثــل ماركــس.
واآلن بعــد أن دُعيــت بشــكل غــر متوقــع إىل اســتبدال ماركــس يف األمــور النظريــة
وألعــب دور العــب الكــان األول ،ال ميكننــي القيــام بذلــك دون أن أخطــئ يف زالت
ال أحــد يدركهــا أكــر منــي.
ولكــن لــن نقــدر حق ـاً مــا فقدنــاه مبــوت ماركــس حتــى تــأيت األوقــات العصيبــة.
ال أحــد منــا لديــه هــذا االتســاع مــن الرؤيــة التــي كان ميتلكهــا ،كلــا كان مــن
الــروري التــرف برسعــة ،فعــل الــيء الصحيــح وتنــاول القضيــة الحاســمة.
صحيــح ،يف أوقــات الســلم ،حــدث يف بعــض األحيــان أن األحــداث أثبتــت صــواب
وجهــة نظــري ،لكــن يف اللحظــات الثوريــة كان حكمــه غــر قابــل للنقــاش».

بهــذا التواضــع أظهــر إنجلــز حبــه ملاركــس وتقديســه لذك ـراه .كتــب إىل فرانــز
مريينــج:
«إذا كان املــرء محظوظ ـاً مبــا يكفــي لقضــاء أربعــن عام ـاً يف التعــاون مــع رجــل
مثــل ماركــس ،فإنــه مييــل ،خــال حياتــه ،إىل الحصــول عــى تقديــر أقــل مــا
يشــعر بــه املــرء بســببه؛ عندمــا ميــوت الرجــل األعظــم ،عــى أيــة حــال ،مــن
الســهل املبالغــة يف تقديــر األقــل شــأناً  -وهــذا هــو بالضبــط مــا حــدث يف حالتــي؛
كل هــذا ســيتم تصحيحــه يف النهايــة مــن خــال التاريــخ ،وبحلــول ذلــك الوقــت
ســيكون املــرء بعيــدا ً عــن الطريــق بأمــان وال يعــرف شــيئاً عنــه عــى اإلطــاق».

انتهازية

( 14يوليو )1893

لعــب إنجلــز دورا ً هائـاً يف املســاعدة عــى توجيــه قــوى األمميــة الثانيــة .حــر
املؤمتــر األممــي الثالــث يف زيــورخ .يف الجلســة الختاميــة ،خاطــب املندوبــن أوالً
باللغــة اإلنجليزيــة ،ثــم بالفرنســية ،ثــم باألملانيــة.
درس يف صحــف فــروع األمميــة الظــروف الخاصــة بــكل دولــة .كتــب رســائل
واســتقبل العديــد مــن الــزوار إىل منزلــه يف شــارع ريجنــت بــارك .كان بإمكانــه
التحــدث بحريــة باللغــات اإلنجليزيــة والفرنســية واإليطاليــة ،وميكنــه قراءة اإلســبانية
وجميــع اللغــات الســافية واالســكندنافية تقريب ـاً.

يف ســنواته األخــرة ،مل يكــن خائفـاً مــن تحــدي األفــكار االنتهازيــة التــي ظهــرت
يف الفــروع القويــة لألمميــة الثانيــة ،األملانيــة والفرنســية .لقــد ألقــى قنبلــة عــى
االنتهازيــن مبقدمــة جديــدة لكتــاب ماركــس «الحــرب األهليــة يف فرنســا» .وشــدد يف
هــذا الصــدد عــى أن الدولــة
«ليســت أكــر مــن آلــة الضطهــاد طبقــة مــن قبــل طبقــة أخــرى ،ويف الواقــع
الجمهوريــة الدميوقراطيــة ليســت أقــل مــن النظــام امللــي يف هــذا الشــأن».
عىل سبيل املثال ،أشار إىل الواليات املتحدة ،حيث كتب:
«عصابتــن كبريتــن مــن املضاربــن السياســيني ،اللتــان تســتوليان بالتنــاوب عــى
ســلطة الدولــة وتســتغالنها بأكــر الوســائل فســادا ً ومــن أجــل أكــر الغايــات فســادا ً
 واألمــة عاجــزة أمــام هذيــن الكتلتــن الكبريتــن مــن السياســيني ،الذيــن هــم ،يفالظاهــر ،يف خدمتهــا ،ولكنهــم ،يف الواقــع ،يســيطرون عليهــا وينهبونهــا».

وختــم مقدمتــه لكتيــب ماركــس بالكلــات التاليــة املوجهــة إىل االنتهازيــن يف
االش ـراكية الدميوقراطيــة األملانيــة:
«يف اآلونــة األخــرة ،اســتبد رعــب كاســح مــرة أخــرى بالتافهــن ضيقــي األفــق مــن
االشـراكيني الدميوقراطيــن ،ناتــج عــن كلمتــي :دكتاتوريــة الربوليتاريــا .حســناً ،أيهــا
الســادة املحرتمــون ،هــل تريــدون أن تعرفــوا كيــف تبــدو هــذه الديكتاتوريــة؟
انظــروا إىل كومونــة باريــس .كانــت تلــك ديكتاتوريــة الربوليتاريــا».

وأتبــع ذلــك بهجــوم عــى اإلصالحيــة و«املركزيــة الربملانيــة» يف الحــزب .حــذف
البريوقراطيــون يف قيــادة الحــزب االشــرايك الدميقراطــي عــدة فقــرات لتخفيــف
انتقاداتــه وجعلــه مدافع ـاً عــن النزعــة الســلمية.
إن مــا كان يرفضــه إنجلــز مل يكــن العمــل الثــوري بشــكل عــام ،بــل باألحــرى
الهبــات املفاجئــة ألقليــة صغــرة ،وأشــكال مــن قتــال الشــوارع ال تتوافــق مــع
الظــروف التكنولوجيــة الجديــدة .عندمــا اكتشــف مــا حــدث باســمه ،كان غاضب ـاً.
أدت هــذه االتجاهــات االنتهازيــة فيــا بعــد إىل ظهــور الربنشــتاينية والتحريفيــة ،مــا
أدى يف النهايــة إىل خيانــة أغســطس .1914

شيوعي
عــى الرغــم مــن تقدمــه يف الســن ،كان إنجلــز شــاباً يف القلــب وكان يتمتــع
بالتأكيــد بــروح الدعابــة ،قائ ـاً إنــه «مــا زال رشــيقاً أكــر مــن دبابيســه» .وكتــب يف
رســالة أخــرى:
«هــذا هــو موقفــي 74 :عامـاً بــدأت أشــعر بهــا ،وأعمــل مبــا يكفــي لرجلــن يبلغــان
مــن العمــر  40عامـاً .نعــم ،إذا كان بإمــكاين تقســيم نفــي إىل فريدريــك إنجلــز ذو
 40عامـاً وفريدريــك إنجلــز ذو  34عامـاً ،والتــي ســتكون  74فقــط ،فإننــا يجــب أن
نكــون بخــر قريبـاً .ولكــن كــا هــو الحــال ،كل مــا ميكننــي فعلــه هــو العمــل مــع
مــا هــو أمامــي والتغلــب عليــه بقــدر مــا أســتطيع»( .رســالة مــن إنجلــز إىل لــورا
(الفــارج  18ديســمرب .)1894

يف إحدى رسائله األخرية إىل الفروف ،قال:
«ال ميكننــي الشــكوى ،لكننــي للتــو بــدأت أدرك أن  74ليســت  .47ومــع ذلــك،
يجــب أن تســاعدنا األحــداث يف الحفــاظ عــى قوتنــا الحيويــة ،أوروبــا بأكملهــا
تــزداد اشــتعاالً ،واألزمــات تختمــر يف كل مــكان ،ال ســيام يف روســيا .ال ميكــن أن
يســتمر الوضــع هنــاك لفــرة أطــول .هــذا أفضــل بكثــر»)94/12/18( .

ويخلــص يف رســالة إىل بيبــل« :وأثنــاء متريــر ق ـرار بشــأن هــذه النقــاط ،عليــك
أن تــرب زجاجــة مــن النبيــذ الجيــد؛ افعلــوا ذلــك كذكــري يل» .كان هــذا منوذ ًجــا
إلنجلــز ،الــذي عــاش الحيــاة بالكامــل.
تــويف إنجلــز يف الخامــس مــن أغســطس عــام  - 1895وهــو شــيوعي ثــوري حتــى
النخــاع .تــم إلقــاء رمــاده يف البحــر قبالــة بيتــي هيــد يف إيســتبورن .ال شــك يف أن
روحــه الثوريــة تعيــش يف التيــار املاركــي األممــي الــذي يدافــع عــن إرثــه ويناضــل
مــن أجــل االشـراكية العامليــة.
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هريونيموس بوش وفن احتضار الفيودالية

يعتــر هريونيمــوس بــوش واحــدا مــن أبــرز الرســامني وأكرثهــم أصالــة يف كل العصــور .رســم
أعاملــه قبــل خمســائة عــام ،لكنهــا مــا تــزال تبــدو معــارصة بشــكل مدهــش ،وتســتبق
الرسياليــة .ميثــل فنــه فــن عــامل يف حالــة اضطـراب ،عــامل مزقتــه تيــارات متناقضــة ،عــامل انطفــأ
فيــه نــور العقــل وســيطرت عليــه الغرائــز الحيوانيــة .عــامل الرعــب والعنــف والطاعــون ،أو
باختصــار :عــامل يشــبه عاملنــا اليــوم ،خاصــة مــع انتشــار الوبــاء الحــايل .يــدرس آالن وودز يف
هــذا املقــال هريونيمــوس بــوش مــن وجهــة نظــر املاديــة التاريخيــة .وكان املقــال قــد نــر يف
األصــل بتاريــخ  23دجنــر .2010

ال نعــرف ســوى القليــل عــن حيــاة الرجــل الــذي نعرفــه باســم هريونيمــوس
بــوش .بــل حتــى االســم ليــس اســمه ،بــل اللقــب املســتعار الــذي كان يوقــع بــه
أعاملــه .كان اســمه الحقيقــي هــو جريويــن أنتونيــزون فــان أكــن ،وقــد ولــد حــوايل
 ،1450يف املدينــة التجاريــة الهولنديــة املزدهــرة ،ســرتوخيمبوس ،بالقــرب مــن
الحــدود األملانيــة .كانــت مدينــة مزدهــرة يبلــغ عــدد ســكانها حــوايل  25.000نســمة.
كان النســيج أهــم صناعــة فيهــا ،لكنهــا كانــت معروفــة أيضــا بصناعــة األرغــن (آلــة
موســيقية) ،وصناعــة األج ـراس ،وصناعــة الطابعــات ،وصناعــة الســكاكني واألســلحة
واملســامري والدبابيــس .وكان حــوايل  90%مــن الســكان يشــتغلون يف الفالحــة.
عــاش بــوش خــال الفــرة التــي أطلــق عليهــا هويزينجــا اســم فــرة اضمحــال
العصــور الوســطى .وتزامنــت مــع بدايــة تلــك الصحــوة الثقافيــة العظيمــة التــي
نســميها عــر النهضــة .ازدهــرت االكتشــافات والبحــوث العلميــة يف جــو مــن
الفضــول الفكــري .وخلــف مظاهــر املواكــب الدينيــة والحــج والتقــوى ،كان النــاس
قــد صــاروا أكــر تشــككا تجــاه الكنيســة وكانــت لديهــم شــكوك حــول صحــة وقــوف
اللــه وراء ترتيــب األشــياء .وبفضــل اخــراع املطبعــة انتــر التعليــم بــن فئــات
واســعة مــن النــاس.
كانــت تلــك نقطــة تحــول رئيســية يف التاريــخ .كانــت تلــك فــرة بــدأت فيهــا
الرأســالية تقــوض أســس اإلقطــاع ،كــا أوضــح ماركــس وإنجلــز:
«مــن أقنــان العصــور الوســطى نشــأ ســكان أوىل البلــدات .ومــن ســكان البلــدات
هــؤالء تكونــت العنــارص األوىل للربجوازيــة.
لقــد فتــح اكتشــاف أمريــكا واملــرور عــر رأس الرجــاء الصالــح ،أرضيــة جديــدة
للربجوازيــة الصاعــدة .إن أســواق الهنــد الرشقيــة والصــن واســتعامر أمريــكا
والتجــارة مــع املســتعمرات ،وزيــادة وســائل التبــادل والســلع بشــكل عــام ،أعطــت
للتجــارة واملالحــة والصناعــة ،دفعــة مل يســبق لهــا مثيــل ،وأعطــت ،بالتــايل ،تطــورا
رسيعــا للعنــر الثــوري داخــل املجتمــع اإلقطاعــي املتداعــي.
مل يعــد منــط االســتثامر اإلقطاعــي يف الصناعــة ،الــذي كان اإلنتــاج الصناعــي فيــه
محتكــرا مــن قبــل طوائــف حرفيــة مغلقــة ،كافيــا لســد الحاجــات املتناميــة
لألســواق الجديــدة ،فحــل نظــام املانيفاكتــورة محلــه ،فتــم دفــع أصحــاب الورشــات
الحرفيــة جانبــا مــن طــرف أصحــاب املانيفاكتــورات الربجوازيــن املتوســطني؛
وأخــى تقســيم العمــل بــن الطوائــف الحرفيــة املختلفــة املــكان أمــام تقســيم
العمــل داخــل الورشــة الواحــدة»( .البيــان الشــيوعي .برجوازيــون وبروليتاريــون)

يعــود ازدهــار ســرتوخيمبوس إىل إدخــال األســاليب الرأســالية .خــال العصــور
الوســطى كان تنظيــم جميــع األنشــطة الحرفيــة يتــم مــن قبــل الطوائــف الحرفيــة.
لكــن خــال الفــرة التــي نناقشــها كان أربــاب العمــل قــد أدخلــوا أســاليب إنتــاج
جديــدة .متكــن أولئــك الذيــن نجحــوا مــن تحقيــق أربــاح أكــر مــن املعلمــن
التقليديــن ملختلــف الحــرف اليدويــة ،وجمعــوا ثــروات كبــرة .تحالــف الحــكام
األرســتقراطيون يف هولنــدا مــع الربجوازيــة وأخــذوا حصتهــم مــن أربــاح منــط اإلنتــاج
الرأســايل الجديــد .لكــن الطوائــف الحرفيــة قاومــت التغيــرات التــي هددتهــم
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بالدمــار ،حتــى كاد الــراع بــن هــذه املصالــح املتضاربــة أن يتحــول ،يف بعــض
األحيــان ،إىل حــرب أهليــة.
مل يتــم اكتشــاف بــوش إال خــال القــرن العرشيــن ،بعــد أن عــاىن مــن النســيان
ملــا يقــرب مــن ثالثــة قــرون .وهــذا ليــس صدفــة .مل تســتطع األجيــال الســابقة فهــم
ذلــك الفــن الغريــب .إنــه فــن عــامل يف حالــة اضط ـراب ،مزقتــه تيــارات متناقضــة:
عــامل انطفــأ فيــه نــور العقــل وســيطرت عليــه الغرائــز الحيوانيــة .عــامل رعــب وعنــف،
كابــوس حقيقــي ،أي باختصــار :عــامل يشــبه كثـرا عاملنــا الحــايل.

