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مقدمت بقلم املترجم 

تكتمؿ دورة كبرى مف دورات  (حيث يبدو أّف انيياره في بقية بمدانو لـ يعد سوى مسألة وقت)بانييار النموذج السوڤييتي في كؿ مكاف 
تابع لمغرب أخفقت )وعالـ ثالث  (سوڤييتي)وشرؽ  (رأسمالي)التاريخ الحديث تميزت بوجود ىذا النموذج وبانقساـ العالـ، بالتالي، إلى غرب 

 .)الغرب والشرؽ :كافة محاوالتو لمفكاؾ مف إسار ىذه التبعية باالستفادة مف وضع دولي تميَّز بالتناقض والحرب الباردة بيف المعسكريف

والصورة المستقبمية العامة التي يرسميا انييار واختفاء ىذا النموذج وتبنّْي بمدانو لمنموذج الرأسمالي الغربي، ىي صورة شماؿ اتحد بشرقو 
إنيا صورة . وغربو فتضاعفت قوتو وتضاعؼ جبروتو، وجنوب يتمثؿ في عالـ ثالث متخمؼ تضاعؼ ضعفو وتضاعؼ انييار مقاومتو

( الديمقراطية)وألمانيا  (االتحادية)تحتؿ صدارتيا رأسمالية عالمية متحدة موحدة عاتية رمزىا الموحي ىو حموؿ ألمانيا الموحدة محؿ ألمانيا 
. المتنافستيف السابقتيف، وال يخفى أنيا صورة تحيط الثورات االشتراكية، وحتى كؿ استقبلؿ وطني، بإطار كئيب مف الشروط غير المواتية
وكؿ ما يبدو في األفؽ ىو أّف التحوالت الجارية في بمداف النموذج السوڤييتي، وىي بمداف ذات مستويات متباينة في التطور، تباُيف كوبا 

 .واالتحاد السوڤييتي، ستضاعؼ ببعض ىذه البمداف قوة الشماؿ وببعضيا اآلخر بؤس الجنوب

 التاريخ واألسطورة

بدييي بطبيعة الحاؿ أّف مفتاح فيـ المغزى الحقيقي ليذه التحوالت الجارية في بمداف الشرؽ، وبالتالي في كؿ العالـ، يتمثؿ في فيـ الطبيعة 
االجتماعية لمنموذج السوڤييتي، ىذا النموذج االقتصادي والسياسي واأليديولوچي الذي ساد طواؿ العقود السابقة في بمداف ما كاف يسمَّى 

 .بالمنظومة االشتراكية العالمية في أعقاب ثورات أو نتيجة لزحؼ الجيش األحمر

غير أّف الطبيعة االجتماعية لمنموذج السوڤييتي ظمت، عمى مدى العقود التي عاش فييا ىذا النموذج، عقدة مستعصية فمـ ينعقد عمييا أيُّ 
 .إجماع مف أيّْ نوع، بؿ تمايزت وتبمورت ماركسيات متعددة متباينة انطمقت مف االختبلفات حوؿ ىذه المسألة المحورية

المينينية، ونقيضيا -وىناؾ بوجو خاص الماركسية السوڤييتية التي رأت أّف ىذا النموذج يساوي االشتراكية والتطبيؽ الخبلؽ لمماركسية
 Tonyالمباشر، وىو االتجاه الذي ينتمي إليو مؤلؼ ىذا الكتاب، وىو اتجاه حزب العماؿ االشتراكي في بريطانيا بزعامة توني كميؼ 

Cliff الذي رأى منذ أواخر األربعينيات، وليس اآلف، أّف ىذا النموذج ليس سوى النموذج الشرقي لنفس الرأسمالية الواحدة، نموذج رأسمالية ،
 .انيارت منذ أواخر العشرينيات مف ىذا القرف، وليس اآلف" شيوعيتيا"الدولة البيروقراطية، كما رأى أّف ثورة أكتوبر ُىزمت، وأّف 

ذا صحت ىذه النظرية األخيرة فإّف الموقؼ الراىف سيبدو أشبو بمشيد سوريالي -مآتـ في كؿ مكاف عمى ظير الكرة األرضية يقيميا : وا 
أعداء  -اآلف-الشيوعيوف لمشيوعية التي انيارت منذ أكثر مف ستيف سنة، وأفراح في كؿ مكاف عمى ظير الكرة األرضية يقيميا - اآلف

ولسنا إزاء ذكرى حزينة أو سعيدة مف أواخر العشرينيات، فالشيوعيوف وأعداء الشيوعية . الشيوعية النييار الشيوعية منذ أكثر مف ستيف سنة
ويعتقد الشيوعيوف أّف مؤامرة أعداء الشيوعية كانت عامبل حاسما وراء انييار . عمى السواء يعتقدوف أّف االنييار حدث أو يحدث اآلف

ممكنا، أما  (األمريكية بوجو خاص)لمتجربة، جعمت نجاح المؤامرة " أخطاء وسمبيات"الشيوعية، رغـ أنو ال مانع لدييـ مف الحديث عف 
أعداء الشيوعية فيينئوف أنفسيـ مرتيف، مرة ألّف الشيوعية انيارت مف الداخؿ ألنيا ضد الطبيعة البشرية، ومرة أخرى ألنيا انيارت تحت 

 .ضغطيـ الطويؿ المظفر

ولف يصّدؽ الشيوعيوف أبدا أّف شيوعيتيـ كما تحققت في الواقع والتاريخ لـ تكف سوى رأسمالية دولة بيروقراطية، كما أّف أعداء الشيوعية لف 
" الشيوعية"يصدقوا إال أّف الشيوعية تعني في الواقع البيروقراطية واالمتيازات واالستبداد والشمولية حيث ال يمكف الزعـ أّف ىذه الشرور 

 .اختفت منذ أكثر مف ستيف سنة فيي، باألحرى، استفحمت وتفاقمت ولـ تأخذ في التداعي واالنييار إال اآلف

وبعيدا عف مآتـ الشيوعييف مف الطراز السوڤييتي وأفراح أعداء الشيوعية مف كؿ طراز، ينبغي أْف نبلحظ أّف ىذا المشيد السوريالي ليس 
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ينقمب الحمـ الشيوعي إلى كابوس يراه الشيوعيوف في : سوى المشيد األخير مف ممحمة سوريالية عاشتيا البشرية قاطبة طواؿ عقود طويمة
مناميـ ويقظتيـ، خاصة خارج بمداف النموذج، أسطورة وردية أو الفردوس تحقؽ عمى األرض، وليذا يراه الرأسماليوف في كؿ مكاف كابوسا 

ينبغي التخمص منو، وفي الحاليف تتمثؿ الصياغة العقبلنية ليذا الحمـ الكابوس في فكرة أّف النموذج السوڤييتي ىو نموذج االشتراكية، 
وال جداؿ في أّف ىذه األسطورة ليست األسطورة . وتغدو ىذه الفكرة أسطورة تستحوذ عمى عقؿ وسموؾ العالـ بأسره، بشعوبو وحكوماتو

الوحيدة التي سيطرت عمى الشعوب أو الحكومات في القرف العشريف، ويكفي أّف نتذكر أساطير أخرى بدت لمشعوب أو الحكومات ُسُبؿ 
عمى أّف ىذه األسطورة تبدو لي أشد . خبلص في فترة أو أخرى، في كؿ أو بعض مناطؽ العالـ كالفاشية أو تصفية االستعمار أو التنمية

ىذه األساطير شموال، وأطوليا أمدا، وأكثرىا خصوبة، أْي قدرة عمى توليد أساطير جديدة نعيش كثيرا منيا اآلف، فيي جديرة بالتالي 
 .بدراسات ريادية معمقة لفيـ اإلطار الثقافي، العقمي واألسطوري، الذي تعيش البشرية في سياقو اآلف

ولكْي نفيـ عددا مف تمؾ األساطير المتولدة عف األسطورة األصمية، مثؿ األسطورة القائمة بأّف ىذه النياية لمشيوعية أو نياية ىذه الشيوعية 
ىي النياية لكؿ شيوعية وبأنيا بالتالي نياية التاريخ، أو األسطورة القائمة بأّف انييار النموذج السوڤييتي انقبلب في اتجاه مجرى التاريخ 

ْف بسرعة، عمى الطبيعة االجتماعية  ْف قميبل، عف األساطير لنركز، وا  الحديث، أو غيرىما مف األساطير، سيكوف مف المبلئـ أْف نبتعد، وا 
 .ليذا النموذج والتي يمثؿ فيميا كما سبؽ القوؿ المفتاح الحقيقي لفيـ مغزى وأبعاد ونتائج انييار ىذا النموذج

 الطبيعة االجتماعية لمنموذج السوڤييتي 

، أـ (كما زعـ الخط السوڤييتي)يتوقؼ، إذف، مغزى وجود أو اختفاء ىذا النموذج عمى حقيقة طبيعتو؛ فيؿ كاف ذلؾ النموذج اشتراكيا 
كما زعمت األممية )وكذلؾ في عيود خمفائو  (Leon Trotsky كما زعـ تروتسكي)انتقاليا بيف الرأسمالية واالشتراكية في عيد ستاليف 

أـ رأسمالية دولة  (Max Schachtman كما زعـ شاختماف)، أـ جماعيا بيروقراطيا أْي مجتمعا بعد رأسمالي لكْف استغبلليا (الرابعة
مپرياليا اشتراكيا في عيود خمفائو فيما يتعمؽ باالتحاد (كما زعـ توني كميؼ)بيروقراطية  ، أـ اشتراكيا في عيد ستاليف انقمب رأسماليا وا 
كما كاف يؤكد )، أـ اشتراكيا في عيد ستاليف ثـ ميددا بعودة الرأسمالية مف خبلؿ التحريفية أو المراجعة (كما زعمت الماوية)السوڤييتي 

، ويجدر بالذكر أّف كاتب ىذه 1969الخط الماوي قبؿ المؤتمر التاسع لمحزب الشيوعي الصيني الذي تحدث عف اإلمپريالية االشتراكية في 
الذي كاف لو حظ مف " الطريؽ الثالث"السطور ظؿ منذ أواخر الستينيات وطواؿ السبعينيات وحتى بداية الثمانينيات مف أنصار ىذا 

االنتشار في اليند ومصر، والذي ال يعدو أْف يكوف مرحمة مف مراحؿ الفكر الماوي، الذي تتمثؿ نقطة ضعفو الرئيسية فيما يتعمؽ بيذه 
المسألة في نظره إلى عيد ستاليف عمى أنو عيد اشتراكي، وكاف مف المنطقي أْف أتخمى خبلؿ الثمانينيات عف ىذا الموقؼ غير المتماسؾ 

ذا كانت ىذه الفكرة مشتركة لدى اتجاىات وشخصيات  وأْف أنتقؿ إلى الفكرة القائمة بأّف النموذج السوڤييتي ليس سوى رأسمالية دولة، وا 
وحزب العماؿ االشتراكي البريطاني، وىو اتجاه أتفؽ معو في " توني كميؼ"عديدة فإنو يبدو لي أنيا تصؿ إلى أقصى تماسكيا لدى اتجاه 

ىذه الفكرة بالذات، في حيف أتحفظ عمى، أو أختمؼ مع، بؿ حتى أجيؿ جيبل مباشرا، في كثير مف األحواؿ، كثيرا مف أفكاره وتوجياتو 
 أـ ماذا؟  -(ونظرياتو األخرى

وليس مف الوارد بطبيعة الحاؿ، في سياؽ مثؿ ىذا التناوؿ الموجز، أْف أحاوؿ مناقشة ىذه النظريات والمذاىب، فبل مناص إذف مف أْف 
 .أكتفي بإشارات سريعة يمكف االرتكاز عمييا، بعيدا عف أّي عرض منيجي منتظـ، إلى طبيعة وخصائص النموذج السوڤييتي

 فكيؼ أمكف أْف تتحوؿ ثورة أكتوبر إلى رأسمالية دولة، وأْف ينقمب الحمـ إلى كابوس؟

ذا كاف مف المنطقي أّف المجتمع التالى حتى لثورة  .وبطبيعة الحاؿ، لـ يكف المجتمع الذي أعقب ثورة أكتوبر في روسيا مجتمعا اشتراكيا وا 
اشتراكية ال جداؿ في طبيعتيا، حتى في بمد رأسمالي غاية في التطور، لف ينقمب إلى مجتمع اشتراكي في غمضة عيف، فإّف المجتمع 
التالي لثورة أكتوبر لـ يكف انتقاليا وحسب، بؿ كاف كذلؾ مطبوعا بطابع تخمؼ روسيا القيصرية، وبالتالي بطابع خصائص ثورة أكتوبر 
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 .وعدد مف األوضاع والظروؼ العالمية والمحمية البالغة التأثير

وكاف عمى ذلؾ المجتمع االنتقالي أْف يتصدى لميامو الجبارة، الدفاعية واليجومية، الحربية والمدنية، االقتصادية والسياسية، الديمقراطية 
واالشتراكية، في سياؽ شروط وأوضاع وظروؼ موضوعية وذاتية وثيقة الصمة بخصائص كؿ مف روسيا القيصرية وثورة أكتوبر والحركة 

 .الشيوعية العالمية في ذلؾ الحيف

فرغـ التطور السريع العاصؼ لمرأسمالية في روسيا القيصرية في العقود السابقة لثورة أكتوبر، ورثت الثورة والمجتمع االنتقالي التخمؼ 
وكاف كؿ ىذا .  دولة والحرب األىمية14االقتصادي الذي ضاعفو الدمار الناتج عف الحرب العالمية األولى وحرب التدخؿ مف جانب 

وىكذا كانت روسيا بمد القنانة . التخمؼ االقتصادي وثيؽ االرتباط بطبيعة الحاؿ بالطابع غير الحديث لمتركيب الطبقي والديموجرافي
ولـ يكف مف شأف ىذه القاعدة االجتماعية الضيقة . والفبلحيف ولـ تكف بمد الپروليتاريا التي كانت ضئيمة الحجـ بالمعنى المطمؽ والنسبي

 .لمثورة أْف تؤمّْف ىذه األخيرة اجتماعيِّا وكاف التحالؼ الثوري بيف العماؿ والفبلحيف تحالؼ جماىير متأخرة ثقافّيا وسياسّيا

وفي سياؽ ىذا التخمؼ االقتصادي واالجتماعي لمببلد والتأخر الثقافي والسياسي لمجماىير، أْي قوى الثورة، جاءت ثورة أكتوبر ليس كثورة 
الخاصة بقوى )والذاتية  (المحمية والعالمية)اشتراكية ببل نعوت أخرى، بؿ كثورة تنبع خصائصيا وطبيعتيا مف كافة الشروط الموضوعية 

. )االثورة وقيادتو

والحقيقة أّف ثورة أكتوبر ال يمكف أْف تكوف مجرد موضوع لمبحث األكاديمي، بؿ ينبغي النظر إلييا أوال ثـ إلى الثورات التالية باعتبار 
إّف ثورة أكتوبر ليست مجرد تاريخ لمبحث األكاديمي . الدروس المستفادة مف فشميا في الحساب األخير دروس نجاح ثورات المستقبؿ

إنيا، عمى العكس مف ذلؾ، بحث مفتوح ما دامت قضيتيا قضية . وليست باألخص تاريخا مقدسا قاؿ فيو كرادلة البمشڤية كممتيـ األخيرة
 .مستقبؿ وليست رمز حنيف إلى ماض أسطوري

ولـ تكف األزمة التي فجرتيا أزمة اكتماؿ نمو مجتمع جديد . ولـ تكف ثورة أكتوبر ثورة أقوى حمقات السمسمة بؿ ثورة أضعؼ حمقات السمسمة
كاف ال يزاؿ جديدا لـ يكتمؿ نضجو في رحـ  (الرأسمالية) ذلؾ أّف المجتمع القديـ ذاتو. (الرأسمالية)في رحـ مجتمع قديـ  (االشتراكية)

كما أنيا لـ تكف تعبيرا عف النمو الطبيعي لنضاؿ أضداد التكويف البنيوي لممجتمع القديـ بؿ كانت تمؾ األزمة . (اإلقطاع)مجتمع أقدـ 
ترجع بصفة مباشرة إلى تأثير الحرب العالمية األولى حيث خمفت الجيوش األلمانية في سياقيا فراغا ىائبل في روسيا عف طريؽ تدميرىا 

وكاف ذلؾ التدافع المفزع . اقتصاديا وعسكريا، فتفاقمت بالتالي أوضاع وأزمات جماىيرىا إلى حّد يستحيؿ معو العيش عمى المنواؿ نفسو
مف جانب طبقات المجتمع كافة ومف جانب قواه السياسية كافة لمؿء أو استغبلؿ ذلؾ الفراغ ىو المجرى الفعمي لمثورة والثورة المضادة في 

 .روسيا

بؿ إّف . لسنا إذف إزاء اكتماؿ نضج مجتمع برچوازي مف ناحية واكتماؿ نضج النضاؿ مف أجؿ انتصار الثورة االشتراكية مف ناحية أخرى
وليذا فإّف مدى عمؽ الطابع االشتراكي لثورة أكتوبر يغدو . (1917أبريؿ )طبيعة الثورة ذاتيا لـ تحسـ إال في معمعاف معارؾ الثورة 

 .موضع شؾ، ويغدو مف الواجب بحث ىذه المسألة، بعيدا عف الخطب الرنانة، مف أجؿ ثورات المستقبؿ

فاألزمة . عمى أّف ثورة أكتوبر التي كانت تنتقـ منيا أوحاؿ التخمؼ اقتصاديا واجتماعيا، كانت تعاني كذلؾ مف ظرؼ عالمي غير موات
وكانت رغـ نضج التكويف . الحادة التي دفعت إلى الثورات في أوروپا في أعقاب الحرب العالمية األولى كانت مرتبطة بدورىا بتمؾ الحرب

االقتصادي الرأسمالي في الغرب تعبيرا عف تأثير الحرب وليس عف نضج وعمؽ النضاؿ الپروليتاري في سبيؿ انتصار الثورة -االجتماعي
ذلؾ أّف . وليذا فإّف األزمة لـ تكف أزمة ثورية شاممة ولـ تكف باألخص أزمة ثورة اشتراكية. االشتراكية عمى مدى العقود السابقة لتمؾ الحرب

ومف الجانب اآلخر  (الشرط الموضوعي الحاسـ لمثورة االشتراكية)ىذه األزمة األخيرة كانت تفترض مف جانب نضج نمو التكويف الرأسمالي 
في  :وىذه ىي الثورة االشتراكية التي توقعيا ماركس في بداية األمر. (الشرط الثاني الحاسـ لمثورة االشتراكية)نضج نمو النضاؿ االشتراكي 
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غير أّف التاريخ كاف يّدخر لكامؿ تاريخ الحركة الشيوعية العالمية مفاجأة غير متوقعة ولـ تتضح أبعادىا إال عمى المدى . قبلع الرأسمالية
نضج التكويف الرأسمالي بوصفو عقبة في سبيؿ نضج النضاؿ الشيوعي طالما كانت الرأسمالية تمتمؾ ديناميات وآليات تجعميا : الطويؿ

قادرة عمى حفز واستيعاب ثورات تقنية جديدة مف ناحية وعمى السيطرة اإلمپريالية عمى العالـ وعمى مقدراتو االقتصادية مف ناحية أخرى، 
وعمى احتواء النضاالت واألزمات وعرقمة نموىا بالقدر المطموب لثورات اشتراكية وخمؽ واستغبلؿ األرستقراطية العمالية والشوڤينية مف 

إّف الشرط الموضوعي ال يسير ىنا يدا في يٍد مع شرط ذاتي مناظر، فالتناظر ذاتو غير  .ناحية ثالثة، كنتيجة لمناحيتيف األولى والثانية
ْف كانت  وارد، حيث يستبعد الشرط الموضوعي الشرط الثاني في مرحمة طويمة مف التاريخ ال تزاؿ مستمرة إلى اآلف بصورة عامة، وا 

ثورة في  (1905وقبميا ثورة )والحقيقة أّف الببلشڤة كانوا يعمموف أّف ثورة أكتوبر . مقدمات نيايتيا تتراكـ باطراد خبلؿ العقود األخيرة
ولكنيـ كانوا يؤمنوف مع ذلؾ بنبوءة . أضعؼ حمقات السمسمة، وليست ثورة في أقوى حمقات السمسمة، في قبلع الرأسمالية، كما تنبأ ماركس

وَلِئْف . ماركس بدليؿ أّف أمميـ الوحيد في االنتصار الكامؿ لمثورة في روسيا كاف يتمثؿ في ثورة الپروليتاريا األوروپية، في قبلع الرأسمالية
كانت نبوءة ماركس صحيحة فإّف توقع تحققيا الوشيؾ أو القريب كاف يعني عدـ إدراكو، وعدـ إدراؾ لينيف والببلشڤة، لحقيقة أّف الشرط 

ـُ بعد إلى  الموضوعي لمثورة في الرأسمالية المتطورة يستبعد الشرط الذاتي طواؿ مرحمة تاريخية طويمة تتميز بأّف تناقضات الرأسمالية لـ تن
 .الحد الذي يفتح الباب أماـ تكامؿ وليس تعارض الشرط الموضوعي والذاتي لمثورة

ورغـ أنني أطمت في ىذه النقطة فقد يكوف مف المفيد أْف أضيؼ أّف ماركس ذاتو لـ يستبعد الثورة االشتراكية في بمداف متأخرة رأسماليا، 
وكاف رأيو عف روسيا بالذات أنيا يمكف أْف تنتقؿ مف المشاعة الريفية إلى االشتراكية دوف أْف تمّر حتما بكؿ مراحؿ الرأسمالية التي كانت 

ومف الجمي أّف ىذا الشرط الذي يعتبر بمثابة قانوف . قد بدأت تنمو في روسيا بالفعؿ، بشرط أْف تمتمؾ إنجازات الرأسمالية مع تفادي ويبلتيا
أو )عف تخطي المراحؿ ال يمكف أْف يتحقؽ إال بافتراض عممية ثورية عالمية أممية تشمؿ بمدانا متأخرة أو متخمفة وأخرى متطورة لمغاية 

حيث تقدـ البمداف المتطورة العوف المنيجي الشامؿ لمبمداف المتخمفة في مجاؿ التحديث  (عمى األقؿ بمديف أحدىما متأخر واآلخر متطور
وىنا تتضح نقطة بالغة األىمية فيما يتعمؽ بقضية طبيعة الثورة فيذه الطبيعة ال تتحدد بشكؿ . الجذري لقواىا اإلنتاجية وألسموب حياتيا

إرادي داخؿ حدود بمد واحد ميما كاف متخمفا فيي باألحرى قضية أممية، بمعنى أّف بمدا متخمفا يمكف أْف يسير في طريؽ ثورة اشتراكية 
تتجاوز شروطيا الداخمية بشرط أْف تكوف ىذه العممية ضمف عممية أوسع تشمؿ بمدا متطورا أو بمدانا متطورة بافتراض اإلخاء األممي 

والواقع أّف ىذا الشرط بالذات كاف ينقص ثورة أكتوبر التي انتظرت ُسًدى وببل جدًوى نجدة الثورة الپروليتارية . والتعاوف األممي ببل حدود
األوروپية، وبدال مف النجدة األممية سيكوف ىناؾ التطويؽ اإلمپريالي وبناء االشتراكية في بمد واحد، كعقيدة أو فضيمة وليس كمجرد واقع 

 .أو اضطرار أو ضرورة

وىكذا كاف عمى ثورة أكتوبر أْف تعاني محميا مف التخمؼ الروسي؛ الذي كاف مف شأنو أْف يقود إلى نشوء أزمة ثورية بتأثير حرب عالمية 
أو غير عالمية أو بدوف حرب عمى اإلطبلؽ، لكْف دوف أْف يتأخر ىذا التخمؼ عف فرض شروطو كافة، وأْف تعاني أمميا مف التقدـ 

األوروپي الذي كاف مف شأنو أْف َيُحوؿ دوف نشوء أزمة ثورية عميقة وشاممة، وأْف يساعد عمى استيعابيا حربيا ومدنيا إذا نشأت مراحؿ 
وىكذا كانت األزمة الثورية المحمية والعالمية بالتأثير المباشر لمحرب غير أنو لـ يكف بوسع مآثر الحرب أْف تتجاوز . منيا بتأثير الحرب

خمؽ أو تعميؽ األزمة، ال إلى إنقاذ الثورة الروسية مف تخمؼ األوضاع الروسية األصمية، وبالتالي الحكـ عمى الثورة بطبيعة محددة ميما 
، وال إلى نجدتيا بثورة اشتراكية أوروپية اتضح فيما بعد أْف (ما دامت ىذه الثورة معزولة ومحاصرة)كانت التصورات البمشڤية الذاتية عنيا 

 .توقُّعيا وعقد اآلماؿ عمييا لـ يكف ليما مبرر حقيقي

. عمى أّف ىناؾ شرطا ذاتيا قد يبدو أكثر رىافة؛ غير أنو حاسـ مع ذلؾ في المسار الفعمي لتطور الثورة، وكاف ىذا الشرط الذاتي غائبا
فرغـ أّف البناء االشتراكي ينطوي عمى جدؿ الموضوعي والذاتي الذي ال يمكف التنبؤ سمفا بتفاصيمو، إال أّف برنامج البناء االشتراكي 

بخطوطو العريضة لكْف الحاسمة ينبغي أْف يكوف موجودا ومستوعبا وميضوما سمفا عمى أوسع نطاؽ مف جانب قيادة وطميعة وجماىير 
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ال فكيؼ يمكننا أْف نتصور قياـ ديمقراطية مباشرة تمارس الجماىير مف خبلليا مياـ الحكـ وتخطيط االقتصاد ممارسة فعمية،  الثورة، وا 
وليس في الكتابات اإلنشائية والخطب الطنانة قبؿ أو بعد الثورة، وكاف تعميؽ البرنامج الذي تضمَّنو كتاب الدولة والثورة لمينيف رمز وعنواف 

 .ىذا الغياب لبرنامج البناء االشتراكي

وىكذا ُولَد المجتمع االنتقالي التالي لثورة أكتوبر محاصرا مف كؿ جانب، وكاف عميو أْف يتصدى لمقياـ بميامو الجبارة وأْف يخوض معاركو 
 .الطاحنة، ببطولة الشعب وبحكمة القيادة، لكْف أيضا مثقبل بقدر ىائؿ مف نقاط الضعؼ والشروط الموضوعية والذاتية غير المواتية

والواقع أْف ذلؾ المجتمع االنتقالي كاف ال يممؾ ترؼ الشروع في تحقيؽ التحوؿ االشتراكي المستيدؼ بالشروع عمى الفور في تطوير القوى 
مع )المنتجة ورفع مستوى معيشة الجماىير العاممة بصورة مطردة ومتوازنة، بؿ كاف عميو، بدال مف البناء، أْف يخوض الحرب سنوات 

ليس ( بعد انتصار الثورة في الحرب األىمية)، وكاف عميو أْف ينطمؽ في تطوير االقتصاد والقوى المنتجة (االكتفاء بتدابير شيوعية الحرب
بؿ مضافا إليو دمار ست أو سبع سنوات مف الحروب  (أْي مستوى ما قبؿ بداية الحرب) 1914 أو 1913فقط مف مستوى تخمُّؼ سنة 

 .المتنوعة المتواصمة

عمى أّف الحرب األىمية الطاحنة عمى مدى سنوات لـ تدمر االقتصاد وحسب، بؿ أنيكت الثورة والمجتمع االنتقالي بوجو عاـ ودمرت وأفنت 
وكاف ىذا يعني أّف يغرؽ الحزب البمشڤي في بحار مف الجماىير غير . الطبقة العاممة وباألخص ومف باب أولى طميعتيا البمشڤية

الپروليتارية وغير المسيَّسة وغير المندمجة مع الفكر الثوري، وكاف كؿ ىذا يعني بالتالي أّف االشتراكية المعمنة والمستيدفة ستُْبَنى بدوف 
ْف تضخـ الحزب باعتباره حزب السمطة   .اشتراكييف، بدوف ماركسييف، وا 

ذا كاف الطموح اليائؿ الكامف في ذلؾ المجتمع  وباألخص في البرنامج البمشڤي إلى  (التطور العاصؼ لمرأسمالية في روسيا قبؿ الثورة)وا 
تطوير جذري لمقوى المنتجة قد تمقَّى دفعة كبيرة مف مجرد اإلطاحة بالطبقات المالكة القديمة لكْي ينفتح لو الباب أماـ تطور جبار عاصؼ، 

فإّف انطبلؽ ىذا التطور مف عقالو في ظؿ كؿ ذلؾ التخمؼ االقتصادي والتقني والثقافي، كاف ينطوي عمى مشروع يعوض عف التخمؼ 
الوحشية التي ال حاجة إلييا بطبيعة الحاؿ عندما تكوف نقطة انطبلؽ التحوؿ االشتراكي رأسمالية  ("االشتراكي")بأساليب التراكـ البدائي 

  .متطورة

وتفشؿ الثورة في إقامة مؤسسات صحيحة لمديمقراطية المباشرة لمطبقة العاممة وجماىير العامميف، وينشأ نظاـ الحزب الواحد، وتفقد 
 .السوڤييتات والنقابات ديناميتيا بصورة تدريجية فتنحط وتتدىور

ؿ الماركسية إلى مذىب لمدولة، في التعميـ واإلعبلـ والدعاية والحزب والعمؿ السياسي والجماىيري واألبحاث والعمـو واآلداب  ورغـ تحوُّ
والفنوف، فإف ىؤالء األنصار الجدد لديف الدولة لف يعّوضوا عف دمار المناضميف الببلشڤة في الحروب حتى قبؿ التصفيات الستالينية، 

  .وبصورة تدريجية يتبمور مشيد عممية بناء جبارة لكف ببل شيوعييف حقيقييف، وببل مؤسسات عمالية ديمقراطية مف أّي نوع

ورغـ المذىب القائؿ بأف االشتراكية ال يمكف أف تكوف إال مف ُصْنع الجماىير، تصبح االشتراكية وكؿ شيء آخر مف اقتصاد أو تخطيط أو 
بيروقراطية وأجيزة الدولة التي أصبح الحزب والسوڤييت والنقابة في عداد أجيزتيا مف الناحية  (ووظائؼ)سياسة أو تنفيذ أو رقابة مف ُصْنع 

 .الفعمية

ويندفع المجتمع السوڤييتي في تحقيؽ مشروع بناء مجتمع حديث يمتمؾ قوى منتجة متطورة عمى حساب استيبلؾ الجماىير العاممة، وبقيادة 
وسمطة وامتيازات البيروقراطية وباالعتماد عمى األجيزة واألساليب الپوليسية مع دور الحزب والسوڤييتات والنقابات في القمع األيديولوچي 

وميما  (رأسمالية الدولة البيروقراطية)والسيطرة عمى الجماىير، ومثؿ ىذا المشروع ال يمكف إال أف يكوف مشروعا رأسماليا ميما كاف نوعيا 
  .المينينية-استند عمى ممكية الدولة أو التخطيط أو الماركسية
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ذا كاف صعود الستالينية في أواخر العشرينيات حركة كبرى مف التراكـ البدائي  ، والعصؼ ببقايا الديمقراطية في كافة ("االشتراكي")وا 
رساء أسس النظاـ الشمولي، وصعود البيروقراطية إلى مركز طبقة حاكمة في طور التكويف، فإف المجرى العاـ لثورة أكتوبر  المؤسسات، وا 

ولممجتمع االنتقالي المبكر، بكافة شروطو الموضوعية والذاتية غير المواتية، سّيؿ ميمة العصؼ بثورة أكتوبر باسميا وتبمُور النموذج 
نتاجا وتوزيعا وتخطيطا وسمطة  السوڤييتي الذي تـ فيما بعد تصديره واستيراده، والذي تمثمت خصائصو الرئيسية في اقتصاد الدولة ممكية وا 

بيروقراطية الدولة، التي اتخذت أشكاال ديكتاتورية پوليسية ال مثيؿ ليا في التاريخ الحديث، والعبلقات االستغبللية البيروقراطية، 
المينينية التي تسبّْح بحمد النظاـ االشتراكي المزعـو القائـ وال تجرؤ عمى نقده، واألممية المفظية في السياسة الخارجية التي -والماركسية

  .قامت في واقع األمر عمى المصالح السياسية واالقتصادية اإلستراتيچية

إف النموذج السوڤييتي الذي ال يمكننا ىنا أف نتابع كافة نواحي نشأتو ورسوخو ومراحمو، وناىيؾ بتصديره واستيراده وغرسو في بيئات أخرى 
 .ليس سوى رأسمالية دولة شمولية

 االنهيار ومغزاه

رأسمالي وحسب، بؿ  "نموذج"مف الجمي أف ىذا النموذج ينطوي في داخمو عمى جرثومة انيياره األكيدة، ليس االنييار الذي ينتظر كؿ 
 .االنييار المرتبط بخصوصيتو النوعية، بوصفو رأسمالية دولة شاممة تحظر االستثمار الرأسمالي الخاص

وغيرىما مف قادة حزب  Chris Harman ولعؿ مف أبرز نقاط ضعؼ نظرية رأسمالية الدولة في روسيا عند توني كميؼ وكريس ىارماف
وأعتقد أف ىذا العجز ينبع مف اإلحجاـ عف تحميؿ . العماؿ االشتراكي في بريطانيا، ىذا العجز العقائدي عف استشراؼ ىذا االنييار

تناقضات رأسمالية الدولة حتى النياية، وكأف إثبات أف االشتراكية المزعومة في بمداف النموذج السوڤييتي لـ تكف في واقع األمر سوى 
  !رأسمالية دولة، يقتضي التعامي عف تناقضاىا وأزماتيا وعف المسار المحتمؿ لتطور تمؾ التناقضات واألزمات

الخط السوڤييتي، األممية )رأسمالية راىنة " رّدة"والواقع أف كؿ أو تقريبا كؿ محاوالت تفسير انييار النموذج السوڤييتي تركز عمى فكرة 
المشار إليو سابقا " الطريؽ الثالث"الخط الماوي وكذلؾ )أو قريبة العيد أْي بعد ستاليف والمؤتمر العشريف  (الرابعة، الجماعية البيروقراطية

ولكف ىذه النظريات جميعا تواجو مآزؽ نظرية بالغة الصعوبة، فكيؼ يمكف تصديؽ حدوث ردة رأسمالية عف اشتراكية عالية . (بالتبعية
أو عف اقتصاد انتقالي ُيفترض فيو نمو الجديد االشتراكي عمى  (الخط الصيني)أو حتى اشتراكية عيد ستاليف  (الخط السوڤييتي)التطور 

شاختماف )رأسمالي جديد -اقتصادي بعد-أو عف تكويف اجتماعي (ماندؿ واألممية الرابعة)حساب القديـ الرأسمالي عمى مدى عقود طويمة 
 ؟ (ونظرية الجماعية البيروقراطية

فبل مكاف فييا لمحديث عف رّدة رأسمالية راىنة مع الپيريسترويكا أو قريبة العيد مع المؤتمر  (توني كميؼ)أما نظرية رأسمالية الدولة 
والردة الوحيدة الواردة عند ىذا االتجاه ىي الردة الرأسمالية البيروقراطية الستالينية في أواخر العشرينيات عف ثورة أكتوبر وعف . العشريف

المجتمع االنتقالي الذي ازدوجت فيو بقايا التكوينات الموروثة عف روسيا القيصرية ومحاوالت البناء االشتراكي األولى خبلؿ قرابة العقد بعد 
ذا كانت ىناؾ ردة راىنة فيي في نظر ىذا االتجاه ردة عف شكؿ لمرأسمالية  .الثورة إلى شكؿ آخر لمرأسمالية الواحدة  (رأسمالية الدولة)وا 

ذا كاف ىذا االتجاه يقدـ بالفعؿ نظرية متسقة مع الطبيعة الرأسمالية البيروقراطية لمنموذج السوڤييتي، . (الرأسمالية عْبر القومية)نفسيا  وا 
ويقدـ بالتالي تفسيرا عاما سميما لمغزى التحوالت الراىنة باعتبارىا حركة، ليس إلى األماـ وليس إلى الوراء، بؿ في نفس المكاف مف حيث 

االقتصادي الرأسمالي الواحد المستمر، فإف مسألة ما إذا كاف تفسيره لؤلبعاد اليائمة والمفاجئة التي اتخذىا انييار -التكويف االجتماعي
  .النموذج السوڤييتي مقنعا وكافيا تظؿ مفتوحة لمجداؿ

وفي ىذا الزمف الطويؿ نسبيا أمكف لرأسمالية الدولة أف تعطي . لقد عاشت رأسمالية الدولة الشمولية، رغـ تناقضاتيا وأزماتيا، عقودا طويمة
أروع ثمارىا التي تتمثؿ في تطوير القوى المنتجة بمعدالت نمو ال تفوقيا سوى معدالت نمو الياپاف، فحققت في عقود معدودة ما احتاجت 
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وفي ىذا الزمف الطويؿ نسبيا أمكف لتناقضات وأزمات رأسمالية الدولة أف تتفاقـ وتستفحؿ . الرأسمالية في الغرب لتحقيقو إلى مئات السنيف
وتنضج لتعطي بدورىا أروع ثمارىا التي تمثمت في كسر إطار الشمولية، وفتح األبواب والنوافذ أماـ نضاؿ الجماىير العاممة في سبيؿ 

 .حرياتيا وحقوقيا ومستويات معيشتيا ونقاباتيا وأحزابيا وثوراتيا

 فيؿ ىناؾ ما يدعو لمعجب في أف تعيش رأسمالية الدولة الشمولية، رغـ تناقضيا وأزماتيا، كؿ ىذا الزمف الطويؿ؟

السياسي الشمولي، والذي يحتاج إلى زمف طويؿ إلنضاج -والواقع أف التناقض الجوىري الذي ينطوي عميو ىذا التكويف االقتصادي
تفاعبلتو المؤدية إلى تفتيت وتفجير ىذا التكويف الذي يتغمب عميو مع ذلؾ لزمف طويؿ بفضؿ العوامؿ البنيوية والظرفية المؤدية إلى تأكيد 
طالة أمد دور الدولة، فالبيروقراطية الرأسمالية ال يمكف إال أف تطمح إلى التحوؿ إلى طبقة رأسمالية عادية تفتح أماميا أبواب االستثمار  وا 

وليس صحيحا أف . وىذا عامؿ تفتيت ليذا التكويف عمى المدى البعيد. الخاص ميما كاف حجـ ووزف اقتصاد الدولة واالستبداد الشمولي
البيروقراطية العميا ال يمكف أف تنتحر بالتخمي عف امتيازاتيا اليائمة، فيي ال تتخمَّى عنيا في الحقيقة إال لتضيؼ إلييا، أو لتكسب بدال 

كما أف الجماىير العاممة المستغمة والمضطيدة أكثر مما في أّي بمد . منيا، كافة مزايا التحوؿ إلى طبقة مالكة وحاكمة ببل قيود دولوية
وىذا عامؿ تفتيت آخر ليذه . رأسمالي ليبرالي ال تممؾ كطبقة أو طبقات سوى الثورة ضد اإلفقار واالضطياد في ظؿ الحكـ الشمولي

 .الرأسمالية الشمولية، لكْف عمى المدى الطويؿ أيضا

  فما ىي عوامؿ التماسؾ البنيوية والظرفية التي تتغمب، ولزمف طويؿ، عمى عوامؿ تفتيت ىذا التكويف الشمولي؟

ىناؾ، أوال، ذلؾ المشروع اليائؿ لتطوير القوى المنتجة والذي كاف المزيد مف إنجازاتو وقفزاتو بالمجتمع يؤكد دور ممكية وتخطيط 
وطالما ظمت دينامية ذلؾ المشروع مستمرة وأىدافو اإلستراتيچية غير متحققة بصورة كاممة، كاف ذلؾ . وبيروقراطية وأشكاؿ حكـ الدولة

وتتمثؿ مصالح البيروقراطية كطبقة، أو باألحرى كطبقة في دور التكويف، . المشروع مفخرة الدولة الشمولية ومحور عمميا وأساس تماسكيا
في نجاح ىذا المشروع، ويجري تغميب المصالح اإلستراتيچية لمبيروقراطية في االستحواذ عمى اقتصاد متطور بالغ التعقيد والحداثة عمى 

  .مصالحيا المؤقتة المتمثمة في مزايا التحوؿ السريع إلى طبقة رأسمالية تستثمر وتستخدـ العمؿ المأجور في مشروعات خاصة

عمى أف ىذا المشروع التحديثي العمبلؽ لـ يكف محور وجود ونجاح ومستقبؿ البيروقراطية وحدىا؛ بؿ كاف كذلؾ محور واقع وأساطير حياة 
عف دور الدولة التي " رّدة"الجماىير العاممة التي كانت واقعة في إسار أوىاـ وعوده، والتي كاف الحكاـ يخشوف غضبيا ومقاومتيا ألّي 

كما أف الشرعية التي اغتصبتيا البيروقراطية، شرعية ثورة أكتوبر وديكتاتورية الپروليتاريا، كانت . كانت تعمؿ عمى قدـ وساؽ عمى تحقيقو
المينينية التبريرية الممفقة، ولـ يكف التحدي المباشر لتمؾ الشرعية مأموف -تكرس ممكية الدولة وتخطيط االقتصاد واأليديولوچية الماركسية

 .وىكذا كانت تمؾ الشرعية بدورىا مف عوامؿ تأكيد وتأبيد دور رأسمالية الدولة الشمولية. العواقب

عمى أف الوضع الدولي، بثوابتو ومتغيراتو، كاف ال يتأخر عف استفزاز وتحدي النموذج السوڤييتي بأسباب متزايدة الستمرار وتماسؾ دور 
 .الدولة

ومنذ البداية، كما سبؽ أْف رأينا، كاف الغرب الرأسمالي اإلمپريالي يتحدى ثورة أكتوبر، بعيدا عف آماؿ أو أوىاـ وأساطير نجدة الثورة 
وكاف عمى الدولة . الپروليتارية العالمية، بشروط الصمح مع ألمانيا، وبالتدخؿ األجنبي المسمح، ثـ بالتطويؽ الرأسمالي العالمي بعد ذلؾ

ولـ تتأخر . الجديدة ليس فقط أْف تطور القوى المنتجة بسرعة مذىمة بؿ أف تطور كذلؾ وبالسرعة نفسيا قوى الدمار دفاعا عف النفس
وكاف مف المنطقي أف تؤكد الحرب العالمية الثانية، بالدمار المفزع الذي حّؿ باالتحاد السوڤييتي، دور . الفاشية اليتمرية عف اليجـو

رأسمالية الدولة مف خبلؿ ضرورات إعادة التعمير واستئناؼ مشروع التحديث العمبلؽ والتحوؿ إلى قوة عسكرية مف الطراز األوؿ، دفاعا 
عف النفس أماـ أخطار مفزعة تأكدت بصعود وتفوؽ وعدوانية إمپريالية الواليات المتحدة األمريكية، وكذلؾ دفاًعا عف اإلمپراطورية 

وأخذت تحديات سباؽ التسمح والحرب الباردة والثورات العممية والتقنية في الغرب . السوڤييتية، وكذلؾ لمتنافس العالمي عمى مناطؽ النفوذ
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  .تؤكد وتطيؿ أمد دور رأسمالية الدولة

عمى أف ىذه المجابيات والحروب الساخنة والباردة وأعباء الدفاع وأعباء الدولة العظمى وأعباء امتبلؾ وتطوير ترسانة أسمحة تعادؿ 
الترسانة األمريكية باالستناد إلى اقتصاد ال يتجاوز نصؼ االقتصاد األمريكي، كاف البد أْف تنتيي تراكميا إلى إنياؾ االتحاد السوڤييتي 

لى تفاقـ تناقضاتو واستفحاؿ أزماتو   .وا 

وفي عصر لـ يعد ممكنا فيو حكـ الشعب السوڤييتي بالحديد والنار ومعسكرات العمؿ، خاصة في ظؿ تراجع االقتصاد ومستويات المعيشة، 
وفي عالـ يتميز بأنو صار قرية إعبلمية واحدة بإغراءات حقائؽ وأساطير مستويات المعيشة في الغرب، كاف ال مناص مف بروز تناقض 

ذلؾ أف االقتصاد المنظـ عمى األساس الجماعي يدخؿ في تناقض صارخ مع مجتمع تسوده القيـ الفردية بعيدا عف ادعاءات القيـ . بعينو
 (كتمؾ التي سادت أياـ القيـ والمبادرات الجماعية الشيوعية التي أطمقتيا ثورة أكتوبر)وفي غياب المبادرة الجماعية . الجماعية والشيوعية

والتي ال تنسجـ إال مع المبدأ الجماعي حقا، شكبل ومحتوى، في تنظيـ االقتصاد ومع سيادة القيـ الجماعية والشيوعية، وفي غياب المبدأ 
الفردي في تنظيـ االقتصاد والذي مف شأنو أف يصيب الطبقات المالكة بُحمَّى التراكـ الخاص، وأْف يقدـ األساس لرقابة فعالة عمى عممية 

الرأسمالي )العمؿ، وكذلؾ في غياب اإلكراه الشمولي الصاـر الذي يمكنو أْف يمؤل الفجوة بيف ضرورات التراكـ الجماعي البيروقراطي 
مف ناحية، وغياب الحوافز والمصالح الفردية والخاصة لدى طبقات المجتمع كافة مف الناحية األخرى، غدا مف المستحيؿ تفادي  (بالطبع

وكابوس القطار )ترىؿ المجتمع وتدني األداء االقتصادي وانييار كؿ مسئولية إزاء اقتصاد وموارد الببلد أو الدولة وفقداف االتجاه العاـ 
، فبل مناص إذف مف أف يجّد البحث عف االتجاه الصحيح (في يقظتو Gorbachevالمندفع بأقصى سرعة ببل سائؽ كما رآه جورباتشوڤ 

ذا كانت المبادرة قد جاءت في . واألداء االقتصادي الفعاؿ وسبؿ تفادي التخمؼ النيائي عف الغرب وترّدي وانييار وانفجار الوضع برمتو وا 
فيي لـ تأت إال في مناخ يتميز باالنفجارات المتكررة في بمداف  (مف جورباتشوڤ والپيريسترويكا والجبلسنوست)االتحاد السوڤييتي مف أعمى 

، ولـ تكتسب مبادرة جورباتشوڤ ديناميتيا (التضامف وليخ ڤاونسا(وبعد سنوات مف احتداـ الصراعات الحاسمة في پولندا " المنظومة"
المدمرة والمحررة إال مف عوامؿ التفتيت االقتصادي والقومي واأليديولوچي التي كانت تختفي تحت السطح الجرانيتي البلمع، فإذا بنا أماـ 

معارؾ إعادة ىيكمة االقتصاد في اتجاه الجمع بيف األشكاؿ المتنوعة لمممكية الرأسمالية، والصراعات الطاحنة بيف القوميات بعد عقود 
طويمة مف الحؿ المينيني المزعـو في بمداف المنظومة، والتنصؿ مف االشتراكية والشيوعية والماركسية والمينينية وثورة أكتوبر والثورات 

  .البلحقة وكؿ ثورة بعد عقود طويمة مف الرفع المنافؽ عاليا لتمؾ الرايات الزائفة

ذا ركزنا عمى روسيا، يمكف القوؿ إف إنجازاتيا . عمى أف انييار النموذج السوڤييتي ال يعني انييار بمدانو كبمداف أو شعوب أو اقتصادات وا 
تؤىميا لمتغمب عمى األزمة التي رافقت انييار النموذج ولمخروج  (البشرية والمادية والعممية والتقنية)في مجاؿ تحديث وتطوير قواىا المنتجة 

، تتبوأ مكانتيا في صدارة نظاـ عالمي (وباألخص قادرة عمى المحاؽ بالغرب والتنافس معو عمى قدـ المساواة)منيا قوة اقتصادية ضخمة 
 .جديد متعدد األقطاب إلى جانب الواليات المتحدة وأوروپا الموحدة والياپاف، أْي كعضو أصيؿ في نادي الشماؿ الرأسمالي المتقدـ

ذا كانت المصائر النظرية العامة لبمداف النموذج ال تخرج عف الثورة االشتراكية، : الثورة الميبرالية، ج: استمرار النموذج السوڤييتي، ب: أ :وا 
فإف االنييار الراىف لمنموذج، وعمى أوسع نطاؽ، يدعو إلى التساؤؿ عف احتماالت المصائر الفعمية وىؿ مف الوارد بينيا إحياء ىذا 

  .النموذج مف جديد بعد ىدوء العاصفة

لى جانب الدوافع األيديولوچية والظرفية، وراء قياـ  لقد رأينا كيؼ كاف مشروع تحديث القوى المنتجة ىو القوة الدينامية الدافعة، قبؿ وبعد وا 
فما ىي تناقضات ىذا االرتباط بيف المشروع والنموذج؟ وما ىي عبلقة ىذه . واستمرار ورسوخ النموذج السوڤييتي في مسقط رأسو بالذات

 التناقضات بمصائر اقتصادات ونظـ بمداف النموذج؟ 

غير أف ضرورات السير بمشروع التحديث إلى نيايتو المنطقية، . وقد رأينا أف مشروع التحديث كاف يؤكد دوما دور نموذج رأسمالية الدولة
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إلى المحاؽ األكيد بالغرب، أخذت تتناقض مع استفحاؿ تناقضات وأزمات النموذج وترىؿ النظاـ وتدىور األداء االقتصادي، مؤذنة بضرورة 
إرساؿ النموذج إلى متحؼ التاريخ بعد أف وصؿ بالتحديث إلى مستوى يسيؿ تحقيؽ قفزات كبرى انطبلقا منو بشرط التحرر مف 

والحقيقة أف معدالت النمو المتفوقة ليذا النموذج ال تعكس التفوؽ االشتراكي عمى . البيروقراطية الشمولية التي انقمبت إلى عائؽ كئيب
بؿ إف مقارنة ىذه المعدالت مع المعدالت الرأسمالية الغربية المتواضعة . الرأسمالية فيذا ليس واردا بالنسبة ليذا النموذج، الرأسمالي بدوره

. مقارنة مضممة وخادعة يجري اإللحاح عمييا لتكريس أسطورة التفوؽ السوڤييتي االشتراكي المزعـو

فالرأسمالية الغربية التي شبعت تحديثا لمقوى المنتجة ليست بحاجة إلى مثؿ ىذه المعدالت في النمو وال تنوي الدخوؿ في سباؽ عمييا مع 
االقتصادي القائـ عمى مبدأ الربح، وليس عمى التنمية الشاممة لمقدرات ومستويات معيشة الجماىير، -والواقع أف نظاميا االجتماعي. أحد

، بؿ أصبحت "الفعاؿ"يستبعد النمو بمثؿ ىذه المعدالت التي تعني في نياية المطاؼ أزمة فيض اإلنتاج، نتيجة ألزمة نقص الطمب 
الميمة االقتصادية األولى ليذا النظاـ تتمثؿ في كبح نمو القوى المنتجة ومواد االستيبلؾ وليس في إطبلقو، الميـ إال في حدود ومجاالت 

أما معدالت النمو الياپانية التي . بعينيا، األمر الذي يعني أف الرأسمالية الغربية المتطورة دخمت مرحمة الركود المزمف الذي ال فكاؾ منو
تتفوؽ عمى المعدالت السوڤييتية ذاتيا فتدؿ بصورة قاطعة عمى أف تفوؽ المعدالت ال يرجع إلى تفوؽ رأسمالي أو تفوؽ اشتراكي بؿ يرجع 

عمى العكس مف ذلؾ إلى ضرورات مؿء فجوة التخمؼ الروسي والياپاني عف الغرب، وينطبؽ الشيء نفسو عمى معدالت نمو الرأسمالية في 
نما يكمف المغزى الحقيقي لكؿ مقارنة في مدى مؿء فجوة التخمؼ، في مدى المحاؽ بالغرب. روسيا القيصرية في العقود السابقة لمثورة . وا 

ْف كانت  وفي حيف تتخمؼ روسيا االشتراكية المزعومة عف الغرب تخمفا مفزعا مف حيث إنتاجية العمؿ، تتجو الياپاف إلى تفوؽ حاسـ، وا 
  .الياپاف بدورىا ال يمكنيا بطبيعة الحاؿ أْف تفمت مف النتائج الكئيبة لنمو تناقضات الرأسمالية عمى المدى الطويؿ

وبدييي أف بمداف النموذج متفاوتة مف حيث التحديث ومنيا بمداف لـ ترتبط بالنموذج إال عبر االرتباط باالتحاد السوڤييتي السابؽ أو بروسيا 
دوف تحديث، اعتمادا عمى ما سماه السوڤييت ذات يـو بالتقسيـ  (الحكـ الشمولي)ضمف ىذا األخير، بمعنى تبنّْي أسوأ ما في النموذج 

  .الدولي االشتراكي لمعمؿ، فميس أماـ ىذه البمداف سوى المحاؽ بالعالـ الثالث

ذا ركزنا عمى أكثر ىذه البمداف تحديثا، لـ يعد واردا استمرار أو إحياء النموذج، ليس فقط ألف الوصوؿ بالتحديث إلى مستوى التنافس مع  وا 
الغرب عمى قدـ المساواة أصبح يشترط التخمص مف ىذا النموذج، بؿ كذلؾ ألف تحوؿ البيروقراطية إلى طبقة رأسمالية يشترط الشيء 

 .نفسو

والحقيقة أف البيروقراطية مصابة في الصميـ بتناقض جوىري بيف المبدأ الفردي والخاص والعائمي كمثؿ أعمى لمعبلقات االستغبللية 
وال يمكف ليذه البيروقراطية أف تصبح طبقة . والمجتمع االستغبللي مف ناحية والتنظيـ الجماعي القتصاد الدولة مف الناحية األخرى

رأسمالية، وال حتى طبقة رأسمالية بيروقراطية، بالمعنى الصحيح لمعبارة، إال عندما تكوف العممية الرأسمالية سمسمة واحدة مف الحمقات 
المتماسكة والمتوازنة بحيث ال تطغى المصمحة الجماعية لمطبقة في التراكـ الرأسمالي البيروقراطي الدولوي، بؿ توجد إلى جانبيا مصالح 
التراكـ الرأسمالي الفردي والخاص، التي ال ينبغي أبدا التقميؿ مف شأنيا والتي ال يمكف تأمينيا عمى اإلطبلؽ مف خبلؿ رأسمالية الدولة 

ميما كانوا كبارا أو قططا سمانا أو نخبة " المماليؾ"الشمولية التي يمكف لمنطقيا دائما وكمما اقتضى األمر أْف يعصؼ بموظفييا 
الممكية )إف البيروقراطي الفرد مدفوع دوما إلى تأميف سيادتو لممجتمع مف خبلؿ إحبلؿ أسس المبدأ الطبقي الفردي . بيروقراطية عميا

ممكية وتخطيط الدولة وينطوي ىذا المبدأ دوما عمى )محؿ المبدأ الطبقي الجماعي  (الرأسمالية الخاصة وىي المحيط الطبيعي الزدىاره
، عمى أف ىذا المبدأ الفردي ليس أبدا مصمحة فردية منعزلة أو مصمحة أفراد منعزليف بؿ مصمحة (إمكانيات العصؼ بالبيروقراطي الفرد

طبقية جماعية ألفراد الطبقة الذيف ال يمكف تأميف فرديتيـ إال بجماعيتيـ كطبقة وال يمكف تأميف تماسؾ جماعيتيـ إال بالحفاظ عمى 
  .مصالحيـ الطبقية كأفراد
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وكانت الثورة الميبرالية الراىنة التي ىي محتوى أزمة وانييار واختفاء النموذج السوڤييتي ىي الحؿ السعيد لتناقض ىذا النموذج مع المزيد 
عمى أف . مف سير ىذه البمداف بالتحديث إلى األماـ وكذلؾ لتناقضو مع مصالح البيروقراطية في التحوؿ إلى طبقة رأسمالية كاممة األىمية

الميبرالية االقتصادية لف تفترض بالضرورة وفي كافة األحواؿ ليبرالية في السياسة والحكـ فبل جداؿ إذف في أف التحوالت الجارية تكتنفيا 
ؿ بعض ىذه البمداف إلى بمداف فاشية باقتصاد رأسمالي خاص لتتجو حسب تكوينيا االجتماعي االقتصادي الحقيقي إلى -مخاوؼ تحوُّ

 .االنضماـ إلى العالـ الثالث أو البقاء في ذيؿ قائمة بمداف الشماؿ الرأسمالي

ولـ يكف مف الوارد، بطبيعة الحاؿ، أف تندلع ثورات اشتراكية بدال مف ىذه الثورات الميبرالية، ذلؾ أف أحد مجاالت نجاح النموذج السوڤييتي 
كاف يتمثؿ في كافة بمدانو في تصفية الحياة السياسية وتفريغ األشكاؿ الحزبية والسوڤييتية والنقابية مف محتواىا، باستثناء محتواىا التفريغي 

ذاتو، عمى أف فؾ االرتباط بيف ىذه الدوؿ مف جانب والشيوعية مف جانب آخر حدث تاريخي بكؿ معنى الكممة، وىو يصدـ غير أنو 
  .يحّرر وبالتالي يدفع إلى االتجاه الصحيح، اتجاه ثورات اشتراكية مف طراز جديد

والواقع أف التعبئات الجماىيرية الضخمة التي تدشف بيا الجماىير العاممة في ىذه البمداف انتقاليا مف معاناة مزمنة إلى معاناة حادة مفزعة 
 .إنما ىي تعبئات الثورات الجماىيرية الميبرالية، فبل مجاؿ إذف ألوىاـ انقبلبيا فجأة إلى مقدمات ثورات اشتراكية

 نحو عالم بال أساطير

يتبيف مف الصفحات السابقة، في ضوء حقيقة أف النموذج السوڤييتي لـ يكف مف حيث طبيعتو االجتماعية سوى رأسمالية دولة بيروقراطية، 
أف المغزى الحقيقي النييار واختفاء ىذا النموذج مف بمدانو ومف العالـ يتمثؿ في اختفاء وتبلشي تناقض رئيسي في صفوؼ الرأسمالية 

د بشرقو وغربو، في : العالمية، بالنتيجة المنطقية الجوىرية التالية استعادة وحدة الرأسمالية العالمية لنكوف إزاء شماؿ رأسمالي واحد موحَّ
  .مف ناحية أخرى (العالـ الثالث)مواجية شعوب الشماؿ مف ناحية وشعوب الجنوب التابع 

وبدييي أف مغزى وجود أو اختفاء ىذا التناقض ال يختمؼ في جوىره وليس في أبعاده بالضرورة، عف مغزى وجود أو اختفاء كؿ تناقض 
 .إنو ليس أكثر لكنو ليس أقؿ مف ذلؾ أيضا. رئيسي في صفوؼ الرأسمالية العالمية

ومف الجمي بطبيعة الحاؿ أف التناقض الرئيسي في صفوؼ الرأسمالية العالمية قد يقود إلى أزمات مدمرة كالحرب العالمية األولى أو 
الثانية؛ وكانت كؿ منيما انفجارا لتناقض رئيسي في صفوؼ الرأسمالية العالمية، بيف مصالح الرأسماليات اإلمپريالية الجديدة المحرومة مف 

المستعمرات، خاصة ألمانيا في كؿ مف الحربيف العالميتيف، وبيف مصالح بقية الرأسماليات اإلمپريالية التي كانت قد أكممت اقتساـ العالـ 
 (.فيما يسمَّى باالستعمار الداخمي)مف قبؿ، خاصة إنجمترا وفرنسا وروسيا 

عمى أف استعادة الوحدة في صفوؼ الرأسمالية العالمية، حرًبا أو سمًما، ال تعني بالضرورة أف الوحدة صارت أبدية أو أنيا غير قابمة 
أو بيف  (ألمانيا والحرباف العالميتاف)لمفقداف نتيجة إلعادة تكويف التناقض مف جديد بيف نفس المصالح الرأسمالية التي تناقضت مف قبؿ 

(. مثؿ نشوء النموذج السوڤييتي)مصالح رأسمالية أخرى تتناقض حوؿ محاور أخرى متوقعة أو مفاجئة 

وتتجمَّى خطورة المرحمة التي يتجو إلييا العالـ اآلف عندما ندرؾ حؽ اإلدراؾ أف الرأسمالية اإلمپريالية العالمية حبمى بالكوارث في األحواؿ 
كافة، في أحواؿ وجود أو احتداـ أو انفجار تناقضات كبرى في صفوفيا، لكف أيضا في أحواؿ اختفاء ىذه التناقضات الكبرى واستعادة 

 .الوحدة

ورغـ الكوارث التي يمكف لمتناقضات الكبرى أف تقود إلييا العالـ، وقد كانت الشعوب وقوًدا لحربيف عالميتْيف مدمرتيف تفصؿ بيف نياية 
األولى وبداية الثانية قرابة عشريف سنة وحسب، يمكف القوؿ بوجو عاـ إف ىناؾ إمكانية الستغبلؿ الثغرات التي قد تفتحيا تمؾ التناقضات 

 .لصالح الشعوب
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  .أما فترات اختفاء التناقضات الكبرى، واستعادة الوحدة، فبل يمكف إال أف تكوف وباال عمى الشعوب، خاصة في البمداف التابعة

ذا كاف اختفاء النموذج السوڤييتي ينذر بكوارث تنطوي عمييا قدرات استعادة الوحدة الرأسمالية العالمية، فإف وجود ىذا النموذج  في نشوئو )وا 
. كاف دائما في بؤرة الكوارث التي تقود إلييا فترات احتداـ التناقضات الكبرى في صفوؼ الرأسمالية (وانتشاره ونموه واستقراره وانيياره ذاتو

 . وكاف نشوء ىذا النموذج وثيؽ الصمة بالتأثير المباشر لتمؾ التناقضات وكذلؾ باستغبلؿ الثغرات التي تفتحيا

ذا كاف نشوء ىذه األنظمة مرتبطا مباشرة باستغبلؿ الثغرات  الحرب العالمية األولى وثورة أكتوبر، الحرب العالمية الثانية وأوروپا الشرقية )وا 
فإف الوجود المستقر لمنموذج كتناقض في صفوؼ الرأسمالية العالمية قد تداخؿ مع تناقض الفاشية مع بقية  (والصيف وكوريا وڤيتناـ
واستقؿ بكوارثو التي اتخذت صورة الحرب الباردة والحروب الساخنة بالوكالة  (ىجـو ىتمر عمى االتحاد السوڤييتي)الرأسمالية االستعمارية 

مف الكوارث إال بفضؿ تطور القدرة العسكرية السوڤييتية التي كاف يمكف عمى " الرحيـ"تنافًسا عمى مناطؽ النفوذ ولـ تتخذ ىذا الشكؿ 
  .األرجح لوالىا أف يتعرض االتحاد السوڤييتي لميجـو النووي الذي يبدو أف خططو كانت جاىزة

صحيح أف تطورات ومعارؾ التناقض مع النموذج السوڤييتي، واالتحاد السوڤييتي بالذات، كانت متداخمة مع حركات التحرر الوطني الرامية 
استغبلال لتناقضو مع الغرب، وصحيح أف  (ومعسكره)إلى االستقبلؿ عف االستعمار الغربي باالستناد إلى تأييد وعوف االتحاد السوڤييتي 

وبالوكالة، أْي بالوسائؿ العسكرية التي ال  (كوريا وڤييتناـ)الغرب كاف يمارس ىذا التناقض مف خبلؿ الحرب الباردة والحروب المباشرة 
أف المعسكر السوڤييتي معسكر شيوعي، وليس  (الغرب)يبررىا سموؾ عدواني مف جانب االتحاد السوڤييتي ومعسكره، وذلؾ العتقاده 

غير أنو صحيح أيضا أنو، رغـ الدور االستثنائي  .منافسا رأسماليا مثؿ الفاشية األلمانية أو اإليطالية أو الياپانية في الحرب العالمية الثانية
اليائؿ لسوء التفاىـ واألسطورة، كانت ىناؾ ممارسة عمى النطاؽ العالمي لتنافس إستراتيچي قائـ عمى المصالح، وليس عمى أّي سوء 

  .تفاىـ، مف جانب االتحاد السوڤييتي بالذات

قط، بؿ ناصبو العداء وطّوقو وحاصره وىاجمو عسكرّيا  (وبقية بمداف النموذج)وصحيح أيضا أف الغرب لـ ييادف االتحاد السوڤييتي 
وتآمر ضده ووضع الخطط النووية لتدميره وشف ضده حرًبا دعائية عالمية استمرت عدة عقود، وصحيح  (الحرب العالمية الثانية بالذات)

أف ىذا الغرب ىو الذي فرض، بخطو العدواني، واعتقادا منو أنو يحارب الشيوعية الدولية، عمى االتحاد السوڤييتي المسار الذي سمكو 
تطوير القدرة العسكرية التقميدية والنووية، تأييد ومساعدة حركات التحرر الوطني الرامية إلى االستقبلؿ عف الغرب، االندفاع في ىجـو )

غير أنو صحيح أيضا أف سوء التفاىـ الغربي وبالتالي سموكو العدواني المتطرؼ وحربو . (دعائي معاكس عمى النطاؽ العالمي بدوره
االتحاد السوڤييتي بالخصائص التي أجبره عمى " اخترع"الصميبية ضد االتحاد السوڤييتي والشيوعية السوڤييتية وواقع أف الغرب ىو الذي 

اكتسابيا بدال مف أْف تبقى التناقضات السوڤييتية مع بقية الرأسمالية العالمية في حدود أقؿ حدة بما ال يقاس، صحيح أف كؿ ىذه األشياء ال 
تغّير واقع أف تناقضا كبيرا تـ خمقو وتعيُّده بالرعاية والعناية والتطوير والحرب الصميبية المتعددة الوسائؿ والمراحؿ، بالخسائر التاريخية 

 .الفادحة التي جمبيا ىذا الصراع غير المبرر عمى الغرب والشرؽ في آف معا

ذا كاف كبلمي ىذا يصدمني، أنا نفسي، قبؿ أف يصدـ غيري، ألنني تربيت كغيري عمى فكرة أف الطبقات الحاكمة تحدد سموكيا بما يتفؽ  وا 
ويتطابؽ وينسجـ مع مصالحيا اإلستراتيچية، فقد فاتني كما فات غيري أف نتعمـ أف الطبقات الحاكمة قد يفوتيا إدراؾ مصالحيا 

كيؼ : وليتذكر القارئ الحرب العالمية الثانية، وليتأمؿ ما يمي. اإلستراتيچية فتنخرط في سموؾ مدمر لمصالحيا وربما أيضا لبقائيا أصبل
حدث لعدد مف الدوؿ الرأسمالية العالية التطور، بزعامة ألمانيا بالذات، أْف أصابيا الغرور بقوتيا االقتصادية والحربية المتفوقة فعبل، 

، وفي غضوف سنوات (ومع االتحاد السوڤييتي)فحسمت أّف مصالحيا تقتضي خوض الحرب مع الدوؿ األوروپية االستعمارية الكبرى 
معدودة مف الحرب دمرت تمؾ الدوؿ والطبقات الرأسمالية العالـ لكْف أيضا نفسيا، ففقدت استقبلليا الذي لـ تستعْده كامبل إلى يومنا ىذا 

والحقيقة أف سوء التفاىـ الذي جعؿ تمؾ الدوؿ الرأسمالية المتطورة الفاشية، عاجزة عف إدراؾ مصالحيا ووسائؿ ومراحؿ . (ألمانيا والياپاف)
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  .تحقيقيا وعمى ذلؾ النحو المدمر ليس ببل سوابؽ في التاريخ ولـ يكف سوء التفاىـ المدمر الوحيد في التاريخ المعاصر

ومف ناحية أخرى، يؤدي اختفاء النموذج السوڤييتي، وبالتالي اختفاء انقساـ العالـ إلى شرؽ وغرب، إلى نتائج يتوقؼ عمى فيميا واستيعابيا 
عمى أف . تصّور المستقبؿ القريب والبعيد لمعالـ بصورة موضوعية، كما ىو في الواقع، ببل أساطير، وبالتالي التعامؿ معو بيذه الصفة

عادات الترتيب  الوحدة المستعادة في صفوؼ الرأسمالية العالمية ليست مستقرة بعد، فالعالـ اآلف في فترة مف السيولة والتفاعبلت وا 
  .الستيعاب الوحدة المستعادة مع تفادي انشقاقات مف شأنيا التطور في اتجاه تناقضات كبرى جديدة تقود بدورىا إلى كوارث جديدة

ويزيد مف حدة الزلزاؿ وتوابعو واقع أف اختفاء النموذج ". توابع الزلزاؿ السوڤييتي"ومف المنطقي بطبيعة الحاؿ أف نتوقع فترة غير قصيرة مف 
لـ يتخذ شكبل ىادئا يحّؿ فيو خيار أو نموذج محؿ خيار أو نموذج آخر، بؿ شكؿ األزمة والزلزاؿ والعاصفة واالنييار بما يؤدي إلى فترة 

عادات  مف األوقات الصعبة وفقداف التوازف لدى بمداف النموذج، عمى أنو كاف ال مناص، في كافة األحواؿ، مف السيولة والتفاعبلت وا 
الترتيب ألف التخمي المدوّْي عف الشيوعية مف جانب بمداف النموذج جعؿ الغرب يفقد فجأة عدوه المدود؛ فسقطت فجأة بالتالي أساطيره عف 
، وباألخص أسطورتو عف التيديد أو الخطر أو الغزو السوڤييتي، ىذه األشياء التي كانت ترغـ قوى رأسمالية  ىذا العدو الشيوعي المزعـو

وسوؼ يعني المزيد مف استقرار التطورات السوڤييتية واالطمئناف إلى ىذا االستقرار إعادات ترتيب . كبرى عمى االحتماء بالمظمة األمريكية
  .في أوضاع وتحالفات وسياسات القوى الرأسمالية الكبرى

ذا كانت التوازنات التي ظمت قائمة إلى عيد قريب قد فقدت استقرارىا نتيجة لمحركة الفجائية التي أصابت بعض عناصرىا، أْي نتيجة  وا 
لبلنقبلب في العبلقات مع بمداف النموذج السوڤييتي مف ناحية ونتيجة لغيابيا النسبي المفاجئ عف الحمبة الدولية لفترة مف ناحية أخرى فإف 

. التنبؤ بالصورة المستقبمية الدقيقة التي ستستقر عمييا العبلقات والتحالفات والتناقضات بيف القوى الرأسمالية الكبرى يغدو بالغ الصعوبة
فمتى يحّؿ عالـ متعدد األقطاب الرأسمالية محؿ ىذه الفترة المؤقتة مف العالـ األحادي القطب كما يقاؿ اآلف؟ وما ىي ىذه األقطاب وما 

وزف كؿ قطب منيا في ضوء تراجع القوة االقتصادية األمريكية مع بقاء قوتيا العسكرية، وتداعي االقتصاد الروسي مع بقاء القوة العسكرية 
الروسية، والقوة االقتصادية اليائمة دوف قوة عسكرية لكؿ مف الياپاف وألمانيا الموحدة أو أوروپا معاىدة ماستريخت الموحدة؟ وكيؼ سيتعامؿ 
ىذا العالـ مع أزمات واضطرابات وىجرات ومجاعات وكوارث وحروب العالـ الثالث، باإلضافة إلى مغامرات قواه اإلقميمية الطموحة التي 

 تنفتح شييتيا مع التطورات الجديدة؟

واألسئمة التي مف ىذا القبيؿ ال نياية ليا مف الناحية العممية، غير أف تحميمنا لمغزى وجود أو اختفاء النموذج السوڤييتي ال يضعنا إزاء 
اختفاء عامؿ ثوري أو اشتراكي فعاؿ في التوازف العالمي، بؿ إزاء استمرار القوى الرأسمالية الكبرى نفسيا التي ظمت سائدة في العقود 
  .السابقة عمى الحمبة الدولية بما في ذلؾ روسيا، التي كانت حقيقتيا الرأسمالية تختفي تحت االسـ االشتراكي لبلتحاد السوڤييتي السابؽ

ذا كاف مف الجمي أف عوامؿ انشقاقات وتناقضات جديدة في صفوؼ ىذه القوى ليست معدومة  التجارية األمريكية مع الياپاف " الحروب")وا 
عبلج جراحات االنشقاؽ المنتيي، األخطار اإليكولوچية، اضطرابات العالـ )فإف عوامؿ وحدتيا ليست معدومة أيضا  (وأوروپا الغربية

 .(الثالث، إلخ

وبعيًدا عف محاوالت التنبؤ وسط أجواء غائمة؛ يجمؿ بنا أف نمتفت إلى بعض خصائص عالـ جرد االنييار صراعاتو مف أسطورة 
  .االشتراكية السوڤييتية وحررىا مف كثير مف التناقضات األسطورية واألساطير المتناقضة المتولدة عف تمؾ األسطورة

وبوجو خاص فإف انييار ىذا النموذج ال يقود إلى انقبلب في اتجاه مجرى التاريخ المعاصر، الميـ إال مف وجية نظر َمْف يزعـ أنو كاف 
ذلؾ . والواقع أف تأكيد أف اتجاه مجرى التاريخ المعاصر لـ ينقمب ال يقدـ عزاًء ألحد. (ماندؿ)أو انتقاليا  (الخط السوڤييتي)نموذجا اشتراكيا 

مع إضافة ذات نتائج . أف القوى الرأسمالية الكبرى نفسيا التي كانت تسوده طواؿ العقود السابقة ستظؿ تسوده في المستقبؿ المنظور
إف اختفاء النموذج السوڤييتي يسيـ في خمؽ ظروؼ موضوعية غير مواتية ألنو عامؿ وحدة داخؿ صفوؼ الرأسمالية : متمايزة ومتعارضة
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العالمية، لكنو يسيـ أيضا في خمؽ ظروؼ ذاتية مواتية ألنو يفؾ االرتباط بيف الماركسية وبيف قوى غريبة عمييا ظمت تشّوىيا وتضطيد 
  .الجماىير باسميا وتضمؿ الشيوعييف في كؿ مكاف في العالـ بنظريات تدَّعي تطويرىا استنادا إلييا

 فيؿ ما زاؿ العالـ، رغـ تقمباتو وانقبلباتو وتكشُّؼ حقائقو، في عصر اإلمپريالية والثورة الپروليتارية؟

بشرط فْيـ موضوعي، ثوري حقا، بعيدا عف النزعة اإلرادية الثوروية، فْيـ ال يعتبر الثورات ... أعتقد أف اإلجابة باإليجاب، ولكفْ 
طواؿ القرف العشريف ثورات پروليتارية كاممة األىمية، يعني إخفاقيا وفشميا في نياية المطاؼ أف تشخيص طبيعة العصر كاف " االشتراكية"

. خاطئا، بؿ ينطمؽ مف الحدود الحقيقية الشتراكية تمؾ الثورات، والشروط الموضوعية والذاتية التي تقتضييا الثورة االشتراكية القابمة لمحياة
ذا كانت پروليتاريا البمداف الرأسمالية المتقدمة قادرة، بعد إغناء وتطوير ماركسيتيا باستخبلص دروس التجارب المريرة، عمى إحياء  وا 

تغدو  )العالـ الثالث)واستئناؼ النضاؿ االشتراكي الثوري األممي فإف قضية الثورة االشتراكية واالستقبلؿ الوطني في البمداف التابعة 
بالضرورة قضية واحدة في إطار ثورة اشتراكية أممية، حيث يستحيؿ عمى بمد أو أكثر مف بمداف العالـ الثالث القياـ بالثورة االشتراكية 

وتأميف البناء االشتراكي إال في إطار الثورة االشتراكية األممية التي تشتمؿ عمى بمد أو أكثر مف البمداف الرأسمالية المتطورة؛ ألف ثورات 
العالـ الثالث عاجزة عف حماية نفسيا ضد الحرب الصميبية التي ستشنيا الرأسمالية العالمية الموحدة ضدىا، بحكـ بداىة ضعفيا وتخمفيا، 

 .كما أف ثوراتيا عاجزة عف تحديث قواىا المنتجة ببل عوف ببل حدود مف جانب بمداف اشتراكية متطورة

فيو نفسو اآلف، بعد عقود مف محاوالت الفكاؾ مف التبعية أو تحسيف شروطيا  (العالـ الثالث)والحقيقة أف الوضع الذي يجد الجنوب 
باستغبلؿ التناقضات بيف المعسكريف، برىاف ساطع عمى أف التناقض والصراع بيف المعسكريف لـ يكف في الواقع سوى تناقض وصراع بيف 

وكانت اآلفاؽ التي يفتحيا ذلؾ التناقض أماـ شعوب العالـ الثالث آفاقا كاذبة، فالحقيقة التي تتضح اآلف، بعد فوات . كتمتيف رأسماليتيف
األواف، ىي أنيا لـ تفتح أماـ أّي بمد أو شعب أو أمة في العالـ الثالث إمكانات النتشار الثورة االشتراكية والبناء االشتراكي، ولـ تساعد في 

استنادا إلى تقسيـ العمؿ )أفضؿ األحواؿ إال في انتشار النموذج السوڤييتي نفسو في طبعاتو األكثر تخمفا واألكثر بعدا عف تحديث حقيقي 
وفي نياية المطاؼ، تـ إعبلف رأسماليات الدوؿ الديكتاتورية ذات األيديولوچيات القومية والمعادية ألية . (المزعـو "االشتراكي"الدولي 

و اشتراكي، وكانت  ماركسية، بما في ذلؾ الماركسية السوڤييتية، بشرط التعاوف والصداقة مع االتحاد السوڤييتي نظما اشتراكية أو ذات توجُّ
  .النتائج كارثية في كؿ مكاف

والجنوب اآلف ىو مكاف التخمؼ وزمانو ورمزه، وقد وصمت التبعية االستعمارية بالجنوب، بعد فترات مف المحاوالت المخفقة لمتحّرر منيا، 
وال يتمثؿ ىذا االنييار في مجرد التأبيد النيائي، في المدى المنظور، لمتبعية بعد . وصؿ الجنوب إلى نقطة االنييار. إلى نقطة مفزعة

فبعد أف وصؿ الجنوب إلى . إخفاؽ حركة التحرر الوطني وتراجع آفاؽ الثورة االشتراكية أو حتى أوىاميا الجميمة، بؿ ىو االنييار المباشر
، بؿ أمس، اليبوط عمى الجانب اآلخر مف التؿ، في اتجاه المجاعات  أقصى تطور ممكف في إطار التبعية ما بعد الكولونيالية، بدأ اليـو
والحروب والحروب األىمية والمغامرات والفوضى واليجرات، وربما لف تيدأ عواصؼ العالـ الثالث قبؿ انخفاض جذري في سكانو يعيد 

 .اقتصادية متخمفة، ربما لتيدأ المالتوسية في قبرىا-توازف السكاف والموارد في ظؿ نظـ اجتماعية

فيو الذي قاد ويقود الجنوب إلى ىذا  (الشماؿ)أما الغرب . ولـ يستطع الشرؽ األحمر، ولـ يكف مف شأنو ولـ تكف قضيتو، أف ينقذ الجنوب
 .و قد عجز الجنوب عف اإلفبلت منو ألنو لـ يمتمؾ وال يمتمؾ دينامية ذاتية منقذة. المصير

عمى أف عجز العالـ الثالث عف إنقاذ النفس، اعتمادا عمى النفس أو بعوف مف آخريف، لـ يكف فقط عجزا عف تحقيؽ تحوؿ اشتراكي، أْي 
التحوؿ إلى نظـ اشتراكية حقيقية بعيدا عف ديكتاتوريات االشتراكية القومية الفاشمة، بؿ كاف كذلؾ عجزا عف التحوؿ الرأسمالي، أْي التحوؿ 

 .إلى بمداف رأسمالية حقيقية ذات بنية اجتماعية اقتصادية حديثة

وتنبع استحالة التحوؿ االشتراكي في العالـ الثالث مف واقع أف العالـ كاف وال يزاؿ خاليا مف الشرط الجوىري ليذا التطور وىو وجود نظاـ 
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أما استحالة التحوؿ الرأسمالي، فيي نابعة مف واقع أف إنجازات . اشتراكي عالمي أممي متطور أو عممية ثورية اشتراكية عالمية أممية
الرأسمالية العالمية تسيطر عمييا الرأسماليات اإلمپريالية المتطورة وتسيطر بيا عمى العالـ الثالث وال تسمح لو بالوصوؿ الُحّر إلى 

 .اإلنجازات، أْي بالتحوؿ إلى رأسمالية عالية التطور، حرة ومستقمة، تنافسيا عمى قدـ المساواة

أما النظرية المناقضة، . وىكذا فإف بمداف العالـ الثالث لف تتحوؿ إلى بمداف رأسمالية بالمعنى الصحيح إال كاستثناءات سعيدة تثبت القاعدة
فتبدو نظرية  (Nigel Harris نايچيؿ ىاريس)عف طريؽ تحولو إلى رأسمالية كالنمور أو التنانيف اآلسيوية " نياية العالـ الثالث"نظرية 

عمى العالـ مستخدما إنجازاتو التاريخية التي ال يريد أبدا االكتفاء بتوزيعيا ىدايا  (الغرب)خيالية إذا أدركنا حؽ اإلدراؾ واقع سيطرة الشماؿ 
 .االقتصادية والثقافية لمتبعية-عمى العالـ الثالث، وكذلؾ العجز الكامف في البنية االجتماعية

. سوى التدىور والمزيد مف التدىور (ومعو بطبيعة الحاؿ عالمنا العربي ومصر)وُمحاصرا بيف ىاتيف االستحالتيف، ليس أماـ العالـ الثالث 
وفي سياؽ ىذا التدىور االقتصادي واالجتماعي والثقافي والروحي، تنفتح أبواب الجحيـ ليس فقط أماـ المجاعات والحروب الطاحنة 

وليس اإلسبلمي )بؿ كذلؾ أماـ تجارب كارثية ال نياية ليا ترتدي أشكاؿ األصالة واألصولية والسمفية والحكـ الديني  (األىمية والخارجية)
ولف يكوف ىذا الحكـ الديني، أيا كاف الديف الذي ُيقاـ باسمو، سوى لفترات قصيرة، ولف يكوف إنجازه الفعمي سوى المجازر التي  (وحسب

ستقاـ ألية قوى مستنيرة أو عممانية أو ديمقراطية أو شيوعية أو لمعتنقي أدياف أخرى، سماوية أو وثنية، ولف يكوف كؿ ىذا بعيدا عف 
 .مخططات الشماؿ أو تدخبلتو أو مصالحو

ومع انقساـ العالـ بصورة نقية واضحة، إلى شماؿ وجنوب، إمپريالية وتبعية، غًنى وفقر، واستحالة إنقاذ العالـ الثالث مف داخمو مف خطر 
نياية أخرى مناقضة تماما لنياية نايچيؿ ىاريس التي أشرنا إلييا منذ قميؿ، يبدو أف أّي تفكير في مخرج لمجنوب البد أف يتجو إلى العبلقة 

 .جنوب-شماؿ

تبعية بيف الشماؿ والجنوب ال -غير أف ىذه العبلقة ليست عبلقة تعاوف متكافئ لتنقذ أو تساعد في إنقاذ الجنوب، بؿ إف العبلقة إمپريالية
تأثيره المباشر المتواصؿ عمى ىذا  (االستغبلؿ)تؤدي إال إلى المزيد مف تدىور الجنوب، حيث يزداد الغني غًنى والفقير فقرا، وليذا الترابط 

 .التدىور

صحيح أنو ال يمكف استبعاد دموع التماسيح وال إرساؿ أعداد مف طائرات المساعدة . وال شيء يدعو إلى االعتقاد بأف الشماؿ سيحرؾ ساكنا
إلى إنقاذ  (الشماؿ)اإلنسانية إلى مناطؽ المجاعات واليجرات والحروب الطاحنة، غير أف مف غير الوارد عمى اإلطبلؽ أف ييرع الغرب 

العالـ الثالث كما ىرع منذ عيد قريب إلى تحرير الكويت مف االحتبلؿ العراقي، ولف تكوف أعماؿ كحرب الخميج األمريكية واردة بعد 
استنزاؼ ونضوب خامات العالـ الثالث والتي سيفقد ىذا األخير بدونيا نصؼ وربما كؿ أىميتو لمغرب، حيث إف ثورتو السكانية سوؼ 

تحطـ، في غياب الخامات، كؿ أساس اقتصادي لتبادلو التجاري مع الغرب أو الستضافتو لرساميمو، ولف يأتي الشماؿ في ىذه الحالة إال 
 .[*]الغتصاب أراض تخمو مف سكانيا في الجنوب

 فيؿ ىناؾ مخرج مف نياية العالـ الثالث بالمعنى المناقض لمعنى نايچيؿ ىاريس مف خبلؿ أزمة لمشماؿ يستغميا الجنوب أو تكوف لفائدتو؟

مف التفاؤؿ الساذج، بطبيعة الحاؿ، تصوُّر ثورة اشتراكية وشيكة أو قريبة في أوروپا أو الغرب أو الشماؿ، فيذه الثورة مرتبطة بصورة 
غنائيا بدروس التجارب القاسية وتطوير مفاىيميا عف الحزب والثورة والبناء االشتراكي واندماجيا في  حاسمة برّد اعتبار الماركسية وا 

ثورات أقوى ال أضعؼ حمقات السمسمة، ثورات جماىيرية )حركات وثورات جماىيرية فعمية مف طراز لـ يسبؽ لو مثيؿ في التاريخ الحديث 
(. عميقة ال ثورات أقميات اجتماعية أو سياسية، ثورات ضرورة ال ثورات مصادفة، ثورات قاعدة ال ثورات استثناء، إلخ

وفي الوقت الذي ال تزاؿ مثؿ ىذه الثورات بعيدة، وعمى األقؿ غير منظورة، بدأ بالفعؿ منحدر تدىور الجنوب، فيذه الثورات ال تممؾ إذف 
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منع أو عرقمة ىذا التدىور، رغـ أنو ال ينبغي استبعاد دور قد تقـو بو شعوب الشماؿ وطبقتو العاممة وحركتو الشيوعية في مجاؿ عرقمة 
عمى أنو ال ينبغي، مف جية أخرى، المبالغة في ىذا الدور الذي يستحيؿ أف . تدىور العالـ الثالث، بافتراض وعييا بكارثتو وتعاطفيا معو

يتجاوز في المدى المنظور قدرات ىذه الشعوب إلى حّد إجبار حكومات الشماؿ عمى منع تدىور العالـ الثالث أو حتى منع أف يتخذ ىذا 
 .التدىور تمؾ األبعاد الكارثية المتوقعة

أْي الفوضى الشاممة الناتجة عف األزمة البنيوية اإلستراتيچية لمغرب، بالذات . إنو الزلزاؿ الغربي. وىناؾ افتراض ال ينبغي استبعاده تماما
بشرقو الذي يعيش اآلف فوضى انيياره، بأزماتو االقتصادية الطاحنة، وحروبو األىمية، وتشريده -ضمف الشماؿ الرأسمالي، أو ىذا األخير 

 .لمشعوب، وبغربو الذي ال يزاؿ متماسكا، ربما في ظاىر األمر وحسب

 فما ىو مبرر افتراض زلزاؿ غربي؟ وما عسي أف تكوف طبيعتو أو خصائصو؟ وكيؼ يمكنو أف يؤثر في مصائر الجنوب؟

ىؿ ينبغي افتراض الزلزاؿ الغربي ألف عالما رابعا نما وينمو داخؿ ذلؾ العالـ األوؿ رغـ بريؽ سطحو، وألنو ليس ىناؾ ما يمنع أف تتفاقـ 
يمكف أف ييّز العالـ كمو بما فيو  (بمداف النموذج السوڤييتي)؟ أـ ينبغي افتراضو ألف انييار الشرؽ الرأسمالي (لوس أنجموس)أزماتو فتنفجر 

الغرب الرأسمالي، فيما يتحرؾ الستيعاب الزلزاؿ الشرقي وتوابعو؟ ىؿ يتدخؿ وعي الشعوب الغربية، ميما كاف بعيدا عف الوعي العممي أو 
الشيوعي، بأف النظاـ الغربي يقّيد النمو الممكف لحياة ىذه الشعوب، مكّببل نمو القوى المنتجة، عاجزا عف التطبيؽ اإلنتاجي الشامؿ لمثورات 

العممية التقنية، سالبا العمـو البحتة والتطبيقية إمكانات أّي تطور جذري عف طريؽ فصميا مف الناحية الجوىرية عف اإلنتاج، تاركا في 
أجواء مدف الغرب وأريافو التي لـ تعد أريافا االنطباع العاـ المرعب بأف النظاـ الغربي ييدر كافة اإلمكانات التي يقدميا العصر لتقدـ 

بحيث تغدو كؿ خطوة عممية تفتح آفاقا جبارة أماـ - وليس قطيع المتخمفيف المنتكسيف في عوالـ أخرى بعيدة-السوپرماف الغربي ذاتو 
ر الستمرار أّي نظاـ : اإلنسانية السبب المباشر لخطوات أخرى إلى الوراء في الحياة الفعمية، وباختصار فاقدا بركوده المزمف المبرّْ

حيث يمثؿ ىذا الركود المزمف بالذات ذروة التناقض بيف طابع القوى المنتجة وعبلقات اإلنتاج، تمؾ القوى والعبلقات )اقتصادي -اجتماعى
كيؼ يمكف لفوضى الزلزاؿ الغربي أف تؤثر في مصائر العالـ الثالث؟ برفض الحداثة؟ : ؟ ثـ(التي تظؿ قبؿ ذلؾ متوافقة رغـ التناقض

بالعودة إلى األصالة؟ باستغبلؿ أزمة الغرب وتراخي قبضتو عمى إنجازاتو التاريخية بما يسمح بالتحوؿ إلى الرأسمالية بالمعنى الذي يبشر 
بو نايچؿ ىاريس؟ وكيؼ يكوف ذلؾ؟ وىؿ مف المحتمؿ أف يضرب الزلزاؿ الغربي ضربتو قبؿ أف يغرؽ العالـ الثالث تماما في نيايتو 

 بمعنى انيياره ودماره؟

 ...!!!وياليا مف أسئمة ترّد عمى أسئمة

 خرافة نهاية التاريخ

عف تطبيقيا المزعـو في بمداف النموذج السوڤييتي يمكف التوصؿ إليو بكؿ سيولة مف أبسط مقارنة  (الماركسية)رغـ أّف انفصاؿ النظرية 
، تنطمؽ وسائؿ اإلعبلـ الغربية وكذلؾ أجيزة إعبلـ الحكاـ الجدد في  بيف مبادئ تمؾ النظرية وأسس تمؾ الممارسة أْي تطبيقيا المزعـو

بمداف النموذج السوڤييتي سابقا مف ادّْعاء أف النموذج السوڤييتي ليس مف الناحية الجوىرية سوى الثمرة التاريخية الطبيعية لمتطبيؽ الدقيؽ 
واألميف والصاـر إلى حّد الجمود العقائدي لمنظرية الماركسية، وبقفزة واحدة يصؿ الفكر الغربي البرچوازي وتوابعو في العالـ الثالث إلى فكرة 

مؤداىا أف انييار النموذج السوڤييتي يساوي انييار النموذج النظري الماركسي والمينيني لبناء االشتراكية والشيوعية، وال تمثؿ نظرية نياية 
  .التاريخ سوى صياغة مكثفة ليذه القفزة الواحدة السريعة المتسرعة

االقتصادييف األساسييف -وبطبيعة الحاؿ، لف تعني نياية التاريخ شيئا إْف لـ تكف تعني نياية الصراع التاريخي بيف التكوينْيف االجتماعييف
 .في التاريخ الحديث والمعاصر أْي الرأسمالية واالشتراكية
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وقد بدا طواؿ  .ومف الجمي أف نموذج الصراع التاريخي كما تفيمو نظرية نياية التاريخ يتمثؿ في الصراع بيف الرأسمالية والنموذج السوڤييتي
ذا كاف . عقود أف النموذج المذكور يمثؿ االشتراكية والشيوعية والماركسية ىو الحقيقة المطمقة، إذا كاف النموذج السوڤييتي يساوي " ما بدا"وا 

التجسيد الواقعي أو الثمرة الطبيعية لمتطبيؽ األرثوذكسي لمنموذج النظري الماركسي لبناء االشتراكية أو الشيوعية، فبل مناص مف التسميـ 
وىذا أمر بدييي في نظر فوكوياما الذي ال شؾ عنده في ىذا التطابؽ الجوىري بيف النظرية الماركسية . بأف نياية التاريخ قد حمت بالفعؿ

  .والتطبيؽ السوڤييتي

في " الخبلؽ"المينينية والتطبيؽ -ومف المفارقات أف الخط السوڤييتي الموسكوڤي، الذي يسمـ بيذا التطابؽ الجوىري بيف النظرية الماركسية
االشتراكية، جدير بأف يقود إلى االعتقاد بأف نياية التاريخ حمت بالفعؿ لكف أنصاره يتشبثوف بحؿ السيولة المتمثؿ في " المنظومة"بمداف 

التطبيؽ بما ُيَبرّْئ النظرية مف مسئولية ما حدث، والتفاؤؿ التاريخي العميؽ بنجاح آخر لتطبيؽ ىذه " أخطاء وسمبيات"الحديث الخادع عف 
  .الماضي في التطبيؽ الخبلؽ في المستقبؿ" أخطاء وسمبيات"النظرية، ربما كما ىي دوف تطوير، مع تفادي 

عمى أنو لـ يعد مف المقبوؿ أف نواصؿ تجاىمنا لماركسيات متعارضة مع الماركسية السوڤييتية ظمت تنظر إلى النموذج السوڤييتي عمى أنو 
فميس مف الوارد إذف أْف ينظر الماركسيوف الحقيقيوف إلى الصراع بيف الشرؽ والغرب، بيف . ال يمثؿ االشتراكية والشيوعية والماركسية

الرأسمالية والنموذج السوڤييتي، بيف الرأسمالية واالشتراكية كما تحققت في الواقع، بيف الواليات المتحدة واالتحاد السوڤييتي، بيف حمؼ 
االقتصادييف -األطمنطي وحمؼ وارسو، عمى أنو كاف صراعا ينتيي التاريخ بنيايتو، فيذا الصراع لـ يكف بيف التكوينيف االجتماعييف

  .الرأسمالية واالشتراكية: المتصارعيف تاريخيا في العصر الحديث

، ال يعني إنكار الحركة الشيوعية أو حركة "التكوينْيف"وال يعني ىذا إنكار أف صراًعا تاريخّيا دار ويدور منذ قرابة قرف ونصؼ قرف بيف 
الطبقة العاممة أو حركات التحرر الوطني الشعبية، لكنو يعني أف ىذا الصراع التاريخي لـ يكف يتمثؿ في صراع النموذج السوڤييتي وبمدانو 

كاف يعني  (قياـ النظاـ الستاليني في روسيا عمى سبيؿ المثاؿ)ضد الغرب وحمفائو، بؿ إف كؿ انتصار لمنموذج السوڤييتي في أّي بمد 
بالتحديد ىزيمة االشتراكية والشيوعية والماركسية لصالح طبقة استغبللية جديدة صاعدة ترفع مع ذلؾ رايات الطبقة العاممة والثورة 

ذا كانت الثورات . المينينية-واالشتراكية والشيوعية والماركسية وكافة محاوالت السنوات األولى لبناء االشتراكية تجسد ذروة " االشتراكية"وا 
فإف تبنّْي النموذج السوڤييتي أو تطور األحداث بحيث تؤدي إلى قياـ ىذا النموذج كاف يعني الَجْزر واالنحسار " التكوينْيف"الصراع بيف 

لـ تتجسد في مجتمعات اشتراكية بؿ فقط في " التكوينْيف"والحقيقة أف النضاالت والثورات والمحاوالت التي تنتمي إلى الصراع بيف . واليزيمة
مجتمعات انتقالية في الفترات األولى التالية لمثورات سرعاف ما كاف يجري تصفيتيا في كؿ مكاف، تمؾ التصفية التي تجسدت في التبمور 

النظري والعممي لمنموذج السوڤييتي الستاليني في االتحاد السوڤييتي ثـ في تطبيقو مف الناحية الجوىرية، حتى رغـ الصراعات الفكرية 
صورة " التكوينْيف"ورغـ ما ظّؿ يبدو عمى السطح عقوًدا طويمة، لـ يتخذ الصراع بيف . الصاخبة في بعض األحواؿ، في التجارب البلحقة

اقتصادي واحد -صراع بيف معسكريف، اشتراكي ورأسمالي، بؿ قاـ في واقع األمر معسكراف، شرقي وغربي، ينتمياف إلى تكويف اجتماعى
  .ىو التكويف الرأسمالي واحتدمت بينيما تناقضات المصمحة وسوء التفاىـ، كما سبؽ أف رأينا

ذا كاف الصراع بيف  ذا كاف ىذا يعني أف ىذا الصراع التاريخي " التكوينْيف"وا  لـ يتخذ شكؿ الصراع بيف بمداف رأسمالية وبمداف اشتراكية، وا 
فشمت فيو االشتراكية والشيوعية والماركسية، رغـ نجاحاتيا ونضاالتيا وثوراتيا، في تأسيس مجتمع اشتراكي، فميس ىناؾ بالمقابؿ ما يدعو 

والقوؿ بأف ىذا الصراع سوؼ يتواصؿ في المستقبؿ كما ظؿ قائًما في الماضي، ال . إلى االعتقاد بأف ىذا الصراع التاريخي قد انتيى
يساوي أكثر مف القوؿ بأف المجتمع الرأسمالي ينطوي بحكـ طبيعتو الطبقية االستغبللية عمى ضرورة نضاؿ الطبقة العاممة، ليس فقط 

 .دفاعيا في إطار المجتمع الرأسمالي ذاتو بؿ ىجومّيا في سبيؿ انتصار الثورة االشتراكية لبناء االشتراكية والشيوعية

كما أف اإلخفاقات واليزائـ المتكررة لمماركسية والنضاؿ الشيوعي ال تعني أف ىذا الفشؿ الطويؿ يساوي العجز الدائـ في المستقبؿ أيضا عف 
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تطوير النظرية باستيعاب الدروس؛ بما يقود إلى قياـ أحزاب وحركات وثورات شيوعية مف طراز جديد بما ينقؿ الصراع التاريخي بيف 
 .إلى مستوى تاريخي أعمى" التكوينْيف"

فقط عند استنتاج مثؿ ىذا العجز المستقبمي الدائـ، أو عند اّدعاء أف المجتمعات التي انيارت كانت اشتراكية أو شيوعية، يمكف الحديث، 
إف مجرد . دوف تأنيب ضمير، عف نياية التاريخ، لكْف ال المجتمعات التي انيارت كانت اشتراكية وال مف المبلئـ الحديث عف عجز مستديـ

اإليماف بوجود المجتمع الرأسمالي، بخصائصو التي أصبحت مفيومة بفضؿ النقد الماركسي ليذا المجتمع، يساوي اإليماف بأف الصراع قائـ 
ْف كاف في بداياتو، رغـ التاريخ الطويؿ مف النضاالت والثورات والحركات والنجاحات واإلنجازات واالنحسارات واإلخفاقات واليزائـ  وا 

واالنييارات، وبأنو سيتطور بالضرورة، ألف مف خصائص المجتمع الرأسمالي أنو ينطوي في داخمو عمى طبقتيف أساسيتيف متعارضتيف 
 .تعارًضا جوىرّيا

وعندما يحقؽ النضاؿ ضد المجتمع الرأسمالي نقيضو أْي المجتمع االشتراكي، سيكوف مف الممكف الحديث عف أف الصراع التاريخي بيف 
كما يمكف لمف شاء أف . ويمكف ِلَمْف يحمو لو أف يتحدث عف نياية التاريخ بوصفيا التحقؽ الفعمي لمتاريخ. تحقؽ فانتيي بذلؾ "التكوينْيف"

كارؿ )يعتبر نياية التاريخ بداية التاريخ الحقيقي لئلنساف باعتبار أف ما ُسمَّْي دائما بالتاريخ ليس في الحقيقة سوى ما قبؿ تاريخ اإلنساف 
 .)ماركس
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 مقدمت ـ 1

لـ نشيد اضطرابا سياسيا كيذا - عندما انيارت ثبلث إمپراطوريات عظمى تحت عبء أربعة أعواـ مف الحرب الشاممة- 1918-17منذ 
لقد انيارت اأُلُطر السياسية ذات الحزب الواحد والتي كانت تسود في پولندا والمجر . الذي وقع شرقي األلپ في النصؼ عاـ األخير

في الوقت .  عاما تحت ضغط األزمة االقتصادية والسخط الشعبي45وتشيكوسموڤاكيا وألمانيا الشرقية وبمغاريا ورومانيا عمى مدى قرابة 
ذاتو ال يمكف ألحد أف ينظر إلى الجار العمبلؽ ليذه البمداف، أْي االتحاد السوڤييتي، دوف أف يتساءؿ عما إذا كاف بمستطاعو إال ينيار 

والواقع أف الحزب الحاكـ يغدو عمى نحو متزايد مشموال في مواجية األزمة االقتصادية، ونقص السمع األساسية، والحركات . بدوره
 .االنفصالية الجماىيرية في صفوؼ األقميات القومية، وأضخـ إضرابات لمعماؿ منذ العشرينيات

والحقيقة أف تمؾ األحداث تتحدَّى تقريبا كؿ التحميبلت السياسية المستقّرة في الشرؽ والغرب عمى السواء، وكاف عمى إستراتيچيّْيي الحرب 
ل ، والمتمّمقيف األحدث عيدا "بالثمث االشتراكي مف العالـ"، والمعجبيف الغربييف منذ عيد بعيد "النزعة الشمولية"الباردة، ودعاة المواجية مع 

 .أف يواجيوا جميعا االختفاء المفاجئ ألُطرىـ المرجعية الراسخة" جوربي"

لقد تعّيف عمييـ فجأة أف يبرروا الصواريخ في أوروپا والموّجية نحو بمداف يصّر زعماؤىما عمى أنيـ لـ : كاف الوضع مربكا لميميف الغربي
فيـ يزعموف أف االضطراب في الدوؿ الشرقية يثبت كـ كانوا عمى . لكنيـ كانوا قادريف عمى التعامؿ مع ىذا الموقؼ". اشتراكييف"يعودوا 

ويقـو المستشاروف " السوؽ الحرة"عف أف تشّؽ طريقيا وعمى التفوؽ المبلـز لرأسمالية " االشتراكية"حؽ دائما عندما كانوا يمحّوف عمى عجز 
 ". نياية الشيوعية"، بينما تعمف الصحافة الشعبية "نياية التاريخ"األكاديميوف لحكومة الواليات المتحدة بتأليؼ الكتب حوؿ 

حتى أولئؾ المعمقوف الذيف يخشوف أف يتسـ الوضع الجديد في أوروپا الشرقية بالديمقراطية الميبرالية أقّؿ مما يمكنو أف يتسـ بالمنازعات 
القومية المريرة والغوغائية الشعبوية وذلؾ الطراز مف النزعة السمطوية اليمينية الذي ساد في أعواـ ما بيف الحربيف ال يروف أّي مستقبؿ 

 ."أزمة الماركسية"و" أزمة االشتراكية"وتغدو أزمة الدوؿ الشرقية . ألولئؾ الذيف يتحدثوف بمغة اشتراكية

ذلؾ أنيـ يطابقوف بيف الدوؿ الشرقية واالشتراكية، ويشيروف . مف المؤسؼ أف الغالبية الساحقة مف اليسار عاجزة عف مواجية ىذا التحّدي
االشتراكية القائمة في الواقع "عمى أنيا - مؤخرا جدا-أو " متدىورة"أو " دوؿ عمالية مشّوىة"أو " رأسمالية-بعد"أو " اشتراكية"إلييا عمى أنيا 

لكف الجماىير في الدوؿ الشرقية . (بما يتضمف أف أّي فكرة أخرى عف االشتراكية ىي فكرة خيالية طوباوية بصورة ميئوس منيا)" الفعمي
في حيف أّف زعماء األحزاب الحاكمة القديمة يحاولوف اآلف أْف يبرىنوا أف الرأسمالية " االشتراكية"رفضت اآلف األحزاب التي تجّسد ىذه 
الوزيرة الشيوعية القتصاد ألمانيا الشرقية، في يناير  Christa Luft كاف تعميؽ كريستا ُلوفت. وحدىا تسمح بالنمو االقتصادي الكامؿ

، وتخمت عف تشديدىا السابؽ عمى "االنتقاؿ إلى اقتصاد سوؽ فّعاؿ"قالت إف ألمانيا الشرقية مستعدة اآلف ألْف تبدأ . ، نموذجيا1990
 .[1]ولـ تشر إطبلقا إلى اقتصاد السوؽ االشتراكي". اكتشاؼ طريؽ وسط بيف الرأسمالية والتخطيط المركزي"

 :عضو المكتب السياسي السوڤييتي السابؽ Boris Yeltsin وأعمف بوريس يمتسيف

اآلف أشعر أف كؿ . كنت أعتقد أف الشيوعية ىي الطريؽ الوحيد. عندما انضممت إلى الحزب كنت أؤمف دوف شّؾ بالمعتقدات األيديولوچية
يمكنو - ربما بتأثيرات اشتراكية-ىناؾ حاجة إلى نموذج جديد . وأنا أؤيد الممكية الخاصة لوسائؿ اإلنتاج واألرض ...ال تيـّ " المذاىب"ىذه 

وقد شيدُت ىذه المنجزات بنفسي عندما . أف يجّسد المظاىر اإليجابية لبلشتراكية لكْف يمكنو أيضا أْف يتسع لمنجزات الديمقراطية الغربية
 .[2]زرت الواليات المتحدة في الخريؼ الماضي

يقؼ اليسار الغربي الرسمي عاجزا أماـ االنقبلب المفاجئ في االتجاه حيث تبدو االشتراكية في واقع التجربة وكأنيا مرحمة انتقالية في 



 22 

ففي إيطاليا ُيعمف أكبر حزب شيوعي . كاف ىذا ىو الحاؿ بكؿ جبلء مع األوروشيوعييف الغربييف! التطّور مف الرأسمالية إلى الرأسمالية
، الذي ال يزاؿ عضوا في الحزب الشيوعي، بنعـ Eric Hobsbawm وفي بريطانيا أجاب المؤرخ إريؾ ىوبسباـو. غربي أنو سيغيّْر اسمو

 [. 3]"طريؽ مسدود"قد دخمت في " كافة مناطؽ الشيوعية العالمية"عمى صحفي أجرى معو حديثا عندما سألو عما إذا كانت 

أما األشخاص الذيف كانوا ال . ، أف الشيوعية قد ماتتMarxism Today ويستنتج رئيس تحرير مجمة الحزب البريطاني الماركسية اليـو
 في المجر فبل يمكف تمييزىـ اآلف في موقفيـ السياسي مف الجناح اليميني 1956يزالوف يدافعوف، منذ اثني عشر عاما فقط، عف قمع ثورة 

 .لبلشتراكية الديمقراطية

ىناؾ أيضا أولئؾ الذيف حاولوا أف يقاوموا اندفاعاتيـ نحو . األوروشيوعيوف ليسوا وحدىـ الذيف قذفت بيـ األحداث في ىذا االضطراب
فالحزب اليوناني، وىو أحد األحزاب الشيوعية الموالية لمسوڤييت األقوى نفوذا، لحؽ في غضوف سنتيف بنفس المسار الذي احتاج . اليميف

، والسوؽ األوروپية "بالتقشؼ"وانضـّ إلى حكومة ائتبلفية ممتزمة " االقتصاد المختمط"تبنَّى : الحزب اإليطالي إلى ثبلثيف عاما الستكمالو
، المنظّْـ العمالي السابؽ لمحزب الشيوعي وأداة تنكيمو Bert Ramelson وفي بريطانيا نجد برت راميمسوف. المشتركة، وحمؼ األطمنطي

، [4]، يعمف اآلف1956في  John Saville وچوف ساڤيؿ E. P. Thompson بالنقاد اليسارّييف الُجُدد لمستالينية مف أمثاؿ إي پي تومسوف
ويخبرنا . [5]"ال أعتقد أف لينيف ساعد الحركة االشتراكية مطمقا بآرائو عف الحزب النخبوي وقبؿ كؿ شيء المركزية الديمقراطية: "ما يمي

االقتصاد المختمط الذي توجد فيو ممكية خاصة ومشاريع رأسمالية ليس "أف  "المتشّددة" Morning Star رئيس تحرير مورننج ستار
 .[6]"رأسماليا بالضرورة

وال يعتقدوف أف  "الرأسمالية القائمة فعبل"وىـ ينظروف إلى . ىناؾ كثير مف االشتراكييف الذيف يريدوف أف يقاوموا مثؿ ىذه االستنتاجات
لكنيـ نظروا إلى الكتمة الشرقية دائما عمى أنيا البديؿ . ، والسوؽ أف تقدـ مستقببل لمبشرية"المختمط"بإمكاف الممكية الخاصة، واالقتصاد 

وىـ ينتيوف إلى . ، وال يمكنيـ أف ينكروا أنيا تنيار اآلف"في الحرب الطبقية عمى المستوى العالمي"الشامؿ لمرأسمالية، عمى أنيا معسكرىـ 
، خائفيف مما يشير إليو محّررو نيو لفت ريفيو  .[7]"ميوؿ استعادة لمرأسمالية في الشرؽ"عمى أنو  New Left Review أعمؽ تشاـؤ

وتتمثؿ ىذه الطريقة في أْف نستخدـ الماركسية لنقـو بتحميؿ شامؿ لما كاف يجري في . ىناؾ طريقة وحيدة لتفادي مثؿ ىذا التفكير المتشائـ
تحميؿ كيذا فقط يمكنو أف يجعؿ اليسار عمى المستوى العالمي قادرا عمى أف ُيعيد توجيو نفسو  .الدوؿ التي اعتادت أف تّدعي أنيا ماركسية

مرتبطة دائما بنظرية  [االشتراكية األممية]وكانت ىذه المجمة . وبذلؾ يمكف ليذه الطريقة أف تبّرر الماركسية كمنيج لمتحميؿ. وعمى أف يبقى
ىذه النظرية لـ تحقؽ لنا قط شعبية بيف اليسار، ألنيا كانت تصطدـ بالرأي  .[8]عف المجتمعات الشرقية بوصفيا رأسمالية دولة بيروقراطية

. ومؤّداه أف ىذه المجتمعات جسَّدت أسموب إنتاج متميزا جوىريا عف أسموب اإلنتاج القائـ في الغرب" اإلدراؾ العاـ"البدييي الذي يكرسو 
لكف ىذه النظرية يمكنيا وحدىا أف تستوعب معنى األحداث التي جرت في األشير القميمة األخيرة، والتي تظؿ محيّْرة تماما بدونيا، مع 

  .اإلشارة إلى خيارات المستقبؿ أماـ الطبقات الحاكمة في العالـ وأماـ أولئؾ الممتزميف منا بالنضاؿ ضّدىا، في آف معا
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ولـ يكف . 1985أصبح مف المألوؼ اآلف أْف يؤرَّخ لبدايات التغيير في االتحاد السوڤييتي بصعود جورباتشوڤ إلى السمطة منذ 
، لـ يكف Zhores Medvedevوحسب تعبير المنشّؽ الروسي المنفي چوريس مدڤيديڤ. لجورباتشوڤ ذاتو أّي سمعة خاصة كمصمح

، السكرتير العاـ السابؽ Andropov والواقع أنو يديف بصعوده إلى القمة لرعاية أندروپوڤ. [9]"ال ليبراليا وال مصمحا جريئا"جورباتشوڤ 
 .[10] في المجر1956والذي كاف متورطا مباشرة في قمع ثورة  (المخابرات السوڤييتية)لكف الذي كاف لفترة طويمة رئيس كي جي بي -

في غضوف سنة واحدة مف مجيئو إلى السمطة كاف جورباتشوڤ يدفع بإلحاح في اتجاه نيج بالغ االختبلؼ عف النيج الذي كاف متبعا في 
 -[أو إعادة الييكمة]إعادة البناء - أطمؽ شعارْي پيريسترويكا 1986وفي المؤتمر السابع والعشريف لمحزب في . العقديف السابقيف

 وبالدعوة إلى 1987، وشّف حممة مف أجؿ ىذه التغييرات في جمسة كاممة ىامة لمجنة المركزية لمحزب في يناير [العبلنية]وجبلسنوست 
وقد مّيد ذلؾ لبلنتخابات التي خيضت دوف تزييؼ . 1988انعقاد أّوؿ كونفرنس خاّص لمحزب الحاكـ طواؿ قرابة نصؼ قرف في يونيو 

 .1989في ربيع 

سمح لمصحفييف، ألوؿ مرة منذ منتصؼ العشرينيات، بأف يكشفوا الحياة في االتحاد السوڤييتي كما " بثورة سممية"ومع وعد جورباتشوڤ 
ظيرت تقارير عف الفساد الواسع االنتشار، وسيطرة المافيا، وحجـ الفقر والبغاء، وتدىور الخدمة الصحية، والتمّوث . يعيشيا الناس فعبل

وبيف الكّتاب الذيف بدأوا في . عف االمتيازات الضخمة لقمة البيروقراطية: 1988ومع حموؿ صيؼ -المفزع، والمشكبلت البيئية اليائمة 
قميمية ىناؾ أشخاص كانوا قد ُسجنوا بوصفيـ  في عيد بريچنيؼ، في حيف توّقؼ اعتقاؿ أولئؾ " منشّقيف"نشر مقاالت في صحؼ قومية وا 

 Andreiوتحادث جورباتشوڤ نفسو تميفونيا مع أندريو ساخاروڤ . [النشر المستقؿّ ]الذيف كانوا ينشروف مطبوعات ساميزدات 

Sakharovالعالـ الطبيعي المنشؽ الذي كاف منفيا إلى جوركي، ودعاه إلى العودة إلى موسكو ،. 

وبدأت الروايات الممنوعة في الظيور مطبوعة والرسـو الممنوعة في الحموؿ محّؿ فظاعات الواقعية . إلى الحياة الثقافية" االنفتاح"امتّد 
و لكْف مرير إزاء النظاـ فكانت تدعوىا أقساـ " الروؾ"أما مجموعات . االشتراكية في معارض الفف التي عبّرت أغانييا عف غضب غير موجَّ

 سنة مف األكاذيب حوؿ األداء 60وأوقؼ االقتصاديوف . مف منظمة الشباب الرسمية، الكومسموؿ، إلى الظيور في الحفبلت الموسيقية
االقتصادي وبدأ المؤرخوف يكشفوف، ببطء في البداية، الحقائؽ عف عيد ستاليف، وحظي فيمـ عف محاكمات موسكو كاف قد تـّ حظره في 

كؿ عضو مف " ُرّد اعتبار"ومع حموؿ نياية السنة .  بعرض تميڤزيوني تـ الترويج لو عمى نطاؽ واسع بعد ذلؾ بأربعة أشير1988يناير 
لقد بدا . مقاالت قميمة تشيد بالدور التاريخي لتروتسكي 1989بؿ كانت ىناؾ خبلؿ . أعضاء الحزب قاـ ستاليف بتصفيتو في الثبلثينيات

 .األمر وكأف األيديولوچية التي حاولت أْف تخنؽ عقوؿ الناس عمى مدى ستة عقود مف الزماف قد انيارت بيف عشية وضحاىا

والواقع أف استجابة كّؿ َمْف كتب عف االتحاد السوڤييتي خبلؿ األعواـ الثبلثة األولى لجورباتشوڤ تمّثمت في النظر إليو عمى أنو الرجؿ 
وفي نظر الحزب الشيوعي . كاف ىذا يصّح عمى اليسار تماما كما يصح عمى اليميف. الذي يواصؿ بكؿ عـز تغييرات عظيمة وتقّدمية

، نشر في . البريطاني في ذلؾ الوقت، كاف الرجؿ الذي سيرّد إلى االشتراكية طابعيا الشعبي وقاؿ كتاب مقاالت مف الماركسية اليـو
دوارد شڤاردنادزه Alexander Yakovlev، إنو إلى جانب ألكسندر ياكوڤميڤ 1989 اتجاه "جزء مف  Eduard Shevardnadze وا 

عمى القبوؿ ... تشديد خاص"مع ..." تّواؽ إلى حفز وتشجيع المبادرة الشعبية وااللتزاـ الفردي"في القيادة الروسية، " ديمقراطي أكثر إخبلصا
مقاربة تديف )بدال مف اإلكراه، عمى خمؽ كتمة فّعالة مف القوى االجتماعية الضرورية لمتغّمب عمى جمود المؤسسات والمقاومة البيروقراطية 

القبوؿ بداًل مف اإلكراه، عمى خمؽ كتمة فّعالة مف القوى Antonio Gramsci)"...[11] بالكثير لمماركسي اإليطالي أنطونيو جرامشي
، ترقى تغييرات جورباتشوڤ إلى Tariq Ali وفي نظر طارؽ عمى. االجتماعية الضرورية لمتغّمب عمى جمود المؤسسات والمقاومة البيرو
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 .[12]"دفعة ىائمة... المشروع االشتراكي"مف شأنيا أف تمنح " ثورة سياسية"مستوى بداية 

. كاف التأييد القاطع لجورباتشوڤ واسع االنتشار أيضا بيف أولئؾ الذيف يتخذوف موقفا نقديا إزاء النظاـ القديـ داخؿ االتحاد السوڤييتي ذاتو
وقامت جماعة االشتراكييف اليساريّيف الممتّفيف ". مف أجؿ الپبيريسترويكا"كثير مف المنظمات غير الرسمية التي ظيرت سمَّْت نفسيا نوادي 

المبادرات االشتراكية "في موسكو بعقد كونفرنس عنوانو  (الذي ُسجف في عيد بريچنيڤ) Boris Kagarlitsky حوؿ بوريس كاجارليتسكي
وىو سجيف سياسي سابؽ آخر يحّرر في الوقت - Alexander Fedorovsky ويقوؿ ألكسندر فيدوروڤسكي. [13]"مف أجؿ الپيريسترويكا

 .[14]"في ذلؾ الوقت كّنا جميعا مؤيديف لجورباتشوڤ"أنو - الراىف جريدة تتبع الجبية الشعبية في موسكو

أْف يحاولوا إثبات أف اليسار ال ينبغي أْف - كما فعمنا في ىذه المجمة-لـ يكف ىناؾ في ذلؾ الوقت سوى أشخاص قميميف لمغاية مستعّديف 
الپيريسترويكا " خّربوا"قّمما انتقد جورباتشوڤ أولئؾ الذيف . لكف التحّرر مف األوىاـ كاف قادما دوف إبطاء .يضع ثقتو في جورباتشوڤ

 تبّرأ مف بوريس يمتسيف، 1987وحتى منذ خريؼ ". أسرع مما ينبغي"والجبلسنوست دوف أف يياجـ أيضا أولئؾ الذيف سعوا إلى دفعيما 
 الذي كاف آنذاؾ رئيس المنظمة الحزبية في موسكو، لمحاولتو المضّي أسرع مما ينبغي وأحّؿ محّمو شخصية أكثر محافظة؛ زايكوؼ

Zaikov.  أف يدفع نحو تغيرات أسرع لكنو بدال مف ذلؾ وازف بعناية بيف 1917وكاف مف المتوقع لخطاب رئيسي بمناسبة ذكرى ثورة 
فقط بعد ذلؾ بخمسة أشير عندما رّتب أعضاء في المكتب السياسي . أولئؾ الذيف أرادوا حركة أسرع وأولئؾ الذيف أرادوا حركة أقؿ سرعة

معارضوف ألّي جبلسنوست أف تنشر جريدة سوڤييتسكايا راسييا مقاال يّدعي أف األمور مضت إلى أبعد مما ينبغي، اختار جورباتشوڤ 
وانتيز المثقفوف الذيف يتخذوف مواقؼ نقدية ىذه . 1988المزيد مف الجبلسنوست خبلؿ اإلعداد السريع لكونفرنس حزبي خاص في يونيو 
و مف قبؿ عف المجتمع السوڤييتي والتاريخ السوڤييتي وفي مواقع كثيرة جرت أولى مظاىرات عمنية ومشروعة . الفرصة لتوجيو أسئمة لـ توجَّ

 .عمى مدى ستيف سنة، ُتطالب بأف يكوف المندوبوف إلى الكونفرنس الحزبي مؤيديف لمپيريسترويكا والجبلسنوست وجورباتشوڤ

، رّدا عمى النقد الذي وّجيو Legachev تحالؼ جورباتشوڤ مع الشخصية المحافظة المعروفة جيدا، ليجاتشيڤ: ولكْف في الكونفرنس
، رئيس نقابة العامميف بالمسرح التي تكّونت مؤخرا، مف أف الصحافة خارج Mikhail Ulanovوعندما اشتكى ميخائيؿ أوالنوڤ. يمتسيف

وأشار إلى أف الصحؼ . السيد جورباتشوڤ، الذي كاف جالسا بالخمؼ"موسكو مازالت تحت سيطرة المفّوضيف الحزبييف المحمييف، قاطعو 
 .[15]"المحمية ربما تكوف قد تفادت عمى األقؿ التجاوز الذي رآه أحيانا في صحافة موسكو

إلى مؤتمر جديد لمنواب بثمث المواقع لممرشحيف مف جانب المنظمات الرسمية  "انتخابات حرة"احتفظت مقترحات جورباتشوڤ ذاتو بشأف 
كما اشترطت تدبيرا لمتصفية في اجتماعات مندوبي الدوائر االنتخابية لمتخّمص مف المرشحيف غير  (أْي التي يسيطر عمييا الحزب)

ولـ يعترض " غير مصّرح بيا"وفي الشيور التالية وّقع مرسوما يجيز لمشرطة أف تعتقؿ أولئؾ الذيف يشتركوف في مظاىرات . المرغوب فييـ
 .عندما بذؿ رجاؿ الجياز الحزبي المحميوف قصارى جيدىـ لمحصوؿ عمى مرشحييـ مف خبلؿ اجتماعات الدوائر االنتخابية

امتيازات بيروقراطية : أْف يعبّروا عف شكواىـ إزاء أّي شيء في الواقع- وعمدوا فعبل إلى-في الجمسة األولى لممؤتمر كاف بإمكاف النواب 
الحزب، النقص المفزع في السمع االستيبلكية، جيوب الفقر الضخمة في الببلد، الميراث الرىيب لستاليف، سموؾ المخابرات السوڤييتية، 
استخداـ قوات خاصة في چورچيا، إساءة معاممة األقميات القومية، المراسيـ التي تقّيد الحؽ في التظاىر وانتقاد الحكومة، وحتى قرارات 

 .جورباتشوڤ ذاتو

و في قنوات ُصْنع القرار الديمقراطي بأّي حاؿ كاف اجتماع لمجنة . لكف كافة اإلجراءات كانت مرتَّبة بعناية لمنع ىذه الشكاوي مف أف ُتوجَّ
 في المائة مف المندوبيف الذيف كانوا أعضاء في الحزب لجورباتشوڤ 70المركزية لمحزب الحاكـ قبؿ المؤتمر قد أصدر قرارا بأف يصّوت 

وأصّر جورباتشوڤ آنذاؾ عمى أنو وحده يممؾ حؽ اختيار نائب الرئيس وتعييف أشخاص لمناصب حكومية . ليتـ انتخابو كرئيس ببل منازع
أما القوائـ االنتخابية الخاصة بالپرلماف المصغّر، المتفّرغ، مجمس السوڤييت األعمى، فقد تـ إعدادىا بحيث يمكف إنكار أّي  .رئيسية أخرى
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 .اختيار عمى اإلطبلؽ عمى كثير مف المرشحيف

عندما برزت مسائؿ خبلفية في المؤتمر أحيمت إلى لجاف كاف عمييا أف ترفع تقاريرىا إلى مجمس السوڤييت األعمى، بدال مف تصويت 
ىذا ما حدث بشأف مذبحة چورچيا، وفْصؿ اثنيف مف المّدعيف العاّميف اّدعيا تفشّْي الفساد في قمة الحزب ذاتيا، ومسألة . المؤتمر عمييا

 .ىتمر التي دمجت جميوريات البمطيؽ في االتحاد السوڤييتي-شرعية معاىدة ستاليف

لممندوبيف - الذي كاف يترأس الجمسات أو يجمس وراء رئيس الجمسة مباشرة والذي كاف ُيقاطع وقائع المؤتمر متى شاء-سمح جورباتشوڤ 
ولـ ُيْبِد جورباتشوڤ ذاتو أّي اىتماـ . الراديكالييف بالكبلـ، لكنو مّرر بعد ذلؾ القرارات التي تمّقت تأييدا حماسيا مف األغمبية المحافظة

عندما تـّ إسكات ساخاروڤ بالصياح بسبب خطاب يشجب أعماال وحشية ارتكبتيا القوات السوڤييتية في أفغانستاف أو عندما دافع الچنراؿ 
 .عف اليجـو الوحشي الذي شّنتو قوات وزارة الداخمية المسّمحة بآالت حاّدة عمى المتظاىريف في تبميسي Rodianov روديانوڤ

واشتكى يوري . أما أولئؾ الراديكاليوف الذيف كانوا مؤيديف تماما لجورباتشوڤ قبؿ سنة فقد أضحوا عنيفيف في ىجوميـ المتكّرر عميو
 :، المؤرخ، في المؤتمر نفسوYuri Afanasyev أفاناسييڤ

في ىذا المؤتمر أمس اعترضت ... واألغمبية التي تشكمت... البريچنيڤي-لقد قمنا بتشكيؿ مجمس سوڤييت أعمى مف الطراز الستالينى ...
إّما أنؾ ُتصغي بانتباه إلى ىذه األغمبية  [جورباتشوڤ]وأنت يا ميخائيؿ سرجييڤيتش ... سبيؿ كافة قرارات المؤتمