


2

ــل  ــوفيايت قب ــاد الس ــار االتح ــد انهي ــارشة بع مب

ثالثــن ســنة )-1991 2021(، انخــرط املدافعــون 

عــن الرأســالية، مــن لرباليــن وإصالحيــن ومــن 

لــف لفهــم، يف موجــة مــن االبتهــاج والتأكيــد عــى 

فشــل االشــراكية ومــوت املاركســية وســيادة اقتصــاد 

ــخ،  ــة، ال ــة” اللربالي ــرة” و“الدميقراطي ــوق “الح الس

حيــث الجميــع ســيعيش يف ازدهــار وســالم يف أفضــل 

ــة  ــة الحنون ــة، كل هــذا تحــت الرعاي العــوامل املمكن

ــة. ــات املتحــدة األمريكي ــامل الوالي لرشطــي الع

لكــن مــا الــذي بقــي اآلن مــن كل تلــك األحــالم؟ 

حســنا، ميكننــا أن نقــول باختصــار: مل تبــق هناك ذرة 

مــن ذلــك التفــاؤل واالبتهــاج، املــزاج الســائد اليــوم 

بــن منظــري الرأســالية هــو التشــاؤم والقلــق. 

الرأســالية دخلــت أعمــق أزماتهــا، والعــامل مل يكــن 

أبــدا أكــر اضطرابــا مــا هــو عليــه اآلن، الالجئــون 

ــة:   بســبب الحــروب واملجاعــات والتغيــرات املناخي

82,4 مليــون شــخص، يشــكل األطفــال بينهــم نحــو 

ــغ 10  ــا بل ــن ارتفاع ــا ســجل الجــوع املزم %42. ك

ماليــن نســمة يف غضــون ســنة واحــدة ومــا يقــارب 

60 مليــون خــالل خمــس ســنوات. هــذا إضافــة إىل 

أنــه يوجــد أصــال مليــاري نســمة ال يحصلــون بصــورة 

منتظمــة عــى طعــام مغــذي وكايف ومأمــون. كل 

هــذا يف ظــل فائــض االنتــاج والوفــرة.

تدمــر البيئــة وصــل مســتويات مرعبــة، حيــث 

عامــي  بــن  الجنوبيــة،  القطبيــة  القــارة  كانــت 

ــن  ــن م ــار ط ــو 230 ملي ــد نح 2009 و 2012، تفق

الجليــد ســنويا، والوتــرة تــزداد تســارعا، بــل هنــاك 

 500 مــن  أكــر  انقــراض  عــن  تتحــدث  تقاريــر 

نــوع مــن الكائنــات الحيــة كل يــوم، منهــا كائنــات 

ــد كان  ــافها!! وق ــم اكتش ــل أن يت ــى قب ــرض حت تنق

ــق  ــى االطــالق، حرائ ــف ع ــف أحــر صي هــذا الصي

الغابــات وانتشــارها وصــال مســتويات غــر مســبوقة. 

ــن املســؤول؟ “االنســان هــو املســؤول”، ســتقول  م

لــك وســائل االعــالم الرأســالية والربامــج الدراســية 

و“الخــرباء”، الــخ. ومــا هــو الحــل؟ الحــل هــو 

تغيــر الســلوكات اليوميــة مثــل عــدم إشــعال أكــر 

ــن االســتحام،  ــل م ــك أو التقلي ــاح يف بيت مــن مصب

الــخ. هــذا مثــال عــن األجوبــة التــي نتلقاهــا عــادة. 

ــات 71%  ــول االحصائي ــر: تق ــع يشء آخ ــن الواق لك

ــاع حــرارة  ــوث وارتف ــازات املتســببة يف التل ــن الغ م

الكوكــب نتــاج ألنشــطة 100 رشكــة رأســالية كــربى، 

الــرشكات  الحقيقيــون:  املســؤولون  هــم  هــؤالء 

والرأســالين والحــروب والجشــع املحمــوم نحــو 

أي  بــدون  الربــح  مــن  واملزيــد  الربــح  تحقيــق 

ــرى. ــارات أخ اعتب

ــام  ــار أم ــن خي ــاك م ــس هن ــه لي ــايل فإن وبالت

البرشيــة إال القضــاء عــى هــذا النظــام املجــرم، نظام 

االســتغالل والفــوىض لخدمــة أقليــة مــن الطفيليــات 

مــن أصحــاب املاليــر، وبنــاء النظــام االشــرايك.

ويف وجــه الدعايــة املعاديــة لالشــراكية نقول إن 

مــا ســقط يف االتحــاد الســوفيايت قبــل ثالثــن ســنة 

ــل ســقط نظــام  ــس االشــراكية وال املاركســية، ب لي

ــة  ــام عــى إجهــاض املحاول ســتاليني بروقراطــي ق

األوىل لبنــاء االشــراكية، وتســبب يف تشــويه صــورة 

االشــراكية يف أعــن العــال والشــباب الباحثــن عــن 

ــذ  ــا رشحــه املاركســيون من ــوري، وهــذا م ــل ث بدي

البدايــة.

ــن  ــل م ــي نناض ــي األمم ــار املارك ــا يف التي إنن

أجــل االشــراكية الثوريــة مثلــا نظــر لهــا ماركــس 

ــن وتروتســي، اشــراكية قامئــة عــى  ــز ولين وإنجل

طــرف  مــن  الدميقراطــي  العقــالين  التخطيــط 

املنتجــن أنفســهم لخدمــة مصالــح أغلبيــة املجتمــع 

ــة.  ــة البيئي ــع املنظوم ــم م يف تناغ

أيهــا العــال والعامــالت والشــباب الثــوري، 

ــي  ــر املارك ــرشوا الفك ــا ان ــا وزعوه ــرأوا مجلتن اق

يف أوســاطكم، وإذا كنتــم تتفقــون معنــا يف أفكارنــا 

ومرشوعنــا االشــرايك الثــوري ندعوكــم إىل االلتحــاق 

ــم ! ــا يف هــذا النضــال املصــري العظي بن

افتتاحية العدد

للتواصل مع التيار الماركسي األممي في 
الشرق األوسط وشمال افريقيا، يمكنكم 

التواصل معنا على العناوين االتية:

contact@marxy.com :موقع ماركيس

contact@marxist.   :ــية ــن املاركس ــاع ع ــع الدف موق

com

مجلة الشيوعية والحرية: 
communismliberty@marxy.com

زوروا مواقعنا:

www.marxy.com

www.marxist.com/arabic.htm

وصفحاتنا على مواقع التواصل االجتماعي:

فايسبوك:

 https://www.facebook.com/marxycom

تويرت: 

https://twitter.com/marxycom

يوتيوب:

https://www.youtube.com/channel
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ــات  ــهدت الوالي ــاً ش ــن عام ــذ عرشي من

ــى  ــوي ع ــف هجــوم دم ــرب وأعن املتحــدة أك

أراضيهــا يف التاريــخ الحديــث. لقــي مــا ال 

يقــل عــن 2.977 رجــل وامــرأة مرصعهــم 

وأصيــب مــا ال يقــل عــن 25.000 بعــد أن 

بخطــف  اإلرهابيــن  مــن  عصابــة  قامــت 

ــا  ــة وجعله ــرات التجاري مجموعــة مــن الطائ

ــارة  ــز التج ــن ملرك ــن التوأم ــدم بالربج تصط

العاملــي يف نيويــورك، مــا تــرك الشــعب 

وعــدم  الصدمــة  مــن  حالــة  يف  األمريــي 

التصديــق. يف جميــع أنحــاء العــامل، نظــر 

ماليــن األشــخاص برعــب إىل املشــاهد املدمرة 

ألشــخاص يائســن محارصيــن يف الطوابــق 

العليــا مــن األبــراج، قفــز بعضهــم إىل حتفهــم 

بــدالً مــن أن يحرقــوا أحيــاء، قبــل وقــت 

قصــر مــن انهيــار األبــراج، تاركــن اآلالف 

مدفونــن تحــت األنقــاض.

لكــن مــا أعقــب هــذه املأســاة كان 

الذيــن  األبريــاء  كل  لذكــرى  عــار  وصمــة 

ــار،  ــتقر الغب ــكاد اس ــوم. بال ــك الي ــم يف ذل ــدوا حياته فق

وبالــكاد جفــت دمــاء الضحايــا حتــى بــدأت النســور يف 

التحليــق. مســتغلن مــزاج الحــزن الوطنــي، وأطلقــوا 

حملــة مــن األكاذيــب والدعايــة الحربيــة مــن أجــل دفــع 

الشــعب األمريــي لقبــول ذهــاب الواليــات املتحــدة 

ــة  ــع املوافق ــم ترسي ــام. ت ــل االنتق ــن أج ــرب م إىل الح

عــى قانــون باتريــوت وغــره مــن القوانــن مــن طــرف 

الكونجــرس، مــا حــد بشــدة مــن الحقــوق املدنيــة 

ــة. كل  ــة يف املراقب ــلطات الدول ــر س ــكل كب ــع بش ووس

ــن  ــاع ع ــاب” و “الدف ــى اإلره ــرب ع ــم “الح ــذا باس ه

الدميقراطيــة”.

واحــداً تلــو اآلخــر، وأليــام متتاليــة، ظهــر عــى 

الرئيــس جــورج  أشــخاص مثــل  التلفزيــون  شاشــات 

ــن  ــي م ــلة ال تنته ــيني وسلس ــك تش ــوش ودي ــو ب دبلي

املســؤولن اآلخريــن والقــادة العســكرين و “النقــاد” 

ــرة” عــى  وهــم يشــجبون هجــوم “قــوى اإلســالم الرشي

“الحريــة”. حــث وزيــر التعليــم الســابق ويليــام بينيــت 

ــة  ــن الحكوم ــدد اآلخري ــن الج ــن املحافظ ــة م ومجموع

عــى “إعــالن الحــرب عــى اإلســالم املتشــدد”، مشــرين 

إىل أنــه »يجــب عــى الواليــات املتحــدة أن تتــرصف 

ــة حــرب، ألنهــا حــرب بالفعــل«.  ــو كانــت يف حال كــا ل

دعــا بينيــت وعصابتــه إىل الحــرب عــى العــراق وإيــران 

ــدول مل يكــن  ــاً مــن هــذه ال ــا، رغــم أن أي وســوريا وليبي

بتنظيــم  أو  بالهجــوم  اإلطــالق  عــى  عالقــة  أي  لهــا 

ــف وراءه. ــذي يق ــي ال ــدة الرجع القاع

ــذوا  ــن نف ــن التســعة عــرش الذي ــن الخاطف ــن ب م

الهجــات، كان خمســة عــرش منهــم مواطنــن ســعودين، 

ــعودية يف  ــر للس ــى أي ذك ــؤىت ع ــه مل ي ــك فإن ــع ذل وم

هــذه الترصيحــات العلنيــة. يف الواقــع، تــم بــذل كل جهد 

ــاح  ــد الس ــعودية، إىل ح ــح الس ــة املصال ــن لحاي ممك

ــي  ــعودين رفيع ــاد الس ــتأجرة بإبع ــرات مس ــاين طائ لث

املســتوى بأمــان عــن البــالد، بــدًءا مــن 13 أيلول/ســبتمرب، 

عــى الرغــم أن املجــال الجــوي األمريــي كان مــا  يــزال 

قيــد اإلغــالق. ومــن بــن أولئــك الذيــن كانــوا عــى مــن 

الرحــالت املغــادرة، األمــر الراحــل أحمــد ســلان، الــذي 

كان عــى صلــة بالقاعــدة والــذي تــم اكتشــاف أنــه كان 

عــى علــم مســبق بهجــوم قــادم. يف الوقــت الــذي كانــت 

تتجهــز فيــه حملــة عنرصيــة ومحمومــة مــن املضايقــات 

ــح  ــم من ــات رشق أوســطية، ت ضــد األشــخاص مــن خلفي

هــذه الشــخصيات املظلمــة املرتبطــة بواحــد مــن أكــر 

ــة “للخــروج  ــة يف العــامل بطاقــات حقيقي األنظمــة رجعي

مــن الســجن”.

ــات  ــدر الهج ــة مبص ــة املتعلق ــع األدل ــر جمي تش

إىل اململكــة العربيــة الســعودية، التــي لطاملــا كانــت 

ــع،  ــامل. يف الواق ــالمية يف الع ــة اإلس ــي األول لألصولي الراع

كان النظــام امللــي الســعودي، بالتعــاون مــع وكالــة 

املخابــرات املركزيــة األمريكيــة، هــو الــذي رعــى تنظيــم 

ــد  ــالمي ض ــرد اإلس ــن التم ــزء م ــل كج ــدة يف األص القاع

الســوفييت يف أفغانســتان يف الثانينيــات. اآلن خــرج 

ــح  ــيطرة وأصب ــن الس ــايل ع ــتاين اإلمربي ــش فرانكش وح

ــر  ــرب. مل تذك ــدة والغ ــات املتح ــرة للوالي ــكلة خط مش

ــم  ــى الرغ ــة، ع ــذه الحقيق ــدة ه ــة واح ــاة تلفزيوني قن

مــن قرعهــم طبــول “الحــرب عــى اإلرهــاب” يومــاً بعــد 

يــوم. الطبقــة الســائدة يف الواليــات املتحــدة كانــت 

تتطلــع إىل إعــادة فــرض نفســها يف جميــع أنحــاء العــامل 

وجعــل بعــض أعدائهــا عــربة لآلخريــن. لقــد كانــت فكــرة 

أنهــا عــززت مثــل هــؤالء -اإلســالمين- األعــداء يف البدايــة 

ــة. ــل ثانوي تفاصي

الكربياء
غالبــاً مــا يعتقــد بعــض العقــول الســطحية يف 

اليســار أن الطبقــة الســائدة معصومــة مــن الخطــأ، وأن 

جميــع قراراتهــا هــي جــزء مــن خطــة كــربى تــم وضعهــا 

بــأدق التفاصيــل يف غــرف الســلطة. لكــن هــذا ليــس هــو 

الحــال عــى اإلطــالق. تلعــب األخطــاء والحــوادث دوراً 

ــل  ــوفيتي يف أوائ ــاد الس ــار االتح ــد انهي ــخ. بع يف التاري

ــى  ــوة عظم ــدة كق ــات املتح ــرزت الوالي ــعينات، ب التس

وحيــدة عــى املــرسح العاملــي. اآلن يتــم إظهــار العكــس 

مــن قبــل عصابــة صغــرة مــن املتعصبــن الدينيــن 

الرجعيــن. هــذا مل يكــن شــيئاً ميكــن أن تتســامح معــه.

ــس  ــاة فوك ــى قن ــت ع ــد هان ــد ديفي ــر العقي ظه

نيــوز مســاء 11 أيلــول/ ســبتمرب، وعــرب بإيجــاز عــن هــذا 

املوقــف عندمــا أخــرب بيــل أورايــي أن الوقــت قــد حــان 

ــرب”.  ــكالب الح ــان ل ــالق العن ــدة “إلط ــات املتح للوالي

ــوق  ــكرية تتش ــة العس ــة املؤسس ــكالب يف قم ــت ال كان

إلطــالق رساحهــا مــن أجــل اســتعادة كربيائهــا. وبســبب 

ــة الســعودية، املصــدر الحقيقــي  ــران اململكــة العربي اق

للهجــوم، مبصالحهــم، اســتقروا عــى أفغانســتان، متخيلــن 

ــة  ــام اإلمربيالي ــي النتق ــرض وح ــهل لع ــدف س ــا ه أنه

ــأيت  ــدس “ي ــاب املق ــول الكت ــا يق ــن ك ــة. ولك األمريكي

ــل الســقوط”. ــاء قب الكربي

ــوء.  ــذر بالس ــه من ــت أن ــرار ثب ــاذ الق ــرد اتخ مبج

محكومــاً  مغامــرة  أفغانســتان  عــى  الحــرب  كانــت 

عليهــا بالفشــل. عشــية ســقوط كابــول يف أيــدي القــوات 

األمريكيــة يف ترشيــن الثاين/نوفمــرب 2001، كتــب آالن 

وودز:

»مــرة أخــرى، نــرى كيــف أن األمريكيــن مل يفكــروا 

بــأي يشء حتــى النهايــة. لقــد تخيلــوا أنــه مبجــرد طــرد 

ــذا  ــن ه ــكلة. لك ــل املش ــيتم ح ــول، س ــن كاب ــان م طالب

الذكــرى العشــرون لهجمــات الحــادي عشــر شــتنبر/أيلول
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ليــس هــو الحــال عــى اإلطــالق. فقــدت طالبــان قبضتهــا 

عــى الســلطة، لكــن مل تفقــد قدرتهــا عــى شــن الحــرب. 

إنهــم معتــادون عــى خــوض حــرب عصابــات يف الجبــال. 

ــرى.  ــرة أخ ــا م ــم فعله ــل وميكنه ــن قب ــا م ــد فعلوه لق

يفتــح املجــال أمــام حملــة حــرب عصابــات طويلــة ميكــن 

أن تســتمر لســنوات. كان الجــزء األول مــن حملــة حــرب 

ــون  ــن يك ــاين ل ــزء الث ــهل. الج ــزء الس ــو الج ــاء ه الحلف

بنفــس الســهولة.

إذا كان الهــدف مــن هــذه العمليــة هــو مكافحــة 

هــذه  قبــل  العكــس.  يحققــون  فســوف  اإلرهــاب، 

عــى  الحفــاظ  اإلمربياليــن  بإمــكان  كان  األحــداث، 

مســافة آمنــة نســبياً بينهــم وبــن االضطرابــات والحــروب 

يف ذلــك الجــزء مــن العــامل، لكنهــم اآلن متورطــون فيهــا 

ــول/ ــذ 11 أيل ــا من ــالل أفعاله ــن خ ــل. م ــكل كام بش

ــا نفســيها  ــات املتحــدة وبريطاني ســبتمرب، جــرّت الوالي

ــه«. إىل مســتنقع، ســيكون مــن الصعــب أن يخرجــوا من

 هــذه الكلــات صحيحــة اليــوم مثلــا كانــت 

ــج يف  ــوا بالنتائ ــذاك. مل يكتف ــت آن ــا كتب ــة عندم صحيح

أفغانســتان، قــرر بــوش وتشــيني وعصابتهــا، وخلفهــم 

الكلــب الربيطــاين املخلــص، فتــح جبهــة جديــدة يف 

األصوليــن  يــأوي  كان  العــراق  أن  بدعــوى  العــراق، 

ــع،  ــامل. بالطب ــار الش ــلحة الدم ــك أس ــالمين وميتل اإلس

كانــت هــذه أكاذيــب صارخــة. مل يكــن هنــاك وجــود ذو 

ــول  ــد وص ــراق إال بع ــالمية يف الع ــة اإلس ــة لألصولي قيم

اإلمربياليــن. كــا مل ميتلــك نظــام صــدام حســن أي 

أســلحة دمــار شــامل. لقــد كان الهــدف الحقيقــي للحرب 

هــو الوصــول إىل النفــط العراقــي، وزيــادة الضغــط عــى 

النظــام اإليــراين، والتوغــل بشــكل أعمــق يف املناطــق 

التــي كانــت تقــع يف الســابق تحــت النفــوذ الســوفيتي.

ــة.  ــا ســتكون مهمــة رسيع ــون أنه ــد األمريكي اعتق

ومــرة أخــرى، أخطــأوا التقديــر. مــن خــالل تدمــر 

ــران تحــت  ــاء إي ــذي اســتُخدم إلبق ــي، ال ــش العراق الجي

ــوا  ــن، مل يزعزع ــن الزم ــن م ــدى عقدي ــى م الســيطرة ع

ــة بأرسهــا. فمــن  ــل املنطق اســتقرار العــراق فحســب، ب

ناحيــة، عــزز الغــزو نفــوذ اإليرانيــن الذيــن بنــوا قاعــدة 

ــن  ــراق، وم ــيعية يف الع ــة الش ــن األغلبي ــة ب ــم قوي دع

ناحيــة أخــرى، أوجــد أساســاً لصعــود األصوليــة اإلســالمية 

الســنية، التــي اســتندت إليهــا الواليــات املتحــدة نفســها 

إىل حــد مــا ملواجهــة النفــوذ اإليــراين، والنتيجــة هــي مــا 

ــام 2014. ــود داعــش يف ع ــع صع ــاه م رأين

يف الوقــت الحــارض، يصطــف السياســيون ومــن 

يســمون بالخــرباء أمــام وســائل اإلعــالم الغربيــة للتنديــد 

بالوضــع الــذي تواجهــه النســاء األفغانيــات بعــد اســتيالء 

طالبــان عــى الســلطة. هــذه هــي دمــوع التاســيح 

املنافقــة. ال يوجــد احتجــاج عــى حقــوق النســاء يف 

الســعودية. أفغانســتان الواقعــة تحــت االحتــالل األمريي 

ــا  ــى األرض ك ــة ع ــن الجن ــد ع ــدة كل البع ــت بعي كان

ُصــورت. وفقــاً لـــ )Airwars(، قتلــت رضبــات الطائــرات 

األمريكيــة بــدون طيــار منــذ 11 أيلول/ســبتمرب مــا ال يقل 

ــدد إىل 48.000.  ــل الع ــا يص ــدين – ورمب ــن 22.000 م ع

ــاء مــن  ــل أطب ــام 2015 مــن قب ــر صــدر ع ــدر تقري ويق

أجــل املســؤولية االجتاعيــة أن الحمــالت يف العــراق 

وأفغانســتان وباكســتان أدت إىل 1,3 مليــون حالــة وفــاة! 

ــر متوســط.  ــر إىل أن »هــذا مجــرد تقدي ــص التقري ويخل

بينــا العــدد اإلجــايل للوفيــات … ميكــن أن يزيــد عــن 

2 مليــون، يف حــن أن يقــل الرقــم عــن مليــون فهــو أمــر 

غــر مرجــح«.

يف العــراق، نفــس األشــخاص “املحبــن للحريــة” 

الذيــن كانــوا يرصخــون بســبب أســلحة الدمــار الشــامل 

املفرضــة مل يــرددوا يف اســتخدام األســلحة الكياويــة 

مثــل الفوســفور األبيــض يف األحيــاء املدنيــة يف الفلوجــة. 

ويف نفــس الوقــت، كانــت الســلطات التــي أنشــأتها 

الواليــات املتحــدة، يف كل مــن العــراق وأفغانســتان، 

فســاداً  األكــر  والطائفيــن  العصابــات  مــن  متكونــة 

ــة  ــب الدميقراطي ــة مل تجل ــة األمريكي ــة. اإلمربيالي ورجعي

جلبــت  لقــد  البلــدان.  هــذه  إىل  اإلنســان  وحقــوق 

الطائفيــة والفســاد واملــوت والدمــار مبســتويات غــر 

مســبوقة.

تحول املزاج
بالرغــم مــن أنــه كانــت هنــاك احتجاجــات كبــرة 

مناهضــة للحــرب يف الواليــات املتحــدة منــذ البدايــة، إال 

أنــه قــد تــم دفــع الجاهــر األمريكيــة يف البدايــة لقبــول 

الحــروب بعــد صدمــة هجــات الحــادي عــرش مــن 

أيلول/ســبتمرب. لكــن رسعــان مــا تغــر هــذا املــزاج. وفقــاً 

ملؤسســة غالــوب، بلــغ التأييــد لحــرب أفغانســتان أوجــه 

ــك  ــذ ذل يف عــام 2002، حيــث وصــل إىل %93. لكــن من

الحــن، بــدأت األرقــام يف الراجــع. بحلــول عــام 2019، أي 

بعــد 18 عامــاً مــن القتــال الــذي كلــف أرواح اآلالف مــن 

األمريكيــن وأكــر مــن تريليــون دوالر، قــال 6 مــن كل 10 

أمريكيــن إنهــم ضــد القتــال يف أفغانســتان. يهتــم العال 

األمريكيــون اليــوم بتحســن ظروفهــم الخاصــة أكــر مــن 

ــارج. كان  ــي يف الخ ــي ال تنته ــروب الت ــورة الح ــع فات دف

لهــذا التغيــر يف املــزاج عواقــب سياســية مهمــة.

ــراح إدارة  ــة عــى اق ــم املوافق ــام 2012، مل تت يف ع

أوبامــا قصــف ســوريا مــن قبــل الكونجــرس، حيــث أيــد 

ــات املتحــدة. ويف  ــن ســكان الوالي ــط م التدخــل %9 فق

عــام 2016، عندمــا تــم انتخــاب دونالــد ترامــب رئيســاً، 

كان أحــد وعــوده االنتخابيــة األكــر شــعبية هــو إخــراج 

الواليــات املتحــدة مــن الحــروب يف الــرشق األوســط. 

اإلمربياليــة  قــدرة  بشــدة  الحــرب  معارضــة  أعاقــت 

األمريكيــة عــى املنــاورة بالطريقــة التــي اعتــادت عليهــا. 

فــأي حملــة عســكرية كبــرة تشــمل القــوات الربيــة 

ســيكون لهــا تكلفــة سياســية كبــرة عــى أي إدارة، 

ذلــك  إىل  يضــاف  اســتبعادها.  يتــم  ســوف  وبالتــايل 

التكلفــة االقتصاديــة للتدخــالت العســكرية. بحلــول عــام 

2019، قــدرت التكلفــة اإلجاليــة للتدخــالت األمريكيــة 

ــو  ــون دوالر – وه ــو 6,4 تريلي ــط بنح ــرشق األوس يف ال

عائــق إضــايف أمــام الرغبــة يف الــرشوع يف مغامــرات 

ــدة. ــكرية جدي عس

أزمة اإلمربيالية
نتيجــة الحربــن يف العــراق وأفغانســتان كانــت 

واضحــة منــذ البدايــة، لكــن إداريت أوبامــا وترامــب 

اســتمرتا يف تأجيــل القــرار النهــايئ، غــر راغبتــن يف 

ــن  ــد م ــالً، كان ال ب ــالً أم آج ــة. عاج ــول إذالل الهزمي قب

ــدن بحــق بســبب  ــاد جــو باي ــم انتق ــد ت االستســالم. لق

ــايض.  ــن أفغانســتان يف الشــهر امل ــذه لالنســحاب م تنفي

الفوضــوي  واإلخــالء  لطالبــان  الرسيــع  التقــدم  كان 

لكابــول نتيجــة مبــارشة لعــدم كفاءتــه وكفــاءة زمالئــه يف 

قيــادة الجيــش. لكــن بغــض النظــر عــن طريقــة التنفيــذ، 

ــذ ســنوات  ــات املتحــدة مؤكــدة من كانــت هزميــة الوالي

عديــدة. كان االنســحاب مجــرد االعــراف النهــايئ بهــذه 

ــة. ــب مهم ــذا عواق ــيكون له ــة. س الحقيق

ــالل  ــن خ ــواء م ــط. س ــايل يف الخ ــو الت ــراق ه الع

انســحاب فوضــوي كــا حــدث يف أفغانســتان أو كجــزء 

مــن صفقــة مــع إيــران، فــإن الوجــود األمريــي يف العراق 

عــى األســاس الحــايل ال ميكــن أن يســتمر. لكــن األمــور 

لــن تتوقــف عنــد هــذا الحــد. إن رؤيــة اآللــة العســكرية 
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ــل مجموعــة مــن املتعصبــن  ــة تتعطــل يف مقاب األمريكي

يشــجع  ســوف  الكالشــينكوف  يحملــون  طالبــان  يف 

البلــدان األخــرى عــى تحــدي الهيمنــة األمريكيــة، مثــل 

ــران.  ــل إي الصــن وروســيا وحتــى األنظمــة األضعــف مث

ــه الجــراالت  ــدف إلي ــا كان يه والنتيجــة هــي عكــس م

ــد 11  ــم بع ــار قوته ــوا يف إظه ــا رشع ــون عندم املتحمس

ــكرية  ــوة العس ــتعراض الق ــن اس ــدالً م ــبتمرب. ب أيلول/س

ــة  ــاءة اإلمربيالي ــدم كف ــن ع ــف ع ــم الكش ــة، ت األمريكي

األمريكيــة وحدودهــا وضعفهــا لراهــا العــامل بــأرسه. 

ســيكون لــدى حلفــاء الواليــات املتحــدة حــول العــامل اآلن 

ــنطن  ــى واش ــم ع ــدى اعتاده ــول م ــة ح ــكوك جدي ش

للحصــول عــى الدعــم.

ال تــزال اإلمربياليــة األمريكيــة أقــوى قــوة عســكرية 

واقتصاديــة عــى هــذا الكوكــب. ومــع ذلــك، وكــا 

املنــاورة قــد تقلصــت  أوضحنــا، فــإن قدرتهــا عــى 

بشــدة. ونتيجــة لذلــك، فــإن أي حمــالت عســكرية 

أمريكيــة كــربى مســتبعدة يف الوقــت الحــايل. وبــدالً مــن 

ــرب  ــوء للح ــر إىل اللج ــل أك ــاك مي ــيكون هن ــك، س ذل

ــالت  ــدودة والحم ــة املح ــات الخاص ــة والعملي االقتصادي

ــاً أكــر  ــن يجعــل العــامل مكان ــع ل ــة. وهــذا بالطب بالوكال

أمانــاً، بالعكــس ســيؤدي ذلــك إىل زيــادة عــدم االســتقرار 

ــة  ــل الســكر بعــد ليل ــة. مث ــر يف العالقــات العاملي والتوت

ــائدة يف  ــة الس ــإن الطبق ــرشب، ف ــن ال ــراط م ــن اإلف م

الواليــات املتحــدة مجــربة اآلن عــى أن تدفــع مثــن 

ــا. ــي بدأته ــات الت العملي

أزمة النظام األمرييك
ال تقتــرص عواقــب هــذه األحــداث عــى العالقــات 

العامليــة، ولكــن أيضــاً عــى العالقــة بــن الطبقــات داخــل 

الواليــات املتحــدة. شــارك مــا يقــرب مــن 800 ألــف 

جنــدي أمريــي يف الحــرب عــى أفغانســتان. عــاد غالبيــة 

هــؤالء إىل منازلهــم وهــم يعانــون مــن نــدوب جســدية 

وعقليــة عميقــة – هــذا إذا عــادوا اصــالً. يف مقابلــة مــع 

“Vice”، قــدم جنــدي ســابق مــن مشــاة البحريــة، قاتــل 

يف بعــض مــن أصعــب املعــارك يف أفغانســتان، ملحــة 

ــن  ــن الكثري ــة ب ــة املزاجي ــن الحال ــام ع ــرة لالهت مث

ــا إذا كان  ــاور ع ــأله املح ــا س ــة. عندم يف هــذه الرشيح

ــة، أجــاب: ــت عبثي يعتقــد أن الحــرب كان

»نعــم أعتقــد ذلــك. املــرء يعــرف كشــخص نــزف يف 

تلــك الحــرب مثــل الجميــع... الرجــال الذيــن مل يعــودوا 

ــوا  ــاذا مل يعــودوا إىل الوطــن؟ كان ــاذا؟ مل إىل الوطــن... مل

ــاً مل  ــن 19 و 20 عام ــم ب ــراوح أعاره ــن ت ــار الس صغ

ــا  ــم و تخلين ــدأوا حياته ــداً. مل يب ــن أب ــودوا إىل الوط يع

ــا عنهــم. وهــذا مــؤمل«. عنهــم. لقــد تخلين

هــذه  يف  كلمــة  كل  بالخيانــة  الشــعور  يتخلــل 

اإلجابــة. ليــس مــن الصعــب تخيــل الغضــب الــذي يعــم 

الكثــر مــن األمريكيــن العاديــن الذيــن دعمــوا الحــروب 

يف أفغانســتان والعــراق وهــم يدركــون أنهــم قــد خدعــوا. 

بعــد عرشيــن عامــاً مــن الحــرب، مل تــؤت أي مــن الوعــود 

ــاً  ــدالً مــن عــامل أكــر أمن ــي قُطعــت لهــم مثارهــا. فب الت

ودميقراطيــة، تــرك ســعار اإلمربياليــة األمريكيــة وراءه 

أثــراً مــن الهمجيــة والبــؤس.

مل يتــم االنتصــار عــى األصوليــة اإلســالمية – وبــدالً 

املتحــدة،  الواليــات  مبســاعدة  وجــدت،  ذلــك،  مــن 

مــالذات آمنــة مل تكــن لهــا موطــئ قــدم فيهــا مــن قبــل 

ــا  ــتان ليس ــراق وأفغانس ــا. الع ــوريا وليبي ــراق وس يف الع

ــل. كل  ــن قب ــه م ــا علي ــا كان ــة م ــرب إىل الدميقراطي أق

ــا  ــى م ــوم ع ــد” يق ــي جدي ــام عامل ــن “نظ ــث ع الحدي

ــة”،  ــاء األم ــة، “بن ــة الدميقراطي ــم األمريكي ــمى بالقي يس

ــت  ــة ثب “الحــرب عــى اإلرهــاب” واالســتثنائية األمريكي

أنــه ليــس ســوى كالم فــارغ. هــذه مشــاكل خطــرة 

للمؤسســة الحاكمــة، التــي ينظــر إليهــا األمريكيــون 

ــن  ــؤة م ــر كف ــة غ ــا مجموع ــى أنه ــد ع ــكل متزاي بش

الكذابــن واالنتهازيــن والدجالــن. دق كريســتوفر بربــل 

مــن معهــد كاتــو املحافــظ ناقــوس الخطــر، يف ترصيحــه 

:،)Net Assessment podcast( ملوقــع 

ــكاذب ويف  ــل، ال ــن التضلي ــط م ــذا النم ــا ه »لدين

حــاالت قليلــة كــذب رصيــح ]يف[ البيانــات املتعلقــة 

فجــوة  كانــت  األفغانيــة...  األمــن  قــوات  بفعاليــة 

ــال  ــث ق ــام حي ــة فيتن ــة هــي املشــكلة يف حقب املصداقي

مســؤولون حكوميــون أمريكيــون أشــياء عــن تقــدم 

تلــك الحــرب، عــى ســبيل املثــال حــول دميومــة حكومــة 

ــة  ــش جمهوري ــة لجي ــة القتالي ــام أو الفعالي ــوب فيتن جن

فيتنــام، التــي تبــن أنهــا غــر صحيحــة. أنتــج ذلــك أزمــة 

ــون  ــايل مل يكــن املســؤولون األمريكي ــة. وبالت يف املصداقي

ــكلة  ــي إن مش ــي ه ــة... نقطت ــول الحقيق ــن لق موثوق

ــة.  ــروب الخارجي ــى الح ــرص ع ــذه ال تقت ــة ه املصداقي

لدينــا انهيــار يف الثقــة يف مؤسســات هــذا البلــد يف الوقت 

ــز  ــى التميي ــن ع ــر قادري ــن غ ــن األمريكي ــايل. مالي الح

بــن الحقيقــة والخيــال... هنــاك مشــكلة مصداقيــة وهــي 

ــؤولن  ــدق املس ــي ال يص ــعب األمري ــوًءا. الش ــزداد س ت

الحكوميــن«.

أحــد  عــن  صــادرة  تحذيريــة  كلــات  هــذه 

االســراتيجين األكــر ذكاًء للرأســالية األمريكيــة. يف حــن 

ــة  ــروب الالحق ــبتمرب 2001 والح ــاة 11 أيلول/س أن مأس

ــب  ــزاج ح ــة م ــززت يف البداي ــتان ع ــراق وأفغانس يف الع

الوطــن والوحــدة الوطنيــة، فــإن الهزائــم يف تلــك الحروب 

الطبقــة  تجــاه  والشــك  الكراهيــة  مــزاج  مــن  زادت 

الســائدة. إن أزمــة اإلمربياليــة األمريكيــة يف الخــارج 

هــي أيضــاً أزمــة للرأســالية األمريكيــة يف الداخــل. جنبــاً 

ــد19-  ــة لجائحــة كوفي إىل جنــب مــع املعالجــة اإلجرامي

وانخفــاض مســتويات املعيشــة وعــدم اليقــن االقتصــادي 

عــى نطــاق واســع وآفــة العنرصيــة، كل هــذه العوامــل 

وغرهــا غــذت العمليــة الجزيئيــة للثــورة التــي تحــدث 

تحــت الســطح. تعــود الدجاجــات إىل خمهــا مــن أجــل 

اإلمربياليــة األمريكيــة. يتــم إعــداد الظــروف لــي تدفــع 

الطبقــة الرأســالية األمريكيــة مثــن جرامئهــا – ليــس مــن 

ــن رعتهــم هــي بنفســها،  ــن اإلســالمين الذي ــل املجان قب

ــة. ــل الجاهــر الثوري ولكــن مــن قب
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ــات  ــا الوالي ــرب خاضته ــول ح ــت أط ــد انته لق

املتحــدة بــإذالل وخــزي بالغــن لإلمربياليــة األمريكيــة. 

فبعــد عرشيــن عامــا عــى غــزو أفغانســتان، تعرضــت 

أكــرب قــوة عســكرية عرفهــا العــامل لهزميــة كاملــة عــى 

يــد عصابــة مــن املتعصبــن الدينيــن البدائيــن.

ميثــل ســقوط كابــول نهايــة هجــوم خاطــف 

ــان  ــوات طالب ــه ق ــام ســيطرت خالل اســتمر ســبعة أي

ــا يف  ــالد، مب ــن نصــف الب ــر م ــة تضــم أك عــى منطق

ــيطرون  ــم اآلن يس ــا. وه ــر اكتظاظً ــدن األك ــك امل ذل

ــالد. ــق الب ــى كل مناط ع

الرئيــس  كان  أن  منــذ  وقــت طويــل  ميــر  مل 

األمريــي، جــو بايــدن، قــد أكــد للجميــع أن طالبــان 

ــى  ــيطر ع ــن تس ــا ل ــول؛ وأنه ــى كاب ــتويل ع ــن تس ل

ــة مصالحــة  ــاك حكوم ــه ســتكون هن ــه؛ وأن ــد كل البل

وطنيــة عــى النحــو املتفــق عليــه مــع طالبــان؛ وهلــم 

جــرا.

ــال  ــة أن »احت ــن بثق ــد أعل ــل شــهر كان ق وقب

أن تســيطر طالبــان بشــكل كامــل عــى البــالد وتحكمهــا 

غــر مرجــح إىل حــد كبــر. لقــد زودنــا رشكائنــا األفغــان 

بجميــع الوســائل، اســمحوا يل أن أؤكــد: جميــع الوســائل 

والتدريــب ومعــدات أي جيــش حديــث«.

واآلن انفضحــت كل هــذه الوعــود عــى أنهــا مجــرد 

كالم فــارغ. مل تكــن القــوات األمريكيــة حتــى قــد انتهــت 

مــن انســحابها املخطــط لــه، عندمــا شــنت حركــة طالبــان 

ــة  ــارة حال انقضاضهــا. وقــد أدت رسعــة هجومهــم إىل إث

مــن الذعــر يف حكومــة كابــول املتهاويــة أصــال.

ووفًقــا ملســؤولن أمريكيــن فقــد كان مــن املفــرض 

أن يتــوىل النظــام األفغــاين وجيشــه ورشطتــه إدارة البــالد 

اثــر انســحاب الواليــات املتحــدة. لكــن النظــام غــر 

موجــود. والجيــش األفغــاين، الــذي تــم تدريبــه وتســليحه 

عــى يــد الجيــش األمريــي، ويتكــون مــن 300.000 

اإلســالمين  مواجهــة  يف  تــالىش  مــا  رسعــان  جنــدي، 

ضعيفــي التســليح، والذيــن، حتــى بأكــر التقديــرات 

ســخاء، ال يضمــون أكــر مــن 75.000 مقاتــل بــدوام 

ــل. كام

وخــالل األســبوع املــايض، كان هنــاك تناقــض حــاد 

بــن الخطــب الرنانــة لقــادة الجيــش والسياســين، الذيــن 

ــن إفالســهم  ــة، وب ــى النهاي ــال حت تعهــدوا جميعــا بالقت

ــت  ــا دق ــة عندم ــم أي مقاوم ــل يف تنظي ــلهم الكام وفش

ــو  ــدة  تل ــدن، الواح ــع امل ــي جمي ــة. فف ــاعة الحقيق س

األخــرى، قــام نفــس هــؤالء األشــخاص الذيــن كانــوا 

بتســليم  فقــط،  أيــام  قبــل  عضالتهــم  يســتعرضون 

ــض  ــالد، أو، يف بع ــن الب ــوا م ــان وهرب ــلطة إىل طالب الس

ــم  ــوا خدماته ــم وعرض ــل مواقفه ــوا بتبدي ــاالت، قام الح

ــد. ــام الجدي ــى النظ ع

رسعــان مــا انحــدر الجيــش األفغــاين إىل حالــة مــن 

التفــكك. ســقطت املــدن، الواحــدة  تلــو األخــرى، حيــث 

ــلموا  ــرة، وس ــداد كب ــون بأع ــود الحكومي ــلم الجن استس

أســلحتهم إىل طالبــان مقابــل املــال.

أعلنــت  كابــول،  مــن  الحركــة  اقــراب  ومــع 

الحكومــة أنهــا ســتتفاوض عــى انتقــال ســلمي للســلطة 

ــس  ــى أن الرئي ــان. حت ــية لألفغ ــوق األساس ــن الحق يضم

أرشف غنــي أعلــن أنــه تــم التوصــل إىل اتفــاق لتشــكيل 

حكومــة انتقاليــة تتألــف مــن ممثلــن عــن طالبــان 

والنظــام القديــم.

ــل حــول هــذه  ــل اإلعــالن عــن أي تفاصي لكــن قب

ــالد.  ــن الب ــي م ــرار غن ــن ف ــاء ع ــت أنب ــة، وصل الصفق

ــل بيــت  ــي الفاســد والرجعــي مث ــار نظــام أرشف غن انه

مــن ورق. ألقــى غنــي خطابــا تلفزيونيــا أخــرا ملواطنيــه، 

حيــث حثهــم عــى القتــال حتــى النهايــة، ثــم عمــل عــى 

ــرة خاصــة إىل  ــه عــى الفــور وهــرب يف طائ حــزم حقائب

طاجيكســتان، حيــث ميكنــه ضــان منفــى مريــح، بينــا 

يواجــه شــعبه مــرة أخــرى كل مباهــج حكــم طالبــان.

شــوهدت نفــس األحــداث تتكــرر يف جميــع أنحــاء 

البــالد. فبينــا كان يتــم تنويــم الجاهــر بإحســاس 

ــت  ــمية، كان ــات الرس ــالل البيان ــن خ ــن م ــف باألم زائ

مســؤويل  بــن  الكواليــس  خلــف  تعقــد  االتفاقــات 

النظــام القديــم وبــن طالبــان. وقــد تكهــن البعــض بــأن 

ــد  ــم يف عق ــاركوا بدوره ــد ش ــن ق ــن األمريكي اإلمربيالي

ــاء  ــظ م ــدف لحف ــة ته ــات، يف عملي ــك الصفق ــل تل مث

ــع  ــول ومن ــن كاب ــوي م ــر دم ــروج غ ــن خ ــه لتأم الوج

املزيــد مــن اإلذالل.

منشــغلن  وزمرتــه  غنــي  أمثــال  كان  وبينــا 

مقاتــي  مــن  أرساب  كانــت  بأنفســهم،  االعتنــاء  يف 

طالبــان تدخــل العاصمــة دون أي مقاومــة. واآلن هــا 

هــي الجاهــر األفغانيــة، التــي عانــت الكثــر عــى 

الحكــم  لعــودة  تســتعد  األمريكيــة،  اإلمربياليــة  يــد 

الثيوقراطــي. بعثــت عــودة األصوليــن اإلســالمين الرعــب 

قــوات  اقــراب  فمــع  األفغــاين.  الشــعب  قلــوب  يف 

الذعــر يف العاصمــة. انتــرش  املتمرديــن مــن كابــول 

ــن  ــاء وكل م ــراء والنس ــال والفق ــرك الع ــا تُ بين

يعانــون عــى أيــدي طالبــان ملواجهــة مصرهــم الخــاص، 

وشــوهد  أنفســهم.  بإنقــاذ  مشــغولن  األثريــاء  كان 

العــرشات مــن أفــراد النخبــة وهــم يفــرون مــن البــالد. 

بينــا غيّـــر آخــرون والءهــم وانضمــوا إىل طالبــان. 

ــه  ــاع، بســم الل ــر الدف ــر وزي ــر فقــد ف وبحســب التقاري

رصح   حــن  يف  اإلمــارات.  إىل  أبنائــه  مــع  محمــدي، 

هايــون هايــون، نائــب رئيــس مجلــس النــواب الســابق 

ــه  ــان عينت والحليــف املقــرب مــن غنــي ســابقا، أن طالب

ــول. ــة كاب ــا لرشط رئيس

وخــالل الســاعات التــي كانــت فيهــا كابول تســقط، 

ــن  ــال م ــال أع ــرب ورج ــراء ح ــم أم ــد يض ــوهد وف ش

ــذي كان يشــكل أقــوى قاعــدة للنظــام  ــالد، ال شــال الب

القديــم، يف رحلــة إىل باكســتان، التــي تعتــرب الداعــم 

املــايل الرئيــي لطالبــان. مــن املفــرض أن يكــون الغــرض 

ــتقبي  ــم املس ــول دوره ــاوض ح ــو التف ــم ه ــن زيارته م

ــراء  ــرك الفق ــا يُ ــك بين ــد. كل ذل يف ظــل النظــام الجدي

ــم. ــوا مصره ــدون ليالق واملضطَه

عــى الرغــم مــن الترصيحــات الرســمية لحركــة 

ــو  ــتمنح العف ــرأة وس ــوق امل ــتحرم حق ــا س ــان بأنه طالب

لــكل مــن ال يقاومهــا، فــإن التقاريــر التــي بــدأت تطفــو 

عــى الســطح تتحــدث عــن عمليــات قتــل ضــد مثقفــن 

ــات مــن  ــم طــرد الطالب ــوم أمــس ت ونســاء. يف هــرات ي

الجامعــة وطُلــب مــن موظفــات البنــك العــودة إىل 

منازلهــن. ويف قندهــار وردت تقاريــر عــن شــن عمليــات 

تفتيــش مــن منــزل إىل منــزل عــن صحفيــن عملــوا مــع 

وســائل إعــالم أجنبيــة. وسيســتمر هــذا اإلرهــاب يف 

ــيخ  ــان ترس ــاول طالب ــا تح ــة في ــابيع املقبل ــام واألس األي

ــا. حكمه

أفغانســتان: خيانــة اإلمبرياليــة األمريكيــة لحلفائهــا
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ــة  يعــرض املتحدثــون باســم طالبــان صــورة عقالني

لطيفــة أمــام كامــرات التلفزيــون. يقولــون: “نحــن لســنا 

كــا كنــا مــن قبــل”. “لقــد تعلمنــا الكثــر من الــدروس”، 

وهلــم جــرا. لكنــه ال ميكــن الثقــة عــى اإلطــالق يف هــذه 

ــة أعصــاب  ــد هــو تهدئ ــم الوحي الترصيحــات. إن هدفه

“املجتمــع الــدويل”، وبالتــايل، كــا يأملــون، التقليــل مــن 

خطــر التدخــل العســكري األجنبــي.

ــال مســتبعد  ــي احت ــن تجــدد التدخــل األجنب لك

جــدا. لقــد اتخــذ جــو بايــدن اختيــاره وال مجــال للعــودة. 

ســوف ينتهــز خصومــه السياســيون الفرصــة لتشــويه 

اســمه بكونــه “الرجــل الــذي خــان األفغــان”. وقــد 

احتــج، عبثـًـا، عــى أن ســلفه، دونالــد ترامــب، هــو الــذي 

اتخــذ القــرار املصــري بســحب القــوات األمريكيــة مــن 

ــتان.  أفغانس

هــذا لــن يــريض أحــدا. وهــو عــى أي حــال ال يغــر 

ــر  ــخص آخ ــون وال أي ش ــه ال الجمهوري ــث أن ــيئا، حي ش

ــد.  ــم تدخــل عســكري جدي ــرح بشــكل جــدي تنظي يق

صحيــح  أنــه خــالل أســبوع واحــد تضخــم عــدد القــوات 

ــة  ــف إىل ثالث ــن أل ــرشة يف أفغانســتان م ــة املنت األمريكي

ــتة آالف. ــم س ــم إىل خمســة آالف، ث آالف، ث

لكــن الهــدف الوحيــد مــن وراء إرســال القــوات إىل 

ــا  ــالء م ــهيل إج ــل تس ــان، ب ــة طالب ــس محارب ــول لي كاب

يصــل إىل 20 ألــف مــن املواطنــن واملوظفــن األمريكيــن 

املحارصيــن يف كابــول. لكــن حتــى ذلــك اتضــح أنــه 

مهمــة صعبــة. فمــع مــرور الوقــت أصبــح مــن الواضــح 

ــالق  ــى اإلط ــر ع ــل الكث ــن تفع ــدة ل ــات املتح أن الوالي

ــوا  ــن املحتمــل أن يكون ــن م ــك الذي ــاذ معظــم أولئ إلنق

ــان. ــل قمــع طالب مســتهدفن مــن قب

أغــرق آالف األفغــان القنصليــات األمريكيــة لتأمــن 

ــود  ــي الجه ــالد، وه ــارج الب ــة إىل خ ــفر ورحل ــرة س تأش

التــي بــاءت بالنســبة للغالبيــة العظمــى بالفشــل. ومنــذ 

يــوم الســبت اكتــظ مطــار كابــول بالنــاس اليائســن 

ــل  ــوا مغــادرة البــالد يف اللحظــة األخــرة قب الذيــن حاول

ــور. ــام األم ــان زم ــوىل طالب أن تت

وحــاول آخــرون املغــادرة بالســيارات مــا أدى 

إىل ســد الطــرق وتوقــف تــام لحركــة املــرور يف املدينــة. 

ــول،  ــادرة كاب ــاس مبغ ــمح للن ــا ستس ــان إنه ــت طالب قال

ــه  ــوا في ــم أن يكون ــذي ميكنه ــكان ال ــو امل ــن ه ــن أي لك

بأمــان؟ إن الفكــرة التــي أملحــت إليهــا اإلدارة األمريكيــة، 

ــا عــن  ــة م ــان بطريق ــه ميكــن التحكــم يف إدارة طالب بأن

طريــق املفاوضــات، قــد أثبتــت بالفعــل أنهــا مجــرد 

ــه. ــؤوس من ــاذج مي وهــم س

وســط مشــاهد الفــوىض والذعــر يف املطــار الــدويل، 

ــي  ــل أن تنته ــرار قب ــن الف ــان اليائس ــاول آالف األفغ ح

الواليــات املتحــدة مــن إجــالء جميــع مواطنيهــا املدنيــن 

األمريكيــون  ســيرك  املرحلــة  هــذه  والعســكرين. يف 

“أصدقاءهــم” و“حلفاءهــم” األفغــان ملصرهــم يف عمــل 

ــة والجــن. ــة الكلبي مــن أعــال الخيان

كان هــذا بالضبــط هــو مــا مل يكــن مــن املفــرض 

أن يحــدث. كان مــن املفــرض أن يكــون االنســحاب 

األمريــي مــن أفغانســتان عمــال منظــا. رصح بايــدن إنــه 

ــي قامــت  ــة اإلخــالء الت ــاك تكــرار لعملي ــن يكــون هن ل

ــك  ــام 1975، تل ــايغون يف ع ــدة لس ــات املتح ــا الوالي به

ــام: ــة حــرب فيتن ــي شــكلت نهاي ــة الت ــة املهين الكارث

الشــايل.  الفيتنامــي  الجيــش  ليســت  »طالبــان 

بالجيــش  مقارنتهــم  ميكــن  ال  كذلــك،  ليســوا  إنهــم 

ــون  ــدرة. ولــن يك ــث الق ــن حي ــايل م ــي الش الفيتنام

هنــاك أي ظــرف حيــث نــرى أشــخاصاً يُنقلــون مــن عــى 

ســطح الســفارة األمريكيــة يف أفغانســتان. إنــه غــر قابــل 

ــالق«. ــى اإلط ــة ع للمقارن

لكــن يف الواقــع مــا نــراه هــو بالضبــط إعــادة 

عــرض لســيناريو ســايغون، مبــا يف ذلــك مشــاهد طائــرات 

الهليكوبــر العســكرية التــي تنقــل األشــخاص جــوا مــن 

الســفارة األمريكيــة. إذا كان هنــاك مــن اختــالف فهــو أن 

الســيناريو الحــايل أســوء. لقــد وصلــت الفــوىض إىل درجة 

أن حركــة طالبــان كانــت يف معظــم الحــاالت تســر مــن 

ــا. منطقــة إىل أخــرى دون أن تلقــى أي معارضــة تقريب

عندمــا أعلــن بايــدن االنســحاب األمريــي مــن 

أفغانســتان، قبــل أشــهر فقــط، وعــد بأنــه ســيضمن بقــاء 

ــم  ــور الحك ــودة ظه ــيمنع ع ــه س ــاين، وأن ــام األفغ النظ

ــه ســيحمي حقــوق النســاء. كان  اإلســالمي الرصيــح، وأن

ســيحقق ذلــك، بطريقــة مــا، بينــا كان يتــم إبعــاد 

القــوات إىل مســافة آمنــة. لكــن رسعــان مــا أصبــح 

ــان  ــتطيع ض ــكاد تس ــدة بال ــات املتح ــا أن الوالي واضح

ــاين. ــعب األفغ ــالمة الش ــرى س ــا، فباألح ــالمة أفراده س

ــوارد  ــم امل ــن لديه ــك الذي ــن أولئ ــد م ــى العدي حت

ــق  ــن طري ــارج ع ــفر إىل الخ ــر الس ــن تذاك ــة لتأم املالي

الجــو مل يتمكنــوا مــن ركــوب طائراتهــم. لقــد أغلــق 

الجيــش األمريــي مطــار كابــول إلفســاح املجــال لرحالتــه 

ــاء  ــن األثري ــة م ــر قل ــع مص ــك بالطب ــة. وكان ذل الجوي

وأفــراد الطبقــة الوســطى. معظــم األفغــان ال يســتطيعون 

تحمــل حتــى تكلفــة ســيارة أجــرة إىل املطــار. وبالنســبة 

لهــم ليــس هنــاك الكثــر ليفعلــوه اآلن، ســوى االنتظــار 

واالســتعداد لتحمــل مســتويات جديــدة أكــر قســوة مــن 

ــاة. املعان

التــي  الضخمــة  الحشــود  قامــت  النهايــة  ويف 

تجمعــت يف املطــار منــذ ســيطرة طالبــان عــى العاصمــة، 

ــرات يف محــاوالت يائســة  ــدارج الطائ بالســيطرة عــى م

للهــروب مــن البــالد. لقــد عرفــوا اآلن أن حياتهــم صــارت 

يف خطــر ملجــرد رؤيتهــم وهــم يعــودون إىل ديارهــم 
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مــن املطــار. لكــن وبــدال مــن أن يتــم الرحيــب بهــم، 

أوردت التقاريــر أن القــوات األمريكيــة أطلقــت النــار 

ــوا  ــن كان ــخاص الذي ــود األش ــق حش ــواء لتفري يف اله

يحاولــون شــق طريقهــم بالقــوة إىل الطائــرات. يــوم 

ــي  ــا لق ــن، بين ــون رجل ــود أمركي ــل جن ــن قت االثن

ــرة  ــفل طائ ــن أس ــقوطهم م ــد س ــم بع ــة حتفه ثالث

حاولــوا التشــبث بهــا بعــد وقــت قصــر مــن إقالعهــا. 

هــذا مــؤرش عــى كيــف تنظــر اإلمربياليــة األمريكيــة 

ــا  ــع طامل ــود للمداف ــة وق ــم مبثاب ــا”، فه إىل “حلفائه

أنهــم مفيــدون. ثــم يتــم التخلــص منهــم مثــل 

ــم. ــدة صالحيته ــي م ــرد أن تنته ــة مبج القام

كيف انترصت طالبان؟
ســارعت إدارة بايــدن إىل توجيــه أصابــع االتهــام 

“القتــال  إىل  إيــاه  داعيــة  األفغــاين،  الشــعب  إىل 

ــحاب  ــه لالنس ــلوب تنظيم ــن أس ــه”. لك ــل نفس ــن أج م

ــح  ــوى لصال ــزان الق ــر يف مي ــر كب ــي أدى إىل تغي األمري

االنســحاب  ملوعــد  تحديــده  خــالل  فمــن  طالبــان. 

ــوء  ــان الض ــى لطالب ــهر، أعط ــل أش ــل قب ــي الكام األمري

ــوه  ــذي احتاج ــت ال ــك كل الوق ــوم، وكذل ــر للهج األخ

ــايئ. ــوم النه ــر للهج للتحض

ــذا.  ــن ه ــر م ــق بكث ــت أعم ــة ذهب ــن الخيان لك

ففــي مفاوضــات فربايــر، رضخــت الواليــات املتحــدة 

ــان، دون الحصــول عــى  ــا طالب ــه له ــب قدمت ــكل مطل ل

ــه  ــد ذات ــك يف ح ــد أدى ذل ــل. وق ــازالت يف املقاب أي تن

إىل رفــع الــروح املعنويــة لإلســالمين، بينــا أرســل إشــارة 

واضحــة إىل الجيــش األفغــاين بــأن الواليــات املتحــدة 

كانــت تســحب البســاط مــن تحــت قدميــه. بــدأ تأثــر 

ــان  ــيون األفغ ــادة والسياس ــارع الق ــث س ــو حي الدومين

ــان. ــع طالب ــات م ــد صفق لعق

بعــد ذلــك، وعــى الرغــم مــن التحذيــرات العديــدة 

خطــط  ترسيــع  يف  بايــدن  فشــل  البنتاغــون،  مــن 

ــل  ــهورا قب ــاك ش ــا أن هن ــة، متوه ــحاب األمريكي االنس

أن يصــل الــرصاع إىل نهايتــه. زاد هــذا مــن تضخيــم 

الشــعور بالفــوىض، لصالــح الجهاديــن. ويف كل منعطــف 

أدى عــدم كفــاءة الواليــات املتحــدة وعــدم اســتعدادها، 

واســتعدادها للتنــازل لــكل مطالــب طالبــان، إىل تصعيــد 

ــة. ــاز الدول ــاين وجه ــش األفغ ــع للجي ــكك الرسي التف

ــة األفغانيــة عــى الــدوام مجــرد  لقــد كانــت الدول

دميــة يف يــد اإلمربياليــة األمريكيــة. لقــد كانــت أداة 

لالحتــالل األمريــي ألفغانســتان، الــذي تســبب يف مقتــل 

اآلالف ويف بــؤس ومعانــاة ال حــدود لهــا للجاهــر. 

لذلــك فقــد كان جهــازا قمعيــا مكروهــا متامــا. كان 

يتألــف مــن االنتهازيــن األكــر رجعيــة املســتعدين لبيــع 

ــف  ــب خاطــر بالســعر املناســب، تحال بالدهــم عــن طي

ــراء الحــرب  ــن الســابقن وأم ــن املغرب مــن التكنوقراطي

املحليــن والزعــاء الذيــن مل يكــن النظــام والدولــة 

ــذايت.  ــراء ال ــيلة لإلث ــن مجــرد وس ــر م ــم أك بالنســبة له

ــش  ــن يعي ــاس -الذي ــن الن ــؤالء، مل يك ــم ه ــل حك يف ظ

معظمهــم يف فقــر مدقــع- قادريــن عــى الوصــول حتــى 

ــوة. ــة دون رش ــات العام ــط الخدم إىل أبس

مــن  رســميا  املكــون  األفغــاين،  الجيــش  كان 

300.000 جنــدي، مليئــا بـ“الجنــود األشــباح”. أي الجنــود 

لتحويــل  كوســيلة  فقــط،  الــورق  عــى  املوجوديــن 

األمــوال إىل جيــوب القــادة والنخــب املحليــة. ويف النهايــة 

مل تكــن وظيفتــه الحقيقيــة أكــر مــن غطــاء لإلمربياليــة 

األمريكيــة. وحيثــا متكــن مــن العمــل، كان يُنظــر إليــه 

يف كثــر مــن األحيــان عــى أنــه قــوة احتــالل أكــر مــن 

كونــه جيــش وطنــي. ال عجــب إذن أن مثــل هــذا الــرصح 

ــت  ــرد أن تخل ــدة مبج ــة واح ــار برب ــد كان لينه الفاس

ــة. ــة األمريكي ــه اإلمربيالي عن

إن الجاهــر األفغانيــة تكــره طالبــان. لكــن ومــن 

ناحيــة أخــرى، فإنــه ال أحــد يؤمــن بالنظــام الفاســد 

الــذي تفرضــه الواليــات املتحــدة، وبالتأكيــد ال أحــد 

عــى اســتعداد للمخاطــرة بحياتــه إلنقــاذه. بينــا تتكــون 

قــوات طالبــان، عــى النقيــض مــن ذلــك، مــن أصوليــن 

ــرب املــوت بالنســبة  ــن يعت إســالمين متشــددين ومتطرف

ــا. ــون عليه ــزة يحصل ــم أســمى جائ له

الدعــم  الرجعيــة  الحركــة  هــذه  تلقــت  لقــد 

والرعايــة عــى مــدى عقــود مــن قبــل الطبقــة الســائدة 

ــى  ــيطرة ع ــا إىل الس ــعت تاريخي ــي س ــتانية، الت الباكس

ــم  ــرا بدع ــت مؤخ ــد متتع ــك، فق ــع ذل ــتان. وم أفغانس

متزايــد مــن إيــران والصــن وروســيا، وكلهــم قلقــون مــن 

ــوة  ــه تراجــع الق ــذي يتســبب في ــد ال االضطــراب املتزاي

األمريكيــة.

ــد  ــاب املزي ــى اكتس ــان ع ــذا طالب ــاعد ه ــد س لق

القــوى بطريقــة مــا إىل  تلــك  الزخــم. تســعى  مــن 

ترويــض اإلســالمين مــن خــالل تقديــم حوافــز اقتصاديــة 

حــدود  داخــل  أنشــطتهم  لتقييــد  لهــم  وسياســية 

ــرورة  ــون بال ــن يك ــذا ل ــق ه ــن تحقي ــتان. لك أفغانس

بســيطا. طالبــان ليســت حركــة مركزيــة. وال يقودهــا 

رجــال عقالنيــون ميكــن الســيطرة عليهــم بســهولة. لقــد 

مــرت اإلمربياليــة األمريكيــة بالعديــد مــن التجــارب 

املريــرة للتوصــل إىل هــذه الحقيقــة.

من ميكن الوثوق به؟
الغربيــة مفضوحــة أمــام  إن كلبيــة اإلمربياليــة 

الذيــن  األشــخاص  هــؤالء  فنفــس  بــأرسه.  العــامل 

يتحدثــون كل يــوم عــا يســمى بـ“القيــم الغربيــة” مثــل 

“الدميقراطيــة” و“حقــوق اإلنســان”، ينســحبون اآلن مــن 

أفغانســتان ويركــون مســاعديهم املحليــن تحــت رحمــة 

عصابــة مــن الربابــرة املتخلفــن. لقــد أعــرب وزيــر الدفاع 

الربيطــاين عــن حزنــه ألن “بعــض النــاس لــن يعــودوا” يف 

حــن تحــاول بريطانيــا إجــالء مواطنيهــا وبعــض األفغــان 

ــا. ــوا مــع قواته ــن تعاون الذي

ــف  ــي قص ــاس” تعن ــاعدة الن ــت “مس ــا كان عندم

وغــزو أمــة فقــرة، مل يكــن يتــم ادخــار أي مــوارد. لكــن 

ــاة  ــن حي ــي تأم ــاس” تعن ــاعدة الن ــارت “مس ــا ص عندم

ــرار مــن نظــام  ــاس مــن خــالل مســاعدتهم عــى الف الن

قاتــل توقــف كل يشء. 

ــو  ــوات النات ــة، وق ــة األمريكي ــزت اإلمربيالي ــد غ لق

ــى  ــا ســتعمل ع ــة أنه ــا، أفغانســتان مدعي ــي تدعمه الت

اإلســالمية، وبنــاء دولــة  اســتئصال جــذور األصوليــة 

ــد  ــا، وبع ــن عام ــد عرشي ــن بع ــة. لك ــة حديث دميقراطي

إنفــاق تريليونــات الــدوالرات، وفقــدان مئــات اآلالف 

مــن األرواح، وتدمــر جيــل كامــل، مل تقــرب أفغانســتان 

ــا هــم  ــة. وه ــد أمنل ــو قي ــود ول ــك الوع ــق تل ــن تحقي م

ــا،  ــدة 20 عام ــالد مل ــروا الب ــد أن دم ــاء، بع ــؤالء الجبن ه

يفــرون أخــرا مثــل الــكالب وذيولهــم بــن أرجلهــم، 

تاركــن الشــعب األفغــاين تحــت رحمــة مجانــن طالبــان. 

ــال  ــد ع ــم إىل األب ــتحقون أن يلعنه ــم يس ــذا يجعله ه

ــامل. كل الع

ــى أي  ــد ع ــة أن تعتم ــر األفغاني ــن للجاه ال ميك

مــن تلــك القــوى. كــا ال ميكنهــا االعتــاد عــى الطبقــات 

الســائدة يف الصــن أو روســيا أو إيــران، أو أي قــوة أخــرى 

تربــص يف الظــل وتحــاول التأثــر عــى الوضــع يف البــالد 

اليــوم. ال ميكــن للجاهــر األفغانيــة أن تعتمــد إال عــى 

قواتهــا الخاصــة، والتــي مبجــرد مــا تتحــرك ســتصر أقــوى 

بكثــر مــن أي جيــش. لقــد أثبتــت ذلــك عــرب تاريخهــا.

ــات،  ــب األوق ــاين أصع ــعب األفغ ــاش الش ــد ع لق

لكنــه متكــن كل مــرة مــن أن ينهــض مجــدد مــن أســوء 

املحــن. لدينــا ثقــة تامــة بأنــه ســوف ينهــض مــرة أخــرى 

والرجعيــة  الظالميــة  آثــار  كل  مــن  بــالده  وســيطهر 

واإلمربياليــة.
حميد عيل زاده
16 غشت/أغسطس 2021
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النــزاع حــول نهــر النيل والحل االشــتراكي

أزمــة ميــاه نهــر النيــل والنــزاع حولــه وصلــت 

التفــاوض  مــن  ســنوات  بعــد  مســدود،  لطريــق 

الشــوفينية  واللغــة  املتبادلــة  العدائيــة  والخطابــات 

املقيتــة. نحــن هنــا نتحــدث عــن أزمــة جديــة تؤثــر عــى 

حيــاة مئــات املاليــن يف مــرص والســودان وإثيوبيــا، أزمــة 

ال يفاقمهــا ســوي ضيــق األفــق وقــرص النظــر الرأســايل 

ــرى  ــي ال ت ــة الت ــة الضيق ــح القومي ــعي وراء املصال والس

ــر. ــرف اآلخ ــاب الط ــى حس ــل إال ع ح

ال مخــرج مــن األزمــة عــى أســاس الرأســالية، 

الرأســالية هــي ســبب األزمــة. يف ظــل فدراليــة اشــراكية 

ميكــن للطبقــات العاملــة يف البلــدان الثــالث وضــع خطــة 

ــة  ــا، خط ــر يف ظله ــى اآلخ ــرف ع ــي ط ــة ال يجن متناغم

تراعــي أهميــة امليــاه والزراعــة يف مــرص والســودان، 

وتراعــي  الفيضانــات،  ويــالت  الســودان  وتجنــب 

مقتضيــات التحديــث والصناعــة والكهربــاء يف إثيوبيــا. يف 

ظــل اقتصــاد اشــرايك مخطــط يتجــاوز فــوىض الرأســالية 

واملصالــح القوميــة الضيقــة ودافــع الربــح عــى حســاب 

األرواح ميكننــا تحويــل تلــك املنطقــة مــن العــامل، بلــدان 

حــوض النيــل، املليئــة باملــوارد الطبيعيــة والبرشيــة 

ــى األرض. ــة ع ــة لجن املهول

نفاق الطبقة الحاكمة املرصية
دعونــا نبــدأ بحقيقــة ثابتــة يعلمهــا الجميــع، حتــى 

ــرف  ــويل اع ــى مدب ــرصي مصطف ــوزراء امل ــس ال أن رئي

بهــا بشــكل علنــي، أن مــرص دخلــت حيــز الفقــر املــايئ 

منــذ ســنوات بالفعــل، صحيــح أن ســد النهضــة ســيفاقم 

ــن يبدأهــا لقــد كانــت موجــودة  ــه ل ــة لكن األزمــة املائي

بالفعــل. إن كل دعايــة أبــواق النظــام اإلعالميــة مــا هــي 

إال كــذب فــج، ليــس صحيــح أن الوضــع املــايئ يف مــرص 

ــاً مســتقراً وأيت الســد اإلثيــويب يعكــر صفــوه. كان هادئ

مــن  أول  هــي  املرصيــة  الحاكمــة  الطبقــة  إن 

ــر  ــل وأســاءت اســتخدامها بتبذي ــر الني ــاه نه ــت مي أهان

ــة يف الرأســالية. إن  ــات متأصل ــك صف وقــرص نظــر، وتل

ــح الطبقــة الحاكمــة املرصيــة ال تهتــم بــيء غــر  مصال

ــط االقتصــاد بشــكل  ــا تخطي ــا، أم ــح وتنامــي ثرواته الرب

ــة وعــدم اســتنزاف املــوارد  مســتدام ومتناغــم مــع البيئ

ــة  ــة املرصي ــة الحاكم ــات الطبق ــة اهتام ــس يف قامئ فلي

اصــالً.

ــاع  ــة يف الدف ــة املرصي ــة الحاكم ــم الطبق إن مزاع

عــن نهــر النيــل ليســت ســوى نفــاق محــض. تلــك 

الطبقــة الحاكمــة التــي تدعــي دفاعهــا عــن النيــل 

ســمحت بإهــدار حــوايل %29,7 مــن مياهــه ســنوياً، 

ــر  ــة مواس ــدم صيان ــل ع ــوء اإلدارة، مث ــة س ــواء نتيج س

ــة  ــري والزراع ــة يف ال ــى طــرق قدمي ــاد ع ــاه واالعت املي

وعــدم االســتثار يف البحــث العلمــي يف املجــال الزراعــي، 

ــل يف  ــر الني ــاه نه ــر واســتخدام مي ــق التبذي أو عــن طري

ــاء،  ــياحية لألغني ــات الس ــف واملنتجع ــب الجول ري مالع

ــة  ــن األرس املرصي ــوايل %17 م ــه ح ــذي في ــت ال يف الوق

آمنــة و حــوايل  مليــاه رشب  الوصــول  محرومــة مــن 

%53.4  دون رصف صحــي محســن، هــذا بخــالف تلــوث 

امليــاه يف نهــر النيــل، املســؤول عــن نســبة %90 منــه هــو 

ــي. ــرصف الصناع ال

النظــام املــرصي الــذي ســمح بتلويــث ميــاه النيــل 

مــن قبــل رجــال األعــال، و تبذيــر امليــاه يف منتجعــات 

األغنيــاء، ومل يســتثمر قرشــاً واحــداً يف تطويــر البنيــة 

األزمــات  تراكــم  بعــد  إال  الــري  ووســائل  التحتيــة 

واملشــاكل، اســتفاق هــذا النظــام فجــأة مــن غفلتــه عــى 

وقــع األزمــة التــي اســتفحلت ليدعــي أنــه حامــي النيــل 

ــة. ــة املرصي واألم

ــر  ــن نه ــه ع ــام يف دفاع ــاءات النظ ــة يف ادع ال ثق

ــازل  ــاة الجاهــر، ال يجــب أن نقــدم أدىن تن ــل وحي الني

للنظــام تحــت دعــاوى “الوحــدة واالصطفــاف الوطنــي” 

يف مواجهــة الخطــر املشــرك، ألنــه جــزء مــن هــذا الخطــر 

ــة  ــه. ليســت الجاهــر والطبق ــا ومســبب ل عــى حياتن

ــاة  ــون خطــر عــى حي ــن ميثل ــة هــم م ــة اإلثيوبي العامل

ومســتقبل الطبقــة العاملــة املرصيــة والجاهــر الفقــرة 

أعــال  الحاكمــة املرصيــة مــن رجــال  الطبقــة  بــل 

ــن. ــا الحقيقي ــم أعدائن ــؤالء ه ــراالت، ه وج

هــؤالء الذئــاب مل يشــعروا بذلــك “الخطر املشــرك” 

ومل  أرباحهــم،  لتعظيــم  النهــر  ميــاه  يلوثــون  وهــم 

يشــعروا بــه وهــم يســتخدمون مياهــه لــري منتجعاتهــم، 

مل يشــعروا بذلــك الخطــر وهــم يتعاملــون طيلــة عقــود 

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202104271048827454-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202104271048827454-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/
https://marsad.ecsstudies.com/11106/?fbclid=IwAR1Mv0q_zzkfwJINpfBx8BKKH9xTikAxkCEyV861lKvYOY0ZRw8XVSh9KEc
https://marsad.ecsstudies.com/11106/?fbclid=IwAR1Mv0q_zzkfwJINpfBx8BKKH9xTikAxkCEyV861lKvYOY0ZRw8XVSh9KEc
https://10tooba.org/bedi/ar/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8/
https://10tooba.org/bedi/ar/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8/
https://10tooba.org/bedi/ar/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8/
https://10tooba.org/bedi/ar/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8/
https://10tooba.org/bedi/ar/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8/
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مــع النهــر كحــق مكتســب و منبــع ال ينضــب ال يحتــاج 

نثــق فيهــم  للتطويــر واالســتثار، ويريــدون اآلن أن 

ــاً. ــا حق ــون مصلحتن ــم يهدف ــدق أنه ونص

والديكتاتوريــة  املــرصي،  الرأســايل  النظــام 

العســكرية التــي تحميــه، بقــرص نظــره وســعيه وراء 

مصالحــه األنانيــة و الضيقــة التــي ال يــرى ســواها يهددنــا 

ــش  ــود بالعط ــذ عق ــتمرة من ــه املس ــة جرامئ ــوم نتيج الي

ــارش. إن مل نتخلــص مــن الرأســالية  والجــوع بشــكل مب

فنحــن محكــوم علينــا بالبقــاء أرسى التبذيــر ودافــع 

ــن. ــذا الوط ــاء ه ــة أثري ــح ورفاهي الرب

ــادرة  ــي الق ــة ه ــة املرصي ــة العامل ــا الطبق وحده

عــى توفــر طريــق للخــروج مــن هــذا املــأزق، مبصــادرة 

رقابــة  تحــت  ووضعهــا  الكــربى  والــرشكات  البنــوك 

العاملــن فيهــا، واســتخدام تلــك الــروات واملــوارد بشــكل 

دميقراطــي ملصلحــة األغلبيــة ويف تناغــم مــع البيئــة، 

ــري وشــبكة  ــث شــبكة ال ــوارد لتحدي ــك امل اســتخدام تل

الــرصف الصحــي، لالســتثار يف املجــال الزراعــي الحيــوي. 

وحدهــا الطبقــة العاملــة املرصيــة التــي تســتطيع توجيــه 

ــي  ــاب رفاق ــا، خط ــا يف إثيوبي ــا ورفيقاته ــاب لرفاقه خط

أممــي يدفــع نحــو وحــدة املصالــح واملصــر الــذي يربــط 

ــول  ــا يح ــض. م ــا البع ــة ببعضه ــة العاملي ــة العامل الطبق

دون ذلــك هــو الرأســالية ومصالحهــا األنانيــة والدولــة 

ــا. ــي تحميه ــة الت الربجوازي

الطبقات الحاكمة تستغل األزمة لصالحها
يســتغلون  واإلثيــويب  املــرصي  النظــام  مــن  كل 

ــم  ــز موقفهــم وتدعي األزمــة ملصلحتهــم الخاصــة ولتعزي

خطــاب  بــث  عــى  يعمــل  النظامــن  كال  ســلطتهم. 

شــوفيني بدعــوى “املصلحــة العامــة”، وهــذا ليــس 

للتغلــب عــى أزمــة امليــاه أو الكهربــاء فقــط، وإمنــا 

أيضــاً للتعميــة عــى األزمــات الداخليــة املســتفحلة. كال 

النظامــن لديــه أزمــات اقتصاديــة وسياســية عميقــة، ويف 

ســياق ذلــك جــاء النــزاع عــى نهــر النيــل كفرصــة ذهبيــة 

لكالهــا إلخــراس األصــوات الســاخطة بدعــوى “الوحدة” 

ــض  ــر بع ــن أن يوف ــذا ميك ــي”. ه ــدو الخارج ــد “الع ض

الوقــت اآلمــن لــكال النظامــن، لكــن األكيــد أنــه برسعــة 

ســوف تتبــدد الغيــوم الشــوفينية وتتحطــم عــى صخــرة 

األزمــات والتناقضــات الداخليــة املســتعصية كل دعــاوى 

ــدة. ــاف والوح االصطف

ــة،  ــة عميق ــة اقتصادي ــه أزم ــرصي يواج ــام امل النظ

ــعة  ــتدانة واس ــن االس ــج م ــا مبزي ــم فيه ــتطاع التحك اس

ــق  ــن طري ــرشق ع ــد م ــتقبل بعي ــود مبس ــاق والوع النط

ــاً  ــص أحيان ــي، متت ــة ال تنته ــن مشــاريع قومي ــالن ع اإلع

جــزء مــن العالــة و تعمــل كمحــرك لالقتصــاد يف الفــرة 

الحاليــة، ويف ســياق ذلــك يحمــل الجاهــر فاتــورة 

األزمــة عــن طريــق رفــع األســعار والتضخــم ورفــع الدعم 

عــن الســلع والخدمــات األساســية. كــا أنــه يعــاين مــن 

ــة سياســية  ــة، فهــو فاقــد ألي رشعي أزمــة سياســية مزمن

العــاري  القمــع  ســوى  يحميــه  وال  الخــوف،  ســوى 

والجمــود املؤقــت للجاهــر، الــذي ال يعلــم أحــد متــى 

ميكــن أن ينتهــي. النظــام املــرصي يســتخدم أزمــة امليــاه 

للتعميــة عــن كل هــذه التناقضــات الداخليــة، هــو 

يحتــاج إىل “عــدو خارجــي” لتحميلــه ســبب الفشــل 

ــاء  ــل يف اإليف ــاً سيفش ــي حت ــتقبلية، الت ــوده املس بوع

ــاب”  ــى اإلره ــرب ع ــة “الح ــدت ورق ــد أن فق ــا، بع به

ــا. ــا وقوته ــن تأثره ــزء م ج

لكــن يف نفــس الوقــت ال يريــد النظــام املــرصي مــن 

الجاهــر أن تكــون رشيكــة يف القــرار أو أن تتدخــل يف 

ــع  ــة يدف ــره اإلعالمي ــام يف مناب ــاب النظ ــداث، خط األح

أن  بــدون  الوطنيــة”  “الوحــدة  اســتنهاض روح  نحــو 

ــر  ــف الجاه ــر أو تخوي ــل الجاه ــك لتدخ ــؤدي ذل ي

مــن األزمــة للدرجــة التــي تبــدأ فيهــا الجاهــر مبســاءلة 

النظــام. فهــو يدعوهــم إىل عــدم تضخيــم األزمــة وأن كل 

ــا  ــم من ــر، األفه ــدع أويل األم ــيطرة، ولن ــت الس يشء تح

ــوا زمــام األمــور. جميعــاً، يتول

ــاً  ــتفادة دعائي ــه االس ــرصي برغبت ــام امل ــن النظ لك

مــن األزمــة دون اتخــاذ إجــراءات جديــة ملواجهتهــا، فهــو 

يغامــر مبفاقمتهــا، مغامــرة يف الغالــب ال تســتند إال عــى 

اإلميــان بــأن كل يشء سيســر عــى مــا يــرام، والحــق أنــه 

ــل  ــر الني ــن نه ــا ع ــدث هن ــن نتح ــاء. نح ــان الضعف إمي

الــذي يعتمــد عليــه القطــاع الزراعــي بشــكل شــبه كي، 

ــن  ــن تشــغيل حــوايل %30 م هــذا القطــاع املســؤول ع

العالــة املرصيــة، بعضهــم ســيكونون مهدديــن بالبطالــة 

األعــال  اقتصــاد  يف  واالنخــراط  للمــدن  الزحــف  أو 

ــة  ــن أصــالً، يف الســنوات القليل ــة، املشــبعة باملالي اليومي

ــة  ــم التناقضــات الداخلي ــة، وهــذا ســيؤدي لتفاق القادم

والطبقيــة، مــع آثــار هــذا عــى وضــع االقتصــاد الــيء، 

ــه الزراعــة %14,5 مــن ناتجــه اإلجــايل  ــل في ــذي متث ال

و%11 مــن مجمــل الصــادرات. كل هــذا يجعــل خيــارات 

ــؤدي  ــن أن ت ــر وميك ــديدة الخط ــدودة وش ــام مح النظ

لبــؤس مئــات اآلالف إن مل نقــل املاليــن يف الســنوات 

ــة. القادم

أمــا النظــام اإلثيــويب الــذي كان ينظــر إليــه كنموذج 

صاعــد يف منطقــة القــرن اإلفريقــي، اآلن يواجــه أزمــات 

داخليــة تضعــه عــى حافــة الهاويــة. مــع انفجــار الــرصاع 

املســلح يف إقليــم تيجــراي والهزائــم التــي منــي بهــا 

هنــاك، مل يتبقــى لرئيــس الــوزراء آيب أحمــد ســوي ورقــة 

التــوت املتمثلــة يف ســد النهضــة كآخــر معاقــل رشعيتــه 

املتآكلــة باســتمرار. وهــو يعلــم ذلــك جيــداً ويســتخدم 

ورقــة ســد النهضــة بكلبيــة وانتهازيــة منقطعــة النظــر، 

ــم تيجــراي بانشــغال  ــربر هزامئــه يف إقلي إىل درجــة أن ي

ــي”،  ــد الخارج ــد “التهدي ــد ض ــن الس ــاع ع ــه بالدف قوات

ــذي  ــاين للســد، ال ــدأ املــلء الث ــن بعدهــا مبــارشة ب وأعل

عــى األغلــب كان مجــرد منــاورة إعالميــة للتغطيــة عــى 

الهزائــم امليدانيــة يف إقليــم تيجــراي.

ــات،  ــيء باألزم ــد وامل ــع املعق ــذا الواق ــب ه يف قل

وتاريــخ متــوارث مــن النزاعــات، تبــدو خيــارات الطبقــة 

الحاكمــة املرصيــة واإلثيوبيــة محــدودة جــداً، وجميعهــا 

ليســت يف مصلحــة الجاهــر املرصيــة واإلثيوبيــة. النظام 

املــرصي بســوء اســتخدامه للميــاه وعــدم تطويــر البينــة 

التحتيــة طيلــة العقــود املاضيــة مل يحســب حســاب 

هــذه اللحظــة، ومــراث التعــايل الحكومــي املــرصي عــى 

ــال  ــد حب ــة مينعــه مــن م ــة اإلثيوبي التطلعــات التحديثي

ــرصي  ــام امل ــويب، النظ ــام اإلثي ــع النظ ــل م ــود والتواص ال

ــل جــداً. والنظــام  ــه ضئي ــاورة لدي يف أزمــة وهامــش املن

ــود  ــه الســد عم ــل ل ــة األخــرى ميث ــويب عــى الناحي اإلثي

ــاً.  ــر تصلب ــه أك ــل موقف ــة تجع ــه الداخلي ــه، وأزمت بقائ

ســد النهضــة ميثــل أمــل الجاهــر اإلثيوبيــة يف مــد البالد 

ــايض  ــد تغ ــع، وق ــث املجتم ــاء وتحدي ــا بالكهرب بأكمله

الجاهــر عــن الهجــات التــي يقودهــا آيب أحمــد عــى 

ــت  ــة والسياســية بشــكل مؤق ــا االقتصادي بعــض حقوقه

يف ســبيل إكــال هــذا املــرشوع، هــذا التغــايض مرهــون 

بشــكل جــزيئ مبــرشوع الســد، فشــل أو تعطــل مــرشوع 

ــد  ــى آيب أحم ــي ع ــر حقيق ــيمثل خط ــة س ــد النهض س

ــاورة  ــش املن ــص هام ــذا يقل ــه، وه ــويب كل ــام اإلثي والنظ

https://www.youtube.com/watch?v=0UWPhvaZArM
https://www.youtube.com/watch?v=0UWPhvaZArM
https://www.youtube.com/watch?v=58rrVSJBee8
https://www.youtube.com/watch?v=58rrVSJBee8
https://www.youtube.com/watch?v=58rrVSJBee8


11

ــح  ــويب. وتشــابك املصال ــد النظــام اإلثي ــل اصــالً عن الضئي

ــود  ــمح بوج ــع وال يس ــد الوض ــة يعق ــة واإلقليمي الدولي

وســاطة تلقــي رضــا الطرفــن. الســعودية واإلمــارات 

حلفــاء النظــام املــرصي هــم مــن أهــم مــن املســتثمرين 

يف ســد النهضــة واملــرشوع الزراعــي حولــه، الصــن هــي 

أكــرب مســتثمر يف الســد، والواليــات املتحــدة تدعــم مــرص 

ــي. ــرن اإلفريق ــي يف الق ــوذ الصين ــة النف ملجابه

عــى املاركســين املرصيــن واالثيوبيــن أن يفضحــوا 

نفــاق طبقاتهــم الحاكمــة، ال ميكــن أن نقــدم أدين تنــازل 

ــع  ــة. وبالطب ــا يف األزم ــي وضعتن ــة الت ــات الحاكم للطبق

نحــن ضــد الحــرب، إن حدثــت. تلــك الحــرب لــن تــؤدي 

ســوى إىل تعقيــد املوقــف وزيــادة األحقــاد القوميــة بــن 

الطبقــات العاملــة لبلــدان حــوض النيــل. نحــن أمميــون، 

للطبقــة  التاريخيــة  املصالــح  عــى  يعتمــد  وموقفنــا 

العاملــة وتطويــر الــرصاع الطبقــي وليســت املصالــح 

ــة  ــة العامل ــة للطبق ــح التاريخي ــة، املصال ــة الضيق القومي

تقتــي التآخــي والرابــط ووحــدة النضــال واملصــر 

ــنا  ــاوى. لس ــن الدع ــوى م ــت أي دع ــداء تح ــس الع ولي

ــى  ــوم ع ــادون الي ــن ين ــن الذي ــن املرصي ــل القومي مث

لســان أحــد رموزهــم، أحمــد طنطــاوي، بربــة عســكرية 

للســد تقســم إثيوبيــا لثــالث دول. تلــك الهســترية 

الشــوفينية املتعاليــة، املحببــة للقوميــن والنارصيــن، 

ــن  ــالً، ول ــف اص ــد املوق ــباب تعقي ــم أس ــن أه ــي م ه

ــزاع  ــة وتفجــر الن ــاد القومي ــادة األحق ــؤدي ســوى لزي ت

ــتقبل. ــرب يف املس ــكل أك بش

ــاه  ــداء متســاوي اتج ــو ع ــا، كاركســين، ه موقفن

القلــة  تلــك  واإلثيوبيــة،  املرصيــة  الحاكمــة  الطبقــة 

املتحكمــة يف ثــروات البلديــن، الذيــن يفقرونــا ويقمعونــا 

ويســتلغونا ويقتلوننــا، تلــك القلــة اليــوم تدفــع جاهــر 

أعــداء،  ليكونــوا  بعضــاً،  بعضهــم  ليكرهــوا  البلديــن 

يف الوقــت الــذي ينبغــي فيــه أن تتكاتــف الجاهــر 

املرصيــة واإلثيوبيــة ملواجهــة قلــة املــوارد اآلخــذة يف 

ــاد. ازدي

ورضورة  لحدودهــا  الرأســاملية  وصــول 

االشــرتايك الحــل 
تُظهــر بوضــوح أن  النيــل  نهــر  أن أزمــة ميــاه 

ــام  ــة أم ــت عقب ــا وأصبح ــت لحدوده ــالية وصل الرأس

تطــور املجتمــع البــرشي.

اللــذان تقومــان عليهــا  والحــق أن العمــودان 

ــس  ــة، لي ــة القومي ــة والدول ــة الخاص ــالية، امللكي الرأس

ــدم،  ــن التق ــرشي ع ــع الب ــان املجتم ــا يعيق ــط أصبح فق

ــرشي  ــع الب ــددان املجتم ــوا يه ــم أصبح ــر أنه ــل األك ب

بجــره نحــو الرببريــة. مثلــا ظهــر بشــكل واضــح خــالل 

الجائحــة، التــي تحولــت خاللهــا الدولــة القوميــة لقاطــع 

طريــق، وبــدأت الــدول تســتويل وتحتجــز الشــحنات 

ــن  ــذي كان ميك ــت ال ــض، يف الوق ــا البع ــة لبعضه الطبي

الســيطرة عــى انتشــار الفــروس يف بدايتــه وتفــادي 

مئــات اآلالف مــن الضحايــا الذيــن كان ميكــن إنقاذهــم، 

فقــط لــو تــم وضــع خطــة عامليــة وتجميــع كل املــوارد 

ــة فــروس ال يحــرم الحــدود  ــة ملواجه واملعــارف البرشي

ــرة. ــراءات الهج ــة وإج القومي

الرأســالية التــي تقــوم عــى الخصــاص واســتنزاف 

تدفــع  البيئــة،  وتدمــر  والتبذيــر  الطبيعيــة  املــوارد 

املختلفــة  البلــدان  يف  والجاهــر  العاملــة  الطبقــات 

للوقــوف ضــد بعضهــم البعــض.

ــل  ــاه نهــر الني مــا يعيــق الوصــول لحــل ألزمــة مي

ــة  ــن املرصي ــن الحاكمت ــح املتناقضــة للطبقت هــي املصال

ــؤدي إىل  ــف ال ت ــان نحــو مواق ــان تدفع ــة، اللت واإلثيوبي

ــع. ــد الوض ــوى تعقي أي يشء س

يف ظــل الرأســالية ســتظل أزمــة ميــاه نهــر النيــل 

مســتمرة وســوف تتفاقــم، حتــى إن جــرى تســكينها 

ــاق بــن الطرفــن، وهــذا الســيناريو ليــس  اليــوم باتف

مســتبعداً بعــد، فســتعود للظهــور مجــدداً يف املســتقبل 

ــد  ــرات الجفــاف، وق بشــكل أكــر حــدة، خصوصــاً يف ف

ــا  ــور، خصوص ــا نتص ــرب م ــتقبل أق ــذه املس ــون ه يك

ــة  ــرات املناخي ــة التغ ــن زاوي ــا إىل املوضــوع م ــو نظرن ل

ــوم. ــامل الي ــهدها يف الع ــي نش ــادة الت الح

يف  واســقاطها،  الرأســالية  تجــاوز  هــو  الحــل 

ــوك والــرشكات  ــا، مصــادرة البن مــرص والســودان وإثيوبي

ــوارد  ــك امل ــتخدام تل ــربى، واس ــرشكات الك ــة وال األجنبي

والــروات ملصلحــة شــعوب املنطقــة، الحــل هــو يف 

النيــل،  حــوض  لبلــدان  العاملــة  الطبقــات  تحالــف 

ــاً نحــو  ــا جميع ــي تجرن ــة الت ــات الحاكم إلســقاط الطبق

الهاويــة.

بإســقاط الرأســالية نســتطيع أن نحيــا جميعــاً 

ــر  ــاوز إرث الفق ــتطيع أن نتج ــاً، نس ــانية حق ــاة إنس حي

القوميــة  واألحقــاد  والتخلــف  والبطالــة  والجــوع 

نتمتــع  أن  نســتطيع  األهليــة،  والحــروب  والحــروب 

متطــورة  وبزراعــة  للــرشب  صالحــة  مبيــاه  جميعــاً 

وصناعــة حديثــة وقويــة وكهربــاء دامئــة وبســكن آدمــي 

وعمــل الئــق وذو أجــر جيــد يف ســياق خطــة اقتصاديــة 

ــون الخطــوة األوىل  ــاً، لتك ــة ومخططــة دميقراطي تحديثي

نحــو إنشــاء مجتمــع اشــرايك يف كل مــن البلــدان الثــالث، 

والعامليــة.  اإلفريقيــة  االشــراكية  الثــورة  مــن  كجــزء 

ــل،  ــدان حــوض الني ــة اشــراكية لبل فقــط يف ظــل فدرالي

ــة والجاهــر تقاســم املــوارد  تســتطيع الطبقــات العامل

ــح  ــاوز املصال ــح وتج ــارات الرب ــادل، دون اعتب بشــكل ع

ــة. ــة الضيق القومي

ال للحرب!	 

ال للصفقات الربجوازية!	 

تسقط حكومات رجال األعامل!	 

ــة وجامهــر 	  ــات العامل ــف الطبق نحــو تحال

ــة! املنطق

ال حــل ســوى انتصــار الثــورة االشــرتاكية 	 

بقيــادة حكومــة عامليــة!
 محمد حسام

17 غشت/أغسطس 2021
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عداوة دامئة
تعــرف العالقــة بــن النظامــن توتــرا دامئــا تــارة 

يصعــد إىل الســطح عــى شــكل أفعــال وترصيحــات 

ــارات دبلوماســية  ــارة يبقــى مســترا وراء عب ــة، وت عدائي

منافقــة. وابتســامات 

فخــالل أكــر مــن ســتن ســنة مل تفتــح الحــدود بــن 

ــا  ــم إغالقه ــن ت ــنة، يف ح ــوايل 12 س ــوى ح ــن س البلدي

مــرارا، يف املــرة األوىل بســبب حــرب الرمــال ســنة 1963، 

ثــم بســبب املواجهــات العســكرية التــي خاصهــا املغــرب 

ــة  ــاال الحدودي ــة أمغ ــاريو يف منطق ــة البوليس ــع جبه م

ســنة 1976، ويف أعقــاب الهجــوم الــذي اســتهدف فنــدق 

املغــرب  اتهــم  والــذي   ،1994 ســنة  مبراكــش  اســني 

ــوف وراءه. ــر بالوق الجزائ

وبينــا يتهــم النظــام املغــريب الجزائــر بدعــم جبهــة 

البوليســاريو واإلرضار مبصالحــه، اتهــم النظــام الجزائــري 

املغــرب يف بيــان لعامــرة األخــر بـــ »القيــام بأعــال غــر 

وديــة وأعــال عدائيــة ودنيئــة« ضــد الجزائــر، والتــي من 

بينهــا االعــراف مبنظمتــي املــاك ورشــاد، اللتــن تعتربهــا 

ــن، واتهمتهــا بالوقــوف وراء  ــن ارهابيت ــر منظمت الجزائ

الحرائــق التــي عرفتهــا منطقــة القبايــل مؤخــرا. إضافــة 

ــة  ــس البعث ــه رئي ــام ب ــذي ق ــح االســتفزازي ال إىل الترصي

املغربيــة لــدى األمــم املتحــدة، عمــر هــالل، حيــث عــرب 

عــن دعمــه ملــا أســاه “حــق االســتقالل الــذايت ملنطقــة 

القبايــل”، ثــم تطبيــع النظــام املغــريب مــع ارسائيــل 

ــذي  ــر ال ــد الجزائ ــدايئ ض ــح الع ــى الترصي ــت ع والصم

ــاط،  ــة الصهيونيــة مــن الرب ــة الدول أطلقــه وزيــر خارجي

ناهيــك عــن فضيحــة اســتعال املخابــرات املغربيــة 

ــس  ــوس” للتجس ــي “بيغاس ــس اإلرسائي ــج التجس لربنام

املســؤولن  كبــار  مــن   6000 هواتــف  أرقــام  عــى 

ــن... الجزائري

أخوة دامئة
ــل  ــن رسد كل تفاصي ــز م ــذا الحي ــن يف ه ــن نتمك ل

ــنتعامل  ــذا س ــن، ل ــعوب البلدي ــن ش ــة ب ــة الوثيق العالق

معهــا بانتقائيــة شــديدة، وباختصــار نقــول إنــه لشــعوب 

البلديــن تاريــخ طويــل مــن التــازج والتآخــي. فباإلضافــة 

إىل االرتباطــات العائليــة عميقــة الجــذور، هنــاك تضامــن 

ــع  ــرن التاس ــل، إىل الق ــى األق ــذوره، ع ــود ج ــايل تع نض

ــة النضــال ضــد االســتعار املبــارش.  عــرش ومرحل

ــارشة  ــه مب ــر إىل أن ــل نش ــول يف التفاصي ودون الدخ

بعــد احتــالل فرنســا للجزائــر، 1830، وانطــالق املقاومــة 

املســلحة يف الجزائــر، انخرطــت القبائــل املغربيــة، خاصــة 

املتاخمــة للجزائــر، يف حملــة تضامن وصلت إىل املشــاركة 

الفعليــة يف النضــال. وذلــك رغــم رفــض الســلطة املركزيــة 

باملغــرب، املخــزن، وتواطئهــا مــع الســلطات االســتعارية 

مــن خــالل املشــاركة يف قمــع القبائــل الثائــرة.

ازداد هــذا التضامــن اتســاعا وعمقــا بعــد انــدالع 

الثــورات التحرريــة املغربيــة ضــد االحتــالل الفرنــي 

واالســباين. كان كل انتصــار يتحقــق عــى أحــد طــريف 

الحــدود يشــكل مصــدر فرحــة وإلهــام للجانــب اآلخــر.

التحريــر  وجبهــة  املغــريب  التحريــر  جيــش  كان 

الجزائريــة رفاقــا يف الســالح، وصــل التعــاون بينهــا 

والتنســيق إىل مســتويات جــد متطــورة، وهــو مــا ســاهم 

فيــه إىل حــد كبــر املقــاوم الكبــر عبــد الكريــم الخطــايب 

ــرص. ــاه يف م ــن منف م

وقــد كانــت لجيــش التحريــر الوطنــي الجزائــري 

ــئ ســالح يف املغــرب بدعــم مــن  قواعــد تدريــب ومخاب

ــر املغــريب وعمــوم الشــعب املغــريب. كــا  جيــش التحري

ــام الحســن  ــة واملعارضــون لنظ ــون املغارب وجــد املقاوم

ــر خــالل ســنوات القمــع يف  ــا يف الجزائ ــاين، مــالذا آمن الث

ــبعينات.  ــتينات والس الس

اســتمر التضامــن بــن شــعوب املغــرب والجزائــر 

ــن النظامــن، وبالرغــم  ــر ب ــرات التوت ــك ف ــى يف أحل حت

ــا املســمومة. وكان آخــر مظاهــر هــذا  ــن كل دعايته م

التضامــن ذلــك التعاطــف الكبــر الــذي القــى بــه عــال 

ــه املغــرب  ــذي عرف ــوري ال ــر الحــراك الث وشــباب الجزائ

خــالل العرشيــة األخــرة، مــن جهــة، والتعاطــف الكبــر 

الــذي اســتقبل بــه عــال وشــباب املغــرب الحــراك 

الثــوري الــذي عرفتــه الجزائــر خــالل الســنتن األخرتــن، 

ــي  ــة ه ــدة الحقيقي ــدود الوحي ــك أن الح ــن بذل مؤكدي

الحــدود بــن الطبقــات وليــس حــدود العــار التــي رســمها 

ــان  ــان القامئ ــان الدكتاتوري ــها النظام االســتعار ويحرس

ــرف وذاك. ــذا الط ــى ه ع

األزمة
لــي ال يتــم خلــط األســباب بالنتائــج ال بــد مــن 

ــذي  ــن، وال ــن النظام ــر ب ــد األخ ــارة إىل أن التصعي االش

انخــرط فيــه بحــاس إعــالم العهــر يف كال البلديــن، ليــس 

ــا. ــر عنه ــة وتعب ــاج لألزم ــوى نت س

هذيــن  وجــود  هــو  لألزمــة  الحقيقــي  الســبب 

ــان رأســاليان تابعــان، تقتــي  ــذات. نظام النظامــن بال

ــل  ــن أج ــض م ــا البع ــد بعضه ــرصاع ض ــا ال مصالحه

النفــوذ يف املنطقــة وحــول مــن يســتحق أن يلعــب دور 

ــواء  ــة، س ــات يف املنطق ــح االمربيالي ــن ملصال ــب األم الكل

عــى املســتوى االقتصــادي أو األمنــي. وبالتــايل مــا دامــا 

تنميــة يف  أو  انفــراج  أي  أمــل يف  فإنــه ال  موجــودان 

ــة. ــعوب املنطق ــة ش مصلح

ومثلــا يدفــع الجــوع الضبــاع إىل نهــش بعضهــا 

البعــض بوحشــية أكــرب، تصــر األنظمــة السياســية أكــر 

رشاســة يف الدفــاع عــن مصالحهــا والــرصاع ضــد منافســيها 

ــا.  ــددة يف وجوده ــر مه ــة وتص ــرق يف األزم ــا تغ عندم

املغــرب والجزائــر كالهــا  املســيطران يف  والنظامــان 

ــبوقة،  ــر مس ــة غ ــة عميق ــة تاريخي ــوم أزم ــان الي يعيش

وكالهــا يجلســان عــى فوهــة بــركان مــن الغضــب 

الشــعبي والســخط ضــد االســتغالل والقهــر والدكتاتورية. 

وهــو مــا يجعلهــا معــا أكــر حــدة يف الدفــاع عــن 

توجيــه  إىل  حيويــة  حاجــة  ويف  الضيقــة،  مصالحهــا 

ــتغالل  ــدو الخارجــي”، باس ــو “الع الســخط الشــعبي نح

الخالفــات املوجــودة واختــالق خالفــات جديــدة، لتســعر 

نــران الشــوفينية، وتغذيــة نفســية القلعــة املحــارصة 

ــا رشا”. ــون بن ــن يربص ــران الذي ــد “الج ض

ــه  ــا عــربت عن ــة، وهــو م ــة خانق ــر متــر بأزم فالجزائ

ــط،  ــرشق األوس ــي لل ــز كارنيغ ــة يف مرك ــة املقيم الباحث

داليــا غانــم، قائلــة إن »الوضــع االقتصــادي للجزائــر 

إفقــار  إىل  ويــؤدي  يــوم  بعــد  يومــا  ســوءا  يــزداد 

ــة  ــاع معــدالت البطال ــن الســكان وارتف ــة م ــح كامل رشائ

وباختصــار جميــع املــؤرشات االقتصاديــة حمــراء«. وقــد 

ــام  ــالل الع ــبة %08 خ ــري بنس ــاد الجزائ ــع االقتص تراج

املــايض  2020 وحــده. ويف الوقــت الــذي تقــول فيــه 

املصــادر الرســمية أن نســبة البطالــة بــن الشــباب تبلــغ 

%15، فــإن الحقيقــة هــي أن أكــر مــن ثلــث الشــباب يف 

ــة. ــون البطال ــل يعيش ــن العم س

يعتــرب أن هــذه  االقتصــاد، عــي حاجــي،  أســتاذ 

األزمــة االقتصاديــة واالجتاعيــة “تهــدد اســتقرار البــالد”، 

المغرب- الجزائر: فلنرد على محاوالت التقسيم بالوحدة 
الطبقية بين عمــال البلدين

يوم الثالثاء 24 غشت، أعلن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، قطع العالقات الدبلوماسية مع المغرب، 
وبهكذا خطوة يكون النظامان الجزائري والمغربي قد وصال إلى الخالصة »المنطقية« لذلك التصعيد الكبير الذي 

تعرفه عالقاتهما وخاصة في اآلونة األخيرة.
وكما كان منتظرا انخرطت وسائل اإلعالم من كال البلدين في حملة بث السموم الشوفينية ودق طبول الحرب 

والدعوة إلى تمتين الجبهة الداخلية ضد »العدو الخارجي«. نحن الماركسيون نقول ال ذرة دعم ألي من 
النظامين فكالهما رجعيان وعدوان لشعوب المنطقة، ونؤكد أن الطبقة العاملة وعموم الكادحين في كل 

من المغرب والجزائر إخوة مصالحهما مشتركة وعدوهما المشترك هو النظام الرأسمالي والدكتاتورية في كال 
البلدين، ونضالهما واحد من أجل بناء فدرالية اشتراكية للمنطقة المغاربية.
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أي، بعبــارة أصــح: اســتقرار الطبقــة الســائدة وأســيادها 

ــدا  ــرف تصاع ــي يع ــرصاع الطبق ــال فال ــن. وفع اإلمربيالي

واتســاعا وعمقــا بشــكل غــر مســبوق: النهــوض النضــايل 

عــارم والطبقــة العاملــة الجزائريــة تــزداد ثقــة يف قدرتهــا 

وتــزداد كفاحيتهــا يومــا بعــد يــوم.

الطبقــة الســائدة يف املغــرب ونظامهــا ليســا أحســن 

ــا أن  ــبق لن ــدد س ــذا الص ــوء. ويف ه ــا أس ــل رمب ــاال، ب ح

استشــهدنا يف مقالــة ســابقة )املغــرب: عاصفــة تختمــر!( 

محمــد  املغــريب،  املاليــة  لوزيــر  مرعــوب  بترصيــح 

بنشــعبون، قــال فيــه  إن الوضــع الحــايل “محفــوف 

باملخاطــر”. وهــو الترصيــح الــذي صادقــت عليــه صحيفة 

الربجوازيــة املغربيــة -L’économiste- عندمــا أكــدت يف 

افتتاحيتهــا أن: »وزيــر املاليــة محــق متاًمــا يف وصــف 

ــه “محفــوف باملخاطــر”«. وأضافــت:  الوضــع الحــايل بأن

»رمبــا يتعــن علينــا العــودة إىل ســنوات االســتقالل األوىل 

ــا يشــبه هــذا الوضــع الصعــب«. لنجــد م

ــه  ــا كان علي ــوأ م ــوم أس ــع الي ــة أن: »الوض مضيف

خــالل أعــوام 1980-1985. يف ذلــك الوقــت كان املغــرب 

يعيــش االنهيــار املــايل، وجفــاف تاريخــي ســواء يف مدتــه 

أو حدتــه، وكان الــدوالر قــد أصبــح فجــأة باهــظ الثمــن، 

بينــا كانــت العالقــات املاليــة الخارجيــة مقومــة بهــذه 

العملــة. إضافــة إىل تضخــم وصــل مســتوى مل يســبق لــه 

مثيــل، ومل يحــدث مــا يشــابهه منــذ ذلــك الحــن: 15% 

ــام 1983«. يف ع

البطالــة وصلــت مســتويات غــر مســبوقة، وهــو 

ــره إن:  ــاء يف تقري ــث ج ــي حي ــك العامل ــده  البن ــا يؤك م

ــة،  ــاد تاريخي ــة ذات أبع ــه صدم ــغل يواج ــوق الش »س

حيــث ســيتأثر عــى وجــه الخصــوص العــال األكــر 

ــمي  ــر الرس ــاع غ ــن يف القط ــيا العامل ــة، وال س هشاش

ــم«. وكان  ــال وظائفه ــن الع ــد %66 م ــث فق ]...[ حي

ــة قــد أشــار إىل أن االقتصــاد الوطنــي يفقــد  ــر املالي وزي

10.000 وظيفــة يوميــا.

كل املــؤرشات يف األحمــر، والطبقــة الســائدة ال تتــواىن 

عــن تطبيــق املزيــد مــن الهجــات عــى مســتويات عيش 

وظــروف عمــل الطبقــة العاملــة وعمــوم الكادحــن. مــا 

ــارم يف  ــي ع ــدالع رصاع طبق ــة الن ــة مكتمل ــرب وصف يعت

املســتقبل.

ــات الســائدة  ــه الطبق ــذي تعرف ــع ال هــذا هــو الواق

يف املغــرب والجزائــر، وهــو مــا تحــاول تجــاوزه مــن 

ــاء  ــة االله ــالل سياس ــن خ ــة وم ــن جه ــع م ــالل القم خ

البلديــن  وشــعوب  أخــرى.  جهــة  مــن  والشــوفينية 

واملنطقــة بأرسهــا هــي مــن تــؤدي الفاتــورة عــى شــكل 

اســتمرار الفقــر والبطالــة والتخلــف...

فحســب بعــض التقاريــر تبلــغ كلفــة إغــالق الحــدود 

ــارات دوالر  ــوايل أربعــة ملي عــى االقتصــاد املغــريب ح

لالقتصــاد  بالنســبة  أفضــل  ليــس  والوضــع  ســنويا، 

الجزائــري، مــا يعنــي فرصــا للنمــو مهــدرة ومئــات 

اآلالف مــن مناصــب الشــغل الضائعــة ســنويا. وكان  

صنــدوق النقــد الــدويل قــد أشــار يف دراســة ســابقة إىل أن 

االتحــاد االقتصــادي بــن املغــرب والجزائــر مــن شــأنه أن 

يرفــع مــن معــدل دخــل الفــرد بالبلديــن بـــ%57 للجزائر 

و%38 بالنســبة للمغــرب.

كابح مطلق
يــرشح ماركــس أن املــربر املوضوعــي لبقــاء أي نظــام 

اقتصــادي ســيايس هــو قدرتــه عــى تطويــر قــوى االنتــاج. 

ــذا  ــى ه ــادا ع ــن اعت ــي البلدي ــا نظام واآلن إذا حاكمن

ــربر  ــكل كي ألي م ــدان بش ــا فاق ــنجد أنه ــون س القان

للبقــاء، حيــث يشــكالن معــا كابحــا مطلقــا أمــام تطــور 

ــة  ــراب يف منطق ــف والخ ــببا يف التخل ــاج وس ــوى االنت ق

ــة. ــة الهائل ــة والطبيعي ــا البرشي ــة برواته غني

عــى  الســائدة  الطبقــات  لنــا  قدمتــه  مــا  هــذا 

طــريف الحــدود، بعــد 60 ســنة مــن “االســتقالل”. وال 

إمكانيــة النتظــار أي تغــر يف الوضــع مــا دامــت الطبقــة 

الرأســالية هــي الحاكمــة هنــا وهنــاك. إنهــا طبقــة 

رجعيــة وكابــح مطلــق أمــام االزدهــار والتنميــة وبالتــايل 

ــة. ــة ثوري ــا بطريق ــاء عليه ــي القض ينبغ

ــان  ــان رجعي ــول إن كال النظام ــياق نق ــذا الس ويف ه

ــادئ باالســتفزاز  وال ذرة دعــم ألي منهــا، مهــا كان الب

أو باألعــال العدائيــة. إن رصاعهــا مــع بعضهــا البعــض 

ليــس لخدمــة مصالــح شــعوب املنطقــة، بــل فقــط 

وحرصيــا لخدمــة املصالــح الضيقــة للطبقــة الســائدة 

ــب  ــتغل وتنه ــي تس ــة الت ــس الطبق ــن، أي نف يف البلدي

وتقمــع وتفــرض التخلــف عــى شــعوب البلديــن. إن 

السياســة الخارجيــة ألي دولــة هــي اســتمرارية لسياســتها 

ــة  ــة رجعي ــا سياس ــة مع ــتها الداخلي ــة، وسياس الداخلي

ــكادح عــى طــريف  ــة والشــعب ال ــة العامل عــدوة للطبق

ــدود. الح

من أجل فدرالية اشرتاكية يف املنطقة
كل املشــاكل التــي تعــاين منهــا شــعوب املنطقــة: 

ــع  ــي والقم ــر القوم ــف والقه ــتغالل والتخل ــر واالس الفق

ــة  ــة غني ــدرا. إن املنطق ــة، ليســت قضــاء وق والدكتاتوري

ــط وأراض  ــاز والنف ــك الغ ــر متتل ــة، الجزائ ــروات هائل ب

ــك  ــا أن املغــرب ميتل ــروات، ك ــن ال شاســعة وغرهــا م

أكــرب احتياطــي للفوســفاط ومناجــم غنيــة بالذهــب 

والفضــة والكوبالــت وغرهــا مــن املعــادن والــروات 

البلــدان  يزخــر  األخــرى، وقبــل كل ذلــك  الطبيعيــة 

ــام  ــبب النظ ــدرة بس ــا مه ــة، لكنه ــابة هائل ــات ش بطاق

الرأســايل املــأزوم.

التخطيــط  عــى  يقــوم  اشــرايك  نظــام  ظــل  يف 

ــة  ــن الهيمن ــرر م ــاد، متح ــالين لالقتص ــي العق الدميقراط

االمربياليــة وســيطرة األوليغارشــيات املحليــة التــي تنهــب 

البــرش والحجــر، ســيصر مــن املمكــن إطــالق مشــاريع 

لألشــغال العموميــة لتوفــر مــا يكفــي مــن مناصــب 

الشــغل واملــدارس واملستشــفيات واملنــازل، وحيــاة أكــر 

ــن  ــن املمك ــيصر م ــا س ــع، ك ــعادة للجمي ــة وس رفاهي

ــة. ــعوب املنطق ــكل ش ــة ل ــوق القومي ــر الحق توف

يف  االشــراكية  للثــورة  املوضوعيــة  الــرشوط  إن 

وناضجــة،  متوفــرة  افريقيــا،  شــال  وكل  البلديــن، 

ــراء يعــربون مــن خــالل  ــة وعمــوم الفق ــة العامل والطبق

ــر،  ــة يف التغي ــة العميق ــن الرغب ــة ع ــم البطولي نضاالته

ــر.  ــداث التغي ــى إح ــدرة ع ــى الق ــل ع ــون الدلي ويعط

ال ينقــص إال يشء واحــد فقــط: إنــه الحــزب الثــوري 

ــادة لتلــك  ــم برنامــج ومنظــورات وقي القــادر عــى تقدي

ــن  ــة م ــة العامل ــن الطبق ــل إىل متك ــي تص ــاالت ل النض

حســم الســلطة.

هــذه هــي مهمــة الشــباب الثــوري يف املنطقــة، 

وهــي املهمــة التــي ينبغــي الــرشوع فيهــا بــأرسع وقــت 

ممكــن. الرأســالية ال تنتــج إال الفقــر واالســتغالل، وتقود 

املنطقــة والعــامل إىل املواجهــات واالضطرابــات والعداوات 

ــة  ــذا فمهم ــن. ل ــا البلدي ــو نظام ــل ه ــة. والدلي القومي

الثــورة االشــراكية صــارت أكــر راهنيــة وملحاحيــة مــن 

أي وقــت مــى.

ــة،  ــه عندمــا ســتندلع الحركــة الثوري ــد هــو أن واألكي

يف أحــد البلديــن، رسعــان مــا ســتمتد إىل الجانــب اآلخــر 

ــز لعــال  ــام وتحفي مــن الحــدود وستشــكل مصــدر إله

وشــباب املنطقــة بأرسهــا. عندهــا ســنجد الطبقــات 

الســائدة ودولهــا تتحالــف مــع بعضهــا البعــض لســحق 

جــذوة الثــورة. لــذا علينــا أن نبنــي الحــزب القــادر عــى 

ــوم عــى  ــذه السياســة بسياســة مضــادة تق التصــدي له

توحيــد صفــوف الطبقــة العاملــة والكادحــن فــوق 

الحــدود املصطنعــة يف نضــال موحــد مــن أجــل فدراليــة 

ــا. ــال افريقي ــة وش ــة املغاربي ــراكية للمنطق اش
 أنس رحيمي
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بعــد عقــد عــى انــدالع ثــورة 2011/2010 التــي 

أطاحــت بالديكتاتــور املكــروه بــن عــي، هــا هــي موجــة 

جديــدة مــن االحتجاجــات املناهضــة للحكومــة تهــز 

تونــس مــرة أخــرى. لقــد متــت اإلطاحــة بالحكومــة عــرب 

انقــالب داخــل القــرص، لكنــه ال ميكــن الثقــة يف أي فصيــل 

برجــوازي. ال ميكــن للجاهــر أن تثــق إال يف قوتهــا 

ــدة للعــال  ــة جدي ــد مــن اندفاعــة ثوري الخاصــة. وال ب

ــي. ــتقبل حقيق ــب مس ــباب لكس والش

ضــد  الجاهريــة  االحتجاجــات  مــن  أيــام  بعــد 

الحكومــة يف تونــس، تدخــل رئيــس البــالد قيــس ســعيد 

يف 25 يوليــوز وأطــاح بالحكومــة وعلــق الربملــان متذرعــا 

ــوارئ. ــلطات الط بس

ــدد  ــوارع، ش ــش إىل الش ــزال الجي ــام بإن ــد أن ق وبع

ــال. ــول لي ــع التج ــة ومن ــات العام ــى التجمع ــر ع الحظ

ــيتوىل  ــه س ــارش ، أن ــوين مب ــاب تلفزي ــن يف خط وأعل

الســلطة التنفيذيــة للحكومــة، ورئاســة النيابــة العمومية.

كــا حــذر مــن أن مــن يتطــاول عــى الدولــة أو 

عــى رموزهــا ســيتحمل املســؤولية كاملــة أمــام القضــاء، 

ــر للمعارضــن السياســين وكل مــن يجــرؤ عــى  يف تحذي

ــلطة. ــى الس ــتيالئه ع ــة اس ــكيك يف رشعي التش

ــاف:  ــة، أض ــة مقاوم ــاط أي محاول ــان يف إحب ولالمع

ــالح ...  ــوء اىل الس ــر يف اللج ــن يفك ــذر كل م ــي أح »إنن

ومــن يطلــق رصاصــة واحــدة، ســتجابهه قواتنــا املســلحة 

ــن الرصــاص«. ــل م ــة بواب العســكرية واألمني

اآلن وبعــد 10 ســنوات مــن اإلطاحــة بنظــام بــن عــي 

املكــروه، تســلط هــذه األزمــة السياســية األخــرة الضــوء 

عــى عجــز الرأســالية عــن حــل أي مــن املشــاكل التــي 

ــورة  ــال والشــباب إىل الشــوارع خــالل الث أخرجــت الع

التونســية عــام 2011/2010.

 الرارة
هــذه  إىل  أدت  التــي  املبــارشة  الــرشارة  كانــت 

ــذي  ــار االقتصــادي )ال ــن االنهي ــج م األحــداث هــي مزي

تفاقــم بســبب تأثــر جائحــة كوفيــد 19 يف بلــد يعتمــد 

إدارة  وســوء  الســياحة(  عــى 

للجائحــة. الحكومــة 

مل يــأت انقــالب القــرص مــن 

فــراغ، بــل كان تتويجــا ألزمــة 

ــب  ــد. أصي ــة األم سياســية طويل

بالشــلل  الســيايس  النظــام 

الرئيــس  بــن  الــرصاع  بســبب 

قيــس ســعيد وبــن الحكومــة 

ــام  ــوزراء هش ــس ال ــادة رئي بقي

ــرب  ــر أك ــذا األخ ــود ه ــويش. ويق ــد الغن ــيي وراش املش

حــزب يف الربملــان: حــزب النهضــة اإلســالمي، الــذي حكــم 

تونــس بشــكل شــبه مســتمر منــذ ثــورة 2011.

ــس  ــإن تون ــأزق الســيايس، ف وبــرصف النظــر عــن امل

ــبب  ــت بس ــة تفاقم ــة خانق ــة اقتصادي ــن أزم ــاين م تع

كوفيــد  جائحــة 

انــدالع  قبــل   .19

كان  الجائحــة 

البــالد  اقتصــاد 

يف  أصــال  يوجــد 

حالــة يــرىث لهــا. 

فقــد كان متوســط 

ــادي  ــو االقتص النم

بــن  الســنوي، 

و2019،   2011

بنســبة  تافهــا 

وفقــا   ،1.5%

البنــك  ألرقــام 

. ملــي لعا ا

 وهــذا مــا كنــا 

ــود.  ــة رك ــاد يف حال ــام 2019: »االقتص ــاه يف ع ــد كتبن ق

وســجل التضخــم %7,5، وهــو أعــى مســتوى لــه منــذ مــا 

يقــرب مــن 30 عامــا. مــا يــزال معــدل البطالــة عنــد 15% 

بشــكل عــام، رغــم أنــه يصــل إىل %30 يف بعــض املناطــق 

ــن الشــباب 34%.  ــة ب ــغ نســبة البطال األكــر فقــرا، وتبل

ــهادات  ــون ش ــباب يحمل ــن ش ــث العاطل ــن ثل ــر م أك

جامعيــة، وهــو األمــر الــذي كان قــد لعــب دورا رئيســيا 

ــة لعــام 2011«. يف االنتفاضــة الثوري

كان هــذا الوضــع نتيجــة لألزمــة العميقــة للرأســالية 

التونســية. لقــد اتبعــت الحكومــات الربجوازيــة املتواليــة 

)“اإلســالمية” منهــا و“العلانيــة” عــى حــٍد ســواء( 

ــدوق  ــن صن ــروض م ــى ق ــول ع ــعي للحص ــة الس سياس

النقــد الــدويل، والتــي جــاءت مصحوبــة بــرشوط صارمــة: 

الــرشكات  وخصخصــة  العــام  اإلنفــاق  يف  تخفيضــات 

األساســية  املنتجــات  عــن  الدعــم  ورفــع  العموميــة 

ــام. ــاع الع ــال القط ــة لع ــات الجاعي والترسيح

أدت هــذه السياســات إىل مفاقمــة األزمــة االقتصادية، 

ــل  ــبء الكام ــون الع ــراء يتحمل ــال والفق ــت الع وجعل

لهــا، فضــال عــن تعميــق ســيطرة اإلمربياليــة عــى البلــد.

كانــت هنــاك، عــى مــدى الســنوات العــرش املاضيــة، 

ــن  ــة م ــات الجاهري ــن االحتجاج ــررة م ــات متك موج

الضعيفــة  الحكومــات  ضــد  والشــباب  العــال  قبــل 

التــي خلفــت بعضهــا البعــض. طالبــت الثــورة التونســية 

بـ“الشــغل والخبــز والحريــة”. وكانــت اإلطاحــة بــن 

ــقط  ــاء. س ــر بالدم ــه الجاه ــرا حققت ــارا كب ــي انتص ع

ــه. ــى حال ــي ع ــايل بق ــام الرأس ــن النظ ــة، لك الطاغي

ــة  ــاد إىل حاف ــت االقتص ــة ودفع ــت الجائح ــم رضب ث

الهاويــة. انكمــش الناتــج املحــي اإلجــايل لتونــس بنســبة 

ــع األول  ــايض، وبـــ %03  أخــرى يف الرب ــام امل 8.6 % الع

مــن العــام الجــاري. انهــارت الســياحة، التــي تعتــرب أحــد 

املصــادر الرئيســية للعملــة الصعبــة، وكذلــك قطــاع 

ــر. ــع املوجــه للتصدي التصني

يف ينايــر كانــت هنــاك بالفعــل احتجاجــات جاهرية 

ضــد البطالــة والفســاد وســوء تعامــل الحكومــة مــع 

ــك.  ــا إىل ذل ــغل، وم ــب الش ــل مناص ــن أج ــة وم الجائح

كانــت الجاهــر تطالــب “بســقوط النظــام” كــا فعلــت 

.2011/2010 يف 

ثــم يف شــهر يونيــو، بــدأت موجــة ثالثــة مميتــة 

ــرض  ــذي تع ــي -ال ــام الصح ــح النظ ــة. أصب ــن الجائح م

النفقــات  نقــص  املتمثلــة يف  الهجــات  لعقــود مــن 

وعــرش ســنوات مــن اإلصالحــات املضــادة والتخفيضــات- 

عاجــزا عــن اســتيعاب اعــداد املــرىض، وصــار النــاس 

ميوتــون يف ممــرات املستشــفيات وأمــام أبوابهــا بســبب 

ــس  ــزة التنف ــزة وأجه ــة املرك ــوارد )أرسة العناي ــص امل نق

واألكســجن ومعــدات الحايــة الشــخصية(.

ــد  ــي ق ــام الصح ــأن النظ ــة ب ــر الصح ــرف وزي اع

“انهــار”. ويعتــرب عــدد األشــخاص الذيــن قتلــوا بســبب 

كوفيــد 19 )الــذي وصــل إىل أكــر مــن 18000 حســب 

ــامل  ــن أعــى املعــدالت يف الع ــن ب ــام الرســمية( م األرق

ــكان. ــدد الس ــبة لع بالنس

ويف مواجهــة هــذا الوضــع الــكاريث ومعــدل التطعيم 

املنخفــض للغايــة، قــررت الحكومــة فتــح مراكــز تطعيــم 

طارئــة خــالل عيــد األضحــى. فاصطــف آالف األشــخاص 

ــي  ــط ل ــة، فق ــمس الحارق ــعة الش ــت أش ــاعات تح لس

يطــردوا يف النهايــة بســبب نقــص اللقاحــات. كانــت تلــك 

هــي القشــة التــي قصمــت ظهــر البعــر. فتمــت الدعــوة 

إىل احتجاجــات جاهريــة مناهضــة للحكومــة يف 25 

يوليــوز.

االنقــالب الدســتوري فــي تونس: ال ثقة فــي أي فصيل برجوازي

االقتصـاد يف حالـة ركـود. وسـجل التضخـم %7,5، وهـو أعـى 
مسـتوى لـه منـذ مـا يقـرب مـن 30 عامـا. مـا يـزال معـدل البطالـة 
عنـد %15 بشـكل عـام، رغـم أنـه يصـل إىل %30 يف بعـض املناطـق 
األكـر فقـرا، وتبلـغ نسـبة البطالـة بـن الشـباب %34. أكـر من ثلث 
العاطلـن شـباب يحملـون شـهادات جامعيـة، وهـو األمـر الـذي كان 

قـد لعـب دورا رئيسـيا يف االنتفاضـة الثوريـة لعـام 2011

https://marxy.com/?p=1718
https://marxy.com/?p=1718
https://www.marxist.com/tunisia-biggest-protest-in-years.htm
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العامل والشباب يدخلون إىل ساحة النضال
نــزل العــال والشــباب بشــكل عفــوي إىل الشــوارع 

يف جميــع أنحــاء البــالد. ويف عــدة مــدن أرضمــت 

ــة. ــة النهض ــرات حرك ــران يف مق ــود الن الحش

ــة  ــون والطاغي ــتاذ القان ــعيد، أس ــس س ــس قي الرئي

إىل  صعــد  الــذي  املاهــر  والدمياغوجــي  الطمــوح 

الســلطة عــى أســاس وعــود مبكافحــة الفســاد، اســتغل 

الوضــع لــي يتدخــل مســتخدما ســلطات الطــوارئ 

ــر  ــاك الكث ــة. هن ــة بالحكوم ــان واإلطاح ــق الربمل لتعلي

مــن النقــاش يف وســائل اإلعــالم الرأســالية حــول مــا إذا 

كانــت هــذه الخطــوة دســتورية أم ال. لكــن هــذا ليــس 

مهــا. إن مــا يهــم حقــا هــو امليــزان الحقيقــي للقــوى.

مــن الواضــح أن قيــس ســعيد يحظــى بدعــم 

ــر الربملــان.  ــام مق ــات أم ــش. فقــد متركــزت الدباب الجي

ــد شــعبي ورئيــس  ــأي تأيي ــع ب بينــا الحكومــة ال تتمت

أنــه  أي مقاومــة، معلنــا  يبــد  املخلــوع مل  الــوزراء 

سيســلم الســلطة عــن طيــب خاطــر.

بــن  االبتهــاج  بعــض  هنــاك  كان  البدايــة  يف 

املتظاهريــن، الذيــن هتفــوا لرؤيــة الحكومــة التــي 

ورحــب  أســقطت.  وقــد  ضدهــا  يناضلــون  كانــوا 

البروقراطيــون النقابيــون عــى رأس االتحــاد العــام 

التونــي للشــغل بتــويل ســعيد زمــام األمــور. كــا 

ــه.  ــا ل ــن دعمه ــة ع ــزاب النارصي ــض األح ــت بع أعرب

وهــذا موقــف خطــر للغايــة.

كانــت حكومــة النهضــة الرأســالية املخلوعــة 

ــعيد  ــس س ــن قي ــر، لك ــرف الجاه ــن ط ــة م مكروه

ــه.  ــوق ب ــي الوث ــوازي ال ينبغ ــيايس برج ــا س ــو أيض ه

ــض  ــن الرف ــرا ع ــام 2019 تعب ــه يف ع ــد كان انتخاب لق

ــي”. ــول الدميقراط ــن “التح ــع ع ــام الناب ــكل النظ ل

متيــزت الجولــة األوىل باالمتنــاع الشــديد عــن 

التصويــت وهزميــة كل األحــزاب الحاكمــة )›العلانيــة‹ 

منهــا و‹اإلســالمية‹ عــى حــد ســواء(. فوصــل اثنــان مــن 

“الخارجيــن” إىل الجولــة الثانيــة: أحدهــا الدمياغوجــي 

الربجــوازي قيــس ســعيد واآلخــر قطــب اإلعــالم الــري 

ــتقل”  ــح “املس ــاع املرش ــف قن ــذي كان خل ــروي، ال الق

ميثــل يف الحقيقــة مرشــحا لنظــام بــن عــي القديــم.

صقــل الخبــر الدســتوري، قيــس ســعيد، صورتــه 

ــن  ــع ب ــورة”، وجم ــهداء الث ــوالء لش ــعار “ال ــع ش برف

مقرحــات إلصالحــات دســتورية “ذكيــة” وبــن برنامــج 

رجعــي حــول القضايــا الدميقراطيــة )مثــل املســاواة بــن 

الجنســن، ورفــع التجريــم عــن املثليــة الجنســية، إلــخ(.

ــة قســم مــن الطبقــة الســائدة  ــل محاول ــه ميث إن

ــدل  ــد للج ــع ح ــتقرار”، ووض ــام واالس ــق “النظ لتحقي

الســيايس املســتمر وتــرشذم الربملــان، والرغبــة يف حكــم 

1: ثورة فرباير وثورة أكتوبر، إحالة إىل الثورتن التن شهدتها روسيا 

عام 1917، بحيث أدت ثورة فرباير إىل إسقاط النظام القيرصي لكنها 

وبسبب غياب الوعي والتنظيم من جانب الطبقة العاملة، مل تؤد إىل 

استيالء الطبقة العاملة عى السلطة ما مكن الحكومة الربجوازية من 

استالم زمام األمور دون أن تقدم أي حل للمشاكل العويصة التي كانت 

تعانيها الجاهر، حتى اندالع ثورة أكتوبر، بقيادة البالشفة، والتي 

أوصلت الطبقة العاملة إىل السلطة. مالحظة من املرجم.

البــالد بـ“يــد قويــة وثابتــة”... مــن أجــل مصلحــة رأس 

املــال.

مل يتضــح بعــد الــدور الــذي لعبــه الالعبــون 

األجانــب يف انقــالب قيــس ســعيد، لكنــه ميكننــا القــول 

عــى وجــه اليقــن إن تركيــا وقطــر، اللتــن دعمتــا 

ــا. ــد خرست ــة، ق ــا النهض ومولت

ــي )حــزب العــال  ــارض حــزب العــال التون ع

ــتيالء  ــح اس ــكل صحي ــابقا( بش ــي س ــيوعي التون الش

ــت  ــدره تح ــان أص ــك يف بي ــلطة وذل ــى الس ــعيد ع س

عنــوان: “تصحيــح مســار الثــورة ال يكــون باالنقالبــات 

ــق”. ــردي املطل ــم الف وبالحك

واســتنكر البيــان بشــكل صحيــح حكومــة النهضــة 

املخلوعــة لتســببها »يف حــراب اقتصــادي وإفــالس مــايل 

السياســية  الفســاد واإلرهــاب واالغتيــاالت  وتفــي 

وإغــراق البــالد يف التبعيــة واملديونيــة وتدمــر كل أركان 

حيــاة النســاء والرجــال التونســيات والتونســين«.

ثــم أضــاف بشــكل صحيــح إن: »التغيــر املنشــود 

ال ميكــن أن يكــون مبســاندة انقــالب قيــس ســعيد، وال 

بالتحالــف مــع حركــة النهضــة بــأي عنــوان كان«.

ــي إىل:  ــعب التون ــا الش ــك دع ــد ذل ــه بع إال أن

»مواصلــة التعبــر عــن مواقفــه بالطــرق الســلمية 

ورفــض دعــوات التصــادم«. كــا دعــا: »كل القــوى 

الدميقراطيــة والتقدميــة، أحزابــا ومنظــات وجمعيــات 

ــول  ــاء ح ــل بااللتق ــخصيات إىل التعجي ــات وش وفعالي

ــد«. ــور موح ــة تص ــل صياغ ــن أج ــاور م ــة للتش آلي

مــا يتوجــب عــى املنظمــة الشــيوعية الحقيقيــة 

فعلــه ليــس »الدعــوة إىل وحــدة القــوى والشــخصيات 

“الدميقراطيــة والتقدميــة”«، بــل أن تدعــو العــال 

والشــباب إىل الثقــة فقــط يف قواتهــم الخاصــة، والعمــل 

بشــكل مســتقل عــن جميــع الفصائــل الربجوازيــة، 

مهــا حاولــت الظهــور مبظهــر “دميقراطيــة وتقدميــة«.

من أجل حركة ثورية جديدة!
جاهــر  أطاحــت  عندمــا  ســنوات،   10 قبــل 

العــال والشــباب التونســين بــن عــي املكــروه، كتبنــا 

ــا يي: م

ــا  ــى نهايته ــورة حت ــل الث ــا أن تص ــا أردن » إذا م

والكرامــة،  العمــل  ملطلــب  واالســتجابة  املنطقيــة، 

ــالية  ــة الرأس ــالك الطبق ــادرة أم ــم مص ــب أن تت فيج

التونســية، واملصــارف والصناعــات والــرشكات التــي 

الديكتاتوريــة.  مــن  واســتفادت  ومولــت  دعمــت 

ــالد،  ــروات الب ــع ث ــن وض ــط، ميك ــة فق ــذه الطريق وبه

ســيطرة  تحــت  العامــل،  الشــعب  يخلقهــا  التــي 

هــذا الشــعب نفســه مــن أجــل تلبيــة احتياجــات 

الجاهــر  تطلعــات  إرضــاء  ميكــن  ال  الجاهــر. 

اجتاعيــة  ثــورة  طريــق  عــن  إال  حقــا  التونســية 

االشــراكية.«. الثــورة  أي:  وسياســية 

هنــا تكمــن مأســاة الثــورة التونســية. فقــد متــت 

اإلطاحــة بالديكتاتــور لكــن النظــام الرأســايل الخاضــع 

للســيطرة اإلمربياليــة الــذي كان ميثلــه، بقــي عــى 

ــإن وضــع الجاهــر مل يتغــر  ــك ف ــه. ونتيجــة لذل حال

بشــكل جــذري. 

لقــد تــم تصويــر تونــس كنمــوذج “النتقــال 

دميقراطــي” تــم اســتكاله مبجلــس تأســيي ودســتور 

أن  يخربوننــا  الربجوازيــون  املعلقــون  كان  جديــد. 

ــد  ــه كان البل ــث أن ــادر للنجــاح”، حي ــد “منــوذج ن البل

ــة أو عــاد إىل  ــذي مل ينحــدر إىل حــرب أهلي ــد ال الوحي

الديكتاتوريــة بعــد الربيــع العــريب.

ــل  ــن العم ــن ع ــوا عاطل ــا زال ــباب م ــن الش لك

ومجربيــن عــى الســر يف طريــق الهجــرة الخطــر بحثــا 

عــن مســتقبل. يف ظــل الرأســالية ال يوجــد مســتقبل 

بالضبــط  وهــذه  العاملــة.  للجاهــر  كرامــة  وال 

هــي الظــروف التــي أدت إىل االنتفاضــة الثوريــة يف 

ــر  ــبب تأث ــوءا بس ــع س 2011/2010. واآلن ازداد الوض

جائحــة كوفيــد 19 والطريقــة اإلجراميــة التــي تعاملــت 

ــات. ــع اللقاح ــة م ــا الحكوم به

ــقط رصح  ــورة تس ــدة، ث ــورة جدي ــن ث ــد م ال ب

ــم  ــال التحك ــي للع ــه وتعط ــايل بأكمل ــام الرأس النظ

ــر1  ــورة فرباي ــس ث ــهدت تون ــد ش ــور. لق ــام األم يف زم

الخاصــة بهــا، ومــا يــزال األمــر يتطلــب ثــورة أكتوبــر، 

ــفي. ــزب بلش ــاء ح ــب بن ــذا يج وله

التونســين أال  العــال والشــباب  يجــب عــى 

يتطلــب  الربجوازيــن.  السياســين  مــن  بــأي  يثقــوا 

“تصحيــح مســار الثــورة” انتفاضــة ثوريــة جديــدة 

تضــع الطبقــة العاملــة يف الســلطة وتبــدأ التحويــل 

االشــرايك للمجتمــع، عــرب: مصــادرة أمــالك الرأســالين 

فلــول  ومحاكمــة  الجنســيات  متعــددة  والــرشكات 

النظــام القديــم ورفــض أداء الديــون واســتخدام مــوارد 

البــالد لصالــح األغلبيــة يف ظــل خطــة إنتــاج دميقراطيــة.

قويــة  جاذبيــة  الثــورة  هــذه  ملثــل  ســيكون 

بالنســبة للجاهــر يف جميــع أنحــاء املنطقــة املغاربيــة، 

والتــي مــا تــزال، بعــد 10 ســنوات مــن الربيــع العــريب، 

ــة. ــز والعدال ــغل والخب ــب الش ــوق ملناص تت

إن املهمــة األكــر إلحاحــا للفئــات املتقدمــة بــن 

العــال والشــباب الثــوري التونســين، والذيــن أظهــروا 

ــة  ــة وبطول ــر عادي ــة غ ــا ثوري ــد روح ــن عق ــر م ألك

تيــار ماركــي مســلح  بنــاء  وإرصار كبريــن، هــي 

بربنامــج اشــرايك ثــوري واضــح ميكنــه أن يقــود طبقتنــا 

ــرص. إىل الن
خورخي مارتن وأندرياس نورجارد

27 يوليوز/متوز 2021

مــا يتوجــب عــى املنظمــة الشــيوعية الحقيقيــة فعلــه ليــس »الدعــوة إىل وحــدة 
ــو العــال والشــباب  ــل أن تدع ــة”«، ب ــة والتقدمي القــوى والشــخصيات “الدميقراطي
إىل الثقــة فقــط يف قواتهــم الخاصــة، والعمــل بشــكل مســتقل عــن جميــع الفصائــل 

الربجوازيــة، مهــا حاولــت الظهــور مبظهــر “دميقراطيــة وتقدميــة”.

https://marxy.com/?p=1718
https://marxy.com/?p=1718
https://marxy.com/?p=2695
https://marxy.com/?p=2695
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قضايا

1871(نظرية باريــس ) كومونــة 

متثــل أحــداث كومونــة باريــس واحــدة مــن أعظــم 

املحطــات يف تاريــخ الطبقــة العاملــة الفرنســية، فــا بــن 

انتفاضــة الثامــن عــرش مــن شــهر مــارس/آذار وأحــداث 

ــم إدارة  ــار، ت ــهر مايو/أي ــر ش ــي يف أواخ ــبوع الدام األس

الســلطة يف باريــس مــن قبــل قيــادة عاليــة دميقراطيــة، 

حيــث حاولــوا إعــادة هيكلــة املجتمــع عــى أســس 

جديــدة دون أي اســتغالل أو اضطهــاد، وتبقــى الــدروس 

ــة  ــداث وثيق ــك األح ــن تل ــا م ــروج به ــن الخ ــي ميك الت

الصلــة بواقعنــا الحــايل.

قبــل 20 عــام، إســتوىل نابليــون الثالــث عــى 

ــن  ــاين م ــكري يف الث ــالب عس ــق انق ــن طري ــلطة ع الس

ديســمرب/كانون األول عــام 1851. يف البدايــة بــدا أن 

حكمــه راســخاً ال يتزعــزع، فقــد تــم قمــع كل املنظــات 

العاليــة، ولكــن يف الســنوات األخــرة مــن ســتينات 

القــرن التاســع عــرش ضعــف النظــام اإلمرباطوري بســبب 

انكــاش معــدالت النمــو االقتصــادي وتداعيــات الحروب 

ــوض  ــرم واملكســيك( ونه ــرة الق ــبه جزي ــا وش )يف إيطالي

ــرب  ــن ح ــر م ــاك مف ــن هن ــة، مل يك ــركات العالي الح

جديــدة -ونــرص رسيــع- ليؤخــروا ســقوط “نابليــون 

الصغــر”، ويف يوليــو 1870 أعلــن نابليــون الحــرب عــى 

ــاركية. ــيا البس بروس

الحرب والثورة
ــورة،  ــان إىل الث ــر مــن األحي تقــود الحــرب يف الكث

ولهــذا ســبب وجيــه: فالحــرب تنتــزع النــاس مــن روتــن 

اليوميــة وتلقــي بهــم يف ســاحة األحــداث  حياتهــم 

ــات  ــعب ترصف ــوع الش ــع جم ــربى، وتتاب ــة الك التاريخي

والسياســين  العســكرية  والقيــادات  الدولــة  قــادة 

باهتــام أكــرب مــن أوقــات الســالم، ويكــون هــذا الواقــع 

ــة حــدوث هزميــة. عــى  ــا بشــدة خاصــة يف حال حقيقي

كل حــال ُمنيــت الحملــة العســكرية التــي أطلقهــا 

مــن  الثــاين  ويف  الذريــع،  بالفشــل  الثالــث  نابليــون 

ســبتمرب/أيلول، تــم أرس اإلمرباطــور ومعــه 75 ألــف 

جنــدي مــن قبــل جيــش بســارك بالقــرب مــن ســيدان، 

ويف باريــس انطلقــت احتجاجــات هائلــة للمطالبــة 

بإنهــاء اإلمرباطوريــة وإعــالن الجمهوريــة الدميوقراطيــة.

وتحــت ضغــط الجاهــر يف الشــوارع، أعلنــت 

تأســيس  “املعتدلــة”  الجمهوريــة  املعارضــة  قــوى 

الجمهوريــة يف الرابــع مــن ســبتمرب/أيلول، وتشــكيل 

الخارجيــة  وزيــر  وأعلــن  وطنــي”،  “دفــاع  حكومــة 

ــان  ــلوبه الطن ــر بأس ــول فاف ــوري ج ــوازي الجمه والربج

بأنــه لــن يتــم التنــازل عــن “أي انــش واحــد مــن أرضنــا 

أو أي حجــر مــن قالعنــا” للربوســين.

برسعــة،  باريــس  األملانيــة  القــوات  طوقــت 

ووقعــت املدينــة تحــت الحصــار. يف البــدء، قدمــت 

الطبقــة العاملــة الباريســية الدعــم للحكومــة الجديــدة 

تحــت شــعار “وحــدة الصــف” يف مواجهــة العــدو 

عــى  عملــت  الالحقــة  األحــداث  ولكــن  الخارجــي، 

ــح  ــى املصال ــوء ع ــت الض ــدة وألق ــك الوح ــيم تل تهش

الطبقيــة املتضاربــة التــي كانــت تخفيهــا.

ــي  ــاع الوطن ــة الدف ــن حكوم ــة، مل تؤم يف الحقيق

ــى  ــب حت ــس ومل ترغ ــن باري ــاع ع ــة الدف ــك بإمكاني تل

ــرس  ــن الح ــي أعل ــش النظام ــة للجي ــك، وباإلضاف يف ذل

الوطنــي، وهــو مكــون مــن قــوات شــعبية قوامهــا 200 

تمت ترجمة هذا النص عن الترجمة اإلنجليزية للمقالة األصلية التي نشرتها “الثورة” )الفرع الفرنسي للتيار 
الماركسي األممي(، تعرض هذه المقالة فكرة عامة عن كومونة باريس: صعودها البطولي ونهايتها 

المأساوية والدروس المستخلصة منها للثوريين اليوم.
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ألــف مقاتــل، عــن جهازيتــه للدفــاع عــن املدينــة. لكــن 

يف الحقيقــة شــكل العــال املســلحن داخــل باريــس 

خطــرا أكــرب بكثــر عــى مصالــح الرأســالين الفرنســين 

ــة عــى  ــه وجــود قــوات أجنبي ــد ميثل أكــر مــن أي تهدي

ــواب. األب

ــالن  ــل إع ــن األفض ــه م ــرى أن ــت ت ــة كان الحكوم

ــارك،  ــة لبس ــة ممكن ــى رسع ــرشوط بأق ــالم امل االستس

ولكــن نظــراً للــروح النضاليــة للحــرس الوطني مل تســتطع 

الحكومــة اإلعــالن عــن نواياهــا. واعتمــد الوزيــر والقائــد 

العســكري الفرنــي تروشــو عــى األثــار االقتصاديــة 

واالجتاعيــة للحصــار لكــرس مقاومــة العــال البارســين، 

وبينــا كان يعلــن نفســه بأنــه الشــخص األمثــل للدفــاع 

ــارك  ــع بس ــة م ــات رسي ــدأ يف مفاوض ــس، ب ــن باري ع

ــح  ــت لصال ــن الوق ــد م ــب املزي ــل كس ــن أج ــك م وذل

ــة. الحكوم

ــة  ــاه الحكوم ــين اتج ــال البارس ــداوة الع زادت ع

عــن  الشــائعات  وانتــرشت  األســابيع،  مــرور  مــع 

ــز  ــة مت املفاوضــات مــع بســارك، وأطلــق ســقوط مدين

الــرشارة  األول  أكتوبر/ترشيــن  شــهر  مــن  الثامــن  يف 

لتظاهــرات حاشــدة جديــدة. ويف 31 مــن شــهر أكتوبــر/

ترشيــن األول هاجمــت عــدة فــرق مــن الحــرس الوطنــي 

ــة. لكــن يف  ــرة مؤقت ــه لف ــة واســتولت علي ــى البلدي مبن

تلــك اللحظــة مل يكــن العــال مســتعدين بعــد ملهاجمــة 

الحكومــة بشــكل حــازم، وبســبب العزلــة، فقــد العصيــان 

ــع. ــه بشــكل رسي املســلح زخم

كانــت عواقــب الحصــار عــى باريــس كارثيــة، 

وأصبــح كــرسه مهمــة ملحــة. وبعــد فشــل عمليــة 

االنســحاب لقريــة بوزنفــال يف 19 يناير/كانــون الثــاين 

ــتقالة.  ــام الجــرال تروشــو ســوى االس ــن أم 1871، مل يك

وحــل فينــوي محلــه، وأعلــن بشــكل فــوري بأنــه أصبــح 

ــح  ــن الواض ــح م ــين، وأصب ــة الربوس ــال هزمي ــن املح م

للجميــع إن الحكومــة تريــد االستســالم املــرشوط، وهــذا 

ــاين. ــون الث ــه يف 27 يناير/كان ــا فعلت م

الباريسيون والفاحون
ــة  ــات الجمعي أعطــت أصــوات الفالحــن يف انتخاب

ــى للمرشــحن  ــة العظم ــر الغالبي ــة يف شــهر فرباي الوطني

الجمعيــة  للَملكيــة واملحافظــن، وعينــت  املنارصيــن 

الجديــدة ادولــف تيــر -وهــو ذو سياســة رجعيــة صارمة- 

رئيســا للحكومــة، وأصبــح الــرصاع بــن باريــس والجمعيــة 

“الريفيــة” أمــرا محتومــا. لكــن ظهــور خطــر القــوى 

املضــادة للثــورة أعطــى املزيــد مــن الزخــم للثــورة 

الباريســية. تضاعفــت التظاهــرات املســلحة للحــرس 

الوطنــي مدعومــة بشــكل كبــر مــن قبــل الطبقــات 

ــر  األفقــر مــن الســكان، وشــجب العــال املســلحون تي

ــرب  ــوا إىل “ح ــة ودع ــم خون ــة وأعلنوه ــار املَلكي وأنص

ــة. ــن الجمهوري ــاع ع ــاملة” للدف ش

اســتفزت الجمعيــة الوطنيــة الباريســين بشــكل 

ــال يف  ــن الع ــر م ــار الكث ــع الحص ــد وض ــتمر، فق مس

صفــوف العاطلــن. وقــد كانــت التعويضــات التــي يتــم 

دفعهــا للحــرس الوطنــي هــو كل مــا يحــول دون حــدوث 

املجاعــة. رغــم ذلــك فقــد امتنعــت الحكومــة عــن دفــع 

ــات  ــتطيع إثب ــرس ال يس ــن الح ــرد م ــات ألي ف املخصص

عــدم مقدرتــه عــى العمــل، وأمــر تيــر بــرورة ســداد 

كل الديــون واإليجــارات املتأخــرة خــالل 48 ســاعة، وقــد 

كان وقــع تلــك السياســات وغرهــا أشــد بشــكل خــاص 

عــى الطبقــات األفقــر، ولكنهــا أدت أيًضــا إىل تثويــر 

ــات الوســطى. الطبق

والتهديــد  لبســارك  الحكومــة  استســالم  أدى 

بإحيــاء النظــام امللــي إىل تحــول يف الحــرس الوطنــي. تــم 

ــت  ــي”، ومثل ــرس الوطن ــة للح ــة املركزي ــاب “اللجن انتخ

تلــك اللجنــة 215 كتيبــة مجهــزة بـــ 2000 مدفــع و450 

ــان  ــدة لض ــات جدي ــرار ترشيع ــم إق ــة، وت ــف بندقي أل

“الحــق املطلــق للحــرس الوطنــي النتخــاب قياداتــه 

وعزلهــم فــور خســارتهم لثقــة ناخبيهــم”، وقــد ســبقت 

تلــك اللجنــة املركزيــة يف الشــكل والهيــكل القاعــدي 

عــى مســتوى الكتيبــة ســوفيتات العــال والجنــود التــي 

ظهــرت خــالل الثورتــن الروســيتن يف عــام 1905 و1917.

حصلــت القيــادة الجديــدة للحــرس الوطنــي عــى 

الفرصــة الختبــار ســلطاتها بشــكل فــوري. بينــا كان 

الجيــش الــربويس يســتعد للبــدء يف اقتحــام باريــس، 

ــلحن  ــس املس ــكان باري ــن س ــرشات األالف م ــع ع تجم

اللجنــة  الغازيــة، فتدخلــت  القــوات  بنيــة مهاجمــة 

املركزيــة ملنــع نشــوب معركــة مل يكــن تــم االســتعداد لهــا 

ــا  ــرض قراره ــى ف ــة ع ــدرة اللجن ــرت ق ــد أظه ــد، وق بع

ــل  ــا مــن قب ــا به ــك املســألة أن ســلطتها كان ُمعرف يف تل

ــك  ــى ذل ــس. ت ــكان باري ــي وس ــرس الوطن ــة الح غالبي

احتــالل القــوات الربوســية لجــزء مــن املدينــة ملــدة 

ــحابها. ــم انس ــن ث يوم

18 مارس
يف  الريفيــن”  “لألعضــاء  وعــده  تيــر  أعطــى 

ــه امللحــة  ــة. لكــن مهمت ــاء املَلكي ــادة إحي ــة بإع الجمعي

كانــت هــي رضورة وضــع نهايــة لحالــة “ازدواجيــة 

ــع  ــت املداف ــد مثل ــس. فق ــودة يف باري ــلطة” املوج الس

ــة يف  ــك املوضوع ــة تل ــي -خاص ــرس الوطن ــة بالح الخاص

مرتفعــات مومنارتــر- تهديــدا ضــد “النظــام” الرأســايل. 

ــة  ــم تعبئ ــا ت ــة صباًح ــاعة الثالث ــى الس ــارس ع يف 18 م

20 ألــف مــن الجنــود وقــوات الــَدرك وإرســالهم، تحــت 

قيــادة الجــرال ليكومــت، لالســتيالء عــى تلــك املدافــع، 

وقــد تــم تأديــة تلــك املهمــة دون أي صعوبــة لكــن 

ــب الوصــالت  ــة مل تأخــذ يف اعتبارهــا جل ــادات الحمل قي

الروريــة لتعشــيق املدافــع قبــل نقلهــا، وحتــى الســاعة 

7 صباًحــا مل يكــن قــد وصــل الفريــق الخــاص لنقــل 

ــخ  ــه “تاري ــر يف كتاب ــد وصــف ليپيليت ــد. وق ــع بع املداف

ــك: ــد ذل ــدث بع ــا ح ــة” م الكومون

ــر  ــت قص ــذار بوق ــوات اإلن ــت أص ــا انطلق »بعدم

ســمعنا الطبــول يف شــارع كليونكــور تــدوي بإيقــاع الســر 

العســكري. وبرسعــة كأنــه تغــر يف مشــاهد املــرسح: 

امتــألت كل الشــوارع التــي تقــود إىل التــل بحشــود 

صاخبــة، كونــت النســاء أغلبهــا وكان هنــاك أطفــال أيًضا، 

ــن  ــي مدجج ــرس الوطن ــراد الح ــن أف ــدد م ــم ع ومعه

ــوا كلهــم متجهــن ناحيــة  بالســالح بشــكل منعــزل، وكان

ــاتو روج«. ش

حــارصت الحشــود املتزايــدة باســتمرار الجنــود. 

ورسعــان مــا اشــتبك ســكان الحــي وأفــراد الحــرس 

الوطنــي مــع رجــال ليكومــت، وبــدأت عالمــات التضامــن 

ــة  بــن بعــض الجنــود والحــرس بشــكل علنــي. يف محاول

بائســة ليســتعيد الجــرال ســيطرته ويؤكــد ســلطته، أمــر 

ــن  ــود، ولك ــى الحش ــار ع ــالق الن ــه بإط ــت رجال ليكوم

ــرس  ــراد الح ــود وأف ــادل الجن ــار، فتب ــد الن ــق أح مل يطل

الوطنــي هتافــات الفــرح والعنــاق. بعدهــا بقليــل ألقــي 

القبــض بشــكل رسيــع عــى ليكومــت وكليمنــت تومــاس 

ــد كان  ــن. فق ــود الغاضب ــل الجن ــن قب ــم م ــم إعدامه وت

معروفــا عــن كليمنــت تومــاس قيامــه بإطــالق النــار عــى 

ــنة 1848. ــو س ــن يف يوني ــال املتمردي الع

مل يتوقــع تيــر حــدوث انشــقاق بــن قواتــه، فأصابه 

ــة  ــش والحكوم ــر الجي ــس، وأم ــن باري ــرب م ــع وه الهل

بإخــالء باريــس والحصــون املحيطــة بهــا. كان كل همــه 

إبقــاء الجيــش بعيــًدا عــن “العــدوى الثوريــة”، انســحب 

بعــض الجنــود -وبعضهــم أعلــن العصيــان بشــكل علنــي، 

ــم إىل  ــر منظ ــكل غ ــة- بش ــعارات الثوري ــوا بالش وهتف

فرســاي.

ــس،  ــة يف باري ــة القدمي ــزة الدول ــار أجه ــع انهي وم

ــق  ــى كل املناط ــيطرة ع ــي الس ــرس الوطن ــتطاع الح اس

املدينــة دون حــدوث  االســراتيجية يف  األهميــة  ذات 

ــة أي دور  ــة املركزي ــب اللجن ــر. مل تلع ــة تُذك أي مقاوم

يف تلــك األحــداث وبالرغــم مــن ذلــك اكتشــفت اللجنــة 

الجديــدة  الحكومــة  عنهــا-  -بالرغــم  أصبحــت  إنهــا 

املمثلــة للنظــام الثــوري بحكــم األمــر الواقــع وذلــك 

ــي. ــرس الوطن ــلحة للح ــوة املس ــل الق بفض

تذبذب اللجنة املركزية
رأى غالبيــة أعضــاء اللجنــة املركزيــة أن أول مهمــة 

ــوا  ــم قال ــلطة، فه ــن الس ــص م ــي رضورة التخل ــم ه له

نحــن ال منلــك “تفويضــا قانونيــا” للحكــم! وبعــد العديــد 

مــن املناقشــات الطويلــة، وافقــت اللجنــة املركزيــة عــى 

ــة”  ــام قليل ــة “ألي ــى البلدي ــاء يف مبن ــى البق ــض ع مض

)الخاصــة  املحليــة  االنتخابــات  تنظيــم  خاللهــا  يتــم 

بالكومونــة(.

يف  مــازال  كان  الــذي  الجيــش،  مســألة  مثلــت 

ــة  ــبة للجن ــر، بالنس ــادة تي ــت قي ــاي تح ــه لفرس طريق

ــوري.  ــكل ف ــا بش ــر إليه ــب النظ ــة يج ــة معضل املركزي

الوطنــي  الحــرس  اود ودوفــال رضورة زحــف  اقــرح 

ــن  ــى م ــا تبق ــرس م ــاي، لك ــاه فرس ــوري اتج ــكل ف بش

القــوات تحــت إمــرة تيــر، لكــن مل ينصــت إليهــم أحــد. 

واعتــرب أغلــب أعضــاء اللجنــة املركزيــة أنــه مــن األفضــل 

“أال يظهــروا كمعتديــن”. كانــت اللجنــة املركزيــة تتكــون 

يف أغلبيتهــا مــن رجــال رشفــاء ولكنهــم كانــوا معتدلــن، 

ــة. ــن للغاي معتدل

تــم اســتهالك طاقــة اللجنــة املركزيــة يف مفاوضــات 

حــول موعــد ورشوط االنتخابــات املحليــة، واســتقروا 

أخــرًا عــى يــوم 28 مــارس. تيــر اســتخدم هــذا الوقــت 
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الثمــن املهــدر لصالحــه، فبمســاعدة بســارك تــم تعزيــز 

ــاد مــن أجــل  ــود والعت ــم يف فرســاي بالجن ــش املقي الجي

بــدء الهجــوم عــى باريــس.

ــة  ــة املركزي ــت اللجن ــات، أعلن ــية االنتخاب ويف عش

قيــم  كل  يلخــص  اســتثنائيا  بيانــا  الوطنــي  للحــرس 

التضحيــة بالــذات والنزاهــة التــي ميــزت النظــام الجديد:

ــى  ــكان يف مبن ــنتيح امل ــا، س ــت مهمتن ــد انته »لق

البلديــة الخــاص بنــا جميًعــا ملمثليكــم املنتخبــن الجــدد، 

ــن«. ــم الدوري ملمثليك

وكانــت للجنــة املركزيــة توصيــة واحــدة إلعطائهــا 

للناخبــن:

»ال تنســوا حقيقــة أن الرجــال الذيــن ســيخدمونكم 

بالشــكل األفضــل هــم هــؤالء الذيــن ســتختارونهم مــن 

ــون مــن  ــن يعيشــون نفــس حياتكــم ويعان بينكــم، الذي

الطامحــن ومحــديث  نفــس مصائبكــم، احــذروا مــن 

النعمــة ]…[ احــذروا مــن كثــري الــكالم قليــي األفعــال 

.»]…[

برنامج الكومونة
ــادة  ــل قي ــًدا مح ــة جدي ــة املنتخب ــت الكومون حل

ــة،  ــس الثوري ــمية لباري ــة رس ــي كحكوم ــرس الوطن الح

التســعون  أعضائهــا  مــن  األغلبيــة  توصيــف  وميكــن 

بكونهــم “جمهوريــن يســارين”. مثــل مناضلــو الرابطــة 

األمميــة للعــال )تحــت قيــادة كارل ماركــس وآخــرون( 

والبالنيكيــن )أنــاس نشــطاء لكنهــم مشوشــون مــن 

ــن  ــن م ــاء املنتخب ــع األعض ــا رب ــية( مع ــة السياس الناحي

ــى  ــوبن ع ــاء املحس ــن األعض ــل م ــا القلي ــة، أم الكومون

ــت  ــم تح ــن مناصبه ــتقالوا م ــد اس ــي فق ــاح اليمين الجن

ــة. ــم مختلف مزاع

تحــت إدارة الكومونــة تــم نــزع كل االمتيــازات 

الخاصــة باملناصــب العليــا ملســؤويل الدولــة. بشــكل 

خــاص تــم وضــع ترشيعــات للحــد مــن رواتبهــم بحيــث 

ال تزيــد عــن رواتــب العــال املهــرة، وكان مــن املمكــن 

ــت. ــم يف أي وق ــا عزله أيض

تــم تجميــد تحصيــل اإليجــارات ووضعــت املصانــع 

املهجــورة تحــت ســيطرة العــال، واُتخــذت اإلجــراءات 

ــة وضــان  ــة للحــد مــن ســاعات العمــل الليلي الروري

توفــر اإلعاشــة الروريــة للفقــراء واملــرىض. أعلنــت 

عــى  »القضــاء  يف  رغبتهــا  عــن  بوضــوح  الكومونــة 

املنافســة الفوضويــة واملخربــة بــن العــال والتــي تفيــد 

فقــط الرأســالين«. وتــم فتــح صفــوف الحــرس الوطنــي 

لــكل الرجــال املالمئــن للخدمــة العســكرية وتــم تنظيمــه 

ــوش  ــالن الجي ــم إع ــة، وت ــة صارم ــس دميقراطي ــى أس ع

النظاميــة “املنفصلــة عــن الشــعب” مؤسســات غــر 

ــة. رشعي

فُصلــت الكنيســة عــن الدولــة وأصبــح الديــن 

“مســألة شــخصية”. متــت مصــادرة املنــازل واملبــاين 

توفــر  وتــم  املرشديــن،  إســكان  أجــل  مــن  العامــة 

ــم أيضــا  ــاس وفُتحــت له ــع الن ــم العمومــي لجمي التعلي

األماكــن الخاصــة بالثقافــة والعلــم. أصبــح ينظــر إىل 

العــال األجانــب بصفتهــم حلفــاء يف النضــال مــن أجــل 

“الجمهوريــة العامليــة”. عقــدت االجتاعــات ليــال ونهــارا، 

ناقــش فيهــا اآلالف مــن الرجــال والنســاء العاديــن كيفية 

ــة  ــاة االجتاعي ــة للحي ــب املختلف ــم الجوان إدارة وتنظي

مــن أجــل “املصلحــة العامــة”. مــن الواضــح إن الســات 

ــس  ــكل يف باري ــد التش ــد قي ــع الجدي ــية للمجتم الرئيس

ــراكية. ــادئ االش ــى املب ــوم ع تق

الهزمية
يصــح القــول بــأن الكومونيــن قــد ارتكبــوا العديــد 

ــز -وهــا  ــن ماركــس وانجل ــم كل م ــن األخطــاء. المه م

محقــان يف ذلــك- عــى عــدم االســتيالء عــى بنــك فرنســا، 

ــر،  ــكات لتي ــن الفرن ــن م ــر املالي ــتمر يف توف ــذي اس ال

والتــي اســتخدمها جيــدا يف تســليح وإعــادة تنظيــم 

ــه. صفــوف قوات

ارتكبــت الكومونــة خطــأ فادحــا آخــر فهــي قللــت 

ــر.  ــادم مــن فرســاي بشــكل كب ــة الخطــر الق مــن أهمي

فهــي مل تكتفــي فقــط بعــدم محاولــة الهجــوم عــى 

ــهر  ــن ش ــبوع األول م ــى األس ــل حت ــى األق ــاي -ع فرس

ابريــل- لكنهــا مل تجهــز بشــكل جــدي الدفاعــات الالزمــة 

ــت  ــل مت ــن أبري ــاين م ــل. ويف الث ــوم محتم ــد أي هج ض

مهاجمــة فصيــل مــن قــوات الكومونــة وهــو متجــه 

إىل كوربفــوا وتــم إجبــاره عــى الراجــع إىل باريــس، 

ــت  ــايل وتح ــوم الت ــر األرسى. يف الي ــوات تي ــت ق وأعدم

الكومونــة  أطلقــت  الوطنــي  الحــرس  مــن  الضغــط 

ــب  ــة كتائ ــم حاس ــن رغ ــاي، ولك ــى فرس ــا ع هجومه

الكومونــة، حكمــت قلــة الخــربة العســكرية واالســتعداد 

ــة املتأخــرة بالفشــل، فقــد اعتقــد  الســيايس عــى الحمل

قــادة الكومونــة بــأن الجيــش الخــاص بفرســاي ســينضم 

للكومونــة مبجــرد مشــاهدته للحــرس الوطنــي كــا 

ــدث. ــذا مل يح ــن ه ــارس، ولك ــدث يف 18 م ح

الــروح  اجتيــاح  يف  النكســة  تلــك  تســببت 

االنهزاميــة عمــوم باريــس. فقــد حــل الشــعور بالهزميــة 

األوىل  لألســابيع  الحــايس  التفــاؤل  محــل  الحتميــة 

ــودة  ــامات املوج ــرزت االنقس ــة، وب ــر الكومون ــن عم م

ــو  ــكرية. ويف 21 ماي ــادة العس ــتويات القي ــة مس يف كاف

اللحظــة  تلــك  ويف  باريــس،  فرســاي  جيــش  دخــل 

اســراتيجية  خطــة  أي  الكومونــة  افتقــدت  الهامــة 

كل  عــن  وتخلــت  اختفــت  بســاطة  بــكل  جديــة. 

مســؤولياتها لصالــح لجنــة األمــن العــام عدميــة الجــدوى.

متركــزت قــوات الحــرس الوطنــي “يف ثكناتهــا” دون 

ــع  ــرار يف من ــة. ســاهم هــذا الق ــادة مركزي وجــود أي قي

تركيــز جهــود قــوات الكومونــة لصــد هجــوم قــوات 

ــن  ــرة، ولك ــجاعة كب ــون بش ــت الكوموني ــاي. قاتل فرس

ــة ويف  ــن املدين ــي م ــم للجــزء الرشق ــم دفعه ــا ت تدريجي

النهايــة ُهزمــوا يف 28 مــن مايــو. تــم إطــالق النــار عــى 

ــن يف  ــرة العرشي ــة يف الدائ ــن الكومون ــن م ــر املقاوم أخ

باريــس عــى حائــط الكومونــة، والــذي ميكــن مشــاهدته 

حتــى اآلن يف مقــربة بــر الشــيز. قتلــت قــوات تيــر مــا ال 

يقــل عــن 30 ألــف مــن الرجــال والنســاء واألطفــال فيــا 

ُعــرف “باألســبوع الدامــي”، وقتلــوا مــا يعــادل 20 ألــف 

ــة. ــة يف األســابيع التالي ضحي

الدولة العاملية
ــة يف  ــة عالي ــس أول حكوم ــة باري ــت كومون مثل

التاريــخ. يف كتابــه “الحــرب األهليــة يف فرنســا” قــال 

ــب  ــت اآليت: »ال يج ــة أثبت ــداث الكومون ــس إن أح مارك

الدولــة  أجهــزة  باالســتيالء عــى  العــال  يكتفــي  أن 

القامئــة وإدارتهــا كــا هــي، فالــرشط األول للحفــاظ عــى 

الســلطة السياســية هــو تحطيــم أداة الســلطة الطبقيــة«. 

حــاول عــال الكومونــة بنــاء الدولــة الجديــدة -الدولــة 

ــس،  ــالية يف باري ــة الرأس ــاض الدول ــى أنق ــة- ع العالي

وأثنــاء قيامهــم بذلــك وضعــوا الســات األساســية للدولــة 

العاليــة: ال توجــد بروقراطيــة، ال يوجــد جيــش نظامــي 

ــازات للمســؤولن،  منفصــل عــن الشــعب، ال توجــد امتي

ــا. ــزل وانتخــاب املســؤولن، وغره حــق ع

مل ميلــك عــال الكومونــة الوقــت لتعزيــز ســلطتهم، 

وســاهمت عزلتهــم -يف فرنســا الريفيــة بشــكل كبــر 

يف ذلــك الوقــت- يف تلــك النهايــة املحتومــة. ولكــن 

ــة املجتمــع  ــإن أغلبي ــك، ف ــوم، عــى العكــس مــن ذل الي

مــن العــال املأجوريــن. األســس االقتصاديــة للثــورة 

االشــراكية أكــر نضجــا مــا كانــت عليــه يف القــرن 

التاســع عــرش. هــذه هــي املهمــة التــي تركــت لنــا، 

ــذي  ــر ال ــي الح ــرايك الدميقراط ــع االش ــق املجتم أن نخل

ــة. ــال الكومون ــه ع ــن أجل ــل م ــل وقُت ناض
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لقــد عــرف تاريــخ الفلســفة مجموعــة واســعة 

مــن املــدارس واملــدارس الفرعيــة واالتجاهــات، التــي 

للعــامل  التصــورات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  تشــمل 

ــل  ــدد الهائ ــن هــذا الع ــة. لكــن ضم ــادئ التوجيهي واملب

مــن االتجاهــات، بعضهــا عقــالين ومــادي، وبعضهــا األخــر 

ــل  ــى األق ــاك ع ــد، كان هن ــد بعي ــويف إىل ح ــايل وص مث

اتفــاق عــام عــى أن الســمة املميــزة ألي نظريــة عظيمــة 

ــل.  ــق بالتفاصي ــام الدقي ــة واالهت ــاق والدق ــي االتس ه

ــا  ــفة، فإنه ــه الفلس ــرب ب ــذي تع ــكل ال ــا كان الش ومه

أجــل  مــن  نضــاال  األخــر  التحليــل  يف  كانــت  قــد 

الحقيقــة. حتــى الفالســفة األكــر رجعيــة كان عليهــم أن 

يعرفــوا بهــذا عــى األقــل. فحتــى أوغســطينوس، الــذي 

ــر اإللهــي العمــود الفقــري  ــه عــن التنوي شــكلت نظريت

املظلمــة،  الوســطى  العصــور  لرجعيــة  األيديولوجــي 

حــاول، عــى األقــل، تصويــر حججــه عــى أنهــا متاســكة 

وعقالنيــة.

االنحطــاط  مرحلــة  ففــي  الزمــن.  تغــر  كــم 

ــع.  ــرورة تراج ــا س ــفة بدوره ــت الفلس ــايل، دخل الرأس

وأوضــح تعبــر عــن هــذا االتجــاه هــو فلســفة مــا بعــد 

الحداثــة. عــى مــدى نصــف القــرن املــايض أو أكــر، كان 

هــذا االتجــاه ينتــرش ببطء مثــل الفروس يف جميــع أنحاء 

العــامل، ويقفــز مــن بلــد إىل آخــر، ويتحــول باســتمرار إىل 

أشــكال جديــدة وأكــر فأكــر غرابــة. وقــد نتجــت عنهــا 

صناعــة مــن املــدارس الفرعيــة واالتجاهــات مثــل نظريــة 

مــا بعــد االســتعار ونظريــة الكويــر والعديــد مــن 

أشــكال النســوية وغرهــا، والتــي تهيمــن، ســواء بأشــكال 

واضحــة أو مقنعــة، عــى العلــوم االجتاعيــة واألوســاط 

ــوم. ــة الي األكادميي

يف عــامل فلســفة مــا بعــد الحداثــة يُنظــر إىل أعظــم 

العقــول يف التاريــخ بــازدراء ويتــم نبذهــم بشــكل مهــن. 

العقــل مــدان، يف حــن يتــم رفــع الالعقالنيــة وعــدم 

الوضــوح إىل مســتوى املبــدأ. تتــم مواجهــة النزاهــة 

ــة  ــة بتحفظــات المتناهي ــة والســعي وراء الحقيق النظري

ولغــة غامضــة وغــر مفهومــة. وفيــا يــي مثــال ممتــاز 

عــن هــذا:

إىل  األقــرب  السياســية،  اليســارية  مــن  »األهــم 

تنافــس الكثافــات: هنــاك حركــة واســعة تحــت الســطح، 

تضطــرب، وهــي يف الواقــع أكــر مــن مجــرد اضطــراب، 

وقــف  صالــح.  غــر  القيمــة  قانــون  بســببها  والتــي 

اإلنتــاج، عمليــات االســتيالء بــدون تعويــض كطــرق 

ــة؟(،  ــات )الوهمي ــل”، املجتمع ــض “العم ــتهالك، رف لالس

ــن، الخضــوع،  ــي، امله األحــداث، حــركات التحــرر الجن

االختطــاف،  عمليــات 

إنتــاج األصــوات والكلــات 

ــة.  ــة فني ــدون ني ــوان، ب واألل

هــؤالء هــم “رجــال اإلنتــاج”، 

ــون،  ــوم”: املهمش ــادة الي “س

التجريبيــون،  الرســامون 

الهيبيــز  البــوب،  عازفــو 

الطفيليــون،  والييبيــس، 

واملجانــن واملــرىض النفســين 

ســاعة  عنهــم.  املتخــى 

ــر  ــم توف ــن حياته ــدة م واح

ــن  ــل م ــة أق ــرب وني ــة أك كثاف

لفيلســوف  كلمــة   300.000
محــرف«.1

ال نعــرف مــا إذا كانــت 

ــاة املهمشــن،  ســاعة مــن حي

أو الرســامن التجريبيــن، أو 

الهيبيــز،  أو  البــوب،  عــازيف 

الطفيليــن  أو  الييبيــس،  أو 

واملــرىض  أو  املجانــن  أو 

عنهــم،  املتخــى  النفســين 

ــرب  ــدرا أك ــدم ق ــا أن تق ميكنه

مــن الكثافــة مــن كلــات 

غــر  محــرف”  “فيلســوف 

ــح  ــن الواض ــه م ــدد. لكن مح

بالتأكيــد، حتــى مــن هــذا 

املقتطــف املوجــز، أن خمــس 

ــاة أي  ــن حي ــط م ــق فق دقائ

ــر مــن 300.000 كلمــة لهــذا  شــخص تســاوي أكــر بكث

بالــذات. الفيلســوف 

يطــرح فالســفة مــا بعــد الحداثــة، دون أن يبتســموا 

حتــى، أكــر االدعــاءات واالقراحــات ســخافة وإثــارة 

ــال، أن  ــبيل املث ــى س ــار، ع ــان بودري ــم ج ــك. زع للضح

الواقــع قــد اختفــى اآلن، ومعــه ]اختفــت[ كل املعــاين. 

ــي  ــاس كانيت ــات إلي ــهد بكل ــه، استش ــح موقف ولتوضي

ــال: ــث ق ــح، حي ــان واض ــا( باستحس )وضخمه

»بعــد لحظــة معينــة مــن الزمــن، ال يبقــى التاريــخ 

ــه الواقــع وراءه  ــرك الجنــس البــرشي كل ــا. لقــد ت حقيقي

دون أن يــدرك ذلــك. ال يشء مــا حــدث منــذ ذلــك 

ــك.  ــى إدراك ذل ــن ع ــر قادري ــا غ ــح، لكنن ــن صحي الح

ومهمتنــا وواجبنــا اآلن هــو اكتشــاف هــذه النقطــة، وإال 

ــن  ــنكون محكوم ــتيعابها، س ــلنا يف اس ــا فش ــا، طامل فإنن

ــايل«.2 ــر الح ــارنا املدم ــتمرار يف مس باالس

قــد يشــعر القــارئ بأنــه يحــق لــه طــرح ســؤال: مــا 

الــذي يعنيــه هــذا؟ لكــن هــذا الســؤال قــد متــت اإلجابــة 

ــد اختفــى اآلن، ومعــه  ــع ق ــا أن الواق ــه مســبقا: فب عن

ــى  ــى ع ــن أي معن ــث ع ــي للبح ــال داع ــاين، ف كل املع

ــا وهــي  ــزة ال شــك فيه ــا مي ــة له اإلطــالق. هــذه طريق

ــكت كل  ــا تس ــبقا. إنه ــة مس ــئلة محرج ــتبعاد أي أس اس

ــر  ــاس الفك ــى أس ــع، ع ــي، يف الواق ــن، وتق ــد ممك نق

العقــالين بشــكل عــام.

ــا  ــم تقدميه ــي يت ــاج، الت ــة يف الحج ــذه الطريق ه

ــل أي جانــب آخــر مــن  ــا مث ــد، هــي -مثله كــيء جدي

جوانــب مــا بعــد الحداثــة- ليســت جديــدة وال أصيلــة. 

ــان يف  إنهــا ليســت ســوى اجــرار للحجــة القدميــة لرتلي

القــرن الثالــث، الــذي بــرر ســخافات العقيــدة املســيحية 

الحداثــة الماركســية ضــد فلســفة مــا بعــد 

ما بعد الحداثة مدرسة فلسفية بدون هوية محددة، برزت خالل فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وبعد 
أن بدأت باعتبارها اتجاها هامشيا، نمت منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من المدارس المهيمنة في الفلسفة 

البرجوازية، متغلغلة في أجزاء كبيرة من األوساط األكاديمية اليوم، إن لم نقل أغلبها. وننشر هنا الترجمة العربية 
لهذا المقال المهم الذي يحلل من منظور ماركسي جوانب مختلفة من فلسفة ما بعد الحداثة، والذي نشر في 

العدد األول لمجلة »الدفاع عن الماركسية«، المجلة النظرية الجديدة للتيار الماركسي األممي.
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 ”Credo quia absurdum est“ القــول:  خــالل  مــن 

ــا ســخيفة”(. ــا، ألنه ــن به )“أؤم

إن هــذا امليــل إىل الســخافة يأخذنــا، يف الواقــع، إىل 

ــر  ــض كل تفك ــذي يرف ــة، ال ــد الحداث ــا بع ــر م ــب فك ل

عقــالين. دولــوز وغوتــاري، اللــذان غالبــا مــا يصــوران عى 

ــالن  ــة، ينتق ــد الحداث ــا بع ــاري” مل ــاح اليس ــا “الجن أنه

ــا: ــد متام ــذه الســخافات إىل مســتوى جدي به

»يصبــح الجوهــر اإلنســاين للطبيعــة والجوهــر 

الطبيعــي لإلنســان واحــدا داخــل الطبيعــة يف شــكل 

ــاة اإلنســان  ــا كــا يحــدث يف حي ــاج أو صناعــة، متام إنت

ــايل مل يعــد يُنظــر إىل الصناعــة مــن وجهــة  ــوع. وبالت كن

ــة  ــن وجه ــرى م ــل باألح ــة، ب ــة للمنفع ــر الخارجي النظ

ــان  ــاج لإلنس ــة كنت ــع الطبيع ــية م ــا األساس ــر هويته نظ

وبواســطة اإلنســان. ليــس اإلنســان كخالــق، بــل بصفتــه 

الكائــن الــذي هــو عــى اتصــال وثيــق بالحيــاة العميقــة 

لجميــع أشــكال الكائنــات أو جميــع أنواعهــا، والــذي هــو 

مســؤول حتــى عــن النجــوم والحيــاة الحيوانيــة، والــذي 

يحــول بشــكل دائــم آلــة عضويــة إىل آلــة طاقيــة، شــجرة 

يف جســده، صــدر يف فمــه، شــمس يف مؤخرتــه: الحــارس 

األبــدي آلالت الكــون. هــذا هــو املعنــى الثــاين للســرورة 

حســب اســتعالنا للمصطلــح: اإلنســان والطبيعــة ليســا 
ــن«.3 متعارض

ــق  ــو صدي ــذي ه ــو، ال ــيل فوك ــارع ميش ــد س وق

مقــرب لدولــوز وغوتــاري، للثنــاء عــى هــذا الهــراء قائــال: 

»... لقــد نشــأت عاصفــة رعديــة ســتحمل اســم دولــوز: 
فكــر جديــد ممكــن، التفكــر صــار ممكنــا مــرة أخــرى«.4

إذن اآلن نحــن نعلــم! يبــدو أنــه كان من املســتحيل 

كليــا التفكــر إىل أن أنارنــا الســيد دولــوز بآللــئ الحكمــة 

. هذه

ــذا  ــة به ــا مليئ ــة كله ــد الحداث ــا بع ــات م إن أدبي

الخطــاب الطنــان واملغــرور واملــيء بالحشــو الفــظ، 

ــذا  ــن ه ــخيفة. لك ــم الس ــاء لنظرياته ــر غط ــذي يوف ال

ــه اآلن،  ــزة، إذ أن الشــخص يجــب أن يحصــل عــى الجائ

ــة  ــكان البرشي ــار يف إم ــاله، ص ــطور أع ــراءة الس ــد ق بع

ــدأ  ــا أن نب ــا جميع ــداء: ميكنن ــس الصع ــاء أن تتنف جمع

يف التفكــر.

لكــن هــا هــي املشــكلة: مــا الــذي يفــرض بنــا أن 

نفكــر فيــه بالضبــط؟

تعريف ما ال ميكن تعريفه
مــن املؤكــد أن الفلســفة التــي تدعــي لنفســها مثــل 

ــام.  ــتحق االهت ــفة تس ــي فلس ــربى ه ــام الك ــذه امله ه

لذلــك سنســلح أنفســنا بالصــرب وســنبذل قصــارى جهدنــا 

ــي  ــا ه ــا. م ــه فيه ــور علي ــن العث ــى ميك ــم أي معن لفه

بالضبــط مــا بعــد الحداثــة، ومــا الــذي يكمــن وراءهــا؟ 

نصطــدم هنــا عــى الفــور مــع املشــكلة األوىل. قيــل 

لنــا إنــه ال ميكــن تعريفهــا. إنهــا فكــرة بحكــم طبيعتهــا 

ــح. ــد يشء واض ــى اآلن، ال يوج ــات. حت ــارض التعريف تع

ــة” ألول  ــد الحداث ــا بع ــح “م ــة مصطل ــت صياغ مت

ــار،  ــوا ليوت ــان فرانس ــل ج ــن قب ــام 1979، م ــرة يف ع م

ــى  ــيط إىل أق ــد “التبس ــا، بع ــى أنه ــا ع ــذي عرَّفه وال

الرسديــات  يف  “الشــك  قولــه،  حــد  عــى  الحــدود”، 

اإلنجليــزي  أكســفورد  قامــوس  ويعــرّف  الكــربى”.5 

الكــربى” عــى أنهــا »وصــف شــامل أو  “الرسديــات 

تفســر شــامل لألحــداث والظــروف يوفــر منطــا أو بنيــة 

ملعتقــدات النــاس ويعطــي معنــى لتجاربهــم«.

ــو  ــاص ه ــار الخ ــف ليوت ــس تعري ــال! ألي ــن مه لك

ــط.  ــك بالضب ــه كذل ــع، إن ــة كــربى؟ بالطب أيضــا: ... رسدي

فعندمــا يخربنــا أنــه يجــب علينــا أن نتجنــب، بــأي مثــن، 

التفكــر بطــرق معينــة ال يوافــق عليهــا، أال يكــون بصــدد 

ــر  ــامل أو تفس ــف ش ــة، أي بوص ــة عام ــا بنظري تزويدن

ــه  ــا أن ــن خــالل إخبارن شــامل لألحــداث والظــروف؟ وم

ــا  ــدد تزويدن ــون بص ــكار، أال يك ــض األف ــذ بع ــب نب يج

أيضــا “بنمــط أو بنيــة ملعتقــدات النــاس، ويعطــي معنــى 

ــم”؟ لتجاربه

اإلجابــة عــى كال الســؤالن بشــكل قاطــع هــي 

ــف  ــار يق ــوا ليوت ــان فرانس ــإن ج ــك، ف ــاب. ولذل اإليج

بالتناقــض الســخيف مــع  البدايــة إمــا  متهــا منــذ 

الــذات، أو باالحتيــال الفاضــح. نحــن أمــام إمــا أحمــق أو 

ــدد. ــب أن نح ــن الصع ــا، م ــا كاله ــال، أو رمب محت

“ال تقدم”؟
أيضــا  معروفــون  الحداثــة  بعــد  مــا  فالســفة 

برفضهــم ملفهــوم التقــدم يف التاريــخ. إنهــم يزعمــون أن 

تطــور العلــم والفلســفة ال يعــرف أي تقــدم، وأن هنــاك 

فقــط طــرق مختلفــة لتفســر العــامل. وعــالوة عــى ذلــك 

ــع  ــه. وم ــراتنا ل ــع تفس ــى م ــق حت ــامل ال يتواف ــه ع فإن

ذلــك فــإن مــا بعــد الحداثيــن يقدمــون مدرســتهم 

الفكريــة عــى أنهــا املدرســة الوحيــدة التــي ميكنهــا 

ــذه،  ــر ه ــة النظ ــا وجه ــف. إذا قبلن ــذا املوق ــر ه تفس

ــع  ــت تنب ــواء كان ــدة، س ــتكون جي ــكار س ــإن كل األف ف

مــن عقــل شــامان مــن العــرص الحجــري، أو أرســطو أو 

آينشــتاين أو ماركــس. مل يتخــذ فهــم اإلنســانية للطبيعــة 

ــع ال  ــل يف الواق ــام، ب ــدا أي خطــوة إىل األم ــع أب واملجتم

ــة. ال يشء  ــا بعــد الحداث ــد فالســفة م يوجــد “أمــام” عن

ــة نفســها،  ــد الحداث ــا بع ــع، م ــتثناء، بالطب ــي، باس تقدم

التــي ظهــرت منتــرصة اآلن فقــط، لــي تفضــح هــذا 

الوهــم األزيل املتمثــل يف اإلميــان بالتقــدم!

هنــاك يشء واحــد ميكننــا أن نتفــق معــه، وهــو أنــه 

ــة  ــايل، يف مرحل ــام الرأس ــل النظ ــه يف ظ ــد أن ــن األكي م

ــس  ــدي للجن ــدم ج ــق أي تق ــن تحقي ــا، ال ميك احتضاره

البــرشي. لكــن هــل يحــق لنــا أن نســتنتج مــن هــذا أن 

التقــدم بشــكل عــام غــر موجــود، أو أن التاريخ مل يشــهد 

ــام؟ كال، ال  ــة إىل األم ــا خطــوات عمالق ــا اتخــذ فيه أوقات

يحــق لنــا فعــل يشء مــن هــذا القبيــل. إن كل مــن يدرس 

املــايض ســرى عــى الفــور أن املجتمــع البــرشي قــد عرف 

مراحــل مــن التقــدم العظيــم، متيــزت بالتطــور الرسيــع 

لقــوى اإلنتــاج والعلــم والتكنولوجيــا، وازدهــار الفــن 

والثقافــة.

ــود  ــزت بالرك ــرى متي ــل أخ ــرف مراح ــه يع ــا أن ك

والراجــع واالنحــالل، بــل وحتــى الســقوط يف الهمجيــة. 

كان ســقوط اإلمرباطوريــة الرومانيــة بدايــة ملئات الســنن 

مــن الراجــع يف أوروبــا، وهــو مــا أطلــق عليــه عــن حــق 

اســم العصــور املظلمــة. كان عــرص النهضــة مبثابــة نقطــة 

ــث شــهد  ــة يف كل املجــاالت، حي تحــول يف تطــور الثقاف

كل مــن الفــن والعلــم واألدب والدة جديــدة عظيمــة 

ــك  ــح “عــرص النهضــة”(. كان ذل ــى الحــريف ملصطل )املعن

عــرص صعــود الربجوازيــة، حاملــة مرحلــة جديــدة وأعــى 

مــن مراحــل املجتمــع البــرشي، عــرص االكتشــاف الــذي 

ــن  ــا م ــا أنقذه ــاع، ك ــود اإلقط ــن قي ــة م ــذ البرشي أنق

الظالميــة الالعقالنيــة للكنيســة ونــران محاكــم التفتيــش.

الثوريــة  الربجوازيــة  أنتجــت  الحــق،  وقــت  يف 

يف فرنســا عــرص التنويــر، الــذي ينظــر إليــه فالســفة 

مــا بعــد الحداثــة ببغــض خــاص، وذلــك عــى وجــه 

التحديــد ألنــه دافــع عــن الفكــر العقــالين والعلــم. وكــا 

ــد  ــة تعتق ــد الحداث ــا بع ــإن م ــمها، ف ــك اس ــي بذل يوح

ــة هــي  ــد انتهــى اآلن. الحداث ــة ق ــا يســمى الحداث أن م

ــر.  ــرص التنوي ــن ع ــت ع ــي انبثق ــكار الت ــة األف مجموع

كانــت تلــك هــي الحقبــة البطوليــة للرأســالية، عندمــا 

كانــت الربجوازيــة مــا تــزال قــادرة عــى لعــب دور 

تقدمــي. لكــن الحقبــة الحاليــة تقــدم صــورة لالنحطــاط 

االجتاعــي واالقتصــادي والســيايس واأليديولوجــي. لقــد 

توقــف التقــدم البــرشي بالفعــل. وقــوى اإلنتــاج مشــلولة 

بســبب أعمــق أزمــة منــذ ثالمثائــة عــام. الثقافــة راكــدة، 

ومثــار العلــم عــوض أن تحــرر البرشيــة، صــارت تهددهــا 

ــت  ــد أصبح ــة. لق ــة البيئي ــة والكارث ــة الجاهري بالبطال

ــدم. ــام التق ــة أم ــة هائل ــالية عقب ــة الرأس الطبق

إن منظــور اإلنســانية ومســتقبلها قاتــم حقــا عــى 

أســاس النظــام الحــايل. لكــن وبــدال مــن االســتنتاج 

أن النظــام االجتاعــي للرأســالية هــو الــذي مينــع 

التقــدم، يســتنتج مــا بعــد الحداثيــون أن التقــدم نفســه 

مســتحيل، ألنــه أبــدا مل يوجــد أصــال. إن الطبقــة الســائدة 

وأتباعهــا مــن الطبقــة الوســطى يف الجامعــات مشــبعون 

ــة  ــة الفظيع ــن الحال ــم يتأوهــون م ــروح التشــاؤم. إنه ب

ــر  ــم والفك ــم للعل ــالل رفضه ــن خ ــم م ــع، لكنه للمجتم

العقــالين والتقــدم بشــكل عــام، يعكســون فقــط منظــور 

ــة. ــة واملتحلل ــائدة املنحط ــة الس الطبق

خداع
قــال جوزيــف ديتزجــن ذات مــرة إن الفلســفة 

الرســمية ليســت علــا، بــل “هــي مجــرد أداة للتصــدي 

االشــراكية  مصطلــح  خــالل  -ومــن  لالشــراكية”. 

الدميوقراطيــة كان ديتزجــن يقصــد الحركــة الثوريــة 

للطبقــة العاملــة. إن مهمــة األفــكار الســائدة اليــوم 

هــي بالتحديــد ســر الهــوة بــن مصالــح الجاهــر وبــن 

الوضــع الراهــن للرأســالية. هــذا هــو األســاس الكامــن 

ــز  ــذي ميي ــل واملغالطــات والخــداع الشــديد ال وراء الحي

ــة  ــد الحداث ــا بع ــام وم ــكل ع ــة بش ــفة الربجوازي الفلس

ــوء  ــاك اللج ــل هن ــك الحي ــن تل ــن ب ــاص. وم ــكل خ بش

املتواصــل إىل الترصيحــات املتناقضــة مــن أجــل التســر 

عــى معناهــا. ويف مقابلــة أجريــت مــع فوكو عــام 1977، 

ونــرشت تحــت عنــوان “Prison Talk”، واجــه فوكــو 

ــارشا محرجــا حــول رفضــه ملفهــوم “التقــدم”.  ســؤاال مب
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ــة: ــك املقابل ــن تل ــف م ــذا مقتط ه

»صادفــت جملــة يف كتــاب “الجنــون 

والحضــارة” ]االقتبــاس مأخــوذ، يف الواقــع، من 

ــث  ــرر[ حي ــة املح ــون”- مالحظ ــخ الجن “تاري

ــل  ــر التسلس ــا “تحري ــب علين ــه يج ــول إن تق

ــن  ــة م ــات املتعاقب ــي التاريخــي والرتيب الزمن

ــي”«. ــور التقدم ــكال املنظ ــع أش جمي

وقد أجاب فوكو عى النحو التايل:

بــه ملؤرخــي  أنــا مديــن  »هــذا يشء 

العلــوم. إننــي أتبنــى الحــذر املنهجــي والشــك 

ــى  ــذي يتبن ــكايل لكــن غــر العــدواين ال الرادي

مبــدأ عــدم اعتبــار النقطــة الزمنيــة التــي 

نقــف فيهــا اآلن عــى أنهــا نتيجــة لتقــدم غــايئ 

)Teleological( الــذي ســيكون مــن شــأن 

املــرء إعــادة بنائــه تاريخيــا: هــذا الشــك تجــاه 

أنفســنا ومــا نحــن عليــه، هنــا واآلن، هــو مــا 

ــو  ــا ه ــا لدين ــراض أن م ــن اف ــرء م ــع امل مين

ــذا ال  ــايض. ه ــن- امل ــر م ــن -أو أك ــل م أفض

يعنــي عــدم محاولــة إعــادة بنــاء الســرورات التوليديــة، 

بــل أنــه يجــب علينــا القيــام بذلــك دون أن نفــرض عليهــا 
ــن«.6 ــة أو تثم ــة إيجابي قيم

إذا بذلنــا جهــدا الخــراق العــامل الغامــض للغــة 

الفوكوليــة، فإننــا ســرى أن رفضــه لفــرض “التثمــن” 

عــى “الســرورات التوليديــة” للتاريــخ ليــس ســوى رفــض 

ــة،  ــداع الكلبي ــاوالت الخ ــن مح ــة م ــدم. ويف محاول للتق

يعمــل عــى إدخــال مصطلــح “غــايئ” كوســيلة إلدخــال 

ــة. ــى القضي ــوض ع الغم

أي شــخص لديــه أدىن معرفــة بالفلســفة يعــرف أن 

هنــاك اختالفــا كبــرا بــن الغائيــة )Teleology( –وهــي 

عبــارة ذات دالالت دينيــة، وتعنــي وجــود غايــة محــددة 

مســبقا، والتــي عارضهــا ماركــس بشــدة- وبــن فكــرة أن 

التاريــخ البــرشي ليــس سلســلة مــن الحــوادث العرضيــة 

ــد  ــة تؤك ــن معين ــل تحكمــه قوان ــا، ب ــى له ــي ال معن الت

نفســها بشــكل مســتقل عــن اإلرادة الذاتيــة لألفــراد مــن 

الرجــال والنســاء.

ــذي مل يستســلم بســهولة، طــرح  لكــن املحــاور، ال

ــايل: »هــذا عــى الرغــم مــن أن  ــو الســؤال الت عــى فوك

ــة أن اإلنســان  ــل فرضي ــذ أمــد طوي ــم قــد تبنــى من العل

ــدم؟« يتق

فأجاب فوكو:

»ليــس العلــم هــو الــذي يقــول ذلــك، بــل تاريــخ 

ــا ال أقــول إن اإلنســانية ال تتقــدم. مــا أقولــه  العلــم. وأن

ــى  ــألة ع ــرح املس ــم ط ــيئة أن يت ــة س ــا طريق ــو إنه ه

ــف  ــي: كي ــألة ه ــا؟”، املس ــف تقدمن ــايل: “كي ــو الت النح

تحــدث األشــياء؟ ومــا يحــدث اآلن ليــس بالــرورة 

أفضــل، أو أكــر تقدمــا، أو مفهومــا بشــكل أفضــل، مــا 

ــايض«. ــدث يف امل ح

ــرق  ــر يف كل الط ــيكية للس ــة كالس ــا حال ــرى هن ن

يف نفــس الوقــت. فبعــد أن قــال بوضــوح )أو بذلــك 

ــة(  ــه الغريب ــه لغت ــذي تســمح ب القــدر مــن الوضــوح ال

إنــه ينكــر التقــدم يف التاريــخ، عــاد بهــدوء ليؤكــد عكــس 

ــه يف  ــه ال يقــول إن “اإلنســانية ال تتقــدم”. لكن ــك: إن ذل

اللحظــة املواليــة يضيــف أن: “مــا يحــدث اآلن ليــس 

ــكل  ــا بش ــا، أو مفهوم ــر تقدم ــل، أو أك ــرورة أفض بال

ــس  ــه لي ــايل فإن ــايض”. وبالت ــدث يف امل ــا ح ــل، م أفض

ــي. ــدم حقيق ــاك تق هن

هل هذا واضح مبا فيه الكفاية؟

ــوم هــؤالء  ــف يق ــى كي ــد جــدا ع ــال جي هــذا مث

واللعــب  والتأرجــح،  بااللتفــاف  والســادة  الســيدات 

بالكلــات إلخفــاء مقاصدهــم، متامــا كــا ينفــث الحبــار 

ــا  ــإذا م ــايل ف ــه. وبالت ــاك أعدائ ــرب إلرب ــن الح ــحبا م س

أتهــم أي شــخص فوكــو بإنــكار التقــدم، وهــو مــا يشــكل 

ــرد  ــه، فيمكنــه دامئــا ال ــة لغالبيــة كتابات النقطــة املحوري

إن  أقــول  “ال  مــرة:  ذات  قلــت  لقــد  »كال،  والقــول: 

اإلنســانية ال تتقــدم”«.

إن الخــداع الفكــري والجــن مكونــان أساســيان 

لفلســفة مــا بعــد الحداثــة. إنهــا تتبنــى مجموعــة كاملــة 

ــن  ــه، م ــارئ والتشــويش علي ــاك الق ــاورات إلرب ــن املن م

أجــل تشــتيت انتباهــه عــن طابعهــا الرجعــي الحقيقــي. 

والعجيــب هــو الغطرســة الوقحــة والجــرأة التــي يعــرض 

بهــا هــذا الخــداع.

ألعاب اللغة
ــياء  ــتة أش ــل إىل س ــا يص ــدق م ــا أص ــاذا، أحيان »مل

مســتحيلة قبــل اإلفطــار«. )لويــس كارول، أليــس يف بــالد 

ــب(. العجائ

ــدأ أن  ــى مب ــة ع ــد الحداث ــا بع ــفة م ــوم فلس تق

ــفية.  ــة وتعس ــات” ذاتي ــة “بني ــكار واللغ ــم واألف املفاهي

وبالتــايل فــإن كل فكــرة مفاهيميــة، مبــا يف ذلــك العلــم، 

هــي أيضــا قمعيــة. ال ميكــن أن يكــون هنــاك أي حقيقــة 

موضوعيــة. ال يشء صحيــح أو موثــوق. الحقيقــة الوحيدة 

تكمــن يف التجربــة الفرديــة، “التجربــة املعاشــة”، والتــي 

ال ميكــن أن تكــون إال حقيقــة شــخصية.

بإلقــاء  الحداثيــن  بعــد  مــا  بعــض  يكتفــي  ال 

ســلة  الكــربى” يف  و“الرسديــات  العقــالين  الفكــر  كل 

ــا أن  ــه، مب ــا أن ــد إبالغن ــون إىل ح ــل يذهب ــالت، ب املهم

ــه  ــو نفس ــاء النح ــب إلغ ــه يج ــي، فإن ــاء قمع ــة بن اللغ

ــن  ــرر م ــرد أن نتح ــان. ومبج ــة اإلنس ــع لحري ــه قام ألن

قيــود النحــو واإلعــراب القمعيــة، ســيصر يف إمكاننــا أن 

نعيــش يف جنــة الحريــة املطلقــة، حيــث ميكننــا التواصــل 

ــا. ــدة متام ــة جدي ــض بطريق ــا البع ــع بعضن م

ــل  ــد، ب ــا أح ــاء. مل يخرعه ــت بن ــة ليس ــن اللغ لك

ــة  ــة طويل ــل زمني ــدى مراح ــى م ــا ع ــورت تدريجي تط

جــدا، عــى مــدى مئــات اآلالف مــن الســنن يف الواقــع، 

ــا  ــذا أيض ــق ه ــرشي. وينطب ــع الب ــور املجتم ــة لتط نتيج

ــن  ــا بعــد الحداثي ــي يرغــب م ــن التفكــر الت عــى قوان

ــب  ــد نح ــتبدالها؟ ق ــيتم اس ــاذا س ــن مب ــا. لك يف تدمره

أو نكــره قواعــد النحــو واإلعــراب، ســواء كانــت قواعــد 

اللغــة الرســمية التــي يتــم تدريســها يف املــدارس أو غــر 

ــد،  ــذه القواع ــدون ه ــن ب ــات؛ لك ــل اللهج ــمية مث الرس

يصبــح الــكالم غــر مفهــوم، أو عــى األقــل غــر متاســك. 

ــكل  لكــن مــا بعــد الحداثيــن لديهــم بالطبــع مســار ل

ثقــب.

وردا عــى االتهــام بعــدم الوضوح، شــجبت جوديث 

بتلــر، وهــي مؤمنــة حقيقيــة بفلســفة مــا بعــد الحداثــة، 

ــم القواعــد التــي تحكــم الــكالم الواضــح«7. ووفقــا  »تََعلُّ

لبتلــر فــإن تعلــم مثــل هــذه القواعــد هــو »إنغــراس يف 

اللغــة الطبيعيــة، حيــث يكــون مثــن عــدم االنضبــاط هــو 

فقــدان الوضــوح بحــد ذاتــه«. وتابعــت قائلــة: »ال يوجــد 

ــأ  ــن الخط ــيكون م ــام. س ــذوق الع ــكايل يف ال يشء رادي

ــل  ــي أفض ــاة ه ــة املعط ــد النحوي ــأن القواع ــاد ب االعتق

وســيلة للتعبــر عــن وجهــات النظــر الراديكاليــة، بالنظــر 

إىل القيــود التــي تفرضهــا قواعــد النحــو عــى الفكــر، يف 

الواقــع، عــى مــا ميكــن التفكــر فيــه نفســه«.

ليــس  العــام”  “الــذوق  تعرفــون!  رصتــم  اآلن 

ــكايل. وعــى هــذا األســاس،  ــراء رادي ــا، لكــن اله راديكالي

النحويــة  لتكويــن قواعدهــا  بتلــر يف رحلــة  تنطلــق 

ــها  ــرض” نفس ــا ال “تف ــة م ــي بطريق ــا، والت ــة به الخاص
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عــى أفكارهــا. وبعــد أن قامــت بذلــك، تنخــرط يف جميــع 

أنــواع املغامــرات، وتفكــر يف أشــياء “ال ميكــن تصورهــا” 

ــرش  ــة الب ــدون بلغ ــا املقي ــن هــم مثلن ــا بالنســبة مل متام

ــن. العادي

لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو كيــف 

ســتتمكن مــن إيصــال هــذه األفــكار التــي ال ميكــن 

تصورهــا إىل البــرش العاديــن، الذيــن مــا يزالــون مقيديــن 

ــم أدىن  ــت لديه ــن ليس ــوم” والذي ــكالم املفه ــود “ال بقي

فكــرة عــا تتحــدث عنــه؟ طريقــة بتلــر هــي سفســطة 

بحتــة، أو بعبــارة أخــرى، إنهــا خدعــة: “أفــكاري ليســت 

ســيئة وغــر مفهومــة، فقــط أنتــم لســتم متقدمــن مبــا 

ــا”. ــي لفهمه يكف

وبعــد قــول هــذا فإنــه ليــس مــن الصحيــح الذهاب 

إىل حــد التأكيــد عــى أن نصــوص مــا بعــد الحداثــة غــر 

مفهومــة. الغــرض مــن الخطــاب املعقــد هــو جعــل 

األفــكار القدميــة جــدا والغبيــة والرجعيــة تبــدو أصيلــة 

ــب  ــر يتطل ــح أن األم ــة. صحي ــى راديكالي ومتطــورة وحت

القليــل مــن الجهــد للكشــف عنهــا، لكــن هنــاك بالتأكيــد 

ــا  ــرد ترجمته ــا مبج ــب فهمه ــن الصع ــس م ــدة، ولي أجن

مــن “لغتهــم الخاصــة” إىل كالم البــرش العاديــن.

»ال يوجد يشء “خارج النص”«
قــال جــاك دريــدا، الــذي يعتــرب أحــد أكــر مــا بعــد 

الحداثيــن نفــوذا، مقولتــه الشــهرة: »ال يوجــد يشء 

خــارج النــص«.8 وهــو يقصــد بهــذا أن املعنــى -وبالتــايل 

املعرفــة- ال يرتبــط بالواقــع املوضوعــي، بــل يرتبــط 

بذاتــه فقــط. الكلــات التــي نســتخدمها ال تتعلــق بــأي 

شــكل مــن األشــكال باألشــياء التــي نريــد اإلشــارة إليهــا. 

وبــدال مــن ذلــك فــإن أي كلمــة مفــردة، وفقــا لدريــدا، 

يتــم تعريفهــا فقــط مــن خــالل عالقاتهــا بالكلــات 

ــا  ــه مــن أجــل فهــم أي يشء، علين ــايل فإن األخــرى. وبالت

أوال أن نفهــم كل الكلــات التــي تعطــي ســياقا لكلاتنــا، 

ــات،  ــك الكل ــي تعطــي ســياقا لتل ــات الت ــم كل الكل ث

وهكــذا دواليــك. هــذا مســتحيل، بالطبــع، وبالتــايل فــإن 

هــذا الــيء العابــر الــذي يســمى “املعنــى” ســيتم، كــا 

قيــل لنــا، “تأجيلــه” إىل األبــد ولــن يتــم إدراكــه بالكامــل.

مــن املؤكــد أنــه ال ميكــن فهــم معنــى لغــة دريــدا 

ــدف  ــا يه ــرى. م ــألة أخ ــذه مس ــن ه ــل، لك ــكل كام بش

ــا  ــه ميكنن ــة بأن ــض الفكــرة القائل ــدا هــو تقوي ــه دري إلي

فهــم الواقــع املوضوعــي نفســه. أو بعبــارة أخــرى فإنــه 

ال يوجــد واقــع “خــارج النــص”. قــد تكــون لدينــا كلمــة 

لكلــب أو قطــة، لكــن هــذه املفاهيــم حســب رأيــه هــي 

مجــرد إبداعــات مجــردة وذاتيــة للعقــل البــرشي وليــس 

ــايل  ــن، وبالت ــب حقيقي ــة أو كل ــأي قط ــة ب ــا أي عالق له

تفقــد هــذه الكلــات كل معنــى لهــا.

ــة”،  ــات “العميق ــذه املالحظ ــن ه ــم م ــى الرغ ع

فقــد اســتمر الرجــال والنســاء منــذ آالف الســنن يف 

ــي  ــى الت ــق األع ــن بالحقائ ــر آبه ــة، غ ــتخدام اللغ اس

تخربهــم أن الكلــب ليــس كلبــا حقــا، وأن القطــة ليســت 

ــادرة  ــر ق ــع، غ ــة، يف الواق ــة، وأن اللغ ــة قط يف الحقيق

ــالق. ــى اإلط ــوم ع ــول أي يشء مفه ــى ق ع

فلســفة دريــدا، وعــى عكــس مــا يدعيــه هــو، 

بعيــدة عــن أن تكــون نظــرة شــاملة لألشــياء حيــث تُظهر 

ــة. إذا  ــة البرشي ــة للمعرف ــب للغاي ــادي الجان ــا أح فه

كانــت مفاهيمنــا ال تعكــس أي حقيقــة موضوعيــة، وإذا 

كان مــن املمكــن إنشــاء “املعنــى” و“تفكيكــه” مــن قبــل 

ــل،  ــاس التواص ــن للن ــف ميك ــم، فكي ــى هواه ــرش ع الب

عــن طريــق الكتابــة أو بــأي وســيلة أخــرى؟ وملــاذا يهتــم 

ــه ال يوجــد أســاس  ــة النصــوص، يف حــن أن ــدا بكتاب دري

ــى  ــا حت ــف ميكنن ــل وكي ــة؟ ب ــرك للغ ــي أو مش موضوع

أن نعــرف بأننــا جميعــا نختــرب نفــس الحقيقــة، إذا كنــا 

ــت  ــذا إن كان ــا؟ ه ــول إليه ــن الوص ــن ع ــا عاجزي جميع

هنــاك حقيقــة أصــال.

ــج  ــات تزع ــذه التناقض ــدو أن ه ــك، ال يب ــع ذل وم

دريــدا. فمثلــه مثــل كل مــا بعــد الحداثيــن، يرفــع دريــدا 

ــك”،  ــه، “التفكي ــهر مفاهيم ــام رشف. أش ــض كوس التناق

بــأن  القائــل  االفــراض  التحديــد  وجــه  عــى  هــو 

“الحريــة” تكمــن يف تحطيــم تناســق األفــكار ومتاســكها. 

وبهــذه الطريقــة ميكــن لــكل فــرد بنــاء و“تفكيــك” 

واقعــه الخــاص. وهــذا، يف الواقــع، هــو بالضبــط مــا 

تؤكــده جوديــث بتلــر، النســوية األكــر نفــوذا يف مــا بعــد 

ــول: ــة، إذ تق الحداث

ــس”  ــكار “الجن ــة إن »إن “االعــراف” بعــدم إمكاني

ــا مــن  ــازل عــن نســخة م ــي دامئــا التن ــه” يعن أو “ماديت

ــة”. هــل الخطــاب  ــا “للادي ــس”، وعــن شــكل م “الجن

الــذي يحــدث فيــه هــذا التنــازل ومــن خالــه -وبالفعــل 

فــإن هــذا التنــازل يحــدث دامئــا- ال يشــكل يف حــد 

ذاتــه تلــك الظاهــرة التــي يعــرتف بهــا؟ ]...[ إن اإلشــارة 

بســذاجة أو مبــارشة إىل مثــل هــذا املوضــوع فــوق 

ــوق  ــا ف ــبق مل ــد املس ــا التحدي ــيتطلب دامئ ــايب س الخط
ــاب«.9 الخط

“الخطــاب” هــو “مكــون للظاهــرة ذاتهــا التــي 

يعــرف بهــا”. التفكــر ينتــج الواقــع. الواقــع املــادي، مبــا 

ــن  ــاب”، وميك ــو “خط ــي، ه ــس البيولوج ــك الجن يف ذل

بطبيعــة الحــال تغيــره عــرب الخطــاب. لكــن إذا كان 

الجنــس البيولوجــي بالتأكيــد مجــرد نتــاج للـ“خطــاب”، 

ــا.  فــإن كل يشء آخــر ســيكون كذلــك؛ وكذلــك أنــت وأن

ــي  ــكك” واقع ــي أو “تف ــايل أن تبن ــك بالت ــن أال ميكن لك

ــر ال  ــك؟... بتل ــك” واقع ــاء أو “تفكي ــا ببن ــوم أن أو أن أق

ــن هــذا الســؤال. ــب ع تجي

هــذه النظريــة ليســت حديثــة وال مــا بعــد حداثية، 

إنهــا قدميــة جــدا. إن مــا نتعامــل معــه هنــا هــو املثاليــة 

ــام األوىل للفلســفة  ــود إىل األي ــة، وهــي اتجــاه يع الذاتي

ــه ال  ــو أن ــة ه ــة الذاتي ــي للمثالي ــدأ الرئي ــها. واملب نفس

توجــد حقيقــة موضوعيــة موجــودة بشــكل مســتقل عــن 

أفــكار وأحاســيس البــرش.

ــاج ســوى نســخة  ــدا يف الحج ــة دري ليســت طريق

فّجــة مــن الفكــرة التــي طرحهــا إميانويــل كانــط يف 

القــرن الثامــن عــرش، حــول أن الوعــي البــرشي ال ميكنــه 

ــيء  ــاه “ال ــا أس ــة، أو م ــة املادي ــة الحقيق ــدا معرف أب

ــلة  ــزود بسلس ــل م ــإن العق ــط، ف ــا لكان ــه”. وفق يف ذات

ــان  ــكان والزم ــل امل ــبقة” -مث ــر “املس ــاط التفك ــن أمن م

ــرف  ــا بالتع ــي تســمح لن ــك- والت ــا إىل ذل ــر، وم والجوه

عــى عــامل املظهــر. لكــن عقولنــا غــر قــادرة عــى معرفــة 

ــه”. ــا، “يف ذات ــو حق ــا ه ــادي ك ــع امل الواق

ــخر  ــط ويس ــن كان ــد م ــب أبع ــدا يذه ــن دري لك

العامــة،  املفاهيــم  كل  مجملهــا.  يف  املفاهيــم  مــن 

حســب قولــه، هــي نتــاج للعقــل البــرشي وال عالقــة لهــا 

بالواقــع املوضوعــي. إن هــذه األفــكار أقــدم حتــى مــن 

ــقف  ــرح األس ــرش، ط ــن ع ــرن الثام ــة الق ــط. يف بداي كان

ــة  ــخيفة، وإن بطريق ــج الس ــس الحج ــركي نف ــورج ب ج

أكــر إقناعــا، حيــث قــال: »إنــه حقــا رأي ســائد بشــكل 

غريــب بــن النــاس، وهــو أن للمنــازل والجبــال واألنهــار، 

وبكلمــة واحــدة: كل األشــياء املحسوســة، وجــود طبيعــي 

أو حقيقــي، منفصــل عــن كونهــا تــدرك مــن خــالل 
ــم«.10 الفه

لكــن هنــاك مشــكلة يف هــذه النظريــة، وهــي 

ــة  ــة املنطقي ــهولة. فالخالص ــا بس ــن حله ــكلة ال ميك مش

الحتميــة لهــذه الفكــرة هــي االنغــاس يف السوليبســيزم 

)مصطلــح مــن الكلمــة الالتينيــة solo ipsus، أنــا نفــي 

فقــط(. إنهــا الفكــرة القائلــة بأنــه نظــرا ألننــا ال نســتطيع 

إثبــات وجــود أي يشء أو أي شــخص آخــر باســتثناء ذاتنــا، 

ــا أن نستســلم ألن نكــون مجــرد أرسى  ــه يجــب علين فإن

منفرديــن لعواملنــا الداخليــة، وأن كل يشء آخــر هــو 

ــا  ــك، فحينه ــر كذل ــا. لكــن إذا كان األم ــن نســج خيالن م

ــا. ســيصبح اللــه أيضــا مجــرد نســج لخيالن

ــون  ــن ألي يشء أن يك ــرة ال ميك ــذه الفك ــا له وفق

موضوعيــا، ألنــه ال ميكــن إثبــات وجــود أي يشء. كل 

يشء هــو مجــرد نتــاج )“بنــاء”( للتفكــر. وهــذا، بالطبــع، 

ــن التجــارب واملارســة  ــاء تدحضــه آالف الســنن م ادع

ــخ  ــالل تاري ــن خ ــا م ــه أيض ــم دحض ــد ت ــة. وق البرشي

ــن  ــام. لك ــائة ع ــن وخمس ــن ألف ــل ع ــا ال يق ــم مل العل

هــذا ال يشــغل بــال مــا بعــد الحداثيــن الذيــن ينكــرون 

ــالق. ــى اإلط ــدم ع ــدوث أي تق ح

ــا ومدافعــا رشســا عــن  ــركي رجعي كان األســقف ب

الكنيســة. كان هدفــه املعلــن هــو خــوض رصاع ضــد 

العلــم والفكــر العقــالين واإللحــاد واملاديــة يف عــرص 

التنويــر. ويتفــق معــه مــا بعــد الحداثيــن حــول كل 

تلــك القضايــا، باســتثناء اإللحــاد. كانــت حجتــه الرئيســية 

تســتهدف التجريبيــة، التــي هــي شــكل غــر متطــور مــن 

ــون أن  ــد التجريبي ــت. أك ــك الوق ــادت يف ذل ــة س املادي

كل املعــارف يتــم الحصــول عليهــا يف نهايــة املطــاف مــن 

ــا  ــة الحســية. هــذه فكــرة صحيحــة، لكنه خــالل التجرب

ــكتلندي  ــوف االس ــع الفيلس ــد دف ــب. وق ــة الجان أحادي

ــى  ــث انته ــث، حي ــد العب ــم إىل ح ــوم حجته ــد هي ديفي

بــه األمــر إىل القــول بأنــه نظــرا ألنــه ال ميكننــا االعتــاد 

إال عــى التجربــة الحســية، فــال ميكننــا إثبــات وجــود أي 

ــا. ــة بن ــاس الخاص ــة اإلحس ــالف تجرب يشء بخ

إذا قبلنــا بفرضيــة املثاليــة الذاتيــة، فســيكون هنــاك 

ــث، وهــو  ــق واحــد فقــط للخــروج مــن هــذا العب طري

الطريــق الــذي اقرحــه األســقف بــركي، أي أن عقــل الله 

هــو الــذي يــدرك األشــياء، وأنــه هــو الــذي يعطــي أفكارنا 

ــركة.  ــة مش ــة مرجعي ــرش نقط ــي الب ــة ويعط املوضوعي
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ــم. إىل  ــة والعل ــق املادي ــر: طري ــق آخ ــاك طري ــن هن لك

جانــب القــول بــأن كل املعرفــة يتــم الحصــول عليهــا مــن 

خــالل التجربــة الحســية، يجــب أن نضيــف فكــرة أخــرى، 

وهــي أن الواقــع املــادي املوضوعــي موجــود بشــكل 

مســتقل عــن أفكارنــا وخرباتنــا، وأن البــرش قــادرون عــى 

ــن  ــه وقوان ــف خصائص ــع وكش ــذا الواق ــق يف ه التحقي

ــا بعــد  ــا ترفضــه م ــط م ــة. وهــذا بالضب ــه الداخلي حركت

الحداثــة.

هل الحقيقة ممكنة؟
مــن املعــروف عمومــا أن الفكــرة الصحيحــة هــي 

ــل  ــد الطف ــد يعتق ــع. ق ــع الواق ــق م ــي تتواف الفكــرة الت

ــان  ــه رسع ــار، لكن ــع اللعــب بالن ــن املمت ــه م ــر أن الصغ

مــا ســيتوصل إىل أن هــذه ليســت فكــرة صحيحــة. ومــن 

ــرور  ــع م ــة والخطــأ املؤملــن، ستتشــكل م خــالل التجرب

ــة  ــا بالطريق ــا منه ــار إذا اقربن ــأن الن ــرة ب ــت الفك الوق

الصحيحــة ميكنهــا أن تكــون مفيــدة جــدا، بــل وميكنهــا 

يف بعــض الحــاالت أن تكــون شــيئا ممتعــا. تتحــول النــار 

مــن كونهــا “يشء يف ذاتــه” مجهــول، إىل “يشء لنــا”. 

ــن  ــرش م ــه الب ــذي يقطع ــام ال ــار الع ــو املس ــذا ه وه

ــة. ــل إىل املعرف الجه

لكــن مــا بعــد الحداثيــن يرفضــون هــذا التصــور. 

إنهــم يرفضــون متامــا االفــراض القائــل بــأن األفــكار 

ــم يســخرون  ــة. إنه ــا أن تكــون صحيحــة أو خاطئ ميكنه

ــارات القاطعــة )وإن مل يكــن ذلــك دامئــا، كــا  مــن العب

ســرى( ألن ذلــك يعنــي أن بعــض العبــارات أكــر صحــة 

مــن غرهــا. وهكــذا يحشــون كتاباتهــم بعبــارات غامضــة 

وملتبســة للغايــة، مليئــة بالــرشوط والتفســرات الطويلــة 

املتناقضــة.

الــذي يعتــرب أبــرز منظــري مــا  وفقــا لفوكــو، 

ــة  ــع إىل الوصــول للحقيق ــا التطل ــة، ال ميكنن بعــد الحداث

ــود  ــع إىل وج ــتطيع أن نتطل ــا ال نس ــة. أي أنن املوضوعي

البــرش. ويؤكــد أن  أفــكار ال يعتمــد محتواهــا عــى 

مصداقيــة األفــكار –أي بعبــارة أخــرى: املعرفــة- ليســت، 

ــل  ــادي، ب ــع امل ــا للواق ــا لتجربتن ــاف، نتاج ــر املط يف آخ

ــت  ــا ليس ــلطة هن ــلطة”. والس ــميه “الس ــا يس ــا مل نتاج

الســلطة باملعنــى الــذي نفهمــه عــادة، مثــل ســلطة 

الدولــة، أو ســلطة طبقــة عــى أخــرى. إن “الســلطة” يف 

ــام.  ــكل ع ــة بش ــاس املعرف ــي يف األس ــو تعن ــم فوك معج

ــج  ــة تنت ــة واملعرف ــج املعرف ــإن “الســلطة” تنت وهكــذا ف

ــة.  ــج املعرف ــة تنت ــرى: املعرف ــارة أخ ــلطة”. أو بعب “الس

هــذا حشــو محــض ال يفــرس أي يشء. وهــو، يف األســاس، 

نفــس املبــدأ الــذي طرحــه دريــدا، والقائــل بــأن األفــكار 

ــل  ــي، ب ــع املوضوع ــس الواق ــة ال تعك ــم العام واملفاهي

ــرى. ــا أخ ــكارا ومفاهي ــط أف ــس فق تعك

ــة ليســت  ــأن الحقيق ــا ب ــو ليخربن ــم يذهــب فوك ث

شــيئا ميكننــا التحقــق منــه مــن خــالل اختبــار أفكارنــا يف 

العــامل الحقيقــي، بــل هــي “تُنتَــج” بواســطة “الســلطة”. 

املجتمــع  عــى  مفروضــة  الحقيقــة”11  “أنظمــة  وأن 

ــا  ــا م ــي تخربن بواســطة “الســلطة”. “الســلطة” هــي الت

هــو صحيــح ومــا هــو خطــأ. رغــم أنــه ال وجــود يف 

الواقــع، وفقــا لفوكــو، لتصنيفــات مثــل الصحيــح والخطــأ. 

ــا  ــح وال يشء خاطــئ. ويخربن ــه ال يشء صحي ــايل فإن وبالت

ــاف  ــا اكتش ــن خالله ــا م ــي ميكنن ــرق الت ــدى الط أن إح

:)LSD( ــار إل إس دي ــاول عق ــي تن ــك ه ذل

ــار إل  ــب عق ــف يقل ــرى بســهولة كي ــا أن ن »ميكنن

إس دي عالقــات املــزاج الــيء والغبــاء والفكــر: ال يــكاد 

ــاالة  ــة الالمب ــزق أرضي ــى مي ــوالت حت ــيادة املق ــل س يزي

ــذه  ــدم ه ــو يق ــاء، وه ــة للغب ــاءات القامت ــكك االمي ويف

ــا متنوعــة  ــس فقــط عــى أنه ــؤرة لي ــة الب ــة أحادي الكتل

ــة وذات  ــة ولولبي ــة وغــر متناظــرة وغــر مركزي ومتحرك

ــة،  ــع، يف كل لحظ ــا ترتف ــبب يف جعله ــل يتس ــدى، ب ص

ــة«. ــن األحــداث الوهمي عــى شــكل حشــد م

ــة ترجمــة هــذا الهــراء، فــإن  12إذا اســتطعنا محاول

مــا يخربنــا بــه فوكــو هنــا هــو أن الهلوســة التــي يســببها 

عقــار إل إس دي تكشــف لنــا أن الواقــع ليــس كــا نفكــر 

ــات  ــال حيوان ــا أن األفي ــا م ــد يوم ــد أعتق ــادة. ق ــه ع في

بريــة تعيــش يف حدائــق الحيــوان واملناطــق االســتوائية، 

ويف اليــوم التــايل قــد تكــون كائنــات ورديــة صغــرة 

ــا  ــه أن يحــدد أي ــر حــول رأيس. مــن ميكن ــق يف دوائ تحل

مــن هــذه األفــكار صحيــح وأي منهــا خاطــئ؟

ــالق،  ــى اإلط ــة ع ــن الحقيق ــدث ع ــا التح ال ميكنن

ــة نظــرك.  ــن وجه ــة نظــري وال م ــن وجه ــة م ال الحقيق

هنــاك اســتثناء واحــد بالطبــع، نــوع واحــد مــن الحقائــق 

الــذي هــو صحيــح متامــا وأبــدا، وهــو ترصيحــات الســيد 

فوكــو املشوشــة blanket، مثــل رفضــه ملفهــوم الحقيقــة. 

هــذا مثــال آخــر عــى التناقــض الــذايت ملــا بعــد الحداثــة. 

عــى  بدليــل  تزويدنــا  يحــاول  أنــه  فوكــو  يــدرك  ال 

“صحــة” مفهومــه. أمل يكــن هــذا بالضبــط هــو مــا كان 

مــن املفــرض أن يكــون مســتحيال؟

هــل ميكننــا حقــا أن ندعــي، كــا يفعــل فوكــو، أن 

ــرى:  ــا ن ــال؟ دعون ــة هــي مجــرد خي ــة املوضوعي الحقيق

ميكننــي أن أتصــور أننــي طائــر وأننــي أســتطيع الطــران، 

لكننــي إذا قفــزت مــن حافــة جبــل، فــإن هــذه الفكــرة 

ســتتحطم معــي. ميكننــي أن أتخيــل أننــي مليونــر، 

منــه  البنــوك وطلبــت  أحــد  إىل  إذا ذهبــت  لكننــي 

ســحب مليــون جنيــه إســرليني، فســوف يســألني املديــر 

بالتأكيــد عــن مقــدار عقــار إل إس دي الــذي اســتهلكته. 

ــات  ــة إثب ــد الحداث ــا بع ــري م ــن منظ ــب أي م وإذا رغ

ــن  ــدى هات ــة إح ــأدب لتجرب ــم ب ــا ندعوه ــا، فإنن خطأن

التجربتــن. ورسعــان مــا ســتخربنا املارســة مــن هــو عــى 

حــق ومــن هــو عــى خطــأ!

يف أوروبــا، طــوال العصــور الوســطى وحتــى القــرن 

الثامــن عــرش، كان هنــاك اعتقــاد شــائع بــأن األرض 

ــن  ــن الســنن. لك ــة آالف م ــل بضع ــه قب ــا الل ــد خلقه ق

العلــم بــدد هــذا االعتقــاد كليــا. ومــا تــزال هــذه الفكــرة 

ــض  ــان. إن رف ــاس اإلمي ــى أس ــط ع ــوم فق ــودة الي موج

ــزال كل  ــة إىل اخت ــؤدي يف النهاي ــة ي ــة املوضوعي الحقيق

ــان والخرافــات، أي  ــتوى اإلمي املعرفــة البرشيــة إىل مس

ــن. ــتنقع الدي ــا إىل مس يعيدن

وعــى عكــس اإلميــان، فــإن العلــم يقــوم كليــا 

عــى فكــرة أن العــامل الطبيعــي موجــود بشــكل مســتقل 

ــا قــادرة عــى عكــس الظواهــر  ــا، وأن أفكارن عــن أفكارن

بشــكل  الحقيقــة موجــودة  فــإن  الطبيعيــة. ولذلــك 

ــرش. إن  ــول الب ــن عق ــتقل ع ــكل مس ــي، أي بش موضوع

إنــكار هــذا هــو مثــل إنــكار العلــم، وهــو بالضبــط، كــا 

ــن. ــد الحداثي ــا بع ــه م ــا يفعل ســرى، م

املعرفة الذاتية واملوضوعية
فلســفة مــا بعــد الحداثــة ترفــع الذاتيــة إىل مبــدأ 

ــام  ــكل ع ــر بش ــتنتج أن التفك ــذا يُس ــن ه ــق. وم مطل

محــدود وجــزيئ، وبالتــايل فإنــه غــر قــادر عــى أن يصــل 

إىل الحقيقــة املوضوعيــة. إن العــامل، بالنســبة لألكادميــي 

ضيــق األفــق، يتوقــف عنــد طــرف أنفــه أو عــى األقــل 

ــي  ــتاذ الجامع ــج األس ــدوة. ال ينت ــة الن ــاب غرف ــد ب عن

ــه أو  ــوع عامل ــكل مجم ــا يش ــي م ــات. وه ــوى الكل س

بيئتــه الطبيعيــة، البيئــة الوحيــدة التــي يعرفهــا. وهــذا ما 

يفــرس هــوس مــا بعــد الحداثيــن بالكلــات واللغــة، كــا 

ــق نظرتهــم وفقــر تفكرهــم. يفــرس ضي

لكــن التفكــر يتجــاوز “الــذات”. إن النظريــات 

العلميــة والفلســفية العظيمــة يف التاريــخ ليســت مجــرد 

ــن  ــر ع ــا أســمى تعب ــة، إنه ــة عظيم ــول فردي ــاج لعق نت

تطــور فكــر البــرش يف مجتمعاتهــم. وعندمــا نتحــدث عن 

ــا ال نتحــدث عــن شــطحات العقــل  الفكــر البــرشي فإنن

الفــردي، بــل نتحــدث عــن الفكــر اإلنســاين بشــكل عــام، 

بشــكل جاعــي.

صحيــح أن كل إنســان منفــرد لديــه بالطبــع نظــرة 

جزئيــة ومحــدودة. لكــن باإلجــال ميكــن لإلنســانية 

التغلــب عــى محدوديــة الفــرد مــن خــالل االختبــار 

الجاعــي ملوضوعيــة كل فرضيــة مــن خــالل عــدد ال 

ــة. إن  ــاة الواقعي ــا يف الحي ــا وتطبيقه ــن الزواي ــى م يح

األفــكار داخــل رأس الفــرد ال تنتمــي إليــه وحــده، فــكل 

نظرياتنــا ولغتنــا هــي نتــاج للتطــور االجتاعــي للبرشيــة 

ــل. كــا أن العالقــة بــن  ــل إىل جي ككل، تنتقــل مــن جي

الــذات واملوضــوع ليســت محــض مســألة تأمــل مجــرد. 

ــي بشــكل  ــامل الحقيق ــع الع ــرشي م ــس الب ــل الجن يتفاع

ــس بشــكل ســلبي. نشــيط ولي

يحــول البــرش العــامل مــن خــالل العمــل الجاعــي، 

وبالتــايل يغــرون أنفســهم. عمليــة الخلــق املســتمرة 

هــذه هــي التــي تجــد أســمى تعبــر لهــا يف مســرة 

ــي يرغــب مــا بعــد الحداثيــن يف  ــم إىل األمــام، والت العل

إنكارهــا، ولكنهــا حقيقــة بديهيــة. إنهــا مســرة متواصلــة 

مــن الجهــل إىل املعرفــة. مــا ال نعرفــه اليــوم، مــن املؤكــد 

ــا ســنعرفه غــدا. وبهــذا املعنــى فــإن الفكــر البــرشي  أنن

ــة،  ــة املوضوعي ــة الحقيق ــى معرف ــط ع ــادرا فق ــس ق لي

ــل هــو أيضــا مطلــق وغــر محــدود. ال توجــد معرفــة  ب

ــه. مســتحيلة بالنســبة ل

ــاخ أن:  ــول فيورب ــه ح ــس يف أطروحات ــح مارك أوض

»االســؤال حــول مــا إذا كانــت للتفكــر البــرشي حقيقــة 

ــا، بــل هــو ســؤال عمــي.  موضوعيــة ليــس ســؤاال نظري

واقعيــة  أي  الحقيقــة،  إثبــات  االنســان  عــى  يجــب 

ــره، يف  ــن تفك ــب م ــذا الجان ــود ه ــره ووج ــوة تفك وق

ــة  ــدم واقعي ــة أو ع ــول واقعي ــالف ح ــة. إن الخ املارس
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التفكــر املنعــزل عــن املارســة هــو ســؤال سكوالســتيي 
ــت«.13 بح

الحقيقــة  كانــت  إذا  عــا  الســؤال  طــرح  إن 

موضوعيــة أم ال، بشــكل منفصــل عــن النشــاط البــرشي 

ــى إىل  ــن، يرق ــد الحداثي ــا بع ــل م ــا يفع ــي، ك الحقيق

مجــرد تكهنــات جوفــاء. إن الفكــر تعبــر عــن املارســة 

ويف النهايــة فــإن اختبــار األفــكار يتــم يف املارســة. يعمــل 

تطويــر األفــكار عــى تحســن مارســتنا. وباملثــل فإنــه يف 

ــة  ــارص الحقيقي ــد العن ــم تحدي ســياق هــذا النشــاط، يت

املوضوعيــة لجميــع األفــكار وفصلهــا عــن جوانبهــا غــر 

ــا. ــغ فيه ــة أو املبال الصحيح

الحقيقة النسبية واملطلقة
إثبــات  ميكــن  األفــكار  أن  حقيقــة  هــل  لكــن 

بــكل  تلــم  األفــكار  أن  تعنــي  موضوعيــا  صحتهــا 

ــرة  ــا م ــر فيه ــم التفك ــي يت ــة الت ــذ اللحظ ــة من الحقيق

وإىل األبــد؟ كال بالطبــع. مــن الخاطــئ، مــن وجهــة 

النظــر املاديــة، الحديــث عــن الوصــول إىل الحقيقــة 

املطلقــة، مبعنــى املعرفــة النهائيــة لكامــل كوننــا. البــرش 

ــع  ــى جمي ــة ع ــن الطبيع ــاف قوان ــى اكتش ــادرون ع ق

املســتويات. ويعتــرب التقــدم املســتمر الــذي تحققــه 

ــك. لكــن  ــال عــى ذل ــة دلي ــا الحديث ــوم والتكنولوجي العل

ــا  ــي تكــون فيه ــدا إىل النقطــة الت ــن تصــل أب ــة ل البرشي

قــد اكتشــفت كل مــا ميكــن اكتشــافه. فمــع كل مشــكلة 

يحلهــا العلــم وكل مســتوى مــن مســتويات تحكــم 

االنســان يف الطبيعــة، تنشــأ طــرق جديــدة ومشــاكل 

جديــدة.

يف  الســرورة  هــذه  العلــم  تاريــخ  لنــا  يوضــح 

سلســلة ال تنتهــي مــن النظريــات، مــع صعــود نظريــات 

ــا.  ــر تقدم ــات األك ــة النظري ــرى يف مواجه ــع أخ وتراج

لكــن انطالقــا مــن هــذه املالحظــة الصحيحــة كليــا، تصــل 

فلســفة مــا بعــد الحداثــة، مــرة أخــرى، إىل اســتنتاج 

مبالــغ فيــه وأحــادي الجانــب، حيــث تســتنتج أنــه نظــرا 

لكــون جميــع النظريــات قابلــة لــي يتــم تجاوزهــا 

يف مرحلــة معينــة، فإنــه ال وجــود للحقيقــة؛ وأن كل 

ــة. ــبية واعتباطي ــق نس الحقائ

يف كتابيــه “الجنــون والحضــارة” و“تاريــخ الجنــون” 

تاريخيتــان  دراســتان  أنهــا  املفــرض  مــن  -اللــذان 

يف الطــب النفــي- يقــدم لنــا فوكــو مجموعــة مــن 

األفــكار واألســاليب التــي كانــت تســتخدم يف الطــب 

ــك،  ــد ذل ــا بع ــح خطأه ــن اتض ــايض، لك ــي يف امل النف

بــل ســيتم اعتبارهــا رجعيــة، يف الواقــع، إذا طبقهــا 

ــوم. وعــى هــذا األســاس يحــاول  ــاء النفســيون الي األطب

تقويــض الفكــرة القائلــة بــأن العلــم يقــوم عــى الحقيقــة 

ــام. ــكل ع ــة بش املوضوعي

ــدو  ــو. يب ــخ” فوك ــام يف كل “تواري ــاه ع ــذا اتج ه

البدايــة يتوقــع أن  لــو أن فوكــو كان يف  األمــر كــا 

يكــون العلــم مبثابــة الــكأس املقدســة للحقيقــة األبديــة 

املطلقــة، لكنــه بعــد أن أصيــب بخيبــة أمــل مــا وجــده، 

ــوم  ــم ومفه ــه مــن الــروري تجاهــل العل ــص إىل أن خل

ــة مــن القــش  ــه يوقــف دمي الحقيقــة بشــكل كامــل. إن

ــق  ــم ال يتعل ــن العل ــاء. لك ــا دون عن ــا أرض ــم يطرحه ث

أبــدا بامتــالك الحقيقــة املطلقــة. إنــه يضــع لنفســه 

ــة  ــاف الحقيق ــو: اكتش ــر وه ــا بكث ــر تواضع ــا أك هدف

خطــوة بخطــوة، مــن خــالل التطبيــق الصبــور للمنهجيــة 

ــة. ــة والتجرب ــّة، أي: املالحظ ــة الحقيقي العلمي

العصــور  علــم  إىل  الحداثيــن  بعــد  مــا  ينظــر 

الســابقة بــازدراء. إنــه مــن الســهل، بالطبــع، انتقــاد 

مرحلــة أقــل تقدمــا انطالقــا مــن املرحلــة التــي تعيــش 

فيهــا. لكــن ذلــك املوقــف يكشــف عــن الجهــل والجــن، 

ــه ال يتحــدث  ــغ يســخر مــن طفــل ألن ــل شــخص بال مث

بنفــس الطريقــة الدقيقــة وبنفــس الثقــة التــي يتحــدث 

بهــا هــو. لكــن أفــكار املراحــل التاريخيــة املختلفــة 

ليســت عرضيــة. إنهــا تعكــس قــدرات املجتمــع البــرشي 

يف كل مرحلــة معينــة، وعــى هــذا النحــو فإنهــا مطلقــة 

بالنســبة لتلــك املرحلــة، أي أنهــا أســمى الحقائــق التــي 

ميكــن أن يصــل إليهــا املجتمــع يف ذلــك الوقــت بالــذات.

التــي يكتشــفها مجتمــع  إن الحقائــق الخاصــة 

معــن ال يتــم الحصــول عليهــا بشــكل تعســفي. مل يكــن 

ــد  ــم. لق ــكا الك ــور ميكاني ــن أن يط ــن لنيوت ــن املمك م

شــكلت ميكانيــكا نيوتــن حلقــة رضوريــة أدت الحقــا إىل 

اكتشــافات ميكانيــكا الكــم. إن الفكــر -والفكــر العلمــي 

كأســمى تعبــر عنــه- يعكــس يف آخــر املطــاف مســتوى 

ــى  ــدوره ع ــل ب ــه يعم ــرصه. لكن ــع يف ع ــور املجتم تط

تطويــر املجتمــع ككل، بحيــث يــؤدي هــذا التطــور بحــد 

ذاتــه، يف وقــت معــن، إىل ظهــور أشــكال فكريــة جديــدة 

أكــر تعقيــدا وأكــر تقدمــا. هــذه هــي الســرورة التــي 

ال تنتهــي مــن الجهــل إىل املعرفــة؛ مــن أشــكال الحقيقــة 

ــى. األدىن إىل األع

هــذا ال يعنــي التخي عــن األفكار القدميــة باعتبارها 

محــض هــراء، بــل عــى العكــس مــن ذلــك، تصبــح نواتهــا 

العقالنيــة عنــرصا رضوريــا ملزيــد مــن تقــدم العلــم. فــكل 

مســتوى مــن مســتويات الطبيعــة يتعلــم البــرش التحكــم 

فيهــا، يفتــح الطريــق إىل مســتوى أعمــق. لقــد كان تطــور 

ــة. لقــد كانــت  ــا للبرشي ــن مكســبا عظي ــكا نيوت ميكاني

واحــدة مــن أوىل اإلنجــازات العظيمــة التــي بدأهــا 

صعــود الرأســالية ولعبــت دورا مهــا يف تطويــر العلــم 

ــك الحــد؛  ــد ذل ــه عن ــم مل ينت واملجتمــع ككل. لكــن العل

ــم.  ــكا الك ــاءت ميكاني ــيكية ج ــكا الكالس ــد امليكاني فبع

ــيكية،  ــكا الكالس ــل امليكاني ــم مل تُبط ــكا الك إال أن ميكاني

بــل إنهــا، عــى العكــس مــن ذلــك، قامــت عليهــا، متامــا 

مثلــا ستشــكل ميكانيــكا الكــم أساســا لتقــدم أكــرب 

للعلــم يف املســتقبل، وســتجهز األرضيــة لتجــاوز ميكانيــكا 

الكــم نفســها. ســتبقى ميكانيــكا الكــم صالحــة ملســتوى 

معــن، لكــن بعــد ذلــك ســتظهر نظريــات أكــر تقدمــا.

إن تاريــخ الفكــر العلمــي، عــى عكــس مــا يتخيلــه 

ــلة وراء  ــاردة فاش ــة مط ــس رحل ــن، لي ــد الحداثي ــا بع م

حقيقــة مطلقــة مراوغــة، حيــث يقفــز مــن نظريــة 

ــو  ــدا نح ــي أب ــرورة ال تنته ــه س ــرى. إن ــة إىل أخ عرضي

فهــم أعمــق وأعمــق للطبيعــة والقوانــن التــي تحكمهــا. 

ــاء،  ــارب واألخط ــن التج ــى م ــدد ال يح ــالل ع ــن خ وم

يتــم اختبــار كل نظريــة يف نهايــة املطــاف، ويتــم غربلــة 
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عنارصهــا العرضيــة والذاتيــة وغــر الصحيحــة، وتحديــد 

حدودهــا وتكديــس نواتهــا الحقيقيــة يف مخــزون املعرفــة 

البرشيــة، مــا ميهــد الطريــق ألفــكار جديــدة وأكــر 

ــا . ــا لتحــل محله تقدم

عــن  كامــل  بشــكل  معزولــة  ليســت  النظريــة 

بعضهــا البعــض ومناقضــة بشــكل كامــل لبعضهــا البعض. 

ــل إنهــا جميعــا تشــكل مراحــل مختلفــة مــن التطــور  ب

الديالكتيــي للمعرفــة اإلنســانية ككل، والــذي هــو تطــور 

ــى. ــة األدىن إىل األع ــكال الحقيق ــن أش ــايئ، م ال نه

“الرسديات الكربى”
مبــا أن مــا بعــد الحداثيــن يرفضــون فكــرة الحقيقة، 

ــدون بوجــود  ــن يعتق ــك الذي ــن أولئ ــون م ــم يجعل فإنه

الحقيقــة عدوهــم األول. دعونــا نعــود للحظــة إىل كتــاب 

“حالــة مــا بعــد الحداثــة”، حيــث يحــاول جــان فرانســوا 

ليوتــار تحديــد معنــى “مــا بعــد الحداثــة”:

»سأســتخدم مصطلــح “حديــث” لإلشــارة إىل أي 

ــن  ــي م ــاب فوق ــة إىل خط ــه باإلحال ــن نفس ــم يرشع عل

هــذا النــوع، مــا يشــكل مناشــدة رصيحــة لبعــض الرسد 

الكبــر، مثــل ديالكتيــك الــروح، وعلــم تأويــالت املعنــى، 

وتحــرر الــذات العقالنيــة أو العاملــة، أو خلــق الــروة«.

»ولــي أبســط إىل أقــى الحــدود، أعــرّف مــا بعــد 

الحداثــة بأنهــا نزعــة الشــك يف الرسديــات الكــربى. نزعــة 

الشــك هــذه هــي بالتأكيــد نتــاج لتقــدم العلــوم؛ لكــن 

هــذا التقــدم بــدوره يفرضهــا. تقــادم جهــاز الرسديــات 

الخصــوص،  وجــه  عــى  يتوافــق،  للرشعنــة  الكــربى 

ــة،  ــة الجامع ــة ووظيف ــفة امليتافيزيقي ــة الفلس ــع أزم م

والتــي تعتمــد عليهــا جزئيــا. وظيفــة الــرسد تفقــد 

ــا  ــة وهدفه ــا العظيم ــم ورحالته ــا العظي ــا وبطله دالالته
العظيــم«.14

لدينــا هنــا مثــال ال يقــدر بثمــن عــى طريقــة مــا 

ــة.  ــر املفهوم ــات غ ــالق املصطلح ــة يف إط ــد الحداث بع

املرجــو أن تضــع يف اعتبــارك أن ليوتــار قــد قــام، ملــا فيــه 

مصلحتنــا، بـــ “التبســيط إىل أقــى الحــدود”. وهــذا فقط 

ألنــه بخــالف ذلــك كنــا ســنواجه خطــر فهــم مــا يحــاول 

ــة ترفــض جميــع  ــا، وهــو أن مــا بعــد الحداث ــه فعلي قول

ــة موحــدة  ــر رؤي ــي تحــاول تطوي ــة الت ــدارس الفكري امل

متاســكة للعــامل.

ــا  إن رفــض النظــرة املتاســكة للعــامل ينبــع منطقي

مــن رفــض وجــود حقيقــة موضوعيــة مســتقلة عــن 

ــايل  ــي، وبالت ــع موضوع ــود واق ــرت وج ــل. إذا أنك العق

أذهاننــا،  عــن  مســتقل  بشــكل  موضوعيــة،  حقيقــة 

ــيكون  ــة. وس ــات عام ــدا أي نظري ــاك أب ــون هن ــن تك فل

ــي  ــة الت ــه الخاص ــور نظريات ــرد أن يط ــدور كل ف يف مق

ــة،  ــذه الحال ــل ه ــاص. ويف مث ــه الخ ــى واقع ــق ع تنطب

ســتتحول “الرسديــات الكــربى” بالفعــل إىل شــكليات 

أو  عاملــك  عــى  عاملــي  قوانــن  لفــرض  ومخططــات 

ــذات  ــة بال ــذه الجرمي ــي ه ــوء مرتكب ــن أس ــس. لك العك

ــهم. ــن أنفس ــد الحداثي ــا بع ــم م ه

إن رفــض الرسديــات الكــربى هــو بحــد ذاتــه أكــر 

ــا  ــرض علين ــي تع ــة. وه ــة وتفاه ــربى فظاظ ــة ك رسدي

ــا  ــوب من ــة! إن املطل ــة حقيقي ــل أو حج ــدون أي دلي ب

ــا بعــد  ــات الكــربى مل ــول الرسدي بشــكل أســايس هــو قب

الحداثــة بإميــان أعمــى. مــا بعــد الحداثــة هــي الرسديــة 

الكــربى الوحيــدة الحقيقيــة. كل الرسديــات األخــرى 

ــك. هــذا هــو  ــول ذل ــة تق ــد الحداث ــا بع ــة، ألن م خاطئ

بالضبــط ذلــك النــوع مــن التنمــر الفكــري و“االضطهــاد” 

ــو  ــدة. وه ــن بش ــد الحداثي ــا بع ــه م ــج علي ــذي يحت ال

أســاس هجاتهــم الهســترية عــى كل مــن يثــر اعراضــا 

جديــا عــى مــا يقولونــه. ال يختلــف هــذا عــن أي عقيــدة 

ــة أخــرى. ديني

بعــد  مــا  قبــل  مــن  املاركســين  انتقــاد  يتــم 

ــكار  ــن ومعارضــن لدمــج أف ــم عقائدي ــن لكونه الحداثي

ــرة  ــذه فك ــدو ه ــد تب ــية. ق ــة املاركس ــرى يف النظري أخ

جيــدة بالنســبة لبعــض النــاس، إذ ملــاذا تتمســك بفلســفة 

واحــدة بينــا ميكنــك االختيــار واالنتقــاء مــن بــن أفضــل 

األفــكار املوجــودة حولــك، بغــض النظــر عــن الفيلســوف 

أو املدرســة الفكريــة التــي طورتهــا؟ لكــن هــذا هــو بيــت 

ــه  ــون إن ــن ال يقول ــا بعــد الحداثي ــث أن م ــد، حي القصي

يجــب علينــا اختيــار أفضــل األفــكار. إذ ال توجــد أفــكار 

ــت  ــا ليس ــة. إنه ــة أو خاطئ ــيئة، وال صحيح ــدة أو س جي

مســألة امتــالك أفــكار صحيحــة، بــل هــي مســألة اإلرصار 

ــكة. اآلن  ــر متاس ــون غ ــب أن تك ــا يج ــى أن أفكارن ع

وألول مــرة يف تاريــخ الفلســفة، ارتقــى “الحســاء االنتقــايئ 

ــدأ املوجــه  ــة املب ــز، إىل مرتب ــل”، كــا أســاه إنجل الهزي

ــة. ملدرســة فكري

ــوم عــى املاركســين  يلقــي مــا بعــد الحداثيــن الل

لعــدم “تفتــح عقلهــم” تجــاه املــدارس الفكريــة األخــرى. 

لكــن العكــس هــو الصحيــح يف الواقــع! فهــؤالء الســيدات 

والســادة مهووســون بكونهــم قــد أتــوا بالجديــد واألصيــل 

ــم  ــع(. إنه ــن الواق ــد ع ــذا بعي ــن أن ه ــم م ــى الرغ )ع

يترصفــون كــا لــو أن التاريــخ يبــدأ وينتهــي بهــم. بينــا 

املاركســية، يف املقابــل، ال تدعــي أنهــا تــربز كــيء ال 

ــي  ــا بالفلســفات الســابقة. نحــن ال ندع ــه متام ــة ل عالق

أن أفــكار االشــراكية العلميــة قــد نشــأت بشــكل بحــت 

مــن عبقريــة إبداعيــة خاصــة لــكارل ماركــس وفريدريــك 

إنجلــز.

ــع  ــة لجمي ــواة العقالني املاركســية هــي خالصــة الن

الفلســفات الســابقة، والتــي بنــت كل منهــا عــى أســاس 

التقــدم الــذي حققتــه العصــور الســابقة لهــا. إنهــا 

ــا  ــوي يف ذاته ــا تحت ــاًء موحــدا ومنســجا. إنه تشــكل بن

عــى جميــع العنــارص األكــر قيمــة وصحــة ملــدارس 

الفكــر الســابقة -الفلســفة اليونانيــة القدميــة والفلســفة 

األملانيــة الكالســيكية واملاديــة الفرنســية يف عــرص التنويــر 

الرائعــة  والتوقعــات  اإلنجليــزي  الســيايس  واالقتصــاد 

املــدارس  تلــك  كل  األوائــل.  الطوباويــن  لالشــراكين 

تحتــوي، بطريقــة أو بأخــرى، عــى حقائــق ورؤى قيمــة، 

ــع  ــس الواق ــن نف ــة م ــي مختلف ــب ونواح ــس جوان تعك

املوضوعــي.

عــى مــدار تاريــخ تطــور العلــم والفكــر عــى 

مــدى آالف الســنن، كانــت الصــورة التــي ظهــرت، والتــي 

أصبحــت أكــر وضوحــا كل يــوم، هــي صــورة عــامل مــادي 

ــة للحركــة  ــه املتأصل واحــد مرابــط يعمــل وفقــا لقوانين

ــة  ــدة العام ــرة املوح ــاس النظ ــو أس ــذا ه ــور. ه والتط

للاركســية وأي نظريــة علميــة حقيقيــة. إن البحــث 

املنهجــي يف هــذه القوانــن عــى مســتويات مختلفــة 

مــن الطبيعــة هــو الهــدف األســايس ألي علــم. لكــن كل 

هــذا يعــد خطيئــة بالنســبة ملــا بعــد الحداثيــن الذيــن 

ــي. ــر املنهج ــكال التفك ــع أش ــون جمي يعارض

“مناهضة العلم”
ــمونه  ــا يس ــم مل ــن مبعارضته ــد الحداثي ــا بع إن م

بالرسديــات الكــربى، إمنــا يعارضــون بالتحديــد هــذا 

البحــث املنهجــي والعلــم بشــكل عــام. اســتمعوا إىل 

ــتبداد  ــميه »اس ــا يس ــتهزاء م ــو باس ــتنكر فوك ــف يس كي

ــا  ــي وكل امتيازاته ــلها الهرم ــة بتسلس ــات املعومل الخطاب

النضــال   ...« إىل  دعــا  وكيــف  نظريــة«15،  كطليعــة 

ــكلية  ــة والش ــة األحادي ــة النظري ــة القرسي ــد الطبيع ض

يعــرّف  فوكــو  إن  الواقــع  يف  العلمــي«16.  والخطــاب 

طريقتــه الرئيســية، الجينيالوجيــا، عــى أنهــا ليســت أكــر 

ــم”: ــة العل ــن “مناهض ــل م وال أق

ــول  ــو قب ــا ه ــا[ حًق ــه ]الجينيالوجي ــوم ب ــا تق »م

االدعــاءات باالهتــام باملعــارف املحليــة واملتقطعــة وغر 

املؤهلــة وغــر املرشوعــة، ضد ادعــاءات مجموعــة نظرية 

موحــدة مــن شــأنها أن ترشــحها وتصنفهــا وترتبهــا باســم 

ــة  ــن ماهي ــا ع ــفية م ــرة تعس ــا وفك ــة م ــة حقيقي معرف

ــت  ــا ليس ــإن الجينيالوجي ــك، ف ــه. ولذل ــم ومواضيع العل

عــودة إيجابيــة إىل شــكل أكــر حرصــا أو دقــة مــن 
العلــم. إنهــا عــى وجــه التحديــد مناهضــة للعلــوم«.17

ــا للحــرب  ــه هــذا إن مل يكــن إعالن ــذي يعني ــا ال م

ــة؟  ــن الظالمي ــا ع ــالين ودفاع ــر العق ــم والفك ــى العل ع

واألســوء مــن ذلــك  هــو أنــه يتــم الرويــج لهــذه األفــكار 

ــة.  ــر راديكالي ــكال التفك ــر أش ــا أك ــى أنه ــة ع الرجعي

فلــويس إريغــاراي عــى ســبيل املثــال، معروفــة برفضهــا 

لنظريــة النســبية ألينشــتاين، عــى أســاس أنهــا “متحيــزة 

ضــد املــرأة”، رمبــا ألن ألــربت أينشــتاين كان لســوء 

الحــظ رجــال. مقالهــا الــذي أصدرتــه عــام 1987 عنوانــه: 

Le Sujet de la Science Est-il Sexué؟ )هــل موضــوع 

العلــم متحيــز؟(. ولــدى تأملهــا يف هــذا الســؤال كتبــت 

مــا يــي:

»رمبــا هــو كذلــك. دعونــا نفــرض أنــه كذلــك 

ــرى  ــات األخ ــى الرسع ــوء ع ــة الض ــز رسع ــا ميي ــدر م بق

الروريــة بشــكل حيــوي بالنســبة لنــا. مــا يبــدو يل أنــه 

ــس  ــة لي ــة للمعادل يشــر إىل الطبيعــة الجنســية املحتمل

اســتخدامها مبــارشة مــن قبــل األســلحة النوويــة، بــل هــو 
ــألرسع...«.18 ــاز ل ــت االمتي ــا أعط كونه

خطبتهــا  إيريغــاراي  تواصــل  آخــر  مــكان  ويف 

تقــول: إذ  أينشــتاين،  املســكن  ضــد  الالذعــة 

النســبية  نظريــة  تقدمــه  الــذي  مــا  »لكــن 

ــة  ــا باســتثناء إنشــاء محطــات للطاقــة النووي ــارة لن الجب

والتشــكيك يف قصورنــا الجســدي، هــذا الــرشط الــروري 
للحيــاة؟«.19

ــاراي،  ــد إليريغ ــق املعق ــا للمنط ــة، وفًق إن الرسع
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هــي ســمة ذكوريــة يف الغالــب، وبالتــايل فــإن “تثبيــت” 

أينشــتاين بالرسعــة يف معادلتــه هــو “تحيــز ضــد املــرأة”. 

لكــن الســبب الدقيــق الــذي يجعــل الذكــور أكــر هوســا 

ــن  ــزا ال ميك ــى لغ ــك، فيبق ــاث لســن كذل ــة واإلن بالرسع

تفســره إال مــن قبــل إيريغــاراي. وعــى حــد علمنــا فــإن 

الرجــل ســيجد صعوبــة يف بلــوغ رسعــة الضــوء مثلــه يف 

ذلــك مثــل املــرأة.

ــة  ــة الالعقالني ــالء الطبيع ــكل ج ــف ب ــا تنكش هن

املناهضــة للعلــم ملــا بعــد الحداثــة. يتــم التشــهر بنظرية 

النســبية، التــي تُعــد أحــد أهــم ركائــز العلــم الحديــث، 

ألــربت  صاحبهــا،  ألن  جنســيا”،  “متحيــزة  باعتبارهــا 

أينشــتاين، كان رجــال.

خلــف الرفــض الــذي يبــدو بريئــا ملجــرد “رسديــات 

ــدو  ــات معوملــة”، امللفــوف بخطــاب يب كــربى” و“خطاب

ــش  ــة تفتي ــة محكم ــد الحداث ــا بع ــأت م ــا، أنش راديكالي

ــج  ــم الروي ــا يت ــة. هن ــم وللثقاف ــة للعل ــة معادي حقيقي

“للمعــارف املحليــة واملتقطعــة وغــر املؤهلــة وغــر 

ــة التــي  ــة البالي ــة” -التــي تعنــي األفــكار الصوفي الرشعي

ــة  ــم إدان ــن تت ــفة- يف ح ــخ الفلس ــة تاري ــع يف مزبل تقب

أعظــم النظريــات والعقــول التــي عرفتهــا البرشيــة بــكل 

وقاحــة. إذا تــم تطبيــق تلــك األفــكار يف الحيــاة الواقعيــة، 

ــكل الحضــارة. ــك الراجــع الكامــل ل ــي ذل ســوف يعن

مناهضة املاركسية
ــة أعــى مســتويات  ــا بعــد الحداث ــل م يف حــن متث

تطــور لاّلعقالنيــة، فــإن املاركســية متثــل أعــى شــكل مــن 

أشــكال الفكــر العلمــي. وألنهــا بالتحديــد هــي الفلســفة 

األكــر اتســاقا وعلميــة، فإنهــا تثــر أكــر غضــب مــا بعــد 

ــام أن نالحــظ أن اعــراض  ــر لالهت ــن. مــن املث الحداثي

فوكــو األســايس عــى املاركســية هــو أنهــا علميــة. وإليكــم 

مــا كتبــه: »إذا كان لدينــا مــن اعــرتاض عــى املاركســية، 

فإنــه يكمــن يف حقيقــة أنهــا ميكــن أن تكــون علــام 
بشــكل فعــيل«.20

ويف مكان آخر من نفس النص يقول:

ــاس أن  ــث األس ــن حي ــرا م ــم كث ــه ال يه ــا أن »ك

ــي  ــاب العلم ــايت للخط ــع املؤسس ــاء الطاب ــد إضف يتجس

يف جامعــة، أو بشــكل أعــم، يف جهــاز تعليمــي، أو يف 

ــي أو يف  ــل النف ــل التحلي ــة مث ــة تجاري ــة نظري مؤسس

ــية؛  ــل املاركس ــيايس مث ــام س ــه نظ ــي يقدم ــار مرجع إط

ألن الجينيالوجيــا يجــب عليهــا أن تخــوض رصاعهــا 

بالتحديــد ضــد تأثــر ســلطة الخطــاب الــذي يعتــرب 
علميــا«.21

ــة  ــد الحداث ــا بع ــة مل ــة الحقيقي ــا الطبيع ــرى هن ن

-باعتبارهــا إيديولوجيــة مناهضــة للعلــم والثــورة، تعادي 

املاركســية بشــكل أســايس. نســمع أحيانــا أنــه علينــا 

ــن املاركســية.  ــة وب ــا بعــد الحداث ــكار م ــن أف الجمــع ب

لكنهــا متعارضتــان بشــكل جــذري. يعــرف فوكــو بذلــك 

ــذه  ــر أن ه ــس األم ــب: »لي ــا يكت ــدر عندم ــس الق بنف

ــر أدوات  ــتمر يف توف ــر أو تس ــة مل توف ــات العام النظري

ــا:  ــد م ــقة إىل ح ــة متس ــي بطريق ــث املح ــدة للبح مفي

وتعتــرب املاركســية والتحليــل النفــي دليــالن عــى ذلــك. 

لكننــي أعتقــد أن هــذه األدوات قــد تــم توفرهــا فقــط 

ــات  ــذه الخطاب ــة له ــدة النظري ــون الوح ــرط أن تك ب

ــدة أو مقســمة  ــل مقي ــة، أو عــى األق ــا معلق ــى م مبعن

أو مطروحــة أو كاريكاتوريــة أو ممرسحــة، أو مــا تشــاء. 

ويف كل حالــة أثبتــت محاولــة التفكــر يف املجمــوع أنهــا 
ــق أمــام البحــث«.22 ــع عائ يف الواق

لــن تصــر املاركســية ومــا بعــد الحداثــة متوافقتــان 

للاركســية؛  النظريــة”  “الوحــدة  تدمــر  تــم  إذا  إال 

وعندمــا تتوقــف املاركســية عــن كونهــا علــا، ورشط 

ــة، ورشط أن  ــا حقيقي ــن كونه ــية ع ــف املاركس أن تتوق

تتوقــف عــن كونهــا ماديــة... أو بعبــارة أخــرى: رشط أن 

ــية. ــا ماركس ــن كونه ــية ع ــف املاركس تتوق

تقــف املاركســية يف تناقــض تناحــري مــع مــا بعــد 

الحداثــة. نحــن ماديــون ونقــف بحــزم عــى أســاس 

الحقيقــة والعلــم. إننــا نعتقــد أنــه ال يوجــد ســوى عــامل 

ــس  ــا، وهــو لي ــط، كان موجــودا دامئ ــادي واحــد مراب م

ــو.  ــيد فوك ــلطة” الس ــع “س ــن صن ــه وال م ــع إل ــن صن م

ــرش هــم أكــر  ــاج لهــذا العــامل املــادي والب الحيــاة نت

أشــكال الحيــاة تطــورا. ومــن خــالل نشــاطنا نحــن 

قــادرون عــى اكتشــاف قوانــن الطبيعــة وتســخرها 

ملصلحتنــا، لكننــا بدورنــا نخضــع لهــذه القوانــن، وبالتــايل 

ــا. ــنا أيض ــر أنفس ــا نغ ــر لعاملن ــالل تغي ــن خ ــه م فإن

أن  للمعرفــة  املتســقة  املاديــة  النظريــة  تؤكــد 

املعرفــة مشــتقة يف النهايــة مــن تجربــة الحواس. حواســنا 

ــام  ــز أم ــت حواج ــي وليس ــامل الخارج ــذا الع ــور له جس

معرفتــه. وإال فــا الــذي يجعــل حواســنا تغــذي عقولنــا 

بهــذه املعلومــة وليــس تلــك؟ نحــن ال نغــر العــامل بتغيــر 

ــى  ــور ع ــن العث ــا. ال ميك ــرق تفكرن ــر ط ــة أو بتغي اللغ

الحقيقــة يف “النــص” أو يف “الخطــاب”، بــل يف العــامل 

ــة،  ــرق معين ــامل بط ــر الع ــا تغي ــادي. ميكنن ــي امل الواقع

ــن  ــك. م ــا يف ذل ــد نجحن ــا ق ــا إذا كن ــنا م ــا حواس وتخربن

ــا  ــا ونختربه ــف أفكارن ــامل نكتش ــع الع ــا م ــالل تفاعلن خ

ــة. ــة موضوعي ــة صالحي ــا يف النهاي ــا ونعطيه ونتقنه

هــذه هــي املبــادئ األساســية للعلــم. إن االنفصــال 

ــه املســار نحــو الديــن والتصــوف. إن  عنهــا يعنــي توجي

مــا بعــد الحداثيــن مل يبتعــدوا عــن العلــم فحســب، بــل 

إنهــم شــنوا رصاعــا ضــد جوهــر العلــم نفســه. وحقيقــة 

أن هــذه األفــكار الرجعيــة يتــم نرشهــا مثــل أفــكار 

ــدارس وعــرب وســائل اإلعــالم  ــات وامل مقدســة يف الجامع

يف جميــع أنحــاء العــامل، تفضــح تعفــن للرأســالية اليــوم. 

إنهــا نظــام مل يعــد وجــوده متوافقــا مــع مصالــح الغالبيــة 

العظمــى مــن الجنــس البــرشي.

والحقيقــة  املوضوعــي  الواقــع  فكــرة  إن رفــض 

املوضوعيــة ال يــؤدي يف النهايــة إال إىل يشء واحــد وهــو 

تربيــر الوضــع الراهــن والدفــاع عنــه. ألنــه إذا كان التقدم 

ــاء  ــل بن ــن أج ــعي م ــن الس ــدوى م ــال ج ــتحيال، ف مس

مجتمــع أفضــل. وإذا مل تكــن هنــاك حقيقــة موضوعيــة، 

ــا أن نقــول إن االســتغالل والفقــر والقمــع  ــه ال ميكنن فإن

والحــرب أمــور “ســيئة” -إنهــا كلهــا مجــرد مســألة 

ــة مجــرد  ــا بعــد الحداث ــر بدعــاة م منظــور. ينتهــي األم

ــة  ــفة الثوري ــن للفلس ــالية. ال ميك ــن الرأس ــن ع مدافع

حقــا إال أن تكــون فلســفة علميــة وماديــة شــاملة، 

فلســفة تنظــر إىل الواقــع بشــكل مبــارش. وحــده الفهــم 

األكــر وضوحــا واألكــر دقــة لقوانــن الطبيعــة واملجتمــع 

ــدود  ــق املس ــن الطري ــرج م ــن مخ ــن تبي ــن م ــا ميك م

ــر كارل  للرأســالية واملجتمــع الطبقــي. وعــى حــد تعب

ماركــس، الــذي أصــدر الحكــم النهــايئ عــى كل الفلســفة 

الربجوازيــة: »مل يعمــل الفاســفة ســوى عــى تفســر 

ــره«. ــي تغي ــة ه ــن املهم ــة، لك ــرق مختلف ــامل بط الع
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حــول ضرورة الحــزب الثوري

ما هو الحزب الثوري؟
ــم أو  ــي أو اس ــكل تنظيم ــرد ش ــس مج ــزب لي الح

الفتــة أو مجموعــة أفــراد أو جهــاز. الحــزب الثــوري، 

بالنســبة للاركــي، هــو يف املقــام األول برنامج وأســاليب 

عمــل وأفــكار وتقاليــد، وفقــط يف املرتبــة الثانيــة، تنظيــم 

وجهــاز )عــى الرغــم مــن أهميتهــا بــال شــك( مــن أجــل 

ــة.  ــة العامل ــات الطبق ــع فئ ــكار إىل أوس ــذه األف ــل ه نق

يجــب عــى الحــزب املاركــي، منــذ البدايــة، أن يؤســس 

ــص  ــا تلخي ــذان ه ــج، الل ــة والربنام ــى النظري ــه ع نفس

ــك،  ــدون ذل ــا. وب ــة للربوليتاري ــة العام ــة التاريخي للتجرب

ســيكون ال يشء. يبــدأ بنــاء الحــزب الثــوري دامئــا بالعمــل 

البطــيء واملضنــي املتمثــل يف تجميــع وتكويــن الكــوادر 

التــي تشــكل العمــود الفقــري للحــزب طــوال حياتــه.

هــذا هــو النصــف األول مــن املســألة، لكنــه النصف 

األول فقــط. والنصــف الثــاين أكــر تعقيــدا، وهــو: كيــف 

ــذا  ــال؟ وه ــر الع ــا إىل جاه ــا وبرنامجن ــل بأفكارن نص

ليــس ســؤاال بســيطا عــى اإلطــالق.

وطــرق  مهمــة  حــول  املعلومــات  مــن  ملزيــد 

ــر  ــر ، انظ ــن الجاه ــة م ــات العريض ــول إىل الفئ الوص

مقالــة تيــد غرانــت -باإلنجليزيــة- “حــول املنظــات 

الــروس”. املاركســين  إىل  رســالة  الجاهريــة، 

ملاذا يجب أن يكون هناك حزب ثوري؟
ــة  ــون مبثاب ــي أن يك ــي ه ــار املارك ــة التي إن مهم

ذاكــرة للطبقــة العاملــة، ويعمــم الخــربة الواســعة للحركة 

ــا  ــه ال يوجــد أي مغــزى آخــر لوجودن ــة. وإال فإن العالي

باعتبارنــا تيــارا منفصــال داخــل الحركــة العاليــة. إذا 

ــإن  ــد ف ــخ -وبالتأكي ــن التاري ــم أي يشء م ــا أن نتعل أردن

الهــدف الوحيــد مــن دراســته هــي محاولــة تعلــم 

ــه  ــم- فهــو أن دروســه، ســواء دروس النجاحــات أو الهزائ

ــد  ــع، ال ب ــر املجتم ــة يف تغي ــة العامل ــح الطبق ــي تنج ل

لهــا مــن بنــاء مثــل هــذا الحــزب بعمــل شــاق وتكوينــه 

الحركــة  وخــربة  واالســراتيجية  النظريــة  يف  وتدريبــه 

العاليــة، وذلــك بشــكل مســبقا وعــى مــدى ســنوات. إن 

الفــرص الثوريــة ال تــدوم إىل األبــد. فــإذا مل ينجــح العــال 

ــحقهم  ــائدة ستس ــة الس ــإن الطبق ــع، ف ــر املجتم يف تغي

حتــا دفاعــا عــن نظامهــا. وهــذا مــع األســف مــا 

يوضحــه لنــا تاريــخ العديــد مــن املحــاوالت التــي قامــت 

بهــا الطبقــة العاملــة لالســتيالء عــى الســلطة -يف تشــيي 

ســنوات 1970-1973 عــى ســبيل املثــال. ال ميكــن أن 

نتوقــع أن ينبثــق الحــزب الثــوري ببســاطة مــن الفــراغ، 

ــن  ــا م ــاؤه أممي ــي، وبن ــاؤه بوع ــم بن ــب أن يت ــل يج ب

نضــاالت الحركــة العاليــة وداخــل املنظــات واألحــزاب 

ــل. ــودة بالفع ــات املوج والنقاب

يقــل  ال  الثوريــن  والقيــادة  الحــزب  وجــود  إن 

ــة  ــن أهمي ــي ع ــرصاع الطبق ــة ال ــبة لنتيج ــة بالنس أهمي

جــودة الجيــش وقيادتــه يف الحــروب بــن األمــم. ال 

ميكــن أن يتــم ارتجــال الحــزب الثــوري يف خضــم اللحظــة 

ــش  ــة أركان الجي ــال هيئ ــن ارتج ــا ال ميك ــة، مثل الثوري

عنــد انــدالع الحــرب. يجــب أن يتــم إعــداد الحــزب 

ــم  بشــكل منهجــي عــى مــدار ســنوات وعقــود. وقــد ت

تأكيــد هــذا الــدرس مــن خــالل كل التجربــة التاريخيــة، 

القــرن العرشيــن. لقــد أكــدت روزا  وخاصــة تاريــخ 

ــة العظيمــة وشــهيدة الطبقــة  ــك الثوري لوكســمبورغ، تل

العاملــة، دامئــا عــى املبــادرة الثوريــة للجاهــر باعتبارها 

القــوة املحركــة للثــورة. وقــد كانــت محقــة متامــا يف هــذا. 

ففــي ســياق الثــورة تتعلــم الجاهــر برسعــة. لكــن 

ــال.  ــه، ال ميكــن أن يســتمر طوي ــوري، بطبيعت الوضــع الث

ــان دامئــة، كــا ال  ــة غلي ــاء املجتمــع يف حال ال ميكــن إبق

ــة  ــة نضالي ــة تعبئ ــة يف حال ــة العامل ــاء الطبق ــن إبق ميك

متواصلــة. لــذا فإمــا أن يظهــر مخــرج يف الوقت املناســب، 

ــع  ــالل الوض ــد خ ــة. ال يوج ــة الثوري ــتضيع اللحظ أو س

الثــوري وقــت كاف للتجريــب أو ألن يتعلــم العــال 

عــن طريــق التجربــة والخطــأ. وخــالل حالــة الحيــاة 

واملــوت، يتــم دفــع مثــن األخطــاء غاليــا جــدا! لذلــك فإنه 

مــن الــروري دمــج الحركــة “العفويــة” للجاهــر مــع 

التنظيــم والربنامــج واملنظــورات واالســراتيجية والتكتيــك، 

أي باختصــار: مــع حــزب ثــوري بقيــادة كــوادر محنكــن.

ــالية،  ــايئ للرأس ــار تلق ــاك أي انهي ــون هن ــن يك ل

ــده  ــا. وح ــبة لن ــوأ بالنس ــور أس ــتجعل األم ــة س وكل أزم

ــاء  ــي وبن ــد األمم ــى الصعي ــال ع ــي للع ــال الواع النض

قيــادة ثوريــة، هــو مــا ســيمكن مــن دق املســار األخــر 

ــا  ــب انقالب ــع ال يتطل يف نعــش الرأســالية. وهــذا بالطب

أو مؤامــرة، بــل يتطلــب باألحــرى حركــة واعيــة لغالبيــة 

املجتمــع، أي الطبقــة العاملــة. كلنــا مختلفــون وال ميكننــا 

أن نتوقــع أن نســتخلص نفــس االســتنتاجات تلقائيــا بــن 

عشــية وضحاهــا، واالســتيقاظ يف وقــت واحــد يف صبــاح 

ــا نتعلــم  ــام بثــورة. جميعن ــام والــرشوع يف القي أحــد األي

يف أوقــات مختلفــة مــن خــالل أحــداث مختلفــة. ويجــب 

ــاس  ــوري لــي يوحــد هــؤالء الن ــار ث ــاك تي أن يكــون هن

ــر املجتمــع. ويقودهــم إىل مهمــة تغي
 الفرع األمرييك للتيار املاركيس األممي
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ــوز، اجتمــع  ــن 24 و27 يولي ــا ب خــالل الفــرة م

أكــر مــن 2800 ماركــي، ينتمــون ألكــر مــن 50 

ــد،  ــن بع ــل ع ــة التواص ــرب تقني ــامل، ع ــول الع ــدا ح بل

لحضــور املؤمتــر العاملــي للتيــار املاركــي األممــي. كان 

مــن املقــرر أن ينعقــد هــذا املؤمتــر يف األصــل خــالل 

عــام 2020، لكــن تــم تأجيلــه بســبب تفــي جائحــة 

ــد 19. كوفي

وعــى الرغــم مــن أن الجائحــة جعلــت مــن 

املســتحيل تنظيــم املؤمتــر بشــكل حضــوري، فــإن بثــه 

عــرب اإلنرنــت مّكــن اآلالف مــن الرفــاق مــن املشــاركة 

ألول مــرة يف مؤمتــر التيــار املاركــي األممــي. كان 

املؤمتــر مليئــا بالحــاس والثقــة. وخــالل األيــام األربعة 

ســاد بيننــا شــعور باالرتبــاط الوثيــق ببعضنــا البعــض، 

ــة موحــدة، عــى الرغــم  ــة أممي ــا منظمــة ثوري بكونن

ــا. ــي تفرقن مــن املســافات الت

وبينــا يســتيقظ الرفــاق عــى الســاحل الغــريب 

للواليــات املتحــدة عــى الســاعة الخامســة صباحــا 

للمشــاركة يف املؤمتــر، فــإن الوقــت يكــون متأخــرا 

ــيا.  ــن إندونيس ــاركون م ــن يش ــاق الذي ــبة للرف بالنس

حــر املؤمتــر رفــاق مــن: األرجنتن وأســراليا والنمســا 

ــا  ــل وبريطاني ــا والربازي ــكا وبوليفي ــش وبلجي وبنغالدي

ــاال وكوســتاريكا  ــدا وتشــيي والســلفادور وغواتي وكن

ــارك  ــلوفاكيا والدمن ــا وتشيكوس ــدوراس وكولومبي وهن

وهولنــدا وفرنســا وأملانيــا وجورجيــا واليونــان وهايتــي 

وإيطاليــا  وأيرلنــدا  وإندونيســيا  والهنــد  واملجــر 

وميامنــار  واملغــرب  واملكســيك  وموريتانيــا  وليبريــا 

ــدا  ــرو وبولن ــتان وب ــج وباكس ــا والروي ــال ونيجري ونيب

والربتغــال وروســيا وجنــوب إفريقيــا وإســبانيا ورسيالنــكا 

والواليــات  وتايــوان  وســويرسا  والســويد  والســودان 

املتحــدة وفنزويــال ويوغوســالفيا.

وقــد كانــت مداخلــة الرفيــق قاســم، منــدوب 

لحظــة  األممــي،  املاركــي  للتيــار  النيجــري  الفــرع 

مؤثــرة بشــكل خــاص. إذ لحــدود هــذه اللحظــة كانــت 

إجــراءات التأشــرة العنرصيــة متنــع املندوبــن النيجريــن 

مــن املشــاركة مبــارشة يف مؤمتــرات التيــار املاركــي 

إمــكان  أمــا اآلن، وألول مــرة، فقــد كان يف  األممــي. 

ــر مبــارش عــن  ــة بأرسهــا أن تســتمع بفخــر لتقري األممي

ــن. ــا النيجري ــع لرفاقن ــل الرائ العم

كان الحــدث مثــرة ملجهــود تنظيمــي هائــل، حيــث 

عملــت العديــد مــن الفــرق بجــد خلــف الكواليــس 

للتأكــد مــن أن كل يشء يســر دون عوائــق. وبشــكل 

خــاص كانــت فــرق املرجمــن هــي التــي عملــت بجــد 

ــات. ــرش لغ ــر إىل ع ــالت املؤمت ــم كل مداخ لترج

فكانــت النتيجــة نجاحــا باهــرا. ظهــر الدليــل عــن 

املــزاج الســائد يف املؤمتــر عرب وســائل التواصــل االجتاعي 

تحــت هاشــتاج املؤمتــر: IMTCongress21#. حيــث 

ــي  ــدا، إىل كرات ــون يف كن ــن إدمونت ــور م ــت الص تدفق

ــيا، إىل مانشســر  ــراد يف روس ــتان، ومــن لينينغ يف باكس

يف بريطانيــا، للحفــالت التــي نظمهــا الرفــاق الذيــن 

ــن  ــارات ويف كل رك ــغاله يف كل الق ــة أش ــوا ملتابع اجتمع

ــورة. ــن أركان املعم م

العامل انقلب رأسا عى عقب
ــة  ــة وحيوي ــات غني ــر بنقاش ــر للمؤمت ــم التحض ت

عــى مســتوى ســيايس عــال ال ميكــن العثــور عليــه يف أي 

منظمــة أخــرى.

افتتــح آالن وودز املؤمتــر بإعطــاء صــورة بانوراميــة 

ــذ  ــة -أســوء أزمــة عرفهــا العــامل من عــن األزمــة التاريخي

ــي تكشــفت خــالل العــام ونصــف العــام  300 عــام- الت

املاضيــن. وعــى الرغــم مــن أن جائحــة كورونــا مل تكــن 

ــإن  ــود- ف ــذ عق ــر من ــت تختم ــي كان ــة -الت ســبب األزم

األزمــة والجائحــة صــارا اآلن مرتبطــان ببعضهــا البعــض 

بشــكل ال ينفصــم.

ليســت هــذه هــي املــرة األوىل التــي ينفضــح فيهــا 

تعفــن نظــام اجتاعــي بفعــل حــدث غــر متوقــع مثــل 

ــرو  ــه منظ ــا يكتب ــهاد مب ــالل االستش ــن خ ــة. وم الجائح

الرأســالين  الســائدة، أظهــر آالن كيــف أن  الطبقــة 

يدركــون متامــا العواقــب التــي تخبئهــا لهــم األزمــة. 

ومــع ذلــك فــإن الطبقــة الرأســالية، مثلهــا متامــا مثــل 

مــاري أنطوانيــت واألرســتقراطية الفرنســية قبــل الثــورة 

الفرنســية الكــربى، تســتمر اليــوم يف االســتمتاع ببذخهــا 

الفاحــش عــى الرغــم مــن املعانــاة الفظيعــة التــي 

ــرش. ــب الب ــا أغل يعانيه

وبينــا تبقــى جثــث ضحايــا هــذه الجائحــة مرميــة 

ــاء العــامل ارتفــاع  ــة، يشــهد أثري يف شــوارع املــدن الهندي

ثروتهــم مبــا قــدره 05 تريليونــات دوالر منــذ عــام 2020.

ــاق يف  ــن اإلره ــازون م ــال أم ــار ع ــن ينه ويف ح

مســتودعات جيــف بيــزوس، يقــوم رب عملهــم بالســفر 

إىل حافــة الفضــاء ليصبــح أول “ســائح فضــاء” يف العــامل. 

ــن  ــإن كل هــذه األعــال املشــينة ل وكــا أوضــح آالن ف

متــر دون أن يالحظهــا أحــد. لقــد فضحــت الجائحــة 

تعفــن وفســاد وعــدم كفــاءة الطبقــة الســائدة، الحائــرة 

ــا  ــا عميق ــت غضب ــد خلق ــوس. لق ــاء الكاب ــة إنه يف كيفي

ومشــتعال يختمــر يف قلــوب مئــات املاليــن مــن النــاس.

لكــن وكــا أوضــح آالن، فــإن الثــورة وحدهــا هــي 

التــي ســتكنس نظامهــم مــن عــى وجــه األرض. وألجــل 

ذلــك تحتــاج الطبقــة العاملــة لحــزب ثــوري يقــوم عــى 

أســاس األفــكار الواضحــة للاركســية.

المؤتمر العالمي للتيار الماركسي األممي 2021

قوى املاركسية تتقدم عى الصعيد العاملي!
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مزاج من الغضب الثوري يختمر
ــدأت  ــل، وب ــكل كام ــورة بش ــت أرض الث ــد ُحرث لق

بذورهــا تتفتــح بالفعــل. يف عــام 2019 شــهدنا تطــورات 

ــن  ــان وأماك ــراق ولبن ــوادور وتشــيي والع ــة يف اإلك ثوري

أخــرى. وشــهدنا هــذا العــام تطــورات جديــدة يف تشــيي 

ــة  ــدالع الحرك ــا وان ــا يف كولومبي ــا تاريخي ــا وطني وإرضاب

ــا  ــونارو يف الربازيــل -والتــي كانــت م املناهضــة لبولس

ــزال مســتمرة خــالل وقــت انعقــاد املؤمتــر- وانتخــاب  ت

مناضــل نقــايب رئيســا لبــرو وحركــة متــرد للمزارعــن 

الهنــود وحركــة قويــة ضــد الجــراالت يف ميامنار واســتيالء 

ــا،  ــة يف بريطاني ــة عالي ــرب نقاب ــادة أك ــى قي ــار ع اليس

ــدة األخــرى. ــداث الواع ــن األح ــد م والعدي

كل هــذه األحــداث املختلفــة هــي أعــراض لنفــس 

ــب  ــزاج الغض ــر إىل م ــة. وبالنظ ــة الثوري ــرورة اليقظ س

الســائد يف املجتمــع، ميكــن ولــو النتعــاش هــش ومؤقــت 

أن يعطــي دفعــة كبــرة لنضــاالت عاليــة جديــدة، ســتهز 

الحركــة العاليــة.

وبعــد مقدمــة آالن، قــدم الرفــاق تقاريــر مــن 

جميــع أنحــاء العــامل، وتطرقــوا إىل مجموعــة مــن القضايــا 

ــة  ــة اإلمربيالي ــن هزمي ــة: م ــة الحالي ــن األزم ــة م النابع

االشــراكين  انهيــار  إىل  أفغانســتان،  يف  األمريكيــة 

الدميقراطيــن اإلســكندنافين، إىل دور النقابــات العاليــة، 

ــب  ــن مكاس ــوا ع ــين أن يدافع ــن للاركس ــف ميك وكي

ــة. ــورة الكوبي الث

وحيويــة  واســعة  مبناقشــة  املؤمتــرون  اســتمتع 

ــام  ــاق مه ــع الرف ــت لجمي ــة أوضح ــورات العاملي للمنظ

ــادر عــى التدخــل  ــار ماركــي ق ــاء تي ــا وفــرص بن عرصن

ــة. ــداث العظيم ــذه األح ــار ه ــم يف مس ــكل حاس بش

دفاعا عن النظرية الثورية
لكــن لبنــاء تيــار ماركــي ميكنــه أن يســعى إىل 

قيــادة الحركــة العاليــة يف جميــع أنحــاء العــامل، يجــب 

علينــا أن نبنــي منظمــة قامئــة عــى أفــكار واضحــة وآالف 

ــك  ــتوعبت تل ــي اس ــة والت ــية املنضبط ــوادر املاركس الك

ــاليب. ــكار واألس األف

وقــد لخــص شــعار املؤمتــر: “ال حركــة ثوريــة بــدون 

نظريــة ثوريــة”، املأخــوذ مــن تحفــة لينــن: مــا العمــل؟، 

املهمــة املركزيــة للمؤمتــر. ولهــذه الغايــة خصــص املؤمتــر 

جلســة خاصــة حــول “النضــال مــن أجــل الفلســفة 

املاركســية”.

ــكرتارية  ــن الس ــتون م ــد ويس ــة فري ــح الجلس افتت

ــي. ــي األمم ــار املارك ــة للتي األممي

اليــوم، مثلهــا مثــل  الســائدة  الطبقــة  قــال إن 

ــح  ــاول كب ــد، تح ــح امل ــاول كب ــذي ح ــوت ال ــك كان املل

ــاك  ــواع االرتب ــرش كل أن ــالل ن ــن خ ــي م ــرصاع الطبق ال

واألفــكار الخاطئــة. هــذا هــو الهــدف الرئيــي للفلســفة 

كل  فريــد،  أوضــح  كــا  لكــن،  اليــوم.  الربجوازيــة 

جهودهــم ســوف تذهــب ســدى يف النهايــة،.

بينــا األفــكار املاركســية، عــى العكــس مــن ذلــك، 

ــط  ــة، وبالضب ــا صحيح ــة أنه ــن حقيق ــا م ــتمد قوته تس

ألنهــا تقــدم تفســرا للواقــع وطريقــا للخــروج مــن األزمــة 

فقــد متكــن التيــار املاركــي األممــي، بفضــل تبنيــه 

ــة، مــن تحقيــق اإلنجــازات  ملوقــف جــدي تجــاه النظري

ــي أحرزهــا خــالل الســنوات األخــرة. الت

األخــرى  املنظــات  أن جميــع  إىل  فريــد  أشــار 

التــي تطلــق عــى نفســها اســم “يســار” متيــل إىل ازدراء 

النظريــة، حيــث تعتربهــا رمبــا كــا لــو أنهــا مجــرد تــرف، 

أو تســلية عقيمــة ميارســها “املنظــرون” مــن مقاعدهــم 

الوثــرة. لكــن النظريــة الثوريــة يف الواقــع ليســت عقيمــة 

ــات  ــوري. وباالستشــهاد بكل ــل الث ــرن بالعم ــا تق عندم

ــد أن: ــام 1843، أوضــح فري ــن ع ماركــس، م

ــل  ــل مح ــع، أن يح ــن، بالطب ــد ال ميك ــالح النق »س

نقــد الســالح، فالقــوة املاديــة ال ميكــن اإلطاحــة بهــا إال 

ــوة  ــا ق ــي أيض ــر ه ــة تص ــة، إال أن النظري ــوة املادي بالق

ــى الجاهــر«. ــة حــن تســتحوذ ع مادي

املاركســية هــي يف املقــام األول نظــرة فلســفية: 

فلســفة املاديــة الديالكتيكيــة، كــا وصفهــا فريــد. لكــن 

ــا  ــاء. إنه ــن الس ــقط م ــها مل تس ــفة نفس ــذه الفلس ه

أســمى نتــاج آلالف الســنن مــن التطــور البــرشي وتطــور 

ــفة. ــر والفلس الفك

خــالل املؤمتــر تــم اإلعــالن عــن أن التيــار املاركــي 

األممــي ســينرش كتابــا هــذا الخريــف، مــن تأليــف آالن 

ــع بنظــرة  ــذي يتتب ــخ الفلســفة، وال ــوان: تاري وودز، بعن

علميــة واضحــة تطــور الفلســفة وصــوال إىل ماركــس 

ــز. وإنجل

ــاب  ــق لكت ــدوره الطري ــاب ب ــذا الكت ــيمهد ه وس

آخــر يكتبــه آالن حاليــا عــن فلســفة املاركســية نفســها. 

ومبجــرد نــرش هذيــن الكتابــن سيشــكالن أســلحة جبــارة 

ــوار. ــد مــن الث ــل الجدي يف ترســانة الجي

ــة،  ــي النظري ــي األمم ــار املارك ــورات التي إن منش

ــة جافــة” ال تهــم الشــباب  أبعــد مــا تكــون عــن “نظري

كثــرا، إذ تتلقاهــا بتعطــش فئــات متناميــة مــن العــال 

ــم  ــا. ت ــون إىل صفوفن ــن ينضم ــن الذي ــباب الثوري والش

إعطــاء الدليــل عــن هــذا التعطــش للنظريــة مــن خــالل 

أرقــام مبيعــات دار النــارش WellRed التابعــة للتيــار 

ــة  ــا عــرش املاضي املاركــي األممــي. فخــالل األشــهر االثن
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وحدهــا، ارتفعــت مبيعــات الكتــب بأكــر مــن الضعــف، 

ــام 2020،  ــا يف ع ــر مــن 10300 كتاب ــع أك ــم بي ــث ت حي

ــف  ــة ملختل ــرى تابع ــات أخ ــه مكتب ــاز حققت ــو إنج وه

فــروع التيــار املاركــي األممــي يف جميــع أنحــاء العــامل.

كــا انعكــس هــذا التعطــش للنظريــة أيضــا يف 

ــاع  ــة “الدف ــي مجل ــه تلق ــم ب ــذي ت ــل ال ــاس الهائ الح

ــة  ــد إصدارهــا مؤخــرا كمجل ــي أعي عــن املاركســية”، الت

نظريــة أمميــة فصليــة. وقــد متــت طباعــة 6000 نســخة 

حتــى اآلن باللغــات اإلنجليزيــة واألملانيــة واإلســبانية 

باإلندونيســية  أخــرى  ترجــات  وســتأيت  والســويدية، 

ــات. ــن اللغ ــا م ــة وغره والربتغالي

حملــة  يف  انطــالق  نقطــة  املؤمتــر  هــذا  ميثــل 

ــة  ــي ملحارب ــي األمم ــار املارك ــل التي ــن قب ــتمرة م مس

ــه  ــى أن ــره ع ــم متري ــذي يت ــايل ال ــويف واملث ــراء الص اله

ــة  ــي حمل ــوم، وه ــوازي الي ــع الربج ــفة‹ يف املجتم ›فلس

مســتمرة ســتتواصل لســنوات قادمــة وســتضع حجــر 

ــوي. ــي ق ــار مارك ــاء تي ــاس لبن األس

بناء املنظمة الثورية
ــل  ــية، انتق ــة املاركس ــول النظري ــة ح ــد الجلس بع

الرفــاق لنقــاش الخطــوات التــي تــم إحرازهــا يف جميــع 

ــي.  ــي األمم ــار املارك ــاء التي ــار بن ــامل يف مس ــاء الع أنح

لقــد منــا التيــار املاركــي األممــي عــى املســتوى العاملــي 

ــام 2020 وحــده. ويف بعــض  ــة ع ــذ بداي بنســبة ٪43 من

ــوا يصــل إىل  ــا من ــي، حققن ــرع األمري ــل الف ــروع، مث الف

٪87؛ أمــا يف إندونيســيا، ففــي نفــس الفــرة منــا الفــرع 

ــل إىل 150٪! ــبة تص بنس

وعــى الرغــم مــن حضــور رفــاق مــن أكــر مــن 50 

بلــدا، فــإن التيــار املاركــي األممــي قــد اعــرف بفــروع 

ومجموعــات يف 32 مــن تلــك البلــدان. إال أننــا نعمــل يف 

كل األماكــن التــي لدينــا فيهــا عالقــات مــع رفــاق أفــراد 

عــى إنشــاء مجموعــات جديــدة، ويف األماكــن التــي لدينا 

فيهــا مجموعــات نعمــل عــى بنــاء أســس ثابتــة لفــروع 

ــاب  ــي انتس ــول طلب ــم قب ــياق ت ــذا الس ــدة. ويف ه جدي

مــن فرعــن جديديــن -مــن يوغوســالفيا وبولنــدا- بقــرار 

حــايس وباإلجــاع مــن طــرف املؤمتريــن. ويف أكــر 

مــن اثنتــي عــرشة بلــدا أخــرى حيــث يتــم تأســيس 

يتــم  األممــي،  املاركــي  التيــار  ألنصــار  مجموعــات 

وضــع األســاس بــال شــك لبنــاء فــروع جديــدة ومهمــة يف 

ــد. املســتقبل غــر البعي

ورمبــا كان أفضــل تعبــر عــن الرغبــة يف بنــاء تيــار 

ــخ هــو  ــر مجــرى التاري ــادر عــى تغي ماركســية قــوي ق

ــداء املــايل للمؤمتــر. ــة للن االســتجابة املذهل

ــربع بســخاء، وصــف  ــاق بالت خــالل مناشــدته للرف

جــون بيرســون اآلفــاق التــي تنفتــح لبنــاء قــوة ماركســية 

يف بطــن الوحــش نفســه ]الواليــات املتحــدة[. فعــى 

ــون  ــن يكتب ــخاص الذي ــدد األش ــهد ع ــن، ش ــدار عام م

ــار  ــي للتي ــرع األمري ــع االلكــروين الخــاص بالف إىل املوق

ــا،  ــب االنضــام إلين ــل طل ــي، مــن أج املاركــي األمم

ارتفاعــا بثالثــة إىل أربعــة أضعــاف. وقــد انعكــس النمــو 

العــددي الــذي حققــه رفاقنــا األمريكيــون وحاســهم، يف 

ــة. ــاهمتهم املالي ــة مس مضاعف

ــتاين  ــرع الباكس ــن الف ــال، م ــدث آدم ب ــده تح بع

ــية  ــوة حاس ــدم دع ــذي ق ــي، ال ــي األمم ــار املارك للتي

ــم كل  ــل تقدي ــن أج ــاق م ــع الرف ــة لجمي ــم األممي باس

مــا يف وســعهم. خــالل الســنوات القليلــة املاضيــة ســاعد 

رفــاق التيــار املاركــي األممــي مــن جميــع أنحــاء العــامل 

ــتان،  ــن يف باكس ــاق املعتقل ــالق رساح الرف ــان إط يف ض

ــدل عــى قــوة التضامــن األممــي. وهــو مــا ي

ــاة واألمل  ــإن املعان ــاق يف باكســتان، ف بالنســبة للرف

ــاء  ــع أنح ــن يف جمي ــة للمالي ــذه األزم ــببه ه ــذي تس ال

ــاء  ــربع لبن ــي أن الت ــة” يعن ــدان الرأســالية “املتخلف البل

األمميــة قــد يعنــي رضورة التخــي عــن وجبــة أو رســوم 

التعليــم أو مبلــغ لــرشاء أدويــة مهمــة. ومــع ذلــك، كــا 

أوضــح آدم، فــإن انتصــار االشــراكية يف شــبه القــارة 

الهنديــة هــو مســألة حيــاة أو مــوت بالنســبة للماليــن، 

ولــذا فــإن املئــات مــن الرفــاق هــم عــى اســتعداد 

ــد. ــه التحدي ــى وج ــات ع ــل هــذه التضحي ــم مث لتقدي

ــل  ــخصية، وص ــة الش ــن التضحي ــروح م ــذه ال  وبه

املبلــغ املحصــل عليهــا مــن التربعــات رقــا مذهــال 

تجــاوز 370 ألــف جنيــه اســرليني - بزيــادة قدرهــا أكــر 

مــن 130 ألــف جنيــه عــى إجــايل املبلــغ الــذي كان قــد 

تــم جمعــه خــالل الجامعــة العامليــة التــي نظمهــا التيــار 

املاركــي األممــي قبــل عــام واحــد فقــط.

يف كل أنحــاء العــامل، وبينــا تغــرق جميــع التيــارات 

األخــرى يف األزمــة وتنضــح بالتشــاؤم، يتقــدم التيــار 

املاركــي األممــي، واثقــا مــن املســتقبل ومتفانيــا بحــزم 

ــورة االشــراكية. يف النضــال مــن أجــل الث

ــح آالن وودز يف  ــا أوض ــيمة، ك ــات جس إن الرهان

ــال: ــث ق ــر، حي ــام املؤمت ــة أم ــه الختامي مالحظات

للثـورة االشـرتاكية؟ ال يتعلـق األمـر فقـط  الحقيقـي  الهـدف  »مـا هـو 

بالحصـول عـى ظـروف معيشـية أفضـل. إنه أكـر أهمية من ذلـك بكثر. 

إنـه تحقيـق مـا كان دامئـا مجـرد إمكانيـة. سـيتم فتـح كتـاب الثقافـة 

العظيـم لـكل رجـل وامـرأة لقراءتـه. إننا نتحـدث عن قفـزة البرية من 

عـامل الـرورة إىل عـامل الحريـة الحقيقيـة. هـذا هو مـا نناضل مـن أجله. 

إنـه الهـدف الوحيـد الذي يسـتحق النضال مـن أجله والتضحيـة من أجله 

يف هـذه اللحظـة الحاسـمة مـن تاريـخ البرية«.
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فيلــم “الموريتانــي”: عــرض مصــور لإلمبرياليــة األمريكيــة
يــروي فيلــم “املوريتــاين”، املرشــح لجائــزة بافتــا وغولــدن 

غلــوب، القصــة الحقيقيــة ملحمــدو ولــد صالحــي، الــذي 

ُســجن يف خليــج غوانتانامــو ملــدة 14 عامــا دون تهمــة.

الفيلــم، الــذي أخــرج اســتنادا إىل الكتــاب األكــر مبيعــا 

عــن  مصــورا  عرضــا  يحــي  غوانتانامــو”،  “مذكــرات 

وحشــية اإلمربياليــة األمريكيــة، واألعــال االنتقاميــة 

التــي نفذتهــا يف أعقــاب هجــات 11 شــتنرب.

أرسار رشيرة
يبــدأ الفيلــم بجــو بهيــج لحفــل زفــاف أمازيغــي تقليدي، 

ــون باالتصــال  ــاط عســكريون موريتاني ــوم ضب ــث يق حي

مبحمــدو الســتجوابه. بقيــت والدتــه جانبــا تنتظــر بفــارغ 

الصــرب بينــا يدعــوه املســؤول إلجــراء مقابلــة “طوعيــة” 

مــع األمريكيــن. ويف املــرة التاليــة التــي نــراه فيهــا، 

ــة يف غوانتانامــو. نجــده محبوســا يف زنزان

يطلــق هــذه درامــا قانونيــة تقــوم فيهــا نانــي هوالنــدر 

ــي  ــر(، وه ــودي فوس ــة ج ــا املمثل ــب دوره ــي تلع )الت

محاميــة ناجحــة يف مجــال حقــوق اإلنســان، والكولونيــل 

ســتيوارت كوتــش )الــذي يلعــب دوره املمثــل بنديكــت 

كومربباتــش(، نيابــة عــن االدعــاء، باملــرور معــا يف أروقــة 

املارســة العســكرية األمريكيــة الغامضــة.

كان كوتــش يف البدايــة يتحــرك بدافــع التعطــش إىل 

تطبيــق “العدالــة القاســية”، بعــد أن ســمع أن محمــدو 

قــد “جنــد” الرجــل الــذي اختطــف طائــرة الرحلــة 175 

وهاجــم بهــا الــربج الجنــويب ملركــز التجــارة العاملــي. لقــد 

ــاره لهــذه املهمــة بشــكل مقصــود ألن صديقــا  ــم اختي ت

تلــك  األول عــى مــن  الضابــط  لعائلتــه كان  مقربــا 

ــة. الرحل

ــوازن دقيــق  ــم عــى ت تحافــظ املراحــل األوىل مــن الفيل

فيــا يتعلــق مبســألة تــورط أو بــراءة بطــل الروايــة. كان 

محمــدو قــد تلقــى تدريبــا كمقاتــل يف حــرب العصابــات 

يف صفــوف تنظيــم القاعــدة، عامــي 1990 و1992، لكــن 

ذلــك كان خــالل الحــرب بــن األفغــان والــروس. وكان كا 

يشــر هــو، يقاتــل يف نفــس جانــب األمريكيــن يف ذلــك 

الوقــت. يجــب أن نضيــف هنــا أن وكالــة املخابــرات 

ــك الوقــت متــول هــي  ــت يف ذل ــة كان ــة األمريكي املركزي

أيضــا تنظيــم القاعــدة.

يوضــح الفيلــم برباعــة الســيطرة الرشيــرة التــي متارســها 

الــوزارات  مــن  وغرهــا  املركزيــة،  املخابــرات  وكالــة 

األخــرى، عــى املعلومــات، حيــث يحــاول كال املحاميــن 

ــة. ــة القضي ــول إىل حقيق ــأس الوص بي

ــن  ــل م ــي تعم ــدر -الت ــا أن هوالن ــب توقعاتن ــد تذه ق

ــات  ــذه العقب ــه ه ــتضطر إىل أن تواج ــاع- س ــل الدف أج

وحدهــا. لكــن هــذا أبعــد مــا يكــون عــن الحقيقــة. إذ 

ــن يف رس  ــق يكم ــذا التحقي ــر ه ــح أن جوه ــن الواض م

ــي  ــى للمدع ــمح حت ــه ال يُس ــة أن ــة لدرج ــض للغاي غام

ــه. ــراب من ــش باالق ــكري للجي العس

جهنم فوق األرض
طــوال الفيلــم، تقــوم هوالنــدر ورشيكتهــا تــري دنــكان 

ــذا  ــن ه ــو. يتضم ــام يف غوانتانام ــدو بانتظ ــارة محم بزي

الســاحل  جــال  يتناقــض  حيــث  رسياليــا،  مشــهدا 

االســتوايئ مــع الجحيــم الــذي يواجهــه املعتقلــون داخــل 

ــأة. ــدران املنش ج

املراقبــة يف غوانتانامــو شــديدة القمــع لدرجــة أن أي 

معلومــات حساســة يريــد محمــدو نقلهــا، يجــب عليــه 

ــالها إىل منشــأة  ــل إرس ــى شــكل خطــاب قب ــا ع تدوينه

أمنيــة فدراليــة يف فرجينيــا لتقرأهــا هوالنــدر ودانــكان.

البحــث  هنــاك  الفيلــم  يف  الرئيســية  األحــداث  مــن 

ــة  ــى الطبيع ــوي ع ــي تحت ــو الت ــجالت غوانتانام ــن س ع

الحقيقيــة الســتجواب محمــدو عــى يــد املخابــرات 

الجانبــن  كال  مــن  املحامــن  عــى  مُينــع  العســكرية. 

الوصــول إىل تلــك الســجالت، إىل أن خضعــت وكالــة 

عــن  وأفرجــت  الضغــط  تحــت  املركزيــة  املخابــرات 

امللفــات.

مــا نــراه بعــد ذلــك مشــاهد مروعــة حقــا لإلكــراه 

والتعذيــب. نســمع أن دونالــد رامســفيلد قــد وقــع عــى 

اســتخدام “إجــراءات خاصــة”، مــا يثبــت وجــود خــط 

ــية  ــال الوحش ــن األع ــة وب ــن الحكوم ــط ب ــارش يرب مب

ــا. ــم تنفيذه ــي ت الت

واإلذالل  اآلذان  تصــم  لضوضــاء  والتعــرض  الــرب 

القرسيــة  والتغذيــة  النــوم  مــن  والحرمــان  الجنــي 

ــام بالغــرق... كل هــذه اإلجــراءات ليســت ســوى  واإليه

ضــد  املســتخدمة  الالإنســانية  األســاليب  مــن  جــزء 

باإلرهــاب. املتهمــن 

بــل إنهــم يهــددون بنقــل والــدة محمــدو إىل غوانتانامــو 

ليتــم اغتصابهــا مــن قبــل زمالئهــم اآلخريــن. كانــت 

ــة لدرجــة أنهــا دفعــت  ــة للغاي هــذه االكتشــافات مرعب

كوتــش إىل االســتقالة مــن فريــق االدعــاء، حيــث أصيــب 

ــدر بالذهــول مــن مســتوى الوحشــية. هــو وهوالن

نظام فاسد
ــق  ــا أال نث ــه علين ــم أن ــه نعل ــذي أنحــدر من ــد ال »يف البل

يف الرشطــة، نحــن نعلــم أن القانــون فاســد وأن الحكومــة 

للســيطرة علينــا«، هكــذا يشــهد  الخــوف  تســتخدم 

ــة. ــرا إىل املحكم ــه أخ ــل قضيت ــا تص ــدو عندم محم

يقــول إنــه أثنــاء نشــأته، هــو “وكثــر مــن النــاس حــول 

وأن  مختلفــة؛  أمريــكا  أن  يعتقــدون  كانــوا  العــامل” 

القانــون هنــاك يســتخدم “لحايــة النــاس”. إنــه يتعلــم 

ــع. ــس الواق ــذا لي ــة أن ه ــة الصعب بالطريق

مــا يتبــن لنــا هــو أن الدولــة ومؤسســاتها، يف ظــل 

الرأســالية، مجــرد ســالح يف يــد طبقــة ضــد أخــرى.

ــم  ــة يف الفيل ــارة للصدم ــر إث ــب األك ــون الجان ــا يك رمب

ــار  ــه باعتب ــى بعــد كســب محمــدو لقضيت ــه حت هــو أن

ــجن  ــزا يف الس ــل محتج ــد ظ ــوين، فق ــر قان ــازه غ احتج

ملــدة ســبع ســنوات أخــرى بعــد أن اســتأنفت إدارة 

أوباما/بايــدن الحكــم. هــذا هــو الوجــه الحقيقــي للرجــل 

ــدة. ــات املتح ــا للوالي ــرا رئيس ــه مؤخ ــم انتخاب ــذي ت ال

ال عدالة
ــاء  ــال والنس ــن الرج ــد م ــم العدي ــذا الفيل ــا ه ــدم لن يق

الشــجعان الذيــن ناضلــوا بأســنانهم وأظافرهــم مــن أجــل 

إطــالق رساح محمــدو صالحــي يف النهايــة، يف أكتوبــر 

2016؛ ومــن بينهــم محمــدو نفســه، الــذي يظهــر يف 

الفيلــم عــى أنــه رجــل ودود وذيك، وذو عزميــة حديديــة.

ــم  ــذا الفيل ــن ه ــتخلص م ــي املس ــدرس الحقيق ــن ال لك

ــى  ــام املحكمــة”، أو حت ــول أم ليــس هــو اإلميــان بـ“املث

يف محاميــي حقــوق اإلنســان مثــل نانــي هوالنــدر. إذا 

كان هنــاك مــن يشء فهــو أن حقيقــة اعتقــال شــخص يف 

ــت بالنســبة  ــل، يثب ــا دون أي دلي ــدة 14 عام الســجن مل

العدالــة  نظــام  أن  العــامل  أنحــاء  للعــال يف جميــع 

ــم. ــس أداة لخدمته ــة لي الجنائي

هنــاك اآلالف مــن الســجناء السياســين الذيــن مل يحصلــوا 

أبــدا عــى أي متثيــل قانــوين والذيــن تعفنــوا يف الزنازيــن، 

أو مــا هــو أســوأ مــن ذلــك.

وكــا قــال هونــور دي بلــزاك: »القوانــن شــباك عنكبوت، 

يجتازهــا الذبــاب الكبــر ويعلــق فيهــا الذبــاب الصغر«.

جميــع عــال العــامل، إذا مــا هــم بقــوا معزولــن، يقفــون 

ــون يف  ــوف يعلق ــا؛ وس ــة وأجهزته ــام الدول ــن أم عاجزي

شــبكات نظامهــم الســيايس والقضــايئ املخصــص لحايــة 

مصالــح الطبقــة الســائدة.

القمع والثورة
إن القــوة الوحيــدة القــادرة عــى الوقــوف يف وجــه 

الدولــة الرأســالية وإســقاطها هــي الطبقــة العاملــة 

ــوري  ــأة، واملســلحة بربنامــج ث املوحــدة واملنظمــة واملعب

ــع. ــر املجتم لتغي

يف مــارس مــن هــذا العــام، أفــادت األنبــاء أنــه تــم 

ــار  ــيايس يف ميامن ــجن س ــن 600 س ــر م ــن أك ــراج ع اإلف

بعــد احتجاجــات حاشــدة اجتاحــت البــالد وأســابيع مــن 

ــة. ــات العام اإلرضاب

وباملثــل يف فرنســا عــام 1789، نجــح اقتحــام ســجن 

ــين،  ــجناء السياس ــع الس ــالق رساح جمي ــتيل يف إط الباس

الذيــن كانــوا معتقلــن هنــاك “بنــاًء عــى رغبــة امللــك”.

خــالل الثــورة نــرى اإلمكانيــات الحقيقيــة التــي ميتلكهــا 

ــراد  ــة أف ــي وحاي ــوى الطبق ــزان الق ــر مي ــال لتغي الع

طبقتهــم. وتعتــرب حمــالت التضامــن األمميــة جــزءا مهــا 

ــة  ــا يف حمل ــا أن رأين ــبق لن ــا س ــة، ك ــذه املعرك ــن ه م

ــا يف باكســتان. التضامــن مــع رفاقن

رحيــم  طاهــر  جانــب  مــن  ســيا  وال  الرائــع،  األداء 

ــة.  ــا للغاي ــم ممتع ــذا الفيل ــل ه ــر، يجع ــودي فوس وج

إنــه عمــل عميــق، وينبغــي أن يكــون مبثابــة تذكــر مبــا 

يحــدث عندمــا تُــرك الســلطة يف أيــدي الرأســالين 

واإلمربياليــن وجهــاز دولتهــم.
 بات ماكدونالد
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