فرتة انتقالية
عــى الرغــم مــن أن أعــال بــوش تعــود ملرحلــة تبتعــد عــن عاملنــا املعــارص بأكرث
مــن خمســائة عــام ،فإنهــا قــادرة عــى أن تقــول لنــا أكــر مــا ميكــن أن تقولــه لنــا
الكثــر مــن أعــال الفــن التــي تنتــج اليــوم .إنهــا أكــر صلــة بالعــامل الــذي نعيــش فيه.
لهــذا الفــن جــال غريــب ورائــع ،لكنــه يبــدو مفتقـرا للمنطــق .إنــه يتحــدى العقــل
البــري يف كل خطــوة .الواقــع فيــه يقــف عــى رأســه .تواجهنــا فيــه صــور ال تصــدق،
وبســبب كونهــا مناقضــة
لرؤيتنــا الطبيعيــة للعــامل،
تجعلنــا نشــعر بالــدوار.
وهنــا تــأيت عبــارة هيجــل
لتصدمنــا بــكل قــوة:
“املعقــول يصــر غــر
معقــول”.
الغرابــة هــي جوهــر
هــذا الفــن .إنــه انعــكاس
لعــامل مل يعــد منســجام
مــع نفســه ،عــامل ممــزق
تفاصيل الجبال يف لوحة “حديقة املرسات األرضية”
عــى كل املســتويات.
حيــث مل تعــد األرض صلبــة تحــت األقــدام .الــيء الصلــب يتحــول إىل ســائل
والعكــس بالعكــس .حتــى الجبــال يف لوحــة “حديقــة املـرات األرضيــة” تحولــت إىل
نباتــات وحشــية تتفتــح بنضــج غــر طبيعــي .كل يشء يتغــر إىل نقيضــه ،أو ،عــى حــد
تعبــر هرياكليتــس“ :كل يشء يكــون وال يكــون ،ألن كل يشء يف حالــة تدفــق مســتمر”.
مــن وجهــة نظــر األســلوب ،ال يبــدو عمــل بــوش مشــابها لفــن العصــور الوســطى
أو لفــن عــر النهضــة .عــى الرغــم مــن وجــود عنــارص مــن هذيــن الفنــن ،إال أن فــن
بــوش يذهلنــا بكونــه معــارصا لنــا بشــكل مذهــل .الصــور مثــرة للدهشــة ،بــل إنهــا
صادمــة ،الرتاكيــب جــد متناقضــة وغــر متوقعــة ،بحيــث يتعــن عــى املــرء أن ينظــر
إىل عــامل الرسياليــة لــي يعــر عــى يشء يشــبهها إىل حــد مــا .يف الواقــع إن جــودة
الرعــب يف تلــك الصــور لهــا تأثــر أكــر بكثــر مــا نجــده يف لوحــات [ســلفادور] دايل:
الجــذوع املعذبــة والســاعات العرجــاء.

كانــت املــدن مثــل ســرتوخيمبوس ممتلئــة باملشــانق والســجون .يف ذلــك
العــر ،عــر العنــف العشــوايئ الــذي ال معنــى لــه ،كان املــوت رفيقــا دامئــا ومعرتفــا
بــه .كانــت صورتــه املبتســمة تظهــر يف كل كنيســة .ويف خلفيــة تلــك اللوحــات يكــون
املــوت دامئــا موجــودا ،عــادة عــى شــكل هيــكل عظمــي .وقــد اقتفــى أثــر هــذا
املذهــب خليفــة بــوش الحقيقــي الوحيــد ،بيــر بروغــل ،كــا هــو الحــال يف لوحتــه
“انتصــار املــوت”.
أدى تفــكك اإلقطــاع ،الــذي رافقتــه كل أنــواع املــآيس -الحــروب واملجاعــة
والطاعــون -إىل خلــق كتلــة كبــرة مــن الفق ـراء املتحللــن طبقيــا :فالحــون بــا أرض
وعاه ـرات ومتســولون وبائعــون متجولــون ومتــردون وجنــود مطــرودون وقطــاع
طــرق مســتعدون للقتــل مقابــل بضــع بنســات .يف أملانيــا أصبــح العديــد مــن النبــاء
اإلقطاعيــن أنفســهم قــادة عصابــات يعتــدون عــى الفالحــن .ويجــد كل حثــاالت
املجتمــع هــؤالء انعكاســا لهــم يف لوحــات بــوش.

لوحة “انتصار املوت” لبيرت بروغل

الطاعــون الــذي أهلــك أوروبــا يف القــرن الرابــع عــر ،قــى عــى ثلــث الســكان
عــى األقــل .وأعقبتــه مجاعــة قتلــت كثرييــن آخريــن .ومــا تــا ذلــك كان عاملــا
مــن الظــام والفــوىض واالضطرابــات .اعتقــد النــاس أن املــرض ســببه الشــياطني
وأن الطاعــون كان عالمــة أكيــدة عــى الغضــب اإللهــي .وبالنســبة لعقــل العصــور
الوســطى ،الغــارق يف عــامل التصــوف الدينــي واألشــباح والخرافــات ،بــدا أن نهايــة
العــامل تقــرب .كان هنــاك اعتقــاد شــائع أن نهايــة العــامل ســتحل عــام  .1500كان
الجحيــم قــاب قوســن أو أدىن ،وبالنســبة ملعظــم البرشيــة مل يكــن هنــاك مــن احتــال
للخــاص.

نهاية العامل؟
كان مــن الواضــح للجميــع أن العــامل القديــم كان يف حالــة مــن االنحطــاط
الرسيــع وغــر القابــل للعــاج .كان النــاس تتقاذفهــم تيــارات متناقضــة .تحطمــت
معتقداتهــم وضاعــوا يف عــامل بــارد والإنســاين وعــدايئ وغــر مفهــوم .إن الشــعور بــأن
نهايــة العــامل قريبــة شــعور مييــز كل فــرة تاريخيــة تشــهد دخــول نظــام اجتامعــي
اقتصــادي معــن يف مرحلــة انحطــاط ال رجعــة فيــه .كتــب بيــر بيغــل:
كان ترتيــب األشــياء يتداعــى عندمــا ولــد بــوش .ارتبــط األمــن الوحــي لإلقطاعيــة
يف اعتقــاد عــام بــأن ترتيــب األشــياء تــم بأمــر إلهــي .فالــرب العظيــم شــكل العــامل
عــى صــورة إقطاعيــة ،وقســم األرايض والســلطة بــن أتباعــه العظــاء ،البابــاوات
واألباطــرة وامللــوك

لكــن ،فجــأة ،انهــارت كل تلــك اليقينيــات .كان األمــر كــا لــو أن العــامل ســفينة
فقــدت مرســاتها .وكانــت النتيجــة هــي االضطرابــات املرعبــة والشــكوك .وبحلــول
منتصــف القــرن الخامــس عــر بــدأ نظــام املعتقــدات القديــم يف االنهيــار .مل يعــد
النــاس يتطلعــون إىل الكنيســة ليحصلــوا عــى الخــاص والراحــة والعــزاء .وبــدال
مــن ذلــك ظهــرت الخالفــات الدينيــة بأشــكال مختلفــة ،والتــي كانــت مبثابــة غطــاء
للمعارضــة االجتامعيــة والسياســية.
هنــاك العديــد مــن نقــاط التشــابه بــن عــامل بــوش وبــن عــامل اليــوم ،لكــن
هنــاك أيضــا فجــوة كبــرة بينهــا .ففــي الوقــت الحــارض ،عــى األقــل يف الغــرب،
ترتاجــع ســلطة الديــن بوضــوح .لكــن يف أواخــر العصــور الوســطى كان الديــن مهــا
للغايــة .لذلــك كان مــن الطبيعــي أن تعــر السياســة والـراع الطبقــي عــن نفســيهام
بأشــكال دينيــة .كان الــيء الوحيــد الــذي ميكــن أن يجعــل حيــاة الجامهــر محتملــة
هــو األمــل يف الحيــاة اآلخــرة.
كان مــن املفــرض أن تقــدم الكنيســة املقدســة الراحــة للفقـراء واألمــل يف حيــاة
أفضــل وراء هــذا العــامل املنحــط الحزيــن .لكــن حتــى الكنيســة صــارت فاســدة
ومنحطــة كــا نــرى مــن خــال واحــدة مــن أعظــم روائــع بــوش .كانــت تلــك فــرة
صــارت فيهــا قيــم الزهــد القدميــة التــي ألهمــت الــرواد األوائــل لحيــاة رهبانيــة
مجــرد ذكــرى بعيــدة .تنافــس أســياد الكنيســة يف البــذخ وتجــاوزوا امللــوك يف أســلوب
حياتهــم الفاخــر وثرواتهــم الرائعــة.
كان ذلــك واقعــا صادمــا تــرك أخطــر اآلثــار عــى النــاس آنــذاك .ألنــه إذا كانــت
هــذه الحيــاة رهيبــة ،فــإن العـزاء الوحيــد كان هــو التمســك باألمــل يف حيــاة أفضــل
يف العــامل اآلخــر .لكــن مبجــرد مــا يــزول هــذا االعتقــاد ال يبقــى ســوى اليــأس القاتــم.
أصبحــت ســلطة الكنيســة موضــع تشــكيك متزايــد .ومــن مظاهــر التفــكك واالنحــال
الوشــيك للنظــام القديــم ،أن النــاس بــدأوا يف البحــث عــن الخــاص خــارج الكنيســة يف
جميــع أنــواع الحــركات الخرافيــة والصوفيــة ،والتــي كانــت املعتقــدات الدينيــة غــر
التقليديــة للعديــد منهــا ســتارا لحــركات اجتامعيــة خطــرة ومدمــرة.
متيــزت تلــك الفــرة بخــروج عــدد كبــر مــن الرجــال إىل الطــرق ،حفــاة ويرتــدون
برقــع التوبــة ،ويجلــدون أنفســهم حتــى تســيل دماؤهــم .كانــت الطوائــف الســائدة
تنتظــر نهايــة العــامل ،التــي كانــت تتوقــع بقلــق حدوثهــا مــن ســاعة إىل أخــرى .لكــن
يف النهايــة مــا حــدث مل يكــن نهايــة العــامل ،بــل نهايــة اإلقطــاع فقــط ،ومــا جــاء مل
يكــن األلفيــة الجديــدة ،بــل النظــام الرأســايل فقــط .لكــن ال ميكــن أن نتوقــع منهــم
أن يفهمــوا ذلــك.
أدى انحطــاط املجتمــع اإلقطاعــي وظهــور الرأســالية إىل تخمــر لألفــكار وأزمــة
إميــان تجلــت يف صعــود تيــارات دينيــة معارضــة مثــل اللوالرديــن وجــون ويكليــف
يف إنجلـرا والهيســيني [أتبــاع جــون هيــس] يف بوهيميــا .كان عاملــا عــى حافــة ثــورة
اجتامعيــة ودينيــة .ظهــر العــامل القديــم بكونــه فاســد ومتعفــن حتــى النخــاع .عــامل
يتداعــى يف انتظــار اإلطاحــة بــه .عــامل ال يســتحق البقــاء.
إن روح تلــك اللوحــات هــي نفــس الــروح التــي دفعــت بهــؤالء الذيــن يجلــدون
أنفســهم إىل الطرقــات .إنهــم مشــبعون بــروح املــوت .كان مشــهد طوائــف الجلــد
التــي تشــق طريقهــا عــر البلــدات والقــرى مــع صيحــات فظيعــة “للتوبــة” يقاطعهــا
الـراخ واآلهــات بينــا الســياط متــزق لحــم ظهورهــم النازفــة ،عالمــة مــن عالمــات
ذلــك الوقــت .كتــب يوهــان هويزينجــا يف كتابه الشــهري “انحســار العصور الوســطى”:
كان الشــعور العــام بالكارثــة الوشــيكة يخيــم عــى الجميــع .وســاد الخطــر الدائــم
يف كل مــكان […] كان الشــعور بانعــدام األمــن الناجــم عــن الحــروب وبســبب
التهديــد املســتمر مــن جانــب الحــكام وعــدم الثقــة بالعدالــة ،قــد تفاقــم أكــر
بســبب الهــوس بالنهايــة الوشــيكة للعــامل وبالخــوف مــن الجحيــم والســحرة
والشــياطني […] كان لهيــب الكراهيــة والظلــم يســود يف كل مــكان .وكان الشــيطان
يغطــي األرض الكئيبــة بجناحيــه القامتتــن.
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كان وعــد الخــاص والحيــاة األبديــة موجــودا مــن الناحيــة النظريــة ،لكــن يف
الواقــع كانــت الصــورة العامــة لتلــك الفــرة هــي الظــام القاتــم .وينعكــس الشــعور
املتشــائم يف شــعر ذلــك العــر ،كــا هــو الحــال يف األبيــات التاليــة للشــاعر الفرنــي
ديشــامب ،الــذي يقــارن العــامل برجــل عجــوز مريــض بلــغ حالــة متقدمــة مــن
التحلــل:
(العامل اآلن جبان ،فاسد وضعيف،
عجوز ،شهواين ،ومشوش الكالم؛
ال أرى سوى الحمقى نساء ورجاال…
إن النهاية تقرتب حقا…
كل يشء يسري بشكل يسء).

عربة التنب أو قوة املال
يف ظــل اإلقطــاع كانــت ملكيــة األرض هــي التعبــر عــن القــوة االقتصاديــة .كان
للــال دور ثانــوي .لكــن تزايــد أهميــة التجــارة والتصنيــع وبدايــات منــو عالقــات
الســوق التــي رافقتهــا ،جعلــت للــال ســلطة أكــر .لكــن إىل جانــب الــروة
الفاحشــة ،كانــت حيــاة الجامهــر بائســة ومؤملــة ووحشــية وقصــرة .كانــت حيــاة
الفــاح يف ظــل اإلقطــاع قاســية حتــى يف الظــروف العاديــة .لكــن الظــروف خــال
املرحلــة املتأخــرة مــن اإلقطــاع مل تكــن عاديــة عــى اإلطــاق.

لوحة عربة التنب هريونيموس بوش

كان صعــود الرأســالية -خاصــة يف هولنــدا حيــث ظهــرت يف وقــت أبكــر مــن أي
بلــد آخــر باســتثناء إيطاليــا -مصحوبــا بــروز ســلوكيات جديــدة ،توطــدت تدريجيــا
إىل أخــاق جديــدة ومعتقــدات دينيــة جديــدة .ســيطرت الرابطــة الهانزيــة ،التــي
كانــت تضــم أكــر مــن مائــة مدينــة تجاريــة ،عــى التجــارة مــن إنجل ـرا إىل روســيا.
تــم صنــع ثــروات كبــرة .ظهــرت عائــات مرصفيــة قويــة ،مثــل آل فوغــر ،وتحــدت
ســلطة امللــوك .ونشــأت قــوة جديــدة ،قــوة كانــت تفــكك نســيج املجتمــع القديــم
وتقــوض قيمــه هــي قــوة املــال.
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كانــت هنــاك روح جديــدة تتصاعــد :روح املاديــة والنزعــة التجاريــة .وتدريجيــا
أصبــح الفــن نفســه ســلعة .فــإذا كان الفنــان بارعــا ميكنــه هــو نفســه أن يكتســب
الــروة واملكانــة .لكــن أغلبيتهــم كانــوا مجــرد فنانــن بروليتاريــن أو حرفيــن يف
أحســن األحــوال.
يف ثالثيتــه العظيمــة ،عربــة التــن( ،رســمت مــا بــن  1485و ،1490بــرادو،
مدريــد) ،يظهــر بــوش عاملــا يحكمــه الجشــع والعنــف :هنــا تجــري البرشيــة كلهــا
وراء عربــة التــن .إن عربــة محملــة بالتــن ،كــا تلــك التــي تظهــر يف لوحــة بــوش،
كانــت مشــهدا مألوفــا لشــعوب القــرن الخامــس عــر ،كرمــز للطعــام املخــزن لفصــل
الشــتاء وبالتــايل كرمــز لالزدهــار .لكــن التــن هنــا يرمــز إىل قــوة الــروة واملــال .إنــه
يذكــر باملثــل الهولنــدي القديــمDe werelt is een hooiberg“ :؛ elk plukt ervan
( ”wat hij kan krijgenالعــامل كومــة تــن والجميــع ينتــزع منهــا قــدر مــا يســتطيع
الحصــول عليــه) .وكل البرشيــة تجــري وراء عربــة التــن ،التــي يقودهــا ســبعة
شــياطني نحــو ن ـران الجحيــم املشــتعلة عــى الجانــب األميــن.
مقدمــة اللوحــة فوضويــة .الــكل يقاتــل مــن أجــل الحصــول عــى القليــل مــن
“التــن” .يف املقدمــة ،نــرى رجــا يقطــع عنــق رجــل آخــر مقابــل ذهبــه .يبــدو
النــاس عــى اســتعداد للقتــل أو ألن تدهســهم العربــة مــن أجــل املــال .تقــدم
النســاء أجســادهن ألجلــه .القضــاة يبيعــون رشفهــم ألجلــه .وإىل ميــن اللوحــة يتــم
جــر العربــة مــن طــرف مجموعــة متنوعــة مــن املخلوقــات الشــيطانية الغريبــة مــن
العــامل الســفيل .أحــد تلــك املخلوقــات مزيــج مــن رجــل وســمكة؛ واآلخــر شــبه طائــر؛
والثالــث رجــل مقنــع مــع أغصــان تنمــو عــى ظهــره.
وقربهــم ميكــن رؤيــة النــاس يتدفقــون مــن مدخــل
خشــبي يف تلــة .ويرافــق العربــة نفســها رجــال ونســاء
يحاولــون انتــزاع حفنــة مــن التــن؛ يتقاتلــون ويســقطون
تحــت العجــات .ويف مقدمــة اللوحــة نــرى راهبتــن متــآن
كيســا مــن التــن مــن أجــل قــس ســمني يبــدو هادئــا وهــو
يــرب النبيــذ املقــدس بينــا يشــاهد مــا يجــري مــن نهــب.
ال يقتــر األمــر عــى فضــح النهــب الــذي متارســه الكنيســة
ضــد الشــعب ،بــل يلمــح أيضــا إىل العالقــات الجنســية غــر
املرشوعــة بــن الراهبــات والرهبــان .كان هــذا متــداوال
بشــكل كبــر يف ذلــك الوقــت ،ألســباب وجيهــة .كانــت
هنــاك فضائــح كثــرة منســوبة إىل الكنيســة؛ وكان املؤمنــون
يشــعرون بأنهــم مهجــورون.
كانــت الكنائــس مــن بــن أكــر مــايك األرايض يف ذلــك
الزمــن .وكان الرهبــان والقساوســة ،عــى الرغــم مــن أنهــم
أقســموا عــى العمــل الخــري وحيــاة الفقــر ،يولــون اهتامما
أكــر للحصــول عــى وســائل الراحــة املاديــة ألنفســهم بــدال
مــن العيــش يف حيــاة الزهــد .تــم جمــع جــزء كبــر مــن
ثــروة الكنيســة مــن خــال بيــع صكــوك الغفـران ،التــي هــي
قصاصــات مــن الــورق تعــد املشــري بالخــاص مقابــل مبلــغ
صغــر .وقــد تفاخــر هانــز ديتــز ،بائــع الصكــوك الشــهري،
بــأن األرواح تتحــرر مــن الجحيــم مبجــرد مــا تــرن العمــات
املعدنيــة يف صندوقــه .ويظهــر موقــف بــوش تجــاه الكنيســة
مــن خــال وجــود الراهبــات والرهبــان وهــم يشــاركون بجشــع
يف مطــاردة عربــة التــن.
الشــخصيات الوحيــدة يف الصــورة التــي تبــدو هادئــة ومنعزلــة هم أغنيــاء األرض:
إىل اليســار هنــاك إمرباطــور وملــك وبابــا عــى أحصنــة خلــف العربــة وعــى بعــد
مســافة محرتمــة ،يصاحبــون مــن بعيــد عربــة العشــب الجــاف .ومــع ذلــك فــإن
عزلتهــم مجــرد خدعــة .فالســبب الوحيــد وراء كونهــم ال يالحقــون العربــة هــو أنهــم
ميتلكــون بالفعــل أكــر مــا يكفــي مــن “التــن” – لكنهــم يف الواقــع هــم أيضــا عبيــده
املخلصــون الطيعــون ،وهــم أيضــا يســرون بــا هــوادة نحــو يــوم الحســاب.

وجه الرش
يف أملانيــا كان الفــن القوطــي املتأخــر قــد بــدأ يعكــس الــروح الجديــدة لعــر
النهضــة التــي ظهــرت يف إيطاليــا .لكــن يف حــن أن الفــن اإليطــايل مــيء بالضــوء
وأشــعة الشــمس ،فــإن الفــن األملــاين يف تلــك األوقــات كان مظلــا ،ومواضيعــه قامتــة،
وطريقتــه غريبــة .كان ذلــك الفــن معلــق بــن عاملــن ،كان لــه طابــع انتقــايل ألنــه ابن
حقبــة تقليديــة ،يقــف عــى مفــرق طــرق بــن نهايــة اإلقطــاع وبدايــة الرأســالية.
مذبــح ايزنهايــم ( )Isenheim Altarpieceلوحــة رســمها الفنــان األملــاين ماتيــاس
غرونوالــد يف  .1515-1506وفيهــا يصــور عمليــة الصلــب بطريقــة وحشــية وســادية .ال
توجــد هنــا راحــة وال شــعور بالخــاص أو للحيــاة بعــد املــوت ،فقــط ســواد متواصــل.
وتعكــس الشــياطني املوجــودة انتصــار الــر .إنــه فــن زمــن الخــوف والقلــق .إنــه
يخــرق أعــاق النفــس الجامعيــة يف وقــت مضطــرب حيــث الرجــال والنســاء
محارصيــن مــن جميــع الجهــات بقــوى الــر الجامحــة.
يف لوحتــه “الســخرية مــن املســيح” يصــور بــوش النــاس عــى أنهــم شــياطني،
ووجوههــم موســومة بتعابــر الإنســانية .تظهــر الســلطة يف شــخص بيالطــس البنطــي،
الــذي يظهــر كمنافــق كلبــي بغيــض .الوجــه اإلنســاين الوحيــد هــو وجــه املســيح
نفســه ،الــذي سيستشــهد قريبــا .وهنــا مــرة أخــرى تبــدو النظــرة إىل اإلنســانية
ســلبية ،إنهــا رؤيــة عــامل يســر إىل الخـراب والدمــار وإنســانية محرومــة مــن الخــاص.
ويف لوحــة “املســيح يحمــل الصليــب” املوجــودة يف متحــف الفنــون الجميلــة يف
جنــت ،نــرى صــورة املســيح وحيــدا منهــكا يحيــط بــه رجــال لديهــم وجــوه وحــوش
وغيــان .إنهــا وجــوه رجــال فاســدين إىل درجــة أنهــم فقــدوا كل محتــوى أو شــعور
بــري .إال أنــه عنــد القيــام بفحــص دقيــق نــرى أن مثــل هــذا االســتنتاج ليــس دقيقــا.
إن مــا يصــوره بــوش ليــس اإلنســانية بشــكل عــام ،بــل مجموعــة اجتامعيــة محــددة.
فتلــك ليســت وجــوه النــاس الفقـراء ،بــل هــي وجــوه التجــار والفرســان وغريهــم مــن
أصحــاب الســلطة ،مبــا يف ذلــك الراهــب الدومينيــي البشــع.
أمــا الخطــاة الذيــن يعانــون عــذاب الجحيــم فقــد صورهــم بــوش يف لوحاتــه
بإحســاس يظهــر أنــه يكــن لهــم كراهيــة مطلقــة .وهــذا مــا يشــكل كذلــك درســا
لعرصنــا الحــايل .كان بــوش يرســم يف وقــت كانــت فيــه قيــم الســوق واملــال ظواهــر

جديــدة بــرزت كقــوة اجتامعيــة .ويف وقتنــا الحــارض نتحــدث عــن شــخص ميتلــك
مليــار دوالر بينــا صــار النــاس مجــرد ســلع وأشــياء للبيــع.
إن األغنيــاء وأصحــاب الســلطة مســتعدون إلظهــار أشــد أنــواع الوحشــية
والقســوة مــن أجــل الدفــاع عــن ســلطتهم وثرواتهــم وامتيازاتهــم .إن الوجــوه املجردة
مــن اإلنســانية التــي نراهــا يف “املســيح يحمــل الصليــب” هــي وجــوه الجشــع والــره
وفســاد الــروح البرشيــة .إنهــا وجــوه األغنيــاء وأصحــاب الســلطة عــى األرض ،ليــس
كــا يرغبــون يف تصويــر أنفســهم ،بــل كــا هــم يف الواقــع .ينــزع عنهــم بــوش بــا
رحمــة قناعهــم املبتســم ،ليكشــف الوحــش الرشيــر الــذي يكمــن خلفــه.
بالطبــع ،يحــب أولئــك الذيــن يوجــدون يف مواقــع الســلطة أن يــروا أنفســهم
بصــورة مختلفــة متامــا ،كمحســنني للبرشيــة و”خالقــي مناصــب الشــغل” و”قــادة
الصناعــة” ،ومــا شــابه ذلــك .ويصورهــم الرســامون املتملقــون بأشــكال أكــر بهــاء.
عربــة التــن هــي مــا يفــر لنــا ذلــك ،إنــه نتــاج ملــا يســمى باقتصاديــات الســوق
التــي تفســد العــامل وتســلبه مــن إنســانيته.

حديقة املرسات األرضية
يضــم متحــف بــرادو يف مدريــد أفضــل تحفــة لبــوش التــي هــي :حديقــة
املـرات األرضيــة .يف هــذه اللوحــة يتــم التعبــر عــن مأســاة الوجــود البــري بقــوة
مذهلــة .اللوحــة برمتهــا شــغب جنــوين مــن اللــون والحركــة يــكاد يصيــب االنســان
بالــدوار .هنــاك كميــة هائلــة مــن التفاصيــل والصــور املذهلــة واملتجــاورة التــي
يصعــب اســتيعابها كلهــا يف وقــت واحــد .لكــن عندمــا نركــز عــى كل التفاصيــل،
نتعجــب مــن ث ـراء مفهومهــا.
نجــد يف حديقــة املـرات األرضيــة موضوعــا متكــررا عنــد بــوش .وهــذا يف حــد
ذاتــه تناقــض ومظهــر لـراع تيــارات متناقضــة .يتــم تقديــم الفاكهــة املحرمــة (املتــع
الحســية الدنيويــة ،أو آثــام الجســد) كفاكهــة ونســاء جميــات عاريــات ،أكــر الفواكــه
املحرمــة املرغوبــة .وهــي نفــس الصــور التــي ميكــن رؤيتهــا يف “إغ ـراءات القديــس
أنطونيــوس” .لكــن عنــد الفحــص الدقيــق يتضــح أن بــوش ال يرســم م ـرات األرض،
بــل عذابــات الجحيــم.
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اللوحــة عبــارة عــن ثالثيــة (كــا هــو الحــال مــع عربــة التــن) ،أي أنهــا مقســمة
إىل ثالثــة أجــزاء .وذلــك بالنســبة ألســلوب القــرون الوســطى لديــه داللــة رمزيــة.
إنــه يــروي قصــة .أو بعبــارة أصــح إنــه يــروي قصــة ســقوط اإلنســان .مــن اليســار
إىل اليمــن تبــدأ اللوحــة بجنــة عــدن .لكــن حتــى يف هــذه الجنــة ،هنــاك بــذور
الــر موجــودة بالفعــل .فهنــاك نــرى بالفعــل عــددا مــن الوحــوش :ســمكة بأيــد
برشيــة ورأس بطــة ميســك كتابــا وهــو يخــرج مــن تجويــف ،بينــا قتــل أســد فريســته
وهــو عــى وشــك التهامهــا .ونافــورة الحيــاة ،ذات الشــكل البشــع يف وســط الصــورة،
يعلوهــا هــال ،الــذي هــو رمــز الشــيطان وإحالــة عــى اإلســام واألت ـراك.
واألكــر رشا هــي البومــة التــي تحــدق مــن حفــرة يف قــاع النافــورة .ويف حــن
أن البومــة بالنســبة لليونانيــن القدمــاء كانــت طائ ـرا مرتبطــا بأثينــا إلهــة الحكمــة،
فــإن هــذا الطائــر الليــي قــد ارتبــط يف العصــور الوســطى بالشــيطان والــر .وتظهــر
البومــة باســتمرار يف العديــد مــن أعــال بــوش.
تقــدم اللوحــة املركزيــة بانورامــا واســعة للحيــاة :أشــكال عاريــة وحيوانــات
خياليــة وفاكهــة كبــرة وناضجــة وتشــكيالت حجريــة هجينــة .الفراولــة العمالقــة التي
يســعى النــاس جاهديــن لتذوقهــا هــي رمــز لإلغ ـراء يف شــكله األكــر وضوحــا ،أي
الجنــس .والســمكة الضخمــة التــي تظهــر عــى جميــع الجوانــب هــي رمــز قضيبــي.
يف اللوحــة األوىل نــرى البــر (آدم وحــواء) أكــر مــن الحيوانــات وبحجــم مســاو
ليســوع (الــرب) .لكــن يف اللوحــة الثانيــة نجــد األحجــام قــد تغــرت.
تحتــوي اللوحــة املركزيــة عــى العديــد مــن الطيــور التــي تختلــط مــع البــر،
بــل وحتــى توفــر لهــم الفاكهــة (املحرمــة) .نجــد هنــا رضبــة عبقريــة تقربنــا مــن
الرسياليــة .يف الحيــاة اليوميــة عــادة مــا تعتــر الطيــور كائنــات غــر ضــارة .تجذبنــا
بريشــها امللــون وتغريدهــا اللطيــف .لكــن الطيــور التــي نراهــا يف اللوحــة رشيــرة
وخطــرة ،إنهــا كبــرة الحجــم وأكــر بكثــر مــن البــر .وبعيونهــا الفارغــة ومناقريهــا
الحــادة القويــة ،تبــدو وكأنهــا تهــدد البــر الع ـراة العــزل املوجوديــن حولهــا.
يف حديقــة امل ـرات األرضيــة هنــاك خطــر يف كل خطــوة .يحذرنــا بــوش مــن
زوال كل امللــذات الدنيويــة .فرسعــان مــا يختفــي الطعــم الحلــو للفاكهــة الفاتنــة.
وجميــع البــر يســرون يف اتجــاه واحــد فقــط ،والــذي يظهــر عــى اللوحــة اليمنــى،
حيــث نــرى مشــهدا جهنميــا حقيقيــا يصــور بالتفصيــل عــذاب املغضــوب عليهــم.
تتــم معاقبــة املدانــن حســب خطاياهــم :يحكــم عــى الرشهــن بالتقــيء األبــدي
أو يتربزهــم الشــيطان الــذي لــه رأس طائــر .وهنــاك رجــل (رمبــا كان موســيقيا يف
حياتــه) تخــرق جســده أوتــار قيثــارة ،بينــا يظهــر آخــر وقــد تــم إدخــال نــاي يف
رشجــه .وهنــاك تنــوع مذهــل للشــياطني والوحــوش ،كل واحــد منهــا كابــوس يف حــد
ذاتــه.
لكــن أكــر وحــوش الجحيــم إثــارة للرعــب والحــرة هــو ذلــك الــذي عــى
صــورة رجــل شــجرة ويقــع يف وســط اللوحــة .جذعــه
املجــوف ،الــذي يقــف عــى جذعــي شــجرة متعفنــة،
مثقــوب بفــروع حــادة تــرز مــن جســده .ينظــر
الرجــل الشــجرة بعيــدًا وتشــر تعابــره الغريبــة
والحزينــة إىل أن الرجــل الشــجرة قــد يكــون صــورة
ذاتيــة لبــوش نفســه ،وهــو يســتعرض مشــهد ســقوط
البرشيــة املحــزن.

ونســمعه ونشــمه .الصــور نابضــة بالحيــاة إىل درجــة أنهــا تخــرج مــن اللوحــة وتقبــض
عليــك مــن عنقــك .إنهــا تشــبه كثـرا فــن الرسياليــة ،الــذي كان نتاجــا لســياق تاريخي
مشــابه ،حيــث كانــت نفــس التناقضــات والتــي يتــم عرضهــا يف تجــاور صــادم.
رســم بــوش الفــرة التــي عــاش فيهــا وعكســها كمــرآة .لقــد كان القــرن الخامــس
عــر بالفعــل فــرة جحيــم فــوق األرض بالنســبة للغالبيــة العظمــى مــن الرجــال
والنســاء .يتميــز فنــه بعمــق كبــر ،ومثلــه مثــل جميــع الفنــون العظيمــة ،ال يبقــى
عــى الســطح بــل يخــرق أعمــق أجــزاء نفســية اإلنســان ،ويجلــب كل أحالمهــا
وكوابيســها الرسيــة إىل الســطح .الفــن هنــا يقلــد الحيــاة.
يف عــامل يعــاين فيــه الكثــرون مــن الجــوع ،نــرى مشــاهد مروعــة للرشاهــة .نــرى
هنــاك نفــس التفاوتــات الفادحــة بــن الغنــى والفقــر ،ونفــس الالمســاواة والظلــم
املوجــودة يف عرصنــا الحــايل .وألن بــوش غــر قــادر عــى تصحيــح تلــك املظــامل
الصارخــة يف الواقــع ،فإنــه يعاقبهــا مــن خــال الرســم .تتوافــق معانــاة املدانــن
بشــكل وثيــق مــع طبيعــة آثامهــم :فالنســاء الفاســقات ميــارس عليهــن الجنــس مــن
قبــل الضفــادع والســحايل التــي تتشــبث بأعضائهــن الحميميــة .هــذا تعبــر عــن
كراهيــة النســاء املوجــودة يف املســيحية والتــي مبوجبهــا كانــت الخطيئــة األصليــة
جرميــة ارتكبتهــا حــواء األم .ويعــذب املوســيقيون بأدواتهــم الخاصــة التــي تحولــت
إىل وســائل للتعذيــب ،إلــخ.
تعــود جــذور اإللهــام الفنــي لهــذه الــرؤى إىل العصــور الوســطى ،عــى الرغــم
مــن أنهــا تبــدو معــارصة بشــكل الفــت للنظــر .ميكــن العثــور عليهــا يف األشــكال
الرشيــرة للشــياطني والخطــاة املرســومة عــى جــدران الكنائــس .كان هــذا بالفعــل
هــو الجــزء األكــر حيويــة يف ذلــك الفــن القديــم .لكنــه بعــد ذلــك صــار لــه دور
ثانــوي ،وهــا هــو يعــود هنــا إىل الصــدارة ليعيــش حيــاة خاصــة بــه.

اإلصالح واإلصالح املضاد

داهــم املــوت أخـرا بــوش يف موطنــه األصــي ســرتوخيمبوس عــام  .1516وبعــد
عــام واحــد ســار راهــب شــاب ،يدعــى مارتــن لوثــر ،إىل كنيســة فيتنــرغ وســ ّمر
أطروحاتــه الـــ  95عــى بابهــا .لقــد عــر متــرد الربجوازيــة ضــد اإلقطــاع عــن نفســه
يف البدايــة يف شــكل احتجــاج دينــي ،بطبيعــة الحــال .لقــد عــر الديــن الربوتســتانتي
يف الجوهــر عــن وجهــة نظــر ومصالــح الربجوازيــة .بينــا وجــد النظــام اإلقطاعــي
القديــم تعبــره األكــر تعصبــا يف إســبانيا الكاثوليكيــة.
وقفــت كل أوروبــا آنــذاك عــى حافــة مرحلــة الثــورات والثــورات املضــادة التــي
اتخــذت شــكل حــروب دينيــة .كانــت عــى وشــك الدخــول يف رقصــة املــوت التــي
اســتمرت ملــدة ثالثــة عقــود .واشــتعلت النـران ،التــي ظهــرت يف لوحــات بــوش عــن
الجحيــم ،يف مــدن هولنــدا وأملانيــا وبوهيميــا .ومل يشــهد أي مــكان آخــر حروبــا دينيــة
أكــر قســوة مــا كانــت عليــه يف وطــن هريونيمــوس
بــوش نفســه ،حيــث ظهــرت الثــورة الربجوازيــة األوىل
يف التاريــخ عــى أنهــا حــرب اســتقالل وطنــي لهولنــدا
ضــد إســبانيا.
يشــبه العــذاب القــايس الــذي تصــوره بــوش ذلك
العــذاب الــذي مارســته بالفعــل محاكــم التفتيــش
اإلســبانية عــى أجســاد الرجــال والنســاء العاجزيــن
باســم الديــن .وبعــد أن متكــن دوق ألبــا الهمجــي من
تناقضات
إغ ـراق أول ثــورة لهولنــدا الربوتســتانتية يف الدمــاء،
تــم نقــل العديــد مــن لوحــات بــوش األكــر شــهرة
تظهــر هــذه اللوحــات الرائعــة تباينــا شــديدا بــن
إىل إســبانيا .كان فيليــب الثــاين ،الكاثوليــي املتعصــب
الضــوء والظــام ،لكــن يف النهايــة الظــام هــو الــذي
وزعيــم الحملــة الصليبيــة ضــد الربوتســتانتية ،مــن
يفــوز دامئــا .نجــد هنــا جميــع كوابيــس العصــور
املعجبــن املتحمســن ببــوش ،وعمــل عــى رشاء
الوســطى دفعــة واحــدة .نجــد نــار جهنــم والعــذاب
أشياء”
أربعة
وآخر
املميتة
السبعة
“الخطايا
لوحة
ومصــادرة جميــع أعاملــه التــي متكــن مــن الحصــول
واللعنــة األبديــة والظلمــة والنحيــب والحــرة.
عليهــا .واحتفــظ بهــا يف قــره اإلســكوريال ،الــذي هــو
نجــد يف لوحــات بــوش إحساســا قويــا بالتناقــض .ال
نــرى فقــط ذلــك ال ـراع املــؤمل بــن التيــارات املتناقضــة ،بــل نشــعر بــه ونلمســه مزيــج غريــب بــن ديــر وبــن مركــز للســلطة اإلمرباطوريــة.
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اللوحــة التــي رســمها بــوش للخطايــا الســبع املميتــة وضعهــا فيليــب الثــاين
يف غرفــة نومــه وكانــت مــا ت ـزال موجــودة هنــاك عندمــا تــويف .إنهــا لوحــة تحمــل
التحذيــر التــايل“ :إحــذر ،إن اللــه يــرى” .لكــن مــن املشــكوك فيــه أن فيليــب قــد رأى
أي يشء .إنــه مل يفهــم بــوش أو لوحاتــه ،التــي تحتــوي عــى إدانــة قاســية للكنيســة
الرومانيــة ومامرســاتها الفاســدة ،مثــل الصــورة الخالــدة لخنزيــرة ترتــدي غطــاء رأس
راهبــة ،وتضغــط عــى رجــل لــي يوقــع وثيقــة ،رمبــا للتوقيــع عــى تقديــم أمالكــه
للكنيســة .تحتــوي تلــك اللوحــات عــى تصويــر صــارخ لالنحــال األخالقــي والفســاد
الداخــي للكنيســة.
ســخرية التاريــخ الغريبــة جعلــت أعــال بــوش تتلقــى اســتقباال حامســيا مــن
طــرف قبــل قــادة اإلصــاح املضــاد ،مثــل املستشــار الروحــي للملــك فيليــب ،ف ـراي
خوســيه دي ســيغوينزا .يف الواقــع ال تظهــر أي مــن لوحــات بــوش ولــو صــورة واحــدة
لراهــب أو راهبــة بشــكل ايجــايب .إذا كان بــوش ميهــد لــيء مــا فهــو اإلطاحــة
بالكنيســة وليــس الدفــاع عنهــا .بــل ميكــن للمــرء أن يقــول إن لوثــر قــد أعطــى تعبـرا
متامســكا عــن األفــكار غــر املتامســكة التــي عــر عنهــا بــوش يف مجــال الفــن .وبهــذا
املعنــى فــإن الفــن يســتبق التاريــخ.
بــل إن بعــض الخ ـراء قالــوا إن بــوش كان عضــوا يف واحــدة مــن العديــد مــن
طوائــف الهرطقــة املنشــقة ،التــي ظهــرت يف ذلــك العــر مثلــا يظهــر الفطــر بعــد
عاصفــة رعديــة .حــاول فيلهلــم فراينغــر إثبــات أنــه كان عضــوا يف طائفــة دينيــة
منشــقة اســمها اآلدميــون .كانــوا يطلقــون عــى بعضهــم البعــض اســم األخ واألخــت،
واحتلــت النســاء مكانــة بــارزة بينهــم .احتفلــوا بالشــجرة ومب ـرات الجنــة .وكانــوا
يتعبــدون معــا وهــم عــراة مثــل آدم وحــواء قبــل الســقوط .كانــت هــذه فكــرة
ثوريــة ،حابلــة بالنــزوع إىل املســاواة .يدعــي فراينغــر أن لوحــات بــوش تعتمــد عــى
طقــوس آدميــة .لكــن كتابــا آخريــن اعرتضــوا عــى ذلــك ،وال يوجــد دليــل حقيقــي
يؤكــد أو ينفــي.

آنذاك واآلن
ميكــن اعتبــار بــوش آخــر رســامي العصــور الوســطى .ويف إشــارة منــه إىل فــن
تلــك الفــرة ،كتــب والــر بوســن قائــا« :لقــد اشــتعلت العصــور الوســطى املحتــرة
بلمعــان كبــر قبــل أن تنطفــأ إىل األبــد» .لكــن هــذا الفــن ال يبــدو لنــا مــن القــرون
الوســطى .إنــه يتحــدث لنــا بصــوت عــال وواضــح .ال يقتــر هــذا عــى أســلوبه

وتقنياتــه التــي تبــدو معــارصة بشــكل مذهــل ،إن األمــر يتعلــق برســالته الداخليــة.
إنــه فــن لديــه مــا يقولــه .إنــه ينظــر بــا خــوف يف وجــه الواقــع ويطلــب منــا الحكــم
عليــه .يــا لــه مــن تناقــض مــع الفــن العقيــم التافــه الــذي ن ـراه اليــوم!
رســم بــوش لوحاتــه يف وقــت كانــت فيــه الرأســالية يف بداياتهــا األوىل .كان
عرصهــا البطــويل مــا يـزال يف املســتقبل .وكان ذلــك يقــع خــارج مجــال رؤيــة بــوش.
كل مــا كان ميكنــه أن يــراه هــو األعــراض الواضحــة ملجتمــع يف لحظــة انحطاطــه
النهــايئ .وكلــا وصــل نظــام اجتامعــي اقتصــادي معــن إىل اســتنفاذ إمكانياتــه ،نــرى
نفــس األعــراض :األزمــات االقتصاديــة والحــروب والرصاعــات الداخليــة واالنحــال
األخالقــي وأزمــة األفــكار ،والتــي تنعكــس يف تراجــع اإلميــان بالديــن القديــم واألخــاق
القدميــة ،مــع تصاعــد النزعــات الصوفيــة وغــر العقالنيــة ،والشــعور العــام بالتشــاؤم
وانعــدام الثقــة باملســتقبل ،وانحطــاط الفــن والثقافــة.
هــذه هــي الســات التــي يتوقــع املــرء أن يجدهــا يف مجتمــع اســتنفد دوره
التقدمــي وصــار غــر قــادر عــى تطويــر القــوى املنتجــة كــا فعــل يف املــايض .وكلــا
حــدث ذلــك يظهــر شــعور بــأن “نهايــة العــامل تقــرب” .يف رومــا القدميــة وجــد هــذا
االعتقــاد انعكاســه يف الديــن املســيحي الــذي اعتــر أن العــامل عــى وشــك أن ينتهــي
بالنــران .ويف فــرة احتضــار اإلقطــاع بــدأ أعضــاء طوائــف اللطميــة ()Flagellant
يتجولــون يف املــدن والقــرى متنبئــن بنهايــة العــامل .لكــن يف كلتــا الحالتــن مــا كان
يقــرب حقــا ليــس نهايــة العــامل ،بــل زوال نظــام اجتامعــي واقتصــادي محــدد
(العبوديــة ،اإلقطــاع).
واآلن ،مــع اقــراب نهايــة العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعرشيــن ،مــن
الواضــح أن الرأســالية نفســها قــد دخلــت مرحلــة مــن االنحطــاط النهــايئ.
لعــامل هريونيمــوس بــوش الكثــر مــن األشــياء املشــركة مــع عاملنــا اليــوم .فعــامل
أوائــل القــرن الحــادي والعرشيــن عــامل االضطرابــات والعنــف والفــوىض .إنــه عــامل
 11شــتنرب ونهــب العـراق وأفغانســتان .نحــن نعيــش يف عــامل تتمــزق فيــه اإلنســانية
بالحــروب واملجاعــات والبــؤس إىل جانــب أكــر مظاهــر ال ـراء والتبجــح وقاحــة.
يتجــى مــرض النظــام عــى جميــع املســتويات .وبعــد خمســة قــرون مــا ت ـزال
عربــة التــن تتدحــرج ،وتســحق الرجــال والنســاء تحــت عجالتهــا الثقيلــة .لقــد أصبــح
االغ ـراب الرأســايل وصنميــة الســلع جــزءا مــن ســيكولوجيتنا لدرجــة أننــا مل نعــد
ندركهــا .يتطلــب األمــر فنانــا مــن حجــم بــوش لــي يخــرج هــذه املشــاعر الخفيــة
إىل ســطح وعينــا.

مل يحــدث يف التاريــخ قــط أن كانــت ســلطة املــال راســخة كــا هــي عليــه يف عرصنــا الحــايل .ينحــط النــاس إىل مســتوى األشــياء وتكتســب األشــياء
الجامــدة خصائــص النــاس .ويف هــذه الســرورة تنهــار اإلنســانية وتضعــف وتبــاد .وتلــك الوجــوه القاســية والالإنســانية املليئــة بالجشــع والــره،
التــي تظهــر يف لوحــات بــوش ،ميكــن العثــور عليهــا اليــوم يف قاعــات التــداول يف البورصــات ،تلــك الكازينوهــات الشاســعة حيــث يتــم تحديــد
مصــر املاليــن مــن خــال التحــركات املتشــنجة لألســواق.
إن رؤيــة بــوش الكابوســية ليســت بعيــدة عــن حالــة عرصنــا ،باســتثناء أنــه بــدال مــن اللوحــات ميكننــا رؤيــة نفــس الصــور املخيفــة كل ليلــة عــى
شاشــات أجهــزة التلفزيــون لدينــا .لكــن هــذا ال يجــد أي تعبــر حقيقــي عنــه يف الفــن املعــارص .لقــد تــم ذبــح أربعــة ماليــن رجــل وامــرأة وطفــل
يف الحــروب األهليــة يف الكونغــو ،وأفضــل مــا ميكــن لفنانينــا الربيطانيــن إنتاجــه هــو رسيــر غــر مكتمــل.
ملــاذا ينظــر النــاس دامئــا إىل الخلــف ،وهــم يعجبــون بحــزن بفــن املــايض العظيــم؟ ذلــك ألن فــن اليــوم مل يعــد لديــه أي يشء مفيــد ليقولــه .لقــد
أنتــج بابلــو بيكاســو تحفتــه “غرينيــكا” ردا عــى الحــرب األهليــة اإلســبانية .وأنتــج غويــا “كــوارث الحــرب” كتعليــق وحكــم عــى أهــوال عــره.
لكــن مــا يعــرض علينــا اليــوم هــو ســمكة قــرش ميتــة ومخللــة يف امليثانــول (.)Formaldehyde
الفــن نفســه هــو الــذي تــم قتلــه وتحنيطــه يف علبــة زجاجيــة .وألول مــرة منــذ قــرون ،مل يعــد لــدى الفــن يشء يخربنــا بــه عــن العــامل الــذي
نعيــش فيــه .لقــد أصبــح ملكيــة محتكــرة مــن طــرف مجموعــة صغــرة مــن االنتهازيــن والفنانــن البعيديــن عــن الواقــع والحيــاة .وإذا أظهــر
الفــن المبــاالة بالحيــاة الواقعيــة وباهتاممــات النــاس ،ال عجــب أن يبــدي النــاس الالمبــاالة الكاملــة تجــاه الفــن.
آالن وودز
يحتــاج عرصنــا إىل هريونيمــوس بــوش خــاص بــه ليضــع مــرآة أمــام وجهــه ويظهــره كــا هــو .ال بــد أن مثــل هــؤالء
لندن  23دجنرب 2010
الفنانــن موجوديــن يف مــكان مــا لكــن أصواتهــم غــر مســموعة .لقــد طمســهم كرنفــال جنــي األمــوال الصاخــب
ترجمة :أنس رحيمي
الــذي يســيطر عــى الفــن متامــا مثلــا يســيطر عــى بقيــة املجتمــع .لكــن عاجــا أم آجــا ،ســيتمكن صــوت الفــن
 29ماي 2020
الحقيقــي ،الصــوت الصــادق والشــجاع ،مــن أن يصــر مســموعا ،وســتصري االنســانية أكــر ث ـراء بــه.
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لقاء مع مناضل جزائري

الجزائر

بعد سنتني من بداية الحراك

يجب بناء قيادة ثورية

(حوار مع مناضل عاميل) الرفيق الجزائري ياسني

يكاد

الحــراك الثــوري
الجزائــري يتــم ســنتني
مــن عمــره ،ال بــد أنــه يحتــاج إىل تقييــم
واســترشاف لآلفــاق ،مــا هــي ،مــن وجهة
نظــرك ،العوامــل التــي أدت إىل انــدالع
الحــراك ومــا هــي مطالبــه الرئيســية؟
العامــل الرئيــي هــو انهيــار القــدرة
الرشائيــة خــال الخمــس الســنوات األخــرة،
باإلضافــة اىل عاملــن ثانويني :األول اســتفحال
رجــال األعــال و ظهــور هيمنتهــم للعلــن،
الثــاين العهــدة الخامســة رغــم رغبــة
الشــعب يف التغيــر .كان املطلــب الرئيــي
هــو ال للعهــدة الخامســة ،وال للفســاد( .مــا
كانــش الخمســة يــا بوتفليقــة) (كليتــوا لبــاد
يــا الرساقــن) قبــل أن تتطــور املطالــب.

مــا هــي القــوى االجتامعيــة التــي
قــادت الحــراك؟
مــن صعــب تحديــد قــوى اجتامعيــة معينــة قــادت الح ـراك ،يف بدايــة الح ـراك
الرفــض كان شــامال لجميــع السياســيني املقربــن للنظــام أو املعارضــن لــه ،أمــا املجتمع
املــدين و النقابــات فكانــت غائبــة متامــا نظ ـرا لهشاشــتها لذلــك فقــد كان الح ـراك
فعــا مــن دون قيــادة و مــن دون بوصلــة.

سياســية ،يف مقدمتهــا حركــة رشــاد االســامية ،باإلضافــة لبعــض األحـزاب الليرباليــة أو
اليســارية .و هــو مــا جعلــه يكتســب بعــد ذلــك خطابــا سياســيا وتنظيــا وإن كان
غــر معلــن ،وهــو خطــاب ليـرايل وتنظيــم يهيمــن عليــه الليرباليــون واالســاميون ،مام
تســبب يف ابتعــاد الطبقــات الشــعبية عنــه أكــر فأكــر وتناقــص أعــداد املتظاهريــن
جمعــة بعــد جمعــة ،ثــم توقــف املظاهـرات كليــة بعــد بدايــة الوبــاء.

لقد سقط بوتفليقة ،هل سقط النظام؟

مــا هــي ،مــن وجهــة نظركــم ،منظــورات الحــراك ومــا هــي مهــام
املناضلــن املاركســيني داخلــه؟

ما هي ،من وجهة نظركم ،نقاط قوة ونقاط ضعف الحراك؟

رأيــي الشــخيص ،كمناضــل ماركــي ،هــو أنــه يجــب البنــاء خــارج الح ـراك ،أي
بنــاء خطــاب ماركــي مضــاد للخطــاب الليـرايل املهيمــن عــى الحـراك حاليــا .و ذلــك
ألن أغلــب الطبقــات الشــعبية اصبحــت تــرى فيــه خط ـرا ( إمربياليــا بالخصــوص)
ولرفــض قيادتــه املعلنــة تبنــي املطالــب العامليــة والطبقــات الشــعبية عمومــا (وصــل
األمــر لرفــع شــعارات مــن نــوع مطالبنــا سياســية و ليســت اجتامعيــة) ولكــن لالمانــة
ال يتفــق جميــع الرفــاق معــي يف هاتــه النظــرة ،اذ أن هنــاك فريقــا يــرى أن األنســب
هــو البنــاء داخلــه برفــع شــعارات عامليــة و اجتامعيــة تجلــب الطبقــات الشــعبية و
تحقــق الزخــم الــازم لقلــب الطاولــة عــى القيــادة الليرباليــة الحاليــة.

بالتأكيد ال !
الحــراك لــه نقطــة قــوة واحــدة ،هــي العــدد الهائــل مــن األشــخاص الذيــن
جمعهــم ،اذ ميكــن الحديــث عــن عــدة ماليــن مــن املتظاهريــن؛ أمــا نقــاط ضعفــه
فيمكــن حرصهــا يف نقطتــن أساســيتني :غيــاب كيل لرايــة سياســية أو خطــاب ســيايس
داخــل الح ـراك ،وغيــاب أي نــوع مــن التنظيــم داخلــه

أين وصل الحراك اليوم؟
الحـراك فقــد زخمــه بعــد اســتقالة بوتفليقــة وأصبــح عــدد املشــاركني يف تناقــص،
املتظاهــرون الذيــن بقــوا بعــد يف الحـراك أغلبهــم منتمــون أو متعاطفــون مــع تيارات
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يف أزمة

الرأســالية  ،مل يعــد
بإمكاننــا أن نخدع أنفســنا
بــأن مــن يــرق العــال
مــن مثــار عملهــم كل يــوم ويرســلهم إىل املســلخ باســم
الربــح ميكــن أن يغــر املنطــق يتقــرب مــن القطاعــات أكــر
اضطهــادا ً .اإلصالحيــة ماتــت وال مجــال حتــى للتســويات
النزوليــة .لقــد أظهــر الوبــاء املصالــح الحقيقيــة التــي
تدافــع عنهــا حكومــات جميــع البلــدان .لذلــك ،بصفتنــا
التيــار املاركــي األممــي ،نناضــل جنبــا إىل جنــب مــع هــذه
القطاعــات العامليــة ،التــي نحــن جــزء منهــا ،لبنــاء بديــل.
نحــن شــباب وعــال مــن جميــع الجنســيات ،منظمــن يف
فــروع يف أكــر مــن  40بلــدا مختلفــا.
قوتنــا وثقتنــا يف الطبقــة العاملــة ويف الشــباب  ،الذيــن
عانــوا يف جميــع البلــدان مــن عواقــب اإلدارة القاســية ألزمــة
الوبــاء .الجــواب الوحيــد ،كــا تظهــره الحــركات يف جميــع
أنحــاء العــامل لهــذا الوضــع هــو النضــال العــام و األممــي.
هدفنــا تنظيــم هــذا النضــال وتوجيهــه نحــو النظــام الــذي يجــب إســقاطه.
لقــد دفعنــا الحجــر الصحــي األول إىل تجربــة أســاليب جديــدة ،تتــاىش مــع
الوضــع الجديــد ،لضــان النقــاش الســيايس مــع العــال والشــباب .لذلــك أطلقنــا
مجموعــات الدراســة املاركســية ،نقاشــات منتظمــة حــول الشــؤون الجاريــة ،وتاريــخ
ونظريــة الحركــة العامليــة والطالبيــة.
يف خضــم الوبــاء مل يســتفد العــال مــن أي حاميــة وذلــك لضــان مواصلــة
مراكمــة الــروة لصالــح بضعــة مــن أصحــاب املاليــر .ولهــذا أطلقنــا حملــة إلغــاق
األنشــطة غــر األساســية ويف بعــض الــركات متكنــا مــن تنظيــم العــال إلغــاق
اإلنتــاج ويف أخــرى ،رضوريــة ،لضــان إجــراءات أمنيــة ناجحــة .ومــن هنــا نشــأ
تيارنــا النقــايب “( ”Giornate di Marzoأيــام مــارس) مــن اإلرضابــات الرائعــة التــي
حدثــت يف تلــك الفــرة.
مــن ناحيــة أخــرى  ،أطلقنــا حملــة تجاه الشــباب وأنشــأنا تنســيقًا وطنيًــا للطالب
يف أعقــاب اإلحبــاط الناتــج عــن التعلــم عــن بعــد  ،والــذي يعمــق عــدم املســاواة.
يســاعدنا هــذا العمــل يف األشــهر األخــرة عــى التدخــل بــن الطــاب ملحاربــة نظــام
يــرق منهــم الحــارض واملســتقبل .إىل جانــب هاتــن الحملتــن املركزيتــن  ،كنــا دامئًــا
أمــام املــدارس (عندمــا تكــون مفتوحــة) واملصانــع واملظاهــرات لنــر صحيفتنــا
“”Rivoluzioneواملناقشــة مــع مئــات األشــخاص.

كل هــذا العمــل ســمح لنــا بالنمــو يف
املــدن التــي كنــا حارضيــن فيهــا  ،ولكــن أيضً ــا
لبــدء عمــل يف مناطــق جديــدة متا ًمــا  ،مثــل
مناطــق فينيتــو وبوغليــا ويف العديــد مــن
املــدن األخــرى.
يقــدم العــام الجديــد نفــس تناقضــات
العــام الســابق و بشــكل أكــر عمقًــا .مل يتــم
عمــل أي يشء الحتــواء الوبــاء أو لحاميــة
العــال أو حتــى لضــان رجــوع الطــاب إىل
املــدارس يف أمــان .لذلــك  ،ســنواصل حمالتنــا
يف هــذا االتجــاه  ،ونظـرا للرسعــة التــي تتطــور
بهــا األحــداث ســنعمل عــى رفــع مســتوى
التعبئــة.
لقــد نرشنــا كتــاب أالن وودز وتيــد
غرانــت «لينــن وتروتســي مــا هــي مواقفهــا
الحقيقيــة ؟»  ،والــذي ســنعرضه عــى اإلنرتنــت
 ،وكذلــك ســيكون لدينــا نــدوة عــن ميــاد الحــزب الشــيوعي اإليطــايل  ،مبناســبة
الذكــرى املئويــة.
اتجاهــا إىل  8مــارس  /آذار  ،نقــوم ببنــاء مؤمتــر نســايئ ،يومــي الســادس والســابع
مــن الشــهر ،ملناقشــة االضطهــاد الــذي يخيــم عــى النســاء يف ظــل هــذا النظــام،
والــذي تفاقــم بســبب أزمــة الوبــاء ،ومــا العمــل لتحررهــن.
انطالقــا مــن كل هــذا نهــدف إىل االســتفادة مــن الوضــع لبنــاء القــوى البديلــة
يف أرسع وقــت ممكــن.
إن التحــركات األخــرة يف لبنــان والجزائــر واملغــرب وإيـران وغريهــا مصــدر إلهــام
كبــر لنــا .إن الجامهــر العربيــة والعــامل أجمــع يظهــرون أنهــم مل يعــودوا راغبــن
للمعانــاة يف صمــت  ،بــل خــوض ال ـراع كــا مل يحــدث مــن قبــل .كل مــا يحــدث
مــن حولنــا بطبيعتــه اســتثنائية يوضــح أن العــال هــم املحــرك الحقيقــي للمجتمــع
وأن الشــباب هــم أملــع شــعلة وأن اتحــاد نضاالتهــم ،يف جميــع أنحــاء العــامل  ،وحــده
مــا ميكــن مــن تغيــر األوضــاع ح ًقــا .بعــد كل يشء ،مــن ســبق لــه أن رأى رئيــس
الواليــات املتحــدة يلجــأ إىل ملجــأ قبــل حركــة «»Black Lives Matter؟
النظــام الــذي يفشــل يف ضــان كرامــة النــاس وصحتهــم وتعليمهــم وال ميكنــه
حتــى أن يضمــن حياتهــم يف مواجهــة الفــروس هــو نظــام فاســد يســتحق الهــاك.
لكــن لــي يحــدث هــذا يف أرسع وقــت ممكــن  ،هنــاك حاجــة أيضً ــا إىل برنامــج و
حــزب .إذا كنتــم تتفقــون مــع أفكارنــا ،انضمــوا إلينــا !

الزبري باسم الفرع االيطايل

لقاءات مع الفروع األممية

مبناســبة مــرور عــر ســنوات عــى انطــاق الحراك الثــوري يف منطقتنا ،ويف ســياق أممــي يتميز باحتــداد الرصاع الطبقــي يف مختلف
بلــدان العــامل (مــن هونــغ كونــغ إىل تشــييل ،مــرورا بالهنــد وباكســتان ولبنــان ،بــل وحتــى إيطاليــا وفرنســا والواليــات املتحــدة
األمريكيــة ،الــخ) ،أجرينــا هــذه الحــوارات مــع عــدد مــن املناضلــن الثوريــن القياديــن يف بعــض فــروع التيــار املاركــي االممــي
(الفــرع الفرنــي ،الفــرع الكنــدي ،الفــرع الباكســتاين ،الفــرع االيطــايل ،الفــرع البلجيــي) طلبنــا منهــم فيهــا تقديــم صــورة عــن
وضــع وآفــاق الـراع الطبقــي يف بلدانهــم ،وأشــكال تدخلهــم ،مــع رســالة لشــباب وعــال منطقــة شــال افريقيــا والرشق األوســط.
وقــد جــاءت ردودهــم مفعمــة بالتفــاؤل الثــوري والثقــة يف قــدرة الطبقــة العاملــة عــى التغيــر الثــوري ويف مســتقبل االشـراكية،
مــع التأكيــد عــى أن املهمــة امللحــة اليــوم عــى كاهــل املاركســيني يف كل مــكان هــي بنــاء األحـزاب املاركســية الثوريــة القــادرة عــى
قيــادة نضــاالت الطبقــة العاملــة وعمــوم الكادحــن قطريــا وعــى الصعيــد األممــي ،وهــذه هــي بالضبــط املهمــة التــي نســعى،
نحــن التيــار املاركــي األممــي ،إىل إنجازهــا ،وندعــو كل مــن يتفــق معنــا أن يلتحــق بنــا يف هــذا النضــال التاريخــي العظيــم.
عاشت نضاالت الطبقة العاملة العاملية !
عاش التيار املاركيس األممي !
يا عامل العامل اتحدوا !
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أليكس باسم الفرع الكندي

الرفــاق األعـزاء ،أتقــدم إليكــم بأحــر التحايــا باســم منظمــة Fightback / La
 ، Riposte Socialisteالفــرع الكنــدي للتيــار املاركــي األممــي .قبــل  20عامــا
كنــا أصغــر مجموعــة يســارية يف كنــدا وكان لدينــا  03رفــاق فقــط ،لكــن اآلن،
وبفضــل األفــكار وأســاليب العمــل الصحيحــة للتيــار املاركــي األممــي ،أصبحنــا
أكــر منظمــة ماركســية يف كنــدا ،تضــم حــوايل  400عضــو.
تكمــن نقــاط قوتنــا الرئيســية يف تورنتــو ،التــي تعتــر أكــر مدينــة ،ومونرتيــال
يف كيبيــك الناطقــة بالفرنســية ،وإدمونتــون يف الغــرب .إال أننــا ننمــو يف جميــع
أنحــاء البــاد .لقــد تطورنــا برسعــة كبــرة بفضــل تنظيمنــا ملجموعــات النقــاش
املاركســية يف الجامعــات ،لكننــا بدأنــا اآلن نزيــد مــن تواجدنــا بــن صفــوف الطبقــة
العاملــة والنقابــات.
نحــن ننظــم مدرســة مونرتيــال املاركســية الشــتوية ،والتــي هــي أكــر حــدث
ماركــي يف كنــدا .ســتكون هــذا العــام متاحــة عــى اإلنرتنــت يف الفــرة مــن 13
إىل  15فربايــر ،مــع ترجمــة إىل اللغتــن اإلنجليزيــة والفرنســية ،ونهــدف إىل الوصــول إىل  1000مســجل .ميكنكــم الحصــول عــى املعلومــات عــى الرابــط التــايل https://www.
 .marxist.ca/schoolوباإلضافــة إىل املدرســة الشــتوية ،نحــن املنظمــون الرئيســيون ملظاهــرة فاتــح مــاي يف تورنتــو ومظاهــرة عيــد العــال يف مونرتيــال.
نحن متفائلون أنه مع استمرار العمل الجاد والتجذر العام الذي يعرفه املجتمع ،سنتمكن من اخرتاق حاجز  500عضو هذا العام.
ويف الختــام نــود أن نتقــدم بأطيــب تحايانــا الثوريــة لكــم وللعــال الشــباب يف شــال أفريقيــا والــرق األوســط .نحــن معــا نحــارب اإلمربياليــة ،أنتــم يف الخطــوط األماميــة
ونحــن يف بطــن الوحــش .باتحادنــا معــا ســوف نســقط الرأســالية ونبنــي فيدراليــة اشـراكية عامليــة!

هل لك أن تقدم لنا تعريفا مبنظمتكم  Revolution؟
( Revolutionالثــورة) هــو اســم املجلــة الناطقــة بالفرنســية للفــرع البلجيــي للتيــار املاركــي األممــي.
ونظـرا لكــون بلجيــكا بلــد ثنــايئ اللغــة ،فإننــا نصــدر أيضا جريــدة باللغــة الهولنديــة تســمى ( Vonkأي الـرارة).
نحن منثل اليسار املاركيس بني صفوف الشباب وداخل الحركة العاملية املنظمة ،وخاصة يف النقابات.

ما هي أبرز األنشطة التي نظمتموها أو شاركتم فيها خالل عام 2020؟

ج :لقــد تســبب اإلغالقــان منــذ بدايــة الجائحــة يف عــام  2020يف زيــادة صعوبــة التعبــر عــن الــراع
الطبقــي ،لكنهــا مل يقضيــا عليــه بــل عــى العكــس مــن ذلــك .واصلنــا تنظيــم أنشــطتنا السياســية يف الجامعــات
عــر اإلنرتنــت ،مــرة كل أســبوعني تقريبــا .وقــد غطــت هــذه األنشــطة مواضيــع متنوعــة ت ـراوح بــن األزمــة
الصحيــة العامليــة والقمــع البوليــي ونظريــة املؤامــرة ،وقضايــا نظريــة مثــل االقتصــاد املاركــي...
ويف عــدة مناســبات قمنــا يف بعــض مناطــق بروكســل بالتدخــل بنشــاط يف نضــاالت عــال قطــاع الصحــة.
كــا تدخلنــا شــهر شــتنرب يف إرضاب طويــل قــام بــه عــال مصنــع الجعــة (- )AB Inbevالــذي يصنــع ،مــن بــن
أشــياء أخــرى ،بــرة  - Jupilerللمطالبــة بتطبيــق إجـراءات صحيــة أكــر رصامــة .كــا أخذنــا زمــام املبــادرة ،أو
شــاركنا ،يف بعــض النضــاالت الجامهرييــة ضــد العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي وضــد النزعــة االســتعامرية
التــي مــا ت ـزال مســتمرة .وقمنــا كذلــك بــدور نشــيط يف املظاه ـرات الكبــرة لحركــة حيــاة الســود مهمــة يف
بروكســل.

ما هي خططكم للنمو خالل العام القادم؟
نحــن طموحــون .ســنعمل يف شــهر مــارس عــى تنظيــم مدرســتني ماركســيتني كبريتــن عــر اإلنرتنــت
(باللغتــن الفرنســية والهولنديــة) بتنســيق مــع فــروع التيــار املاركــي األممــي الفرنســية والســويرسية والكنديــة
أريك باسم الفرع البلجييك
والهولنديــة .مــن بــن املوضوعــات الرئيســية ســيكون هنــاك موضــوع كومونــة باريــس مبناســبة الذكــرى 150
لتأسيســها .وســتكون تلــك فرصــة الطــاع جمهــور أوســع عــى تلــك الثــورة العامليــة العظيمــة األوىل ودروســها
بالنســبة للامركســيني اليــوم .نريــد أن نجمــع  300شــخص حــول هــذه املدرســة املاركســية.
الكثــر مــن النــاس ،وخاصــة الشــباب ،يكتبــون لنــا بانتظــام مــن أجــل معرفــة املزيــد عــن منظمتنــا وأفكارنــا .ومــن بــن املعــارك املهمــة التــي ينبغــي خوضهــا هــو تفكيــك
أفــكار مــا بعــد الحداثــة والحــركات النســوية.
يف بروكســل عــى وجــه الخصــوص ،هنــاك أيضــا معركــة ضــد القمــع البوليــي العنــري والــذي ســنقوم بالتظاهــر ضــده .إال أننــا عــى نطــاق أوســع ســنواصل البنــاء عــى
أســس نظريــة صلبــة وإقحــام منظمتنــا يف النضــاالت الحقيقيــة للشــباب والعــال ضــد االســتغالل الرأســايل.

ما هي رسالتك للشباب والعامل يف شامل إفريقيا والرشق األوسط؟
لقــد حــان الوقــت اآلن للثــورة العامليــة .بعــد  10ســنوات عــى «الربيــع العــريب» مل يتــم حــل أي مــن القضايــا امللتهبــة .بــل يف بعــض البلــدان ،وبعــد اإلطاحــة بالديكتاتوريــن
املكروهــن ،أصبــح الوضــع االجتامعــي واالقتصــادي والســيايس أســوء مــا كان عليــه قبــل انتفاضــة  .2011/2010ميكــن ملنطقتكــم أن تكــون جنــة فــوق األرض ،ميكنهــا أن تكــون
مجتمعــا للوفــرة والســام ،ليســت هنــاك مــن حتميــة طبيعيــة ميكنهــا أن تفــر الحــروب واالضطرابــات والديكتاتوريــات واالســتغالل والقمــع .ليــس هنــاك مــن مســتقبل يف
ظــل الرأســالية وتحــت الهيمنــة اإلمربياليــة ،وحدهــا الثــورة االشـراكية القــادرة عــى تحريــر اإلمكانــات اإلبداعيــة واإلنتاجيــة الكاملــة للشــباب والعــال وصغــار الفالحــن.

46

دروس الثورة العربية

حميد عيل زاده من املركز

لقــد مــرت عــر ســنوات منــذ
انطــاق الـرارة األوىل للربيــع العــريب.
فبعــد أن اندلعــت الثــورة عــى إثــر
وفــاة محمــد البوعزيــزي يف تونــس،
امتــدت ،مثــل النــار يف الهشــيم ،إىل
الجزائــر ومــر ومــن هنــاك إىل كل
ركــن مــن أركان العــامل العــريب والــرق
األوســط.
كيــف أمكنهــا أن تنتــر بهــذه
الطريقــة؟ الســبب هــو أن نفــس
الظــروف ســادت يف كل ركــن مــن
أركان املنطقــة :الفقــر والبطالــة
والديكتاتوريــة الخانقــة .لقــد قامــت
جامهــر ،بــدون أي تنظيــم أو قيــادة
أو خطــط مســبقة ،باقتحــام الســاء،
عــى حــد تعبــر ماركــس .وقــد وقــف
يف مواجهتهــا ليــس فقــط قــوات أجهــزة الدولــة
الهائلــة وكل الطبقــات الســائدة يف العــامل بــأرسه ،بــل أيضــا املثقفــون الليرباليــون.
ومــع ذلــك فلــم متــض ســوى بضــع أســابيع حتــى اضطــروا جميعــا للرضــوخ لســلطة
نفــس تلــك الجامهــر التــي تجاهلوهــا بــازدراء طيلــة عقــود .والحقــوق الدميقراطيــة،
التــي مل يســتطع الليرباليــون تحقيقهــا رغــم ســنوات مــن امللتمســات واالســتجداء،
صــارت أم ـرا واقعــا بفضــل النضــال الجامهــري املبــارش .وعنــد كل نقطــة تحــول يف
مســار الثــورة ،كانــت الجامهــر هــي التــي تدفــع املجتمــع إىل األمــام ،بينــا حاولــت
الطبقــة الســائدة وخدمهــا الربجوازيــون الصغــار كبــح الحركــة بــكل قوتهــم.
ال يشء ميكنــه أن يصمــد أمــام قــوة الحركــة الجامهرييــة .لكــن ورغــم ذلــك فقــد
تعرضــت تلــك الحركــة للهزميــة ،وإن بشــكل مؤقــت ،وانتقلــت الثــورة املضــادة إىل
الهجــوم .أفســحت تلــك الطاقــة الثوريــة الطريــق أمــا التعــب والتشــاؤم .يف مــر
ســجن نظــام الســييس آالف الثــوار .ويف ســوريا وليبيــا واليمــن ،اتخــذت الثــورة
املضــادة طابعــا همجيــا بشــكل خــاص .ومتكنــت األنظمــة يف املغــرب وتركيــا ودول
الخليــج مــن تثبيــت اســتقرارها مجــددا.
يخربنــا الليرباليــون أن هــذه الهزائــم ســببها أن الجامهــر قــد تحركــت بــأرسع
مــا يجــب ،ورفعــت ســقف التوقعــات أكــر مــا يجــب ،وحاولــت تغيــر أشــياء
كثــرة يف وقــت واحــد .مــن املعتــاد ســاع مثــل هــذا القــول مــن هــؤالء الســيدات
والســادة .يقولــون« :الجامهــر ليســت مســتعدة كــا تــرى»« .الجامهــر جاهلــة
وأميــة وعاجــزة عــن تســيري املجتمــع بالطريقــة التــي ينبغــي أن يُســر بهــا» .لكــن
الواقــع هــو أن املشــكلة تكمــن يف أن الحركــة ،التــي عرقلهــا هــؤالء الليرباليــون
أنفســهم عنــد كل منعطــف ،قــد تحركــت برسعــة أقــل مــا يجــب ومل تقطــع كل
املســافة التــي كان يجــب عليهــا قطعهــا .وبينــا متــت اإلطاحــة برؤســاء بعــض الــدول
مثــل تونــس ومــر واليمــن وليبيــا ،فقــد ظــل جهــاز الدولــة ومفاتيــح االقتصــاد يف
أيــدي نفــس الطبقــة الســائدة القدميــة ،أي نفــس تلــك الطبقــات الرأســالية التــي
نهبــت واضطهــدت شــعوب املنطقــة لعقــود.
يعتقــد الليرباليــون أن غيــاب الدميقراطيــة يعــود إىل االختيــارات الفرديــة ملــن
هــم يف الســلطة .لكــن الواقــع هــو أن ذلــك انعــكاس ملــأزق الرأســالية التــي هــي
نظــام عاجــز عــن توفــر الرضوريــات األساســية للجامهــر يف العــامل العــريب .وقــد

كان هــذا هــو الســبب الجــذري لثــورات  .2011وألن الثــورة مل تعالــج هــذا املشــكل
الجــذري فقــد تعرضــت للهزميــة يف النهايــة .إال أن هــذا يعنــي أيضــا أن نفــس
التناقضــات مــا تـزال قامئــة حتــى اليــوم ،بــل لقــد تفاقمــت .يف عــام  2011كان هنــاك
حــوايل مثانيــة ماليــن شــخص يف الــرق األوســط وشــال إفريقيــا يعيشــون تحــت
خــط الفقــر ،البالــغ  1.90دوالر يف اليــوم .لكــن بحلــول عــام  ،2018ارتفــع هــذا العــدد
إىل  28مليــون .ناهيــك عــن بطالــة الشــباب التــي اســتمرت تتزايــد باطـراد منــذ ذلــك
الحــن .مل يســبق للفقــر والبــؤس أن عرفــا مثــل هــذه املســتويات العاليــة يف تاريــخ
العــامل العــريب.
ال يوجــد أي مخــرج للجامهــر العربيــة عــى أســاس الرأســالية .ويف حــن أن
املوقــف قــد يبــدو قامتــا ،إال أن هنــاك تيــارات قويــة ترتاكــم تحــت الســطح .إن
التناقضــات التــي أدت إىل الثــورة يف املقــام األول اســتمرت تتفاقــم منــذ ذلــك الحــن.
الغضــب واإلحبــاط منت ـران يف كل ركــن مــن أركان املنطقــة .االنفجــارات الثوريــة
احتــاالت يحبــل بهــا الوضــع برمتــه .لكــن تلــك االنفجــارات ســتبدأ مــن مســتوى
أعــى نوعيــا مــن ســابقاتها ،ســتكون أقــل ســذاجة وأكــر جذريــة .لقــد تعلمــت
الجامهــر ،بتجربتهــا املريــرة ،أن أســاليب الثــورات املاضيــة ال تكفــي لحــل املشــاكل.
وعــاوة عــى ذلــك فــإن الحركــة تتخصــب بجيــل جديــد مــن الشــباب الذيــن نشــأوا
يف ســنوات مــا بعــد الثــورة ،والتــي هــي ســنوات اتســمت ،عــى عكــس حقبــة مــا
قبــل  ،2011بعــدم االســتقرار العــام والنضــاالت املريــرة.
لقــد رأينــا يف الســنوات املاضيــة بشــائر مــا ســوف يــأيت ،يف كل مــن لبنــان
والجزائــر والعـراق واألهــم يف الســودان ،حيــث رأينــا مزاجــا أكــر تقدمــا وأكــر نضالية
وكفاحيــة مــن املوجــة األوىل مــن الثــورات .ونذكــر باألخــص الثــورة الســودانية التــي
بلغــت ذروتهــا بــإرضاب عــام ثــوري يبــر باألحــداث التــي سنشــهدها يف الفــرة
املقبلــة.
لقــد تســببت جائحــة كوفيــد  19يف عرقلــة طفيفــة لتلــك الحــركات ،لكــن ال
ينبغــي أن يخدعنــا هــذا .هنــاك مــد ثــوري جديــد يتحــر يف كل مــكان .مل تكــن
قاعــدة دعــم الطبقــات الســائدة ،يف أي وقــت مــى ،أضعــف مــا هــي عليــه اآلن.
وإذا كانــوا مــا يزالــون صامديــن ،فــإن ذلــك يرجــع فقــط إىل االرتبــاك املؤقــت للطبقــة
العاملــة.

إن مهمــة الثوريــن يف مثــل هــذه الظــروف هــي أن يتعلمــوا مــن دروس املــايض .أن يعملــوا بــأرسع مــا ميكــن عــى بنــاء
القيــادة والتنظيــم الثوريــن اللذيــن مل يكــن لهــا وجــود خــال الثــورة األوىل ،وأن يطرحــوا برنامجــا ثوريــا يربــط بوضــوح
النضــاالت الدميقراطيــة واالقتصاديــة للجامهــر العربيــة بهــدف الثــورة االش ـراكية.
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هل ميكنك أن تقد لنا تعريفا مبنظمتكم الل سالم (التحية الحمراء)؟

آدم باسم الفرع الباكستاين

الل ســام منظمــة ماركســية ثوريــة هــي الفــرع الباكســتاين للتيــار املاركــي األممــي .لهــذه املنظمــة وجــود يف جميــع أنحــاء البــاد وهــي تعمــل عــى بنــاء حــزب عــى
غـرار الحــزب البلشــفي بقيــادة لينــن مــن أجــل قيــادة ثــورة اشـراكية يف هــذا البلــد.
نصــدر جريــدة شــهرية منتظمــة بعنــوان  ،Worker Namaوالتــي هــي لســان حــال املنظمــة ويتــم بيعهــا بــن العــال والطــاب يف جميــع أنحــاء البــاد .كــا نصــدر
بانتظــام ،كل ثالثــة أشــهر ،مجلــة نظريــة ،اســمها الل ســام ،تضــم تحاليــل وكتابــات ماركســية .ونرشنــا يف الســنوات األخــرة كذلــك العديــد مــن الكتــب حــول املاديــة
الديالكتيكيــة ،وتــي غيفــارا ،ونقــد الليرباليــة وقضايــا مثــل التأثــر الصينــي يف باكســتان ،والنـزاع يف كشــمري ...كــا نســتعمل مواقــع الكرتونيــة وقنــاة تلفزيونيــة عــى اإلنرتنــت
والعديــد مــن األنشــطة األخــرى لنــر رســالتنا.
تنشــط منظمتنــا يف كل الجامعــات الكــرى يف جميــع أنحــاء البــاد ،وتلعــب دو ًرا مهـ ًـا يف السياســة الطالبيــة اليســارية يف البــاد .وقــد نظمنــا يــوم  19دجنــر ،يومــا نضاليــا
طالبيــا عــى املســتوى الوطنــي ،يف حــوايل 30
مدينــة ،شــارك فيــه بحــاس ثــوري مئــات
الشــباب العاطلــن والطــاب ،ضــد الهجــات
التــي تشــنها الطبقــة الســائدة مبــا يف ذلــك
رفــع أســعار رســوم التســجيل والبطالــة
واالعتــداء عــى النســاء وحظــر نقابــات
الطــاب والخصخصــة وقضايــا أخــرى.
كــا أننــا نعمــل داخــل الحركــة النقابيــة
يف جميــع أنحــاء البــاد ،وقــد قمنــا بــدور
رائــد يف حركــة عــال قطــاع الصحــة يف
جميــع أنحــاء البــاد ،خاصــة خــال جائحــة
كورونــا ،عندمــا كان عــال الصحــة يحتجــون
مطالبــن بتوفــر معــدات الســامة واملــوارد
األخــرى .لقــد متكنــا مــن توحيــد نضــال
األطبــاء واملســعفني واملمرضــن وعــال
النظافــة عــى أرضيــة واحــدة ولعبنــا دورا
رئيســيا يف بنــاء «تحالــف الصحــة الكبــر»
يف جميــع أنحــاء البــاد ،والــذي مــا يــزال
يناضــل ضــد خصخصــة املستشــفيات.
كــا يقــوم مناضلــو ومناضــات الل ســام دامئــا بــدور مهــم يف حركــة القوميــات املضط َهــدة ،ســواء الحركــة الســندية أو البلوشــية أو البشــتونية أو الكشــمريية أو غريهــا مــن
الجنســيات املضط َهــدة يف باكســتان.
وأطلقنــا حملــة جامهرييــة مــن أجــل حقــوق النســاء ،حيــث قمنــا بخطابــات ومناقشــات ملحاربــة اضطهــاد النســاء الــايئ يواجهــن أســوء أنــواع القهــر يف هــذا البلــد .إال
أن كل هــذه األنشــطة تســتدعي أيضــا الهجــات علينــا مــن جانــب أعدائنــا والقمــع البوليــي .تعــرض اثنــان مــن مناضــي الل ســام لالختطــاف عــى يــد أجهــزة الدولــة خــال
العــام املــايض ،أحدهــا يف يوليــوز واآلخــر يف نوفمــر .إال أنــه قــد تــم فــرض إطــاق رساحهــا يف نهايــة املطــاف بعــد حملــة أمميــة عظيمــة ،نظمهــا التيــار املاركــي األممــي يف
جميــع أنحــاء العــامل ،احتــج خاللهــا قــادة نقابيــون وسياســيون يســاريون ونــواب يســاريون وطــاب ونشــطاء سياســيون أمــام مقـرات الســفارات الباكســتانية وكتبــوا رســائل إىل
الســلطات املعنيــة تطالــب باإلفـراج عــن هــؤالء املناضلــن.
يســتلهم الرفــاق هنــا الحــاس الثــوري مــن نضــاالت شــباب وعــال الــرق األوســط وشــال إفريقيــا ويتابعــون األحــداث هنــاك عــن كثــب .لقــد فاجــأت الثــورات العربيــة
يف عــام  2011العــامل بأكملــه .لكــن الرفــاق يف باكســتان كانــوا يعرفــون بالفعــل التقاليــد الثوريــة للمنطقــة وتاريخهــا وكانــوا مدركــن جيــدا أن الشــعوب هنــاك ســوف تثــور
مجــددا ضــد الظلــم عاجــا وليــس آجــا.
لقــد كانــت التطــورات الثوريــة يف الســودان خــال العــام املــايض ملهمــة ح ًقــا وقدمــت الكثــر مــن الــدروس للرفــاق هنــا ،وكذلــك الحــركات الجامهرييــة يف الجزائــر والعـراق
وإيـران ،وقبــل كل يشء يف لبنــان ،كانــت مصــدر الكثــر مــن اإللهــام والحــاس للشــعب الباكســتاين.
وأخـرا ،لكــن ليــس آخـ ًرا ،لقــد ألهمــت حركــة الشــعب الفلســطيني أجيــالً مــن الثــوار هنــا ،وأصبحــت جــز ًءا ال يتجــزأ مــن الشــعر الثــوري والشــعارات الثوريــة والسياســة
الثوريــة هنــا ،ويعــر الرفــاق هنــا عــن تضامنهــم الكامــل مــع تلــك الحركــة.
إننــا نبعــث بتحايانــا الثوريــة لشــعوب تلــك املنطقــة التــي تناضــل ضــد قمــع األنظمــة والنهــب واالســتغالل اإلمربياليــن ،ونريــد أن نقــول إن الســبيل الوحيــد للخــروج مــن
هــذا الكابــوس هــو اإلطاحــة بالرأســالية مــن خــال ثــورة اشـراكية.
نحن معكم يف هذا الكفاح ضد االستبداد ورأس املال املتعطش للدماء ونتعهد مبحاربة هذا الخطر حتى النهاية.

عاش عامل الرشق األوسط وشامل أفريقيا!
عاش الشباب الثوري يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا!
يا عامل العامل اتحدوا!
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أوبري باسم الفرع الفرنيس

الرفيــق أوبــر ،هــل ميكنــك أن تقــدم لنــا تعريفــا
مبنظمتكــم (Révolutionالثــورة) ؟
 Révolutionمنظمــة تدافــع عــن األفــكار املاركســية بــن
صفــوف الشــباب والحركــة العامليــة .نســعى جاهديــن مــن خــال
جريدتنــا وكراريســنا وكتبنــا وموقعنــا اإللكــروين (، )marxiste.org
إلظهــار راهنيــة وحيويــة األفــكار االش ـراكية الثوريــة .وبوجــود أكــر
مــن مائــة رفيــق اآلن ،نحــن نشــيطون للغايــة يف مــدن باريــس وليــون
ومرســيليا وتولــوز ،حيــث ننظــم أســبوعيا اجتامعــات عامــة لحلقاتنــا
املاركســية.

مــا هــي أهــم األنشــطة التــي نظمتموهــا أو
شــاركتم فيهــا خــال عــام 2020؟

قبــل اإلغــاق ،يف مــارس  ،2020شــاركنا يف اإلرضابــات العديــدة
ضــد إصــاح نظــام التقاعــد التــي اندلعــت منــذ  05دجنــر .2019
وخــال تلــك الفــرة قمنــا ببيــع مــا يقــرب مــن  2000نســخة مــن الجريــدة ،ســواء يف تلــك النضــاالت أو خــال املظاه ـرات األخــرة لحركــة الس ـرات الصف ـراء.
ويف يونيــو شــاركنا يف االحتجاجــات ضــد العنرصيــة واإلســاموفوبيا ،والتــي كانــت صــدى لحركــة حيــاة الســود مهمــة .وأخـ ًرا قمنــا ،يف بدايــة العــام الــدرايس يف شــتنرب ،قبــل
اإلغــاق الثــاين ،بتنظيــم نشــاط مكثــف يف الجامعــات للدعايــة لحلقاتنــا املاركســية ،متكنــا خاللهــا ،يف كل مــرة ،مــن اســتقطاب بضــع عـرات مــن الشــباب الذيــن يرغبــون يف
معرفــة األفــكار املاركســية قبــل االنضــام إىل منظمــة ثوريــة موثوقــة ،كــا نظمنــا لقــاءات عامــة عــر اإلنرتنــت ومــدارس ماركســية عــى املســتوى الوطنــي اســتقطبت مئــات
األشــخاص.

ما هي مخططاتكم للنمو للعام القادم؟
مــن اآلن وحتــى حلــول موعــد مؤمترنــا الوطنــي القــادم يف يونيــو ،نتوقــع أن نصــل إىل هــدف  120عضــو ،وأن منــد وجودنــا إىل مدينــة جديــدة .وقــد متكنــا يف اآلونــة األخــرة
مــن خلــق عالقــات جيــدة للغايــة مــع مناضلــن نقابيــن يرغبــون يف االنضــام إىل التيــار املاركــي األممــي .وحتــى ذلــك الحــن ســنعمل عــى عقــد املزيــد مــن اللقــاءات
العامــة .إن مدارســنا مهمــة جـدًا يف مــا يتعلــق بالتثقيــف الســيايس لرفاقنــا ورفيقاتنــا ،كــا أنهــا يف نفــس الوقــت مصــدر إلهــام .ويف هــذا الصــدد ندعوكــم للمشــاركة يف املدرســة
املاركســية عــر اإلنرتنــت ،يف مونرتيــال ،مــن  13إىل  15فربايــر ،وكذلــك مدرســة الفــروع الناطقــة بالفرنســية (التــي تجمــع بــن الرفــاق/ات الســويرسيني والبلجيكيــن والكيبيكيــن
والفرنســيني) ،والتــي ســتعقد يومــي  20و  21مــارس .وحــوايل  18مــارس ســننظم نشــاطا عــر اإلنرتنــت لالحتفــال بالذكــرى الســنوية الـــ  150لكومونــة باريــس.
يف عــام  2022ســتجرى االنتخابــات الرئاســية .ومــع اقـراب املوعــد النهــايئ ،ستشــكل نقطــة لتبلــور ســيايس عــى اليســار والــذي ينبغــي أن يســتقطب رشائــح كبــرة مــن
العــال والشــباب الراديكاليــن .ومــن أجــل التواصــل مــع هــؤالء األخرييــن ،ســوف نتدخــل يف هــذه الحملــة بوســائلنا ،لتقديــم دعمنــا النقــدي لربنامــج حركــة فرنســا األبيــة.

ما هي رسالتك للشباب والعامل يف شامل إفريقيا والرشق األوسط؟
نحــن نتابــع عــن كثــب تطــور الـراع الطبقــي يف شــال إفريقيــا والــرق األوســط .إن ثــورات  2011والحـراك والثــورة الجزائريــة والتحــركات املثــرة لإلعجــاب يف لبنــان،
مــن بــن أمــور أخــرى ،ليســت ســوى مقدمــة لحــركات ســتكون أقــوى مــن أي وقــت مــى ،عــى الرغــم مــن فـرات الرتاجــع  -املؤقتــة .علينــا جميعــا أن نســتعد لتلــك األحــداث.
ولهــذا فــإن املهمــة العاجلــة بالنســبة للامركســيني حــول العــامل هــي تشــكيل جنــن األحـزاب الثوريــة املســلحة بالنظريــة املاركســية وخربتهــا .وهــذا مــا يقــوم بــه التيــار املاركــي
األممــي ،فانضمــوا إلينــا!
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