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االفتتاحیة:

لماذا ال یقتدي أغلب الماركسیین بماركس في معارضتھ للمستبدین؟
وضعفإنھ1848حزیرانفيتزایتونغ"راینیخھنیوجریدة"تحریرھیئةماركسكارلترأّسعندما

1848شباط24ثورةأطلقتوقتفيوذلك"،الدیمقراطیة"صحیفةأنھابالجریدةالتعریفنبذةفي
الفرنسیة، التي أطاحت بالملك لوي فیلیب وأقامت الجمھوریة، موجة ثوریة اجتاحت أوروبا حتى ألمانیة

الذي،1815عامفیینامؤتمرأقامھالذياألوروبيالنظاموانھارفیھاھتّزوبشكلوالمجر،والنمسا
ثّبت سلطة وتحالف الملوك األوروبیین عقب االنتصار على وریث الثورة الفرنسیة نابلیون بونابرت في

معركة واترلو.

كان ماركس في شھر شباط السابق في "البیان الشیوعي "قد كتب التالي: "یعمل الشیوعیون على االتحاد
والتفاھم بین األحزاب الدیمقراطیة في جمیع األقطار "،وھو ما یعني أن الحزب الشیوعي لھ الصفة
الدیمقراطیة وأیضاً لھ مھام دیمقراطیة، إضافة إلى أنھ یشترك مع دیموقراطیین في تیارات سیاسیة
أخرى في التحالف أو التعاون من أجل تحقیق أھداف المرحلة الدیمقراطیة وھذا ما دعا ماركس في
"البیان الشیوعي "ألن یقول: بأنھ في ألمانیة المتخلفة في التطور الصناعي لیس ھناك سعي من أجل

ثورة اشتراكیة، بل "یناضل الحزب الشیوعي باالتفاق مع البرجوازیة مادامت تناضل ھذه البرجوازیة
نضاالً ثوریاً ضد النظام الملكي المطلق وضد الُملكیة اإلقطاعیة العقاریة وضد البرجوازیة الصغیرة

االشتراكیینالسال،زعیمفردیناندضدماركسوقف1864-1863فترةوفي"،الرجعیة
األلمان،لّماأراد األخیر التحالف مع المستشار البروسي بسمارك  في مشاریعھ لتوحید ألمانیا تحت رایة
الملكیة البروسیة المطلقة المستندة إلى اإلقطاعیین (الیونكرز)والجیش وداعیا بدالً من ذلك إلى نضال

مّوحد للطبقة العاملة مع اللیبرالیین البرجوازیین من أجل وحدة ألمانیة خالیة من الحكم  الملكي
االستبدادي المطلق المستند إلى الجیش والیونكرز.

خالل القرن التاسع عشر كان ھناك توّحد ماھیة بین الماركسیة والدیمقراطیة، وقد استمر ھذا في األممیة
كارلمثلماركسیةرموزجّسدتوقدماركس،وفاةمنأعوامستةبعد1889عامقامتالتيالثانیة

كاوتسكي وروزا لوكسمبورغ وأوغست بیبل وكارل لیبكنخت ھذا التوحد للماھیة بین الماركسیة
والدیمقراطیة، سواء في مواضیع الحریات الدیمقراطیة، أو ضد النزعات اإلمبریالیة للسیطرة على
الشعوب األخرى، عند الفئات الحاكمة في القارة األوروبیة، أو ضد نزعة الحرب التي وجدت عند

البلدان اإلمبریالیة المتخاصمة.

لم یحصل االنطباع بوجود االنفصال بین الماركسیة والدیمقراطیة إال بعد الثورة البلشفیة الروسیة عام
المجتمعتجاهأمالشیوعيالحزبفيمخالفیھتجاهاالستبداديستالینجوزیفحكمكانوقد،1917

السوفیاتي مؤدیا لیس فقط إلى طالق عملي في الممارسة بل جرى كذلك في الفكر محاوالت لتنظیر
الطالق بین الشیوعیة والدیمقراطیة برغم محاوالت معاكسة ومضادة لذلك من قبل مفكرین ماركسیین

،مثل أنطونیو غرامشي وجورج لوكاتش وكارل كورش وأرثور روزنبرغ، ثم جاءت (الشیوعیة
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األوروبیة) عبر الحزبین الشیوعیین في إیطالیا وإسبانیا بسبعینیات القرن العشرین، من أجل تبیان أن
الطالق بین الماركسیة والدیمقراطیة، وأن الماركسیة دیمقراطیة التوجھ والوسائل حتى في سعیھا من
أجل تحقیق المجتمع الشیوعي عبر المرور بالمرحلة االشتراكیة وأن ما جرى في االتحاد السوفیاتي

وبلدان أخرى ال یمثل بالضرورة الماركسیة بل ھناك توجھ ماركسي آخر یرید تحقیق األھداف بطرق
الروسي.1917أكتوبرمنذانتھجتالتيغیرأخرى

،1991عامالسوفیاتياالتحادتفككعبرالمعلنوفشلھاالسوفیاتیةالماركسیةانھیاركانھنا،ربما
مساعداً على محاوالت ماركسیة جدیدة من أجل تجسید توحد الماھیة بین الماركسیة والدیمقراطیة ،التي
جسدتھ حیاة وأفكار كارل ماركس ،ومن أجل أحداث ھزیمة فكریة-سیاسیة ببقایا شیوعیین ستالینیین ما

زالوا یربطون الشیوعیة الماركسیة بأشخاص مثل جوزیف ستالین ،ثم باسم "المقاومة والممانعة
"و"العداء ألمیركا" أو "العداء للحركات االسالمیة"من خالل "نظریة أھون الشرین"، یقفون مع مستبدین

وأنظمة استبدادیة ،في بالدھم أو في الخارج، كما یقفون مع مستبدین یقومون  بغزو بلدان أخرى وقتل
شعبھا وتدمیر مدنھا  في وحشیة تنتھك كل المعاییر االنسانیة.

یجب على الماركسیین أن یستردوا الدیموقراطیة ،وأن یمنعوا اقتران االستبداد بالیسار، وأن یمنعوا
عملیة استیالء الیمین ،العالمي والمحلي،على الدیمقراطیة، فواشنطن في فترة الحرب الباردة كانت

الراعیة للدیكتاتوریات في إندونیسیا وتشیلي وایران، ما دامت ھذه الدیكتاتوریات ضد الشیوعیین، ثم لما
زال الخطر الشیوعي بالثمانینیات بدأ األمریكان باالستحواذ على الدیموقراطیة والتخلي عن دیكتاتوریات

رعتھا الوالیات المتحدة.

حان الوقت لكسر ھذه الحلقة الرابطة بین البیت األبیض والدیموقراطیة وفك االرتباط بین الماركسیین
والدیكتاتوریات.

التحالف الروسي اإلیراني الھش في سوریة
الروسيالدورینطبیعةحولیدورالجدلبدأ٢٠١٥عامسوریةفيعسكریاًروسیاتدخلتأنمنذ

واإلیراني في سوریة، ھل وجد اتفاق وتنسیق بینھما على ھدف استراتیجي محدد أم ھو موجھ ومقتصر
حول األزمة السوریة فقط وإذا كان كذلك أال یوجد تضارب في المصالح واألھداف عند كل طرف على

سوریة، وأیضا في حال تضارب األھداف والمصالح بینھما فھل للنظام السوري القدرة على التوفیق
بینھما وفي نفس الوقت ممارسة مھام السیادة على األرض السوریة؟

بدایة البد من القول: أن ظروف وطبیعة المواجھة بین النظام مع الغرب تقوم على تغییر سلوك النظام
وال تستھدف تغیر النظام و إنھائھ، مما ساعد كثیرا  التقارب بین روسیا وإیران والتنسیق المشترك

بینھما لمنع سقوطھ ودعمھ عسكریا وسیاسیا واقتصادیا، كما یعتبر الطرفان أن استمرار ھذا الدعم ھو
ضمان الستراتیجیتھما في مواجھة امتداد النفوذ الغربي وتحدیدا الوالیات المتحدة األمریكیة، فھي ُتعتبر
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عدوا مشتركا للطرفین، ویمثل ھذا السبب أحد أھم عوامل التقارب بینھما في العدید من ملفات المنطقة ،
كما أصبح واضحا للمراقب، أن الطرفان متفقان على منع أي سیطرة للحركات اإلسالمیة السنیة ،

فالطرفان ینظران إلیھاعلى أنھا تشكل تھدیدا لألمن القومي للدولتین.

٢١فيوالسیاسةواألمنالدفاعمستوىعلىالطرفینلجانبینطھران،فيلھمااجتماعآخرفي
بینالتعاوناللھیانعبدأمیرحسیناإلیرانيالخارجیةوزیروصف،٢٠٢١عاممنالثانيتشرین

طھران موسكو في سوریة بأنھ: تجربة ناجحة تشكلت في إطار سلطة الحكومة السوریة وسیادتھا، إال
أنھ وفي نفس السیاق وبعیدا عن التصریحات الدبلوماسیة التي تفرضھا ضرورات التحالف بینھما، فأن
أغلب المھتمین بالشأن السوري یرون أنھ یبقى ھذا التحالف ھّشاً ومعّرضاً للھزات، بسبب تعقید شبكة
العالقات الدولیة واإلقلیمیة بین كل من النظامین من جھة، وبین  النظام العربي الرسمي وتحدیدا دول
الخلیج العربي والسعودیة من جھة أخرى، وكذلك بسبب العدید من التباینات بین أھداف كل منھما في

سوریة، لذلك تراھن بعض الدول العربیة، وكذلك عند بعض المحللین والمراقبین المھتمین بالملف
السوري في إمكانیة ابتعاد موسكو عن طھران إْن أمكن الدخول على نقاط االفتراق والخالف بینھما،

وتأتي في مقدمتھا ھیمنة موسكو على ملف الحل السیاسي في سوریة، فمنذ أْن عملت موسكو على
المخزونتدمیرتضمنالذي٢٠١٣أیلول١٤فيوالنظامواشنطنوبینبینھاالكیماوياتفاقتوقیع

الكیماوي في سوریة، ومنع توجیھ ضربة عسكریة على سوریة من قبل الغرب، وما تال ذلك من توافق
سیاسیا،السوریةاألزمةبحلالخاص٢٠١٥لعام٢٢٥٤الدوليالقرارصدورعندروسيأمریكي

فأن موسكو وعبر التوافق والتفاھم  مع واشنطن تقوم باألشراف بالوكالة عن النظام السوري على
العملیة السیاسیة  - التفاوضیة، بما فیھا اجتماعات اللجنة الدستوریة بین النظام والمعارضة السوریة.

ویؤكد المراقبون أبعد من ذلك من أن موسكو ھي المتحكم دون منافس في قرار النظام السوري ومسار
األزمة فیھا، فموسكو مھتمة بتأمین حل سیاسي في سوریة یؤمن لھا استقرار سیاسي وأمني وعسكري،
شریطة أن تبقى سوریة غیر خاضعة لھیمنة األمریكان، وأن ال تتأثر مكاسبھا الجیوسیاسیة والعسكریة

واالقتصادیة التي حققتھا عبر تدخلھا العسكري، وأن تستفید من مشاریع وأموال إعادة اإلعمار في حال
تحققھا، كما ترى  موسكو االستقرار السیاسي في سوریة سیؤدي إلى ضبط وجود الملیشیات المرتبطة
بإیران أو إخراجھا من سوریة، وھذا یساعد على إنھاء النفوذ اإلیراني على الجغرافیة السوریة ، كما

أنھا وفي أكثر من مناسبة أبدت استعدادھا إلنجاز الحل السیاسي مقابل تفاھمات دولیة، تضمن لھا
المكاسب التي تحققت وبقاء العقود الطویلة األجل التي أبرمتھا مع النظام السوري، كما استطاعت

موسكو أن تعقد تفاھمات مع إسرائیل الستھداف تواجد وتموضع الملیشیات اإلیرانیة  بھدف إضعاف
النفوذ العسكري اإلیراني على األرض السوریة، كما تسعى موسكو للسیطرة على ملف الثروات النفطیة

والغاز، وھذا یتعارض مع مساعي طھران لتمدید الغاز اإلیراني نحو أوروبا.

ومن جھة أخرى، فإن موسكو ترى في تحقیق حالة استقرار مستدامة سیمنحھا فرص كبیرة  للتمدد في
منطقة الشرق األوسط والخلیج العربي والمحور العربي الرافض للتمدد اإلیراني في المنطقة، إضافة إلى

أن ذلك سیمنحھا أیضا دورا إقلیمیا في السیاسة الدولیة مع الغرب األمریكي، وھذا لن یكلف موسكو
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الكثیر في ظل انسحاب واشنطن من منطقة الشرق األوسط  بعد اھتمامھا بالنمو االقتصادي الصیني
الكبیر، ھذا ال نجده عند طھران، فالكثیر من حسابات موسكو تتناقض مع توجھات إیران في سوریة،

فایران غیر متحمسة ألي مسار سیاسي أو تفاوضي بین النظام والمعارضة، وھي متمسكة بشخص
الرئیس األسد وال تبدي أي مرونة بالحدیث عن مصیره، كما ترى في استمرار الوضع الحالي ھو الذي
یؤمن بقاء مصالحھا، وأن بقاء الفوضى في سوریة یساعدھا على تحقیق مشروعھا والتمدد في المنطقة،

كما ترى ایران أن التمدد الروسي في منطقة الشرق األوسط وإبرامھا للعدید من العقود العسكریة
واالقتصادیة مع مصر والسعودیة والخلیج العربي والسودان سوف یؤدي إلى مقاربة جدیدة في المنطقة
یمكن أن تستفید منھا الدول العربیة، وبالتالي انبعاث دورھا الغائب في حل األزمة السوریة، بل وأكثر
من ذلك قد یبعث إلى تشكیل حلف عربي في مواجھة إیران ووجودھا ودورھا في المنطقة، وقد یدفع

النظام السوري لالنضمام إلیھ كما تراھن بعض الدول العربیة  للخروج من عزلتھ.

أما على األرض فتعتبر طھران أنھا ھي التي لعبت الدور األبرز خالل األزمة السوریة عبر میلیشیاتھا
المسلحة العدیدة، وھي عبر تلك الملیشیات ُتّشكل عامل ضغط على النظام وعلى الوجود الروسي في

سوریة وھذا ما دفع موسكو لالھتمام بامتالك قوة على األرض السوریة إضافة للقوة الجویة التي تملكھا
وھذا أیضا زاد من حدة التناقض بین موسكو من جھة وبین ایران من جھة أخرى، كما أن وجود

الملیشیات اإلیرانیة في الساحل السوري ومدنھا قد زاد  من حدة  غضبھا باعتبار أن الساحل السوري
یعتبر منطقة عسكریة لموسكو لوجود أھم قاعدة بحریة لھا في حوض البحر األبیض المتوسط، كما
تعتبر منطقة إدلب وشمال سوریة وشرقھا من أھم العوامل األخرى التي قد تفّجر التحالف الروسي-

اإلیراني، حیث أن طھران منزعجة من مراعاة موسكو للتوازنات مع أنقرة ومع أكراد سوریة، بینما ھي
تحاول مع النظام الھیمنة على ھذه  المناطق.

والسؤال المھم في ھذا األمر كیف للمعارضة السوریة والنظام العربي الرافض للتمدد اإلیراني في
المنطقة، في ظل وجود تلك المصالح المتضاربة والمتناقضة بین روسیا وإیران أن یدخال على تلك
المتناقضات وتفجیرھا بما یخدم الحل السیاسي في سوریة وفقا لبیان جنیف والقرارات الدولیة ذات

الشأن؟ ومن جھة أخرى فإن استمرار الحرب الروسیة – األوكرانیة سیفرض الكثیر من االصطفافات
اإلقلیمیة والدولیة وستغیر الكثیر من التفاھمات والتحالفات القائمة، وھذا مرتبط بسیاق ھذه الحرب

وخواتمھا، حیث مع انشغال موسكو في تلك الحرب، أصبح اھتمامھا في الملف السوري بحدوده الدنیا ،
فإن طھران ترى في ذلك فرصة لتوسیع نفوذھا العسكري واالقتصادي ، كما ترى أن  اقتراب توقیع

اتفاق إحیاء برنامجھا  النووي سیمنحھا بعد رفع العقوبات عنھا فرصة تعویض نقص النفط والغاز
الحاصل بسبب الحرب الروسیة -األوكرانیة  في األسواق العالمیة، وبالتالي ستلقى  الدعم األمریكي في

سوریة في مواجھة التمدد الروسي ،  وقد أفادت التقاریر مؤخرا أن الملیشیات اإلیرانیة وحزب هللا
اللبناني قد سیطرا على المواقع العسكریة التي انسحبت منھا القوات الروسیة للمشاركة بالحرب الدائرة

في أوكرانیا .
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من خالل ما تقدم ھل سیتفجر التحالف الروسي -اإلیراني بسبب ھذه الحرب، وفي حال عدم استطاعة
موسكو تحقیق أھدافھا من غزو أوكرانیا ھل سیؤدي ذلك إلى انھاء الوجود الروسي في سوریة، وإذا
كان ذلك، ھل یكون موقف النظام السوري الداعم للغزو الروسي على أوكرانیا سببا لتحریك الملف

السوري وإنھاء األزمة السوریة، وھل یستطیع النظام العربي الرسمي أن یعمل على مجمل تلك
المتناقضات بین روسیا وإیران أو بین روسیا والغرب األمریكي من أجل تقویض الوجود اإلیراني في

سوریة وفي المنطقة؟

لماذا لم تنتھ الماركسیة بانتھاء االتحاد السوفیاتي؟

یوسف الطویل
أولھماسببینعلىمبنیاًانتصارھاكان،1917أكتوبرفيالبلشفیةالروسیةالثورةانتصرتعندما

السلم (نتیجة الحرب العالمیة األولى) وثانیھما األرض (في توزیع األرض على الفالحین)، وفعلیا لم
تتجاوز الثورة الروسیة رأسمالیة الدولة في كل مفاصل حیاتھا حتى تفكك االتحاد السوفیاتي في عام

1991.

فإذا عدنا إلى المنھج الماركسي فإنھ یجب الفصل بین التجربة الماركسیة والماركسیة ذاتھا ، فالماركسیة
ھي منھج تحلیلي لبنیة سیاسیة اقتصادیة اجتماعیة ثقافیة والوصول إلنتاج التصور الماركسي لحلول

التناحرات التي تصیب مجتمعاً "ما" وإلعادة إنتاجھ مع تطویره ذاتیاً ، ولیست عقیدة ال یأتیھا الباطل أبداً
ولیست كلّیة القدرة، بل ھي تفاعل مع الممارسة الواقعیة والخصوصیات الوطنیة والقومیة والطبقیة، یتم

فیھا إلغاء العدید من المفاھیم حسب الزمان والمكان وجدل العام والخاص والخارج والداخل أو تطویر
مفاھیم أو االلتزام بمفاھیم معینة .

لقد تعامل االتحاد السوفیتي مع الحركة الشیوعیة العالمیة وفق منطق مصالحھ الخاصة، ولقد أوقع ھذا،
الحركة الشیوعیة العالمیة (بسبب تبعیتھا للمركز) في أخطاء نظریة وتصورات عقیمة وخاطئة

وممارسات غیر سلیمة إطالقاً ، فأصبحت حمایة النظام السوفیتي  ھي مھمة التضامن الطبقي العالمي
الرئیسیة، وااللتزام بتوجیھاتھ نقطة انطالق لتحدید السیاسات الوطنیة والقومیة واألممیة ، فلم یعد

لالجتھاد دور في تطویر الفكر الماركسي والمنھجیة الماركسیة والممارسة الشیوعیة ،ومن ثم فقد تم
تكفیر كل مخالف لسیاسة مركز الحركة الشیوعیة العالمیة.

لم تنتھي الماركسیة مع تفكك االتحاد السوفیتي ، بل یمكن أن یكون تفككھ وانتھاء تجربتھ انتصاراً
لوجھة نظر كارل ماركس ،حیث نّبھ ماركس إلى أنھ: ال یمكن أن تنتصر االشتراكیة في بلد متخلف بل

في بلد متطور من ناحیة مدى نضج العالقات الرأسمالیة، ففي بلد متخلف وزراعي كروسیا لم یتم
1991عامحتىالسوفیاتیةالتجربةفترةطوالاالشتراكیةالعالقاتباتجاهاالجتماعیةالبنیةتطویر
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عندما حصل تفككھ ،بل لم تتجاوز التجربة السوفیتیة رأسمالیة الدولة فعلیاً ،وبالتالي لم تتجاوز العالقات
الرأسمالیة التي تنتجھا الدولة الشمولیة وتعید إنتاجھا، فقد انتصرت الماركسیة أیضاً في تفككھ من ناحیة

التشویھ اإلیدیولوجي الذي مارسھ قادة االتحاد السوفیتي للماركسیة مما أدى النتشار الجمود العقائدي
والتخلف النظري والعملي وعدم احترام الرأي اآلخر والمخالف.

في الحقیقة لقد كان تفكك االتحاد السوفیتي لیس تبیانا لفشل المنھج الماركسي، بل بالعكس.

وفي ھذه اللحظات وأمام االنحالل القیمي للرأسمالیة الدولیة یتطلب الوضع من الحركات واألحزاب
الشیوعیة إعادة النظر في تطبیقات المنھج الماركسي باتجاه انفتاحھا على المعارف اإلنسانیة السیاسیة
واالجتماعیة، واألخذ بھا من أجل إثراء المنھج الماركسي وتطویره بما یالئم الحاجات وتغییر الواقع

القائم باتجاه عالم أفضل، فلسنا وحدنا في معركة إسقاط الرأسمالیة، بل ھناك العدید من الحركات
اإلنسانیة واالشتراكیة والیساریة، والتي لھا نفس الھدف وإْن اختلفت الرؤى والتصورات المرحلیة

والمستقبلیة.

ھل حقّاً ماتت األحزاب واألیدیولوجیا؟

نادر عازر
ُیعّبر العدید من الناشطین في المجال السیاسي من المستقلّین، سواء في سوریا أو الدول العربیة األخرى،

التي ال حیاة سیاسیة فیھا وال انتخابات حرة ونزیھة، عن مواقف ُمتحّفظة وُمتململة من األحزاب
باعتبارھا أصبَحت موضة قدیمة، ویترّفعون عن األیدیولوجیات وكأنھا اختَفت فجأة من الدنیا وباتت من

غیاھب التاریخ، ویرون أّن مجرد الحدیث عنھا أمر مخزي وبعیداً عن الحداثة.

كما ُیبدي العدید من المستقلین، وممن یسّمون أنفسھم ب "الشیوعیین السابقین"، امتعاضھم عند كل
خالف بین األحزاب ضمن أي تحالف یتواجدون فیھ، ویرون أن الحزبیین أنانّیون ویمّثلون مصالح

ضیقة وقصیرو نظر، فیما ھم كمستقلین یعّبرون عن مصالح أكثر وطنیة ویمتازون بنظرة استراتیجیة
واسعة، وأفكارھم حاضنة للجمیع ویبذلون أنفسھم في سبیل اآلخرین، رغم أن معظمھم یتخلّون عن

تحالفاتھم عندما ال یحصلون على المناصب التي یریدونھا!

لكن ھل حقاً لألحزاب السیاسیة مصالح ضیقة فقط؟ وھل الخالفات والتناحرات السیاسیة تعّبر عن
التخلّف؟ وھل فعالً ماتت األیدیولوجیا وأصبح التمّسك بھا من عالمات الجھل؟ وكیف تدار الدول

المتقدمة والدیمقراطیة؟
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بحسب معجم أوكسفورد فإّن اإلیدیولوجیا ھي: "نظام من األفكار والمثل العلیا، خاصة تلك التي تشّكل
أساس السیاسات النظریة االقتصادیة أو السیاسیة". وفي تعریف ثاٍن ھي: "مجموعة المعتقدات الممیزة

لمجموعة اجتماعیة أو فرد".

أما لدى الموسوعة البریطانیة "بریتانیكا" فإّن اإلیدیولوجیا معّرفة بثالثة أشكال:

ثقافة.أوجماعةأولفردممیزتفكیرمحتوىأوطریقة-١

سیاسیاً.اجتماعیاًبرنامجاًتشّكلمتكاملةوأھدافونظریاتتأكیدات-٢

اإلنسان.حیاةأوالثقافةحولخاصةالمفاھیممنمنھجیةمجموعة-٣

وتعّرف األیدیولوجیا أیضاً بأنھا مجموعة من المعتقدات أو الفلسفات المنسوبة إلى شخص أو مجموعة
من األشخاص.

وبحسب المفھوم الماركسي لألیدیولوجیا فإنھا كلمة تصف مجموعة من األفكار والمعتقدات السائدة في
المجتمع، وتعمل كبنیة فوقیة للحضارة، وتشمل األعراف والثقافة، وتستخدم لتبریر سلطة وامتیازات

الطبقة الحاكمة.

ویذكر كارل ماركس وفریدریك إنجلز في مؤلف األیدیولوجیا األلمانیة: إّن األیدیولوجیا تمثل إنتاج
األفكار والمفاھیم والوعي، وكل ما یقولھ ویتخیلھ ویتصوره اإلنسان، وتشمل أشیاء مثل السیاسة

والقوانین واألخالق والدین والمیتافیزیقیا.

ویركز ماركس وإنجلز على أن األفكار الحاكمة لعصر معین ھي تلك الخاصة بالطبقة الحاكمة، وھي
لیست أكثر من تعبیر مثالي عن العالقات المادیة السائدة التي یتم استیعابھا كأفكار.

من ناحیة أخرى، ُتعتبر األیدیولوجیا والتناحرات السیاسیة وصراع المصالح والتحالفات من البدیھیات
بالنسبة للدول التي لدیھا دیمقراطیة وحیاة سیاسیة وانتخابات، وھي متجّذرة في تلك المجتمعات ألنھا

تمّثل نظرة وموقف المواطنین، كأفراد وتجّمعات، من عالمھم المحیط.

كما ُتعتبر األحزاب السیاسیة ركناً أساسیاً من أركان الدیمقراطیة، وتعبیراً مكّثفاً عن مصالح المواطنین
في المجتمع وفق اصطفافھم السیاسي والطبقي والفكري وأحیاناً القومي والطائفي. ولكل حزب

أیدیولوجیا معینة یعتنقھا أو یدمج بین عدة أیدیولوجیات.

ومن المعروف أن ما یرّسخ الدیمقراطیة ویمنع تسلّط أكثریة ما على اآلخرین ھو الدستور، وحیاد الدولة
ومؤسساتھا تجاه المواطنین، وتداول السلطة، واحترام حقوق اإلنسان.

وبنظرة سریعة على أكبر األحزاب في بعض الدول الدیمقراطیة نجد توجھاً أیدیولوجیاً واضحاً (أو
توّجھات) في فكرھا وخّطھا وبرنامجھا السیاسي.
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في الوالیات المتحدة األمریكیة، یحتضن الحزب الدیمقراطي مجموعة فصائل أیدیولوجیة أكبرھا تعتمد
اللیبرالیة الجدیدة، وتشمل أیضاً ُمحافظین ووسطیین ومن یسار الوسط واشتراكیین دیمقراطیین

ویساریین شعبویین.

أما الحزب الجمھوري یحتضن مجموعة فصائل أیدیولوجیة أخرى أكبرھا تعتمد الفكر المحاِفظ، وتشمل
أیضاً وسطیین، ومحافظین جدد، وتحّرریین، ویمین مسیحي، ویمین شعبوي.

وفي بریطانیا یتبنى حزب العمال األیدیولوجیا االشتراكیة الدیمقراطیة (أو االجتماعیة) والدیمقراطیة
االشتراكیة، ویعتبر من یسار الوسط. أما حزب المحافظین یتبنى أیدیولوجیا محافظة، ولیبرالیة اقتصادیة

ویعتبر من یمین الوسط.

وفي ألمانیا یتبني الحزب الدیمقراطي االشتراكي (أو االجتماعي) األیدیولوجیا الدیمقراطیة االشتراكیة.
أما حزب االتحاد الدیمقراطي المسیحي یتبنى ما یعرف بالدیمقراطیة المسیحیة واللیبرالیة المحافظة، فیما

یتبنى حزب الیسار "دي لینكھ" الدیمقراطیة االشتراكیة والیساریة الشعبویة.

وفي فرنسا یتبنى حزب الجمھوریة إلى األمام األیدیولوجیا اللیبرالیة، أما حزب الجمھوریون یتبنى
اللیبرالیة المحافظة والمسیحیة الدیمقراطیة وما یسمونھ بالدیغولیة، ویعتبر من یمین الوسط، فیما یتبنى

الحزب االشتراكي األیدیولوجیا االشتراكیة الدیمقراطیة.

وفي الھند یتبنى حزب بھارتیا جاناتا األیدیولوجیا القومیة الھندوسیة والمحاِفظة واللیبرالیة الجدیدة
والشعبویة الیمینیة، فیما یتبنى حزب المؤتمر الوطني الھندي اللیبرالیة االجتماعیة وما یعرف بالخیمة

الكبیرة الجامعة.

وفي الیابان یتبنى الحزب الدیمقراطي اللیبرالي األیدیولوجیا المحاِفظة واللیبرالیة الجدیدة والقومیة
الیابانیة، أما الحزب الدستوري الدیمقراطي یتبنى اللیبرالیة واللیبرالیة االجتماعیة، فیما یتبنى حزب

كومیتو المحافظة االجتماعیة وما یعرف بالبوذیة الدیمقراطیة، أما حزب استعادة الیابان یتبنى
األیدیولوجیا المحافظة واللیبرالیة الجدیدة والیمین الشعبوي.

وفي دولة االحتالل اإلسرائیلي یتبنى حزب اللیكود األیدیولوجیا المحاِفظة، واللیبرالیة الوطنیة
واالقتصادیة، والصھیونیة، والیمینیة الشعبویة، أما حزب یش آتید (ھناك مستقبل) یتبنى اللیبرالیة
والعلمانیة وما یسمى باللیبرالیة الصھیونیة وفكرة حل الدولتین. فیما یتبنى حزب شاس الصھیونیة

والشعبویة والمحافظة االجتماعیة والدینیة. أما حزب أزرق أبیض یتبنى الصھیونیة واللیبرالیة
االجتماعیة.

واألمر مشابھ في دول عدیدة أخرى بدءاً بالسوید والنرویج والدنمارك وإسبانیا، ومروراً بكوریا الجنوبیة
وأسترالیا ونیوزیلندا، وانتھاء بالبرازیل واألرجنتین.

9



��� ��� ���������� ��������� ��
�������������

������)( ���� ����������)٦٣(���� ��
��/� ��� ��

ٔ
�٢٠٢٢

المثیر لالستغراب، من بعض المستقلین، أو "الشیوعیین السابقین"، أنھم یرون األیدیولوجیا واألحزاب
وكأنھا شر مطلق وبؤرة مشاكلنا، وكأن األحزاب التسلّطیة التي كانوا بھا، والدول االستبدادیة التي

یعیشون (أو عاشوا بھا) بھا، ھي التجسید الوحید واألوضح لمعنى األیدیولوجیا واألحزاب.

وبالتالي تكّونت في ذھنّیتھم رّدة فعل، ترغب بالتعاكس مع ماضیھم المتأّثر بسنوات االستبداد سواء داخل
الحزب أو خارجھ على مستوى البلد، وجعلتھم یبّشرون بأن ترك األحزاب واألیدیولوجیا (مثلما فعلوا
ھم) سیدخلنا في عالم الحضارة والتنویر، ویبتكرون عالماً طوباویاً غیر موجود، ویدعون إلى اللحاق
بركب الحداثة، التي تعني لھم التقاط األفكار من ھنا وھناك، وكأنھا "بوفیھ مفتوح" یمكن انتقاء ما ھو

مناسب منھا بحسب الرغبة.

ما یثیر الغرابة أكثر، أن العدید من الناشطین المستقلین و "الشیوعیین السابقین" یعیشون فعالً في دول
دیمقراطیة، ویفترض أن تكون مفاھیم األیدیولوجیا واألحزاب بدیھیة لدیھم. لكن ربما فاتتھم الحیاة

السیاسیة واالنتخابات التي تجري من حولھم، أو انتقلوا من فقاعة ستالینیة إلى أخرى.

صحیح أن العالم تغّیر، وكذلك المجتمعات والتكنولوجیا والسیاسة، وبات لألیدیولوجیات فروع عدیدة،
لكن ھذا ال یعني أنھا اندثرت وماتت، وال أن التوجھ نحو التحّرر واللیبرالیة یلغي وجود األیدیولوجیا،

ألن ما غاب عن ذھن المستقلین أن اللیبرالیة نفسھا ھي أیدیولوجیا.

إن كانت مشكلة المستقلین مع االستبداد والتعّصب والتطرف والطائفیة وإقصاء اآلخر، فھذا موضوع
آخر تماماً، ال یبّرر خلع أفكار الناس ومعتقداتھم والتخلي عن كل شيء، وال یضع الذنب في رقبة

األحزاب أو األیدیولوجیا، ألن الدساتیر وھیاكل الدول وأنظمتھا ھي التي تضع القواعد الناظمة للحیاة
فیھا، من أجل تداول السلطة وعدم التسلّط على أحد واحترام حقوق اإلنسان.

وختاماً یمكن التذكیر بأنھ ال توجد دولة دیمقراطیة بال أحزاب، وال توجد أحزاب حقیقیة بال أیدیولوجیا.

الحیاد والتھدیدات الوجودیة

محمد أسعد
إنھا محادثة تجري في العواصم الوطنیة في جمیع أنحاء أوروبا ، حیث دفعت القنابل الروسیة التي تسقط

على المدن األوكرانیة المخاوف بشأن األمن إلى مستویات لم نشھدھا منذ نھایة الحرب الباردة. بالنسبة
لدول االتحاد األوروبي التي لیست أعضاء في الناتو ، فإن االحتمال المفاجئ الذي لم یعد یتخیل حدوث
مواجھة بین موسكو والغرب یثیر تساؤالت حول ما إذا كان الحیاد العسكري مرغوًبا - أو حتى ممكًنا.
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حتى في إیرلندا ، وھي إحدى الدول األوروبیة األبعد عن القتال ، بدأ صانعو السیاسة في إعادة النظر
في موقف استراتیجي متجذر في تاریخ البالد ما بعد االستعمار وأعید التأكید علیھ مراًرا وتكراًرا في

القرن منذ ذلك الحین.

قالت كاثال بیري ، العضوة المستقلة في البرلمان األیرلندي التي تدعو إلى سیاسة دفاعیة أكثر قوة:
"أخیًرا ، یبدو أنھ یمكنك بالفعل التطرق إلى الموضوع". "في الماضي ، إذا ذكرت مخاوف بشأن موقف

أیرلندا من الحیاد ، فقد اُتھمت بإثارة الحروب."

التداخل بین عضویة االتحاد األوروبي وحلف الناتو واسع ولكنھ غیر كامل. ال یقتصر األمر على أن
التحالف العسكري أوسع نطاًقا - بما في ذلك دول مثل الوالیات المتحدة وكندا وتركیا - فھناك ست دول

في االتحاد األوروبي لم تنضم إلى الناتو ألسباب استراتیجیة أو جغرافیة أو تاریخیة.

بالنسبة ألیرلندا ، یكمن السبب في المقام األول في تاریخھا كدولة مستعمرة وعالقتھا المضطربة مع
بریطانیا التي احتلت الجزیرة بدرجات متفاوتة لعدة قرون. القتال الدائر في البالد من أجل االستقالل في
أوائل عشرینیات القرن الماضي والحرب األھلیة الالحقة لم یترك قادتھا الجدد رغبة كبیرة في االنضمام

إلى تحالف عسكري إلى جانب المملكة المتحدة.

ظلتلكنھاالمتحدةالمملكةعناستقاللھامنعامبعد1923عامفياألممعصبةإلىأیرلنداانضمت
محایدة بشكل مثیر للجدل في الحرب العالمیة الثانیة. حجة مماثلة انتصرت الیوم حول مسألة عضویة

الناتو في الستینیات.

على الرغم من أن مفھوم الحیاد غیر مقنن في دستور أیرلندا ، فقد تم التأكید على الفكرة مراًرا وتكراًرا
.1973عاممنذاألوروبياالتحادفيالبالداندماجأثناء

االتحادمعاھدةعلىالمقترحةالتغییراتأنإلى1987عامالعلیاللمحكمةتاریخيحكمخلصوقد
األوروبي تتطلب تعدیل الدستور األیرلندي عبر استفتاء - مما یمھد الطریق للتصویت المنتظم كلما

اقترحت بروكسل تغییر معاھدة االتحاد األوروبي.

ونتیجة لذلك ، كانت المخاوف بشأن تكامل االتحاد األوروبي - ال سیما في مجال األمن والدفاع - ُتطرح
بانتظام عندما تبنت أیرلندا المعاھدات المختلفة للكتلة ، وحصلت أیرلندا على توضیح من بروكسل بأن

مقترحات االتحاد األوروبي بشأن الدفاع لم تؤثر على موقفھا بعد رفضھا. معاھدة لشبونة للمرة األولى.

وضعت الحرب في أوكرانیا تركیًزا جدیًدا على الموقف الدفاعي للبالد.

یجادل البعض ، مثل بیري ، النائب المستقل، بأن دبلن قد اختارت بالفعل جانًبا متجاوزة الحیاد. تسمح
أیرلندا على سبیل المثال للقوات األمریكیة بالھبوط في مطار شانون على ساحلھا األطلسي ، وھي
سیاسة استمرت حتى أثناء حرب العراق فیما رفضت سویسرا دخول الطائرات األمیركیة  مجالھا
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PESCOمثلاألوروبيلالتحادأمنیةمبادراتعلىأیًضادبلنوقعتالحرب.تلكأثناءالجوي
المشتركة).والدفاعاألمن(سیاسةCSDPوالدائم)المنظم(التعاون

یجادل منتقدو موقف دبلن الحیادي بأن ما لم تفعلھ دبلن ھو استثمار كاٍف في الدفاع عن نفسھا. قال
مارك میلیت ، رئیس األركان السابق لقوات الدفاع األیرلندیة: "إن أیرلندا ھي األقل إنفاًقا على الدفاع

دولة".27عددھاالبالغاألوروبياالتحادفياألعضاءالدوللجمیعاإلجماليالمحليالناتجمنكنسبة

على وجھ الخصوص ، تفتقر البالد إلى القدرة على تحدید جمیع الطائرات التي تمر عبر مجالھا الجوي
، أو إلجراء مراقبة تحت السطح لما یقرب من ملیون كیلومتر مربع من قاع البحر الذي یحیط بالبالد.

وأشار تقریر أصدرتھ المفوضیة الشھر الماضي إلى تحدیات ضخمة تواجھ قوات الدفاع في البالد ،
والتي تعتمد بشكل كبیر على بریطانیا والوالیات المتحدة للحصول على المساعدة.

ھناك مخاوف بشأن استعدادھا ألي عدوان محتمل ، بما في ذلك الھجمات المختلطة. أبرز الھجوم
السیبراني العام الماضي على النظام الصحي في البالد من قبل الروس والتدریبات المخطط لھا من قبل
البحریة الروسیة قبالة الساحل األیرلندي قبل أسابیع فقط من الغزو األوكراني ، وضعف أیرلندا كدولة

غیر منحازة في االتحاد األوروبي منفصلة جغرافیاً عن بقیة القارة.

دبلن لیست العاصمة الوطنیة الوحیدة المنخرطة في حوار وطني حول األمن والحیاد. حتى دول االتحاد
األوروبي المحایدة عسكریا انضمت إلى بقیة الكتلة في فرض عقوبات اقتصادیة على روسیا والتي ندد

بھا فالدیمیر بوتین ووصفھا بأنھا "شبیھة بإعالن الحرب".

في مارس ، بعد وقت قصیر من الغزو الروسي ، أعلنت الدنمارك ، العضو في الناتو ، أنھا ستجري
استفتاء في األول من یونیو على االنسحاب من سیاسة الدفاع في االتحاد األوروبي التي تفاوضت بشأنھا

بعد معاھدة ماستریخت. قال رئیس الوزراء الدنماركي میت فریدریكسن: "العصور التاریخیة تتطلب
باالتحادالخاصةCSDPمھامفيبالمشاركةللبلدسیسمحبنعمالتصویتتاریخیة".قرارات

األوروبي.

تواجھ النمسا أیًضا أسئلة حول الحیاد الرسمي الذي تبنتھ منذ الحرب العالمیة الثانیة ، وھو الموقف الذي
ساعدھا في جذب مؤسسات مثل األمم المتحدة والوكالة الدولیة للطاقة الذریة.

قالت وزیرة الدفاع النمساویة كلودیا تانر إنھ ال توجد خطط لتغییر سیاسة الحیاد النمساویة. وقالت
لصحیفة بولیتیكو: "بالنسبة لي وللحكومة بأكملھا ، من الواضح جًدا أننا لن نلمس الحیاد العسكري للنمسا

، وھو حیاد مكرس أیًضا في دستورنا".

ومع ذلك ، مثل أیرلندا ، في حین أن النمسا لیست عضًوا في الناتو ، فإنھا تشارك في جھود االتحاد
األوروبي الدفاعیة. وقال تانر إن البالد "ستساھم بنشاط في زیادة تطویر سیاسة الدفاع واألمن المشتركة

لالتحاد األوروبي" من أجل مواجھة التحدیات األمنیة للكتلة. على سبیل المثال ، قالت فیینا إنھا تخطط
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مقننھوكما،جندي5000إلىتصلسریعانتشارقدرةإلنشاءاألوروبياالتحادخطةفيللمشاركة
في اقتراح البوصلة االستراتیجیة الذي وافق علیھ الوزراء ھذا األسبوع.

بعض البلدان لیس لدیھا مجال كبیر للمناورة. یستمر وضع قبرص كجزیرة مقسمة وعالقتھا المضطربة
مع تركیا في تعقید احتمالیة انضمام الدولة إلى حلف الناتو ، ولھذا السبب ، تظل الدولة الوحیدة في
االتحاد األوروبي التي لیست جزًءا من مبادرة الشراكة من أجل السالم التابعة لحلف الناتو. تواصل

استضافة القواعد البریطانیة الكبیرة في الجزیرة.

اآلخرون ببساطة لیسوا مھتمین. في مالطا ، حیث تمت كتابة الحیاد أیًضا في الدستور ، أظھر استطالع
لمالموقف.ھذاعلىالحفاظیؤیدونمالطاسكانمنبالمائة63أنالحربمنقصیروقتقبلُنشر

یصبح الحیاد مشكلة في الحملة قبل االنتخابات البرلمانیة التي تجریھا مالطا في نھایة األسبوع االسبوع
2022مارسمناألخیر

یكون النقاش أكثر صلة بموضوع الحیاد في المناطق الشمالیة لالتحاد األوروبي. في عالمة على تغیر
،روسیامعكیلومتر1300بطولحدودفيتشتركاناللتان،وفنلنداالسویدوزیراحضر،الزمن

عدممنالرغمعلى،2022مارسھذامنسابقوقتفيبروكسلفيللناتواستثنائیاوزاریااجتماعا
كونھما أعضاء في الحلف.

قال ألكسندر ستاب ، رئیس الوزراء الفنلندي السابق الذي دعا إلى االنضمام إلى الحلف: "ستكون فنلندا
عندمافبرایر24فيالمحطةالقطار"غادرذلك".منتماًمامتأكدأنا...آجالًولیسعاجالًالناتوفي

ھاجم بوتین أوكرانیا."

في16و،الناتوعضویةیؤیدونالسكانمنالمائةفي62أنأظھرحدیثاستطالعإلىستابوأشار
المائة یعارضون ذلك.

"الطلب القادم من فنلندا لیس مسألة" إذا "، إنھا مسألة" متى ". وإذا سألتني السؤال "متى" ، فأقول إنھا
لن تكون أیاًما ، ولن تكون أسابیع ، ولكنھا ستكون في غضون بضعة أشھر ".

في السوید ، تجاوز دعم االنضمام إلى الناتو معارضة الحلف ألول مرة ھذا الشھر ، وفًقا الستطالع
للرأي. استبعدت رئیسة الوزراء السویدیة ، ماغدالینا أندرسون ، من یسار الوسط ، االنضمام إلى

التحالف ، لكن مفوضة االتحاد األوروبي إیلفا جوھانسون أبلغت حدًثا في بولیتیكو ھذا األسبوع أنھ في
حال قررت السوید االنضمام ، فستكون بالشراكة مع فنلندا.

وافق ستاب. قال: "أعتقد أنھ سیكون من المفید لكل من السوید وفنلندا ، أن نتحد مًعا ولیس بشكل
منفصل". "ولكن ما أقولھ أیًضا ألصدقائي السویدیین ... ھو أنھم یجب أن یفھموا أن فنلندا قد أخذت

زمام المبادرة في ھذه العملیة ، وسوف ندخل في حلف الناتو سواء ذھبت السوید أم ال."
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الدولة األخرى التي شاركت في محادثة حول الحیاد ھذه األیام ھي أوكرانیا. وقد قالت موسكو إنھا
تعتبر رغبة أوكرانیا في االنضمام إلى الناتو تھدیًدا أمنًیا. استشھدت بالنمسا كمثال ، واقترحت إمكانیة

إحالل السالم إذا وافقت أوكرانیا ، من بین أمور أخرى ، على إعالن "الحیاد".

ما الذي سیعنیھ ھذا بالضبط من الناحیة العملیة ال یزال غیر واضح. ستنتھي عضویة الناتو ، لكن ھل
سیتعین على أوكرانیا التخلي عن تطلعاتھا لالنضمام إلى االتحاد األوروبي ، الذي تتضمن معاھداتھ بنًدا
للدفاع المشترك ؟ ھذا وقد أصرت كییف على أنھا ترید ضمانات أمنیة في حال قامت بالتسجیل في مثل

ھذا الترتیب. سیشجع الكثیرون في البالد أیًضا تعریف عدم االنحیاز الذي تتبناه فنلندا والسوید - وال
یمكن تحقیق الحیاد الحقیقي إال إذا كان لدى الدولة القدرة على الدفاع عن نفسھا.

عندما یكون المجتمع منقسماً (المثال األوكراني)

محمد سید رصاص
2022\4\10برس"،نورث"وكالة

تثبت تجربة مایقرب من ثلث قرن من الزمن على قیام الدولة األوكرانیة بأن كالم الرئیس الروسي
ھو1922عامفيلینینكانمصطنعة.كدولة،"أوكرانیاعن2022شباط21فيبوتینفالدیمیر

صانعھا ومھندسھا المعماري"، لم یكن بعیداً عن الصواب،عندما رأینا مجتمعاً انفجرت بنیتھ بالتدریج
إلى شظایا ،ثم كانت أزمتھ البنیویة وقوداً أشعل أكبر أزمة عالمیة بعد الحرب العالمیة الثانیة.دراسة

التجربة األوكرانیة ھنا ھي محاولة مقاربة لمثال توجد أشباه لھ في عشرات المجتمعات بدول متفرقة
،وھي عدیدة في منطقة الشرق األوسط.

ھنا،إذا نظرنا من منظار قومي فإن كالم بوتین صحیحاً،حیث یوجد  الروس في إقلیم دونباس في الشرق
وأغلبیة روسیة من حیث القومیة أو اللغة في مدن خاركیف ودنیبروبتروفسك وأودیسا، وحیث ھناك

بعد1939عامالسوفیاتيلالتحادستالینضمھالذيلفیف،مدینةوعاصمتھغالیسیاإقلیمعندالغرب
معاھدتھ مع ھتلر حیث األغلبیة كاثولیكیة، والتي تشعر بارتباط مع العاصمة البولندیة وارسو أكثر من

ارتباطھا بكییف التي ھي منقسمة لغویاً بین الروسیة واألوكرانیة. ولكن لینین لم یكن یفكر كما یفكر
بوتین، فالقائد البلشفي كان یرید عند إنشاء االتحاد السوفیاتي دولة عابرة للقومیات تقوم على اتحاد

طوعي ال تسودھا القومیة الروسیة كما كان الحال زمن القیاصرة التي سمیت امبراطوریتھم "سجن
الشعوب"،بل ھناك مساواة بین القومیات واإلثنیات في مجتمع جدید یتجھ نحو بناء تجربة اشتراكیة وفق

(وأیضا1991ًعامتفككھبعدماالسوفیاتياالتحادتجربةتثبتالصددھذاماركسیة.فيأیدیولوجیة
عبر تفككھ) بأن المسألة القومیة لم تحل ھناك، والتجربة األوكرانیة ھي مثال متفجر على ذلك.
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كانون1فيسوفیاتیةكجمھوریةیومذاكحدودھا،وفقمستقلةكدولةأوكرانیاقیامعلىاالستفتاءعند
جرىاألصوات،ثممنبالمئةوتسعیناثنینإلىیصلبنعمالجوابكان،1991عاممناألول

26یومفيتفكیكھعندعشرالخمسالسوفیاتياالتحادجمھوریاتبینالقائمةبالحدودمتبادلاعتراف
بالشرق،دونباسإقلیموفيالقرمجزیرةبشبھاالستفتاءفيالنسبأقلكانت.1991األولكانون

ولكنھا لم تنزل بقول النعم عن النصف،ووسطیاً صوت روس أوكرانیا في الشرق (دونباس)، والشمال
معبالمئة%55بنسبةوالقرم(أودیسا)،والجنوب(دنیبروبتروفسك)،والوسط(خاركیف)،الشرقي

قیام الجمھوریة الجدیدة، فیما كانت النسب األعلى عند غیرھم في الوسط والغرب.

عند قیام الجمھوریة الجدیدة كان ھناك اتحاداً ثالثیاً بین مسؤولي اإلدارة السوفیاتیة السابقة في كییف
وأغلبھم من مدینتي دونیتسك ودنیبروبتروفسك (مكان مولد لیونید بریجنیف) وبین النخبة األكادیمیة
والثقافیة والتقنیة في الغرب وقادة الحركة النقابیة العمالیة  باقلیم دونباس في الشرق األكثر تصنیعاً

والغني بمناجمھ من الفحم والحدید.وقد كان ھناك وعیاً بالتفاوت القومي- اللغوي في أوكرانیا الجدیدة
وكذلك  بالتفاوت بین المناطق في النمو حیث الشرق األكثر تصنیعاً  والغرب األكثر تحضراً، وحتى عام

األكثربیالروسیامعظلتالتيالجدیدةالدولةفيوالتفوقللمكانةرمزاًبالروسیةالتكلمكان2004
ارتباطاً مع الدولة الروسیة الجدیدة في موسكو.

فسادضدأساساًكانت،والتي2004الثانيتشرینفيالبرتقالیةالثورةرحممنوولدتظھرتولكن
وسوء إدارة النخبة الجدیدة في الدولة الناشئة، نزعة قومیة أوكرانیة كانت بالتضاد مع تلك النخبة

الحاكمة، التي ظلت على ارتباط وثیق مع الكرملین ولھا نوستالجیا عمیقة نحو الماضي السوفیاتي وعداء
ثورةوبخالف2004ثورةفيتطرح،لماألوروبي.ھنا،األمیركي-للغربسیاسيثقافي-فكري-
بروكسلإلىأمالكرملینموسكوإلىاألمني:-السیاسيأوكرانیاانتماءمسألة،2014عامكییفمیدان

حلف األطلسي- الناتو، بل طرحت مسألة الھویة للدولة الجدیدة، فیما كان الموضوع قد أھیل علیھ تراب
یومفيالسوفیاتیةاألوكرانیةالجمھوریةفيالمواطنینكلاعتبرعندما1991عاممنذلتغطیةخفیف

القومیةعنالنظربغضالجدیدة،الجمھوریةفيأوكرانیونمواطنون1991االولكانون1استفتاء
1939عامحتىالبولندیةالدولةمنجزءاًغالیسیاكانتعندماالماضيعنالنظروبغضواللغة

.1954عامحتىالسوفیاتیةروسیاجمھوریةمنجزءاًالقرمجزیرةشبھكانتوعندما

وقد لوحظ إحیاء القومیة األوكرانیة وتفضیل اللغة األوكرانیة في زمن الرئیس فیكتور یوشینكو
1959-1909باندیراستیبانأوكرانیا"إلى"بطلوساممنحإلىبھاألموروصلتوقد2004-2010

"،UPAاألوكرانالمقاتلین:"جیشالعسكريوجناحھا"OUN-Bاألوكرانالقومیین"منظمةقائد
للبولندیینالممنھجةالعرقیةالتصفیةفيوشارك1944-1941بفترةالنازياالحتاللمعتعاونالذي

والروس والیھود في المناطق المحتلة،ثم تعاون باندیرا مع واشنطن ولندن بفترة الحرب الباردة حتى تم
المتطرفةاألوكرانیةالقومیةالمنظماتصعودبرزیوتشنكوبفترة.1959عاممیونیخفيبالسماغتیالھ

وھياألصوات،من%10،4بنسبة2012برلمانانتخاباتفينالتالتيالحریة""سفوبودا-مثل
%في4،7ول2014آذارانتخابات%في5،2لأصواتھانزلتثملباندیرا،استمراراًنفسھاتعتبر
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%ثم7،4نسبة2012آذارانتخاباتفينالالذيالرادیكاليوالحزب،2014أولتشرینانتخابات
انبثقتمنھاالتي"PUأوكرانیا"مواطنومنظمةثمبالبرلمان،للتمثیلالالزم%5الحاجزتحتنزل

"كتیبة آزوف"العسكریة المتطرفة التي تحارب حتى اآلن كردیف للقوات المسلحة األوكرانیة. وھناك
سوى2019أیاربرلمانانتخاباتفيالمتحدتكتلھینللمحیثاألوكرانيالقوميالیمینقوةفينزول
مناطقفيكانتوالسیاسیةالفكریةنخبتھفیماغالیسیافيقوتھتركزویالحظاألصوات،%من2،1

االختالط بین الروس واألكران مثل مدینة خاركیف حیث األوكران أقلیة.

2010انتخاباتفيثانیةاتجھوالذلكلألوكران،بدیلتقدیمفيیوتشنكوحكمفشلست،سنواتخالل
الرئاسیة النتخاب فیكتور یانوكیفیتش الموالي لموسكو وھو زعیم "حزب المناطق"،وقد جلب معھ لكییف

نخبة إداریة جدیدة من منطقة مولده في دونیتسك باقلیم دونباس .خالل أربع سنوات اتصف حكم
یانوكیفیتش بالفساد والقمع ومواالة موسكو والعداء للغرب ،لذلك كانت ثورة المیدان ضده في كییف من

برنامجاًتحوي،2014شباط21فيالرئاسيالقصرمنھربھحتى2013الثانيتشرین30یوم
رباعیاً مضاداً:ضد الفساد والقمع وفك االرتباط بموسكو واالتجاه نحو عضویة االتحاد األوروبي والناتو.

ومناطقكییفأوكرانیيومناألوكرانيالغربمنأغلبھمبالمیدانالمتواجدونكان2014كییففي
الوسط .معظمھم شباب وغیر حزبیین،مع میول لیبرالیة غربیة،وقلة منھم كانوا من الیمین المتطرف

القومي األوكراني،مع غیاب لروس دونباس وخاركیف ودنیبروبتروفسك وأودیسا، فیما كان األخیرون
األوكران.منأقلبنسبةولو2004عامالبرتقالیةالثورةفيمتواجدین

االتجاهحیثمنأوكرانیالجمھوریةسیاسيفكري-تشظيعناعالنا2014ًكییفمیدانوعملیاً،كان
البرتقالیة2004ثورةكانتاألوروبي،فیماواالتحادالناتوبروكسلنحوغرباًأمموسكونحوشرقاً
عنتعبیرا2010ًعامیانوكیفیتشانتخابكانوقدالجدیدة،القومیةاألوكرانیةالھویةلوالدةرحماً

إمكانیة متجددة نحو الزواج األوكراني  بین أوكرانیي وروس أوكرانیا ،ولكن طریقة حكمھ وتبعیتھ
لموسكو جعلت المعارضة ضده تكون أیضاً معارضة للكرملین واتجاھاً نحو الغرب، إال أن ھذا قد جعل

سقوطھ اعالناً لطالق من قبل أغلبیة اجتماعیة روسیة في اقلیم دونباس بفرعیھ في منطقتي دونیتسك
خاركیفروسعندالمفاجأةكانتفیما،1991أوكرانیامعالقرمجزیرةشبھوفيولوھانسك

ودنیبروبتروفسك وأودیسا الذین كانت میولھم االندماجیة مع األوكرانیین مخالفة للنزعة االنفصالیة في
أزمةوقودمننیرانھااندلعتالتي،2022حربفيبقوةیظھراآلننجدهماوھووالقرم،دونباس
الحدود.خارجمنشخصاًكانالثقابعودأشعلمنأنولو،2014
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الیسار في ظّل األزمة الروسیّة - الغربیّة

عوض عبد الفتاح
٢٠٢٢آذار٤"٤٨"عربموقع

ھل یحتاج العالم إلى الیسار، وإلى منظومتھ الفكریة واألخالقیة، وھل ھو ذو شأن في القرارات الدولیة
الكبیرة؟ ولكن أّي یسار وكیف نحدده في ظل كل التحوالت العالمیة الجارفة، وھل ھناك من یھتم

بموقفھ، خصوًصا في ظرف األزمة الروسیة - الغربیة الحالیة شدیدة الخطورة؟ وكیف نفھم موقف
الیسار الذي یتحمس جزء منھ، في منطقتنا والعالم، للحرب الروسیة على أوكرانیا، وتأییده لبوتین، الذي

21فيالمطولخطابھفيالبلشفیة،الثورةوقائدمنظرلینین،أيماركس،بعداألكبررمزھمھاجم
شباط/ فبرایر المنصرم، وحّملھ بشكل غیر مباشر المسؤولیة عن وضع بذور األزمة الحالیة، من خالل
"اختالق" دولة ُتسّمى أوكرانیا. وُیذكر أن الثورة البلشفیة كانت منحت حق تقریر المصیر القومي لعدد

من الشعوب السالفیة وغیرھا، إذ ُینسب للینین قولھ إن روسیا القیصریة التي أطاحھا البالشفة كانت
سجًنا للشعوب.

مع انفجار األزمة الروسیة - الغربیة وتحولھا إلى غزو عسكري كارثي ألوكرانیا، یجد یساریو العالم
أنفسھم، على اختالف أطیافھم، عدیمي التأثیر في حدث كبیر تتحّمل مسؤولیتھ دول رأسمالیة كبرى،

تخلّت عما كانت تنادي بھ، مثل الدیمقراطیة اللیبرالیة بصیغتھا السابقة، أو االشتراكیة. لیس ھذا فحسب،
بل حتى اجتھاداتھم النظریة والسیاسیة، الھامة والنوعیة في الكثیر منھا، تضیع في زحمة ووفرة

التحلیالت المرتكزة للمدرسة السیاسیة الواقعیة في العالقات الدولیة، الھامة أیضا، والتي تستند إلى
االعتبارات الجیوسیاسیة - الجغرافیة السیاسیة، باعتبارھا تلعب دوًرا حاسًما في العالقات بین الدول،
وفي قرارات الحكومات والزعماء. لكن، ھل ھذا یعني أن الیسار وقیمھ التحرریة بعد سقوط االتحاد

تصوراتصیاغةفيأوالعالمي،المشھدفيشأٍنذالیس،1991عامالقطبیننظاموغیابالسوفییتي
للمستقبل بدیال عن النظام النیولیبرالي الظالم الذي یتسّید العالم كلھ.

منذ انھیار نظام القطبین، قبل ثالثة عقود، یجد ھذا الیسار على كافة تالوینھ، نفسھ في أزمة فكریة
خانقة. ففي السنوات األولى من انھیار القطب الشیوعي، تبعثر الیسار شر بعثرة، وسادت حالة شدیدة من

اإلرباك والتیھ، ولم ینُج من األزمة وتبعاتھا حتى ذلك التیار المستقل فكریا، أو فئات من المثقفین
الیساریین الناقدین للنظام الشیوعي السوفییتي (التروتسكیون، وما عرف بالیسار الجدید، والعدید من

رموز الفكر الماركسي النقدي) باعتباره كان استبدادیا، وعبارة عن رأسمالیة دولة. وتوزع معتنقو الفكر
الیساري الماركسي، بین دروب عدة، منھا االنھزامیة والتحول إلى المعسكر األمیركي اإلمبریالي، وبین

البقاء أسیرا للجمود األیدیولوجي والستالینیة المقیتة. تیاٌر ثالث، غیر منظم، سعى إلى تطویر یساریتھ
بالعودة الى أصول الفكر الیساري/ االشتراكي، أو األخالق الیساریة، التي تعود بدایاتھ إلى القرن التاسع

عشر؛ وإلى إعادة االعتبار لقیمتي الدیمقراطیة والحریة وكانتا جزءا عضویا من بنیتھ الفكریة
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واألخالقیة، ولكنھ لم یتبلور في تیار منظم أو یصل إلى صیغة أو وصفة لنظام اقتصادي اجتماعي بدیل
ناجح حتى الیوم.

في غیاب القطب الشیوعي، مع فوائده وأمراضھ، ومع إعالن المعسكر الرأسمالي الغربي نھایة التاریخ،
أي االنتصار النھائي للنظام الرأسمالي، وجد یساریو العالم على كافة توجھاتھم، أنفسھم مھمشین،
وتائھین وغیر ذي شأن، أمام انقالب عالمھم رأسا على عقب، إذ شاھدوا كیف التحقت أكبر الدول
الشیوعیة سابقا، مثل روسیا والصین، بنظام السوق الرأسمالي، وإن كانت الصین التي تحولت إلى
عمالق اقتصادي، ال تزال تعلن نفسھا شیوعیة، حیث یقود الحزب الشیوعي الدولة، ویشرف على

االقتصاد التنافسي.

مرت سنوات طویلة قبل أن یعود ماركسیون إلى ماركس، وإعادة قراءتھ بصورة نقدیة مجددا، بما
یمكنھم من فھم االنھیارات السابقة فھما متحررا من الدوغمائیة والجمود العقائدي؛ وقد برز في مقدمة

عملیة العودة جیل جدید متأثر بالتحلیل الماركسي للظواھر المجتمعیة ولبنیة النظام اللیبرالي
والنیولیبرالي الذي انطلق من عقالھ، جیل متأثر بمدارس فكریة تقدمیة نقدیة. وقد جاء ذلك في أعقاب

تطورین ھامین؛ األول، انكشاف زیف الوعود الكبرى التي بشر بھا منظرو المعسكر المنتصر، أي
المعسكر األمیركي الغربي الرأسمالي، إذ تواصلت الحروب اإلمبریالیة الوحشیة وتدمیر الدول، وتعمق
الفقر والجوع والمرض، رغم الثراء الخیالي والتوسع المذھل في عملیة اإلنتاج. ومن ناحیة ثانیة دخول
ھذا المعسكر في أزمات مالیة كبرى، وظھور حركات الیمین الشعبوي المناھض للدیمقراطیة اللیبرالیة

ولالشتراكیة، والكاره لألجانب والنخب السیاسیة.

التطور الثاني؛ ظھور الموجھ الیساریة الكبیرة في دول أمیركا الالتینیة، بدًءا من أواخر تسعینات القرن
الماضي، حین تمكنت شخصیة یساریة مناضلة من الوصول إلى رئاسة دولة فنزویال، بانتخابات

دیمقراطیة، وھو الراحل ھوغو تشافیز، الذي ألھم حركات اشتراكیة أخرى وتمكنھا من االنتصار في
دول أمیركیة التینیة أخرى. غیر أن ھذا البلد الالتیني یواجھ حالیا أزمة داخلیة كبرى، ألسباب داخلیة

وخارجیة.

ولم تتأثر كثیرا موجة العودة إلى الیسار بالنكسة التي أصابتھا الحقا، والتي تعود إلى قصور ذاتي وعجز
عن اجتراح صیغة ناجعة لنظام اشتراكي معقول؛ إذ خسرت بعض ھذه األنظمة الیساریة، مثل البرازیل
وغیرھا، أمام قوى یمینیة شعبویة، وبسبب تصعید التدخل األمیركي اإلمبریالي في ھذه الدول. ویبدو أن
االئتالف الیساري والدیمقراطي بقیادة الشاب غبلایر بوریك، الذي فاز في االنتخابات العامة في تشیلي

عنمختلفوعمليفكريخٍطاجتراحإلىیسعى)،2021دیسمبراألول/كانون20(شھورثالثةقبل
تجارب الیسار الالتیني، أقل تشددا أیدیولوجیا، وأكثر اھتماما بالدیمقراطیة والحریات، وبالعدالة

االجتماعیة والتنمیة الشعبیة. ولكن ال أحد یستطیع التكھن بمآل ھذه التجربة، وھذا الفوز الھام لكتلة
واسعة ذات توجھات یساریة وتقدمیة ودیمقراطیة رادیكالیة.
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ومن التناقضات التي تعتري بعض تلك الحركات االشتراكیة، ھو أن رغم وصولھا إلى الحكم بطریقة
دیمقراطیة، فإنھا تصطف مع أنظمة في قارات أخرى، استبدادیة أو غیر دیمقراطیة، كونھا فقط تناھض

السیاسات األمیركیة، دون االكتراث بما تعانیھ مجتمعات تلك الدول من قمع قھر وظلم، والذي یناقض
قیم الیسار. وربما یعود ذلك لسببین؛ األول، مواصلة العیش في الثنائیة القدیمة بین قطبین، واحد

إمبریالي وآخر ضد اإلمبریالیة والرأسمالیة؛ والسبب الثاني، كون ھذه الدول وشعوبھا عانت وال تزال
بسبب السیاسات األمیركیة اإلمبریالیة العدوانیة، والتدخل المزمن في شؤونھا الداخلیة وبشكل النظام

فیھا؛ واألمثلة كثیرة، وأبرزھا الحصار المستمر على دولة كوبا منذ حوالي سبعة عقود.

ففي الصراع الخطیر الجاري الیوم بین روسیا بوتین وحلف "الناتو" بقیادة اإلمبریالیة األمیركیة،
یصطف جزء من الیسار أوتوماتیكیا إلى جانب الغزو الروسي ألوكرانیا، وھو تكرار لموقفھ من مساندة

النظام السوري ضد  الثورة الشعبیة ، دون إبداء أي تحفظ أو نقد، ودون االكتراث بمبدأ سیادة الدول،
وال بالكارثة اإلنسانیة الناجمة عن ذلك، والتي تصیب الشعب األوكراني أو السوري، وقد تصیب أیضا

الشعب الروسي الحقا. كما ال یرى مما یجري، أي الحرب الحالیة وفظاعاتھا وما قبلھا، سوى جزءا من
برنامج إلعادة بناء نظام متعدد األقطاب على أنقاض نظام القطب الواحد الظالم. وفي ھذا البرنامج، فإن
الشعوب ومعاناتھا وخسائرھا الفادحة، من أرواح ودماء ودمار یصعب تقدیره، والمخاطر الكونیة التي

ینطوي علیھا ھذا الغزو ال تحمل أھمیة خاصة.

ویخفق ھذا الجزء من الیسار االستبدادي في اإلدراك أن الشعوب العربیة، وغیر العربیة، التي ثارت
وقُمعت بوحشیة، مثلت الوكیل إلحداث التغییر في النظام العالمي الظالم الذي تحكمت فیھ اإلمبریالیة

األمیركیة وحلفاؤھا لزمن طویل، حیث عملت قوى الثورة المضادة، وعلى رأسھا روسیا بوتین، على
قمع الثورات ومساندة كل االنقالبات في العالم العربي. وتجدر االشارة إلى أنھ إضافة إلى الرئیس

التشیلي، فإن رؤساء المكسیك وبولیفیا وكولومبیا، وھم یساریون، أعلنوا معارضتھم للحرب الروسیة،
مع إدانتھم لسیاسات حلف "الناتو" اإلمبریالیة التوسعیة. وھذا أمر مھم، في حین فنزویال مثال، أعلنت

تأییدھا لحرب بوتین.

من جانب آخر، ھناك الیسار الدیمقراطي اإلنساني، المتمثل في جماعات منظمة أو فئات من المفكرین
والمثقفین المستقلین في الغرب وفي العالم العربي وفلسطین، الذي یتخذ موقفا متسقا مع األخالق

الیساریة واإلنسانیة واإلستراتیجیة، دون االصطفاف مع أي من المعسكرین الرأسمالیین والمعادیین
للشعوب. ھؤالء الیساریون، مثل الكثیرین من الدیمقراطیین الرادیكالیین وأحرار العالم من جھة،

ُیحّملون حلف "الناتو" بزعامة الوالیات المتحدة المسؤولیة، لیس فقط عن خلق الظروف التي دفعت
الرئیس الروسي لإلقدام على ھذه المغامرة الخطیرة، بل أیضا عن معظم مآسي اإلنسانیة، خصوًصا في

العقود الثالثة األخیرة التي تفردت فیھا بإدارة النظام الدولي.

بالنسبة لھذا الیسار الدیمقراطي، لیس نظام بوتین نظاما اشتراكیا (وبوتین ال یدعي ذلك)، وال ھو
دیمقراطي لیبرالي، وال یسعى إلى تبني نموذج العدالة االجتماعیة أو اشتراكیة أكثر إنسانیة وعقالنیة من
النظام الشیوعي البائد، لروسیا وللعالم؛ بل ھو یسعى الى استعادة عظمة روسیا بالقوة العسكریة، ولیس
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عبر التأثیر الناعم من خالل نموذج إنساني جذاب. إنھ معادي للدیمقراطیة اللیبرالیة ولالشتراكیة، كلیا.
وكان الفتا ھجوم بوتین في خطابھ فجر الھجوم على أوكرانیا على لینین، متھماً إیاه باختراع أوكرانیا.

لینین ما لھ وما علیھ، لم یخترع أوكرانیا، وقد رد علیھ مؤرخون وفندوا مزاعمھ.

یشجع بوتین الحركات الیمینیة الشعبویة في الغرب، ولیس الحركات الشعبیة والیساریة ذات التوجھ
الدیمقراطي واإلنساني، المناھضة لسیاسات حكوماتھا الداخلیة والخارجیة. كما ال یتبنى حركات تحرر
وطني وال یساندھا. بل باتت روسیا، على سبیل المثال، شریكا وإن بدرجة أقل، في التعاون والتنسیق

األمني مع إسرائیل، والذي یتجلى ذلك في سوریة.

نعم تتحمل روسیا "السوفییتیة" بقیادة ستالین، المسؤولیة عن جریمة االعتراف بقرار تقسیم فلسطین،
وتزوید الحركة الصھیونیة باألسلحة، التي لوالھا وباعتراف دافید بن غوریون ما قامت إسرائیل. ولكن
منذ أواخر الخمسینات، كان االتحاد السوفییتي صدیقا وداعما لحركة التحرر الوطني العربیة، وللحركة
الوطنیة الفلسطینیة، وقّدم األسلحة والتدریب العسكري والمنح الدراسیة. ولكن الیوم، بعد تفكك االتحاد
السوفییتي، تحولت روسیا إلى حیادیة، وغیر مكترثة بقضیتنا. بل بالعكس، ترى مصلحتھا (في إطار

السعي الستعادة عظمتھا القومیة ولیس ماضیھا االشتراكي والمناھض للرأسمالیة اإلمبریالیة األمیركیة)
في التنسیق والتعاون األمني مع إسرائیل، أي الكیان االستعماري االستیطاني الذي یشكل جزءا عضویا

من اإلمبریالیة األمیركیة والنظام العالمي الذي یقھر الشعوب.

في ھذا المشھد السیاسي العالمي المركب، اآلخذ في التشكل، یستوجب االلتزام األخالقي بقضایا
الشعوب، وبالعدالة االجتماعیة واالقتصادیة، وبقضیة فلسطین، أن یعتمد الیسار (في فلسطین أیًضا)

موقفا أخالقیا، أي اتخاذ موقف یناھض المنظومة النیولیبرالیة واإلمبریالیة ككل، ویستعید مفھوم حریة
اإلنسان. سیتعین على شعبنا، والقوى الیساریة والدول المستقلة المناورة بین األقطاب الدولیة المتعددة

التي تتشكل، بحكمة وتعقل بما یفید قضیة التحرر والحریة وحق تقریر المصیر والعدالة، وذلك في
الوقت الذي تبذل فیھ الجھود من أجل خلق بدیل تحرري انساني.

نعم، إن العالم ال یحتاج إلى عالم متعدد الدكتاتوریات أو اإلمبریالیات أو الھمجیات، بل یحتاج إلى نظام
عادل وأخالقي متوازن، غیر عنصري، ینصف الفقراء والمقھورین في أنحاء العالم، والذي یرزح

بعضھم حتى اآلن تحت نیر االستعمار االستیطاني ونظام الفصل العنصري، كما ھو الحال مع شعب
فلسطین.

إن النظام الحالي والدول الكبرى، باستثناء الصین، یتحمل مسؤولیة جریمة تدمیر فلسطین المستمرة،
وھو مستمر بتوفیر الدعم العسكري واالقتصادي والسیاسي، والحمایة من العقاب للجیب األوروبي

االستعماري الذي زرعھ ھذا النظام، على أنقاض شعب مشتت وخاضع ألنظمة قھر وتنكیل یومي. ومن
عجائب ھذا النظام الدولي، أن یقف الرئیس األوكراني، فولودیمیر زیلینسكي، الذي تتعرض بلده لغزو
خارجي، شاكیا الظلم على بالده في حین ھو یقف أسوة بحكومات الغرب الكولونیالیة العنصریة، إلى
جانب معتٍد ومغتصب آخر، في فلسطین. وبالنسبة لشعبنا الفلسطیني، فھذه ھي الفرصة التي یجب أن
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نصعد حملتنا لتعریة نفاق القطب األمیركي والغربي، الذي یفرق بین مقاومة شعب ومقاومة شعب آخر
بناء على مصالحھ التوسعیة وأیدولوجیتھ العنصریة. والموقف من قضیتي فلسطین والیمن من األمثلة

الصارخة التي تقول كل شيء عن ھذا النفاق المقزز.

ال نستطیع مواجھة ھذا النفاق بنفاق مقابل، بل بموقف متسق مع اإلنسان ومصلحتھ، وعبر إستراتیجیة
نضالیة فعالة. وفي ھذا الزمن، سیتعین على قوى الیسار والحریة والدیمقراطیة، علمانیة ودینیة

مستنیرة، المناورة بین األقطاب الدولیة الحالیة أو التي قد تتشكل، بما یفید قضایاھا العادلة، دون التنازل
عن قیمھا التحرریة اإلنسانیة. بھذه المقاربة تنتصر ویفوز اإلنسان الشعوب، في نھایة المطاف.

البلشفيالنموذجبانھیارفیھاتنبأالتي١٩١٨عامبلیخانوفوصیة

لین ھوي
Bannedbook.org-2017أیلول

تحریر"مجموعةھي1883عامفيروسیةماركسیةلمنظمةمؤسسأولھوبلیخانوفجیورجي
وأصبح1898عامفيروسیالعمومالدیمقراطياالشتراكيالعمالحزبتأسیسفيشاركالعمل".

عامفيالحزبانشقاق.عند1900عامفي"اإلیسكرا"الحزب:جریدةعنمسؤوالًومارتوفلینینمع
بعدوحتىالروسیة"،الماركسیة"أبوبأنھعنھیقوللینینكانالبالشفة.ضدالمناشفةمعوقف1903
مؤلفاتھ.بقراءةیوصيظل1903عاممعھخالفھ

یكنولملھ.مقربصدیقعلىأمالھا،1918عاممنأیارفيوفاتھقبلوصیةبلیخانوفترك
ممكناً نشرھا إال في ما بعد انھیار االتحاد السوفیاتي.

للجنةالتابعالماركسیةالترجمةمكتبنشروقد،1999نوفمبر30فيالوصیة"اإلندبندنت"نشرت
المركزیة للحزب الشیوعي الصیني الوصیة، وكانت ترجمتھا في ألفي كلمة. وقد شكلت مفاجأة كبیرة.

نبوءة ال مفر من انھیار النظام الشیوعي السوفیتي:

البلشفیة ھي الفصیل الیساري في الحزب االشتراكي الدیمقراطي لعموم روسیا وھو فصیل ولد من
سنواتفيبسرعةالبلشفيالجناحنماوقد،1903عاموالمناشفةالبالشفةھمالجناحینالحزبانشقاق

ما قبل الحرب العالمیة، وقد أصبح القوة السیاسیة واألیدیولوجیة والتنظیمیة األكثر تأثیراً. یعتقد
بلیخانوف أن البلشفیة لدیھا شيء واحد جدید فقط، وھذا ھو "إرھاب طبقي شامل وغیر مقید".

21



��� ��� ���������� ��������� ��
�������������

������)( ���� ����������)٦٣(���� ��
��/� ��� ��

ٔ
�٢٠٢٢

في الوصیة، أدان بلیخانوف أفعال البالشفة بقیادة لینین. الذین "یعتمدون على البنادق والشعارات
الثوریة". كان عدد الصحف والمجالت التي تمت مصادرتھا  أكثر من عدد ما قامت بھ السلطات

.1613عامفيبدایتھامنذبأكملھارومانوفساللةفيالقیصریة

وتوقع بلیخانوف  أن یتطور النظام البلشفي على النحو التالي: سوف تتحول دكتاتوریة البرولیتاریا للینین
بسرعة إلى دیكتاتوریة الحزب الواحد ، وستصبح دیكتاتوریة الحزب دیكتاتوریة زعیم الحزب. سیكون
الحفاظ على سلطة القائد إرھاًبا طبقًیا في البدایة، ثم إرھاًبا وطنًیا واسع النطاق. ال یستطیع البالشفة منح

الدیمقراطیة والحریة للشعب، ألنھم بمجرد تطبیق الدیمقراطیة والحریة سیفقدون السلطة على الفور.

في ھذه الحالة، لم یكن أمام البالشفة أي وسیلة أخرى سوى الترویع واإلكراه، لكن من خالل الترویع
واإلكراه، ال یمكن تطویر اإلنتاجیة بسرعة وال مكان لبناء مجتمع عادل.

أشار بلیخانوف إلى أنھ إذا تمكن لینین وأتباعھ من الحفاظ على سلطتھ لفترة طویلة، فسیكون مستقبل
روسیا بائًسا، وما ینتظره سیكون مصیر إمبراطوریة اإلنكا  في القارة األمیركیة (مالحظة: زوال

،طویًالأمقصیًراالبلشفيالطریقكانإذاعماالنظروبغض)1533عامفيالقویةاإلنكاإمبراطوریة
فإنھ سیكون حتًما دراماتیكیاً.

فیما یتعلق بكل ما قالھ البالشفة - استراتیجیتھم، أیدیولوجیتھم، موقفھم من الحرمان، ورعبھم غیر المقید
- كل ذلك جعل بلیخانوف یخلص بثقة إلى أن سقوط البالشفة أمر ال مفر منھ. عاجالً أم آجالً، سیكون

الجمیع واضحین بشأن مغالطة تفكیر لینین ، وبعد ذلك ستنھار االشتراكیة البلشفیة مثل بیت صغیر من
الورق.

لمانھار،عندمادول.عدةإلىوانقسمالسوفیتياالتحادانھار،بلیخانوفتنبؤاتبعد،1991عامفي
یظھر مسؤولو الحزب الشیوعي في االتحاد السوفیتي وال الناس العادیون حنیًنا خاًصا إلى االتحاد
السوفیتي، بسبب الماضي. حكم اإلرھاب، وفساد المسؤولین، وظلم المجتمع، لطالما شھده الناس.

وأصبح توقع بلیخانوف بأن "االشتراكیة البلشفیة ستنھار مثل بیت صغیر من الورق" حقیقة واقعة.

تنبأ بلیخانوف بانھیار النظام بعد أربع أزمات

بناًء على الظروف التاریخیة الموضوعیة التي تشكلت في روسیا ومنطق التطورات واالستراتیجیة
البلشفیة واألفعال األیدیولوجیة ، أكد بلیخانوف أن البالشفة سیواجھون أربع أزمات أكثر تعقیًدا على
طریق ترسیخ نظامھم، وطول الوقت الذي یقضونھ في السلطة یعتمد على األزمة التي یقعون فیھا.

األولى أزمة مجاعة، والثانیة أزمة انھیار، والثالثة أزمة اجتماعیة - اقتصادیة، ورابعة أزمة أیدیولوجیة،
وفي ھذه األزمة الرابعة یبدأ النظام البلشفي في التفكك من الداخل، لكن عملیة التفكك قد تطول على مدى

عقود، ألن روسیا لم تعرف أبًدا ما ھي الدیمقراطیة.
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یعتقد بلیخانوف أن سبب تأجیل سقوطھ لعدة عقود ھو أن النظام البلشفي سیقبلھ الروس باحترام
وخضوع، باإلضافة إلى أنھ یمكن تعزیز ھذا النظام بمساعدة دعایة رائعة ووكاالت مراقبة وقمع

متقدمة، ولكن ال أحد یستطیع تغییر ھذه النھایة.

األزمات األربع التي تنبأ بھا بلیخانوف ظھرت جمیعھا في االتحاد السوفیتي واحدة تلو األخرى ، كما
وقبل1991عامفياألیدیولوجیة.األزمةخاللبالفعلالسوفیتياالتحادفيالشیوعيالحزبتفكك

تفكك االتحاد السوفیاتي في األسبوع األخیر من ذلك العام، أجرت وكالة تحقیق أمریكیة في القضایا
االجتماعیة دراسة استقصائیة حول القضایا األیدیولوجیة في موسكو. تم ھذا مع مسؤولین حكومیین

5إلى4منعامبشكلمحددة،جماعیةمناقشةطریقةاالستطالعیتبنىالمستوى:رفیعووحزبیین
ساعات من المحادثة مع المشاركین في االستطالع، لتحدید أفكارھم وآرائھم، وكانت نتیجة التحلیل

االشتراكيالنموذجیدعمونأنھمالواضحومنشیوعیة،إیدیولوجیالدیھمالناسمن٪9.6حوالي
أنویأملوناإلصالحاتویؤیدوندیمقراطیةاشتراكیةآراءلدیھمالناسمن٪12.3لإلصالح؛السابق
الرأسمالیة.تطبیقیجبأنھیعتقدون٪76.7دیمقراطیة؛االشتراكیةتصبح

من الواضح أیضاً أن المستوى العالي للحزب الشیوعي الصیني یؤید نسبة عالیة من الطرق الرأسمالیة،
وھذا یعكس على وجھ التحدید االفتقار إلى الثقة الالزمة في الشیوعیة وأیدیولوجیة الحزب الشیوعي

داخل الحزب الشیوعي، وھذا یعني أیًضا أنھ بمجرد أن یواجھ المجتمع منعطًفا حرًجا فمن الممكن التنبؤ
إلى أین یذھبون، سوف یتجھون إلى الرأسمالیة.

یطرح االستقصاء أیًضا وجھة نظر جدیدة، أي أن الوالیات المتحدة والغرب لعبتا بالفعل دوًرا كبیًرا في
تفكك االتحاد السوفیتي، لكن ھذا الدور لیس سیاسًیا واقتصادًیا بشكل أساسي، ولكنھ بطریقة أیدیولوجیة

،1991عامفيالسوفییت.الحزبوكوادرالمثقفینتفكیرفيفعالبشكلتغلغلتالتياللیبرالیةتمثلھا
درس االقتصادیون األمریكیون المیول األیدیولوجیة لالقتصادیین السوفییت وقارنوھا باالقتصادیین

البریطانیین، ووجدوا أنھم كانوا أكثر دعًما للتسویق والخصخصة.

الشیوعيللحزبالسابقالعاماألمینجورباتشوف،وصف،1987عامفيالمثال،سبیلعلى
السوفیاتي، تحلیلھ لألزمة وحلولھا في كتاب "اإلصالح والتفكیر الجدید". مشخصاً إیاھا في مظاھر
تتجسد  في مظاھر منھا الكفاءة المنخفضة، وتكنولوجیا عفا علیھا الزمن، وإدارة مركزیة وصالبة.

وأشار غورباتشوف إلى أن األزمة لیست فقط حول الرأسمالیة ، "لقد أثبتت التجربة التاریخیة أن
المجتمع االشتراكي ال یمكن أن یضمن ... أنھ لن یكون ھناك اجتماع أزمة اجتماعیة كبیرة وأزمة

سیاسیة ".

وأشار االستقصاء إلى أن جذور األزمة السوفییتیة تكمن في النواقص الموجودة في الشكل الخاص
لالشتراكیة الذي أنشأه االتحاد السوفیتي ، ال سیما "التركیز المفرط لإلدارة، وتجاھل التنوع الثري

للمصالح اإلنسانیة ، واالستخفاف بالدور اإلیجابي الذي یلعبھ  في االتحاد السوفیتي الناس في الحیاة
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العامة". یعتقد غورباتشوف أن العیب األساسي لھذا النظام ھو االفتقار إلى الدیمقراطیة.  المخرج یكمن
في "انتشار الدیمقراطیة في جمیع مجاالت المجتمع".

انتخابوتمالسیاسي،النظامعلىالدیمقراطيالطابعإضفاءفيالسلطاتبدأت،1989عامفي
السوفیاتات الجدیدة، وبعض الحكومات البلدیة  بطریقة شبھ حرة في جمیع أنحاء البالد. فازت المعارضة

في االنتخابات وانتقدت الحزب الشیوعي واالشتراكیة علًنا، وبعد ذلك بعامین فقط، تفكك االتحاد
السوفیتي، وُرفضت الشیوعیة واحدة تلو األخرى في جمھوریات االتحاد السوفیتي السابقة.

تنبأ بأن لینین سیقتل الكثیر من الناس

في نظر بلیخانوف، كان لینین "حرباء"، رغم أنھ كان ماھًرا في فھم ماركس، لكنھ یصر على "تطویر"
الماركسیة في اتجاه واحد وھدف واحد (إلثبات أن استنتاجھ الخاطئ ھو الصحیح). وھو ال یمكنھ تحمل

النقد".

أشار بلیخانوف بوضوح إلى أنھ "من أجل دفع نصف الروس إلى مستقبل اشتراكي سعید، یمكن للینین
أن یقتل النصف اآلخر من الروس. ویمكنھ فعل أي شيء لتحقیق األھداف المحددة. وإذا لزم األمر،

یمكنھ حتى قتل النصف اآلخر. یمكنك تكوین تحالف مع الشیطان".

كما قارن لینین مع روبسبییر في القرن العشرین. كان روبسبییر المرشد األعلى للدیكتاتوریة الیعقوبیة
في الثورة الفرنسیة وقتل الكثیر من الناس، وكتب بلیخانوف: "إذا قطع روبسبیر رؤوس مئات األبریاء،

فسیقوم لینین بقطع رؤوس المالیین من الناس، ألن لینین قال ذات مرة: انھارت جمھوریة الیعقوبین
بسبب قطع عدد قلیل جدا من الرؤوس".

لم یر لینین أمراً مشیناً في التاریخ، على سبیل المثال، بالنسبة لقتل عائلة نیكوال، القیصر األخیر الذي
منحھ حریة نسبیة. وافق نیكوال في األصل على الذھاب إلى إنجلترا، لكنھ تم معارضة ذلك من قبل

البالشفة: بعد نقلھم إلى الحجز، تم إطالق النار على عائلة نیكوال وقتلھم من قبل اللجنة التنفیذیة
وبناتھموزوجتھنیكوالشخًصا:11مجموعھماإعدامتم.1918عامفيمحاكمةدونالسوفیتیة

األربع وابن قاصر، وھناك أیًضا دكتور بوتكین وخادمان وطباخ، في البدایة، خطط لدفن الجثة في منجم
مھجور. أخیًرا، تم دفنھ تحت طریق. تم حرق الجسم وتشویھھ بحمض الكبریتیك.

التأسیسیةالجمعیةالبرلمان،بحلقراًرالینیناتخذ،1917أكتوبرفيالثورةبعدالمثال،سبیلعلى
المتظاھرینوقتلعامةاحتجاجاتأثارمماباألغلبیة،یفوزوالمالبالشفةألن،1918الثانيكانونفي

بالرصاص، لكن الناس لم یستسلموا. كشف كتاب "األمن القومي الروسي: التاریخ والواقع" الذي ُنشر
المضادة،اإلجراءاتلمكافحةروسیاعموملجنةمنمكتملةغیرإلحصاءاتوفًقاأنھ2004عامفي

الشغب،أعمالقمعأجلمنمنالسوفیتیةروسیافيمقاطعة32في1918عامشغبأعمالاندلعت
"بسببالوفیاتعددبلغمقاطعة،24وفيوحدھا،مقاطعة2000فيشخًصا15منأكثرتوفي
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أدىممامقاطعة،كل  فيالمتوسطفيشغبأعمال8حدثتآخر،بمعنى.900حواليالشغب"أعمال
اللوم.منالتنصللینینیستطعلم.170منیقربمامقتلإلى

باإلضافة إلى ذلك، قمع لینین أیًضا األدیان، واضطھد المثقفین، وأسس معسكرات العمل. منذ عھد لینین،
یمكن حرمان المواطنین في ظل اإلرھاب األحمر العمیق من ثروتھم مدى الحیاة باسم "التأمیم". قد یتم
إلقاء القبض بسبب نكتة أو شكوى، ویمكن االستشھاد بمالحظات مخمور بعد الشرب. عند القدوم إلى

السجن. أي أن األشخاص الذین یرتكبون جرائم صغیرة أو یروون نكاًتا عن القادة السوفییت سیتم
وضعھم أیًضا في معسكرات العمل.

بوتینالروسيالرئیسعقدلینین.لوفاة92الالسنویةالذكرى2016عامینایرمن21یصادف
اجتماعا في نفس الیوم في نھایة اجتماع مجلس التعلیم، ذكر أن أفكار لینین أدت في النھایة إلى تفكك

االتحاد السوفیتي. ھو قال عن أفكار لینین أنھا بدت وكأنھا قنبلة نوویة موضوعة تحت مبنى "روسیا".
في وقت الحق، انفجرت القنبلة النوویة.

توقع أن تعود روسیا إلى التطور الطبیعي عاجالً أم آجالً

وفًقا لمالحظات بلیخانوف، ألنھ لن یكون ھناك دیمقراطیة في مجتمع تحت حكم لینین، ال یستطیع
البالشفة ضمان االنسجام الطبقي وحمایة مصالح العمال، ویعتمد مستقبل روسیا إلى حد كبیر على طول
حكم البالشفة. عاجالً أم آجالً، ستعود روسیا إلى مسارھا الطبیعي للتنمیة، لكن كلما طالت الدیكتاتوریة

البلشفیة، كلما كان مسار العودة ھذا أكثر إیالًما.

یعتقد بلیخانوف أن الدولة ال یمكن أن تصبح دولة عظیمة طالما مواطنوھا فقراء، وما یحدد العظمة
الحقیقیة لبلد ما لیس أراضیھا الشاسعة أو حتى تاریخھا الطویل، ولكن تقالیدھا الدیمقراطیة ومستویات

معیشة المواطنین. بما أن المواطنین ما زالوا یعانون من الفقر، وطالما أنھ ال توجد دیمقراطیة، فال یمكن
للبلد أن یضمن حدوث اضطرابات اجتماعیة أو حتى انھیار.

توقع تقادم نظریة ماركس البرولیتاریة

كما تنبأ بلیخانوف في وصیتھ بأن "دكتاتوریة البرولیتاریا كما یفھمھا ماركس لن تتحقق أبًدا، اآلن أو في
المستقبل". والسبب ھو أن عدد المثقفین یتزاید بوتیرة أسرع من البرولیتاریا، وبالتالي فإن دورھم في

اإلنتاجیة قد ازداد. في المقام األول، ستؤدي زیادة عدد المثقفین إلى تغییر جذري في البیئة االجتماعیة.

باإلضافة إلى ذلك، یعتقد بلیخانوف أن "الرأسمالیة لن ُتدفن قریًبا"، ویعتقد أن "الرأسمالیة ھي بنیة
اجتماعیة مرنة، تستجیب للنضاالت االجتماعیة، وتتغیر باستمرار وإنسانیة". لذلك فإن "الرأسمالیة ال

تحتاج إلى حفاري القبور".
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موقعنا على اإلنترنت:

www.scppb.org

صفحتنا على الفیسبوك:

facebook.com/scppb.org

موقعنا على الحوار المتمدن:

www.ahewar.org/m.asp?i=9135
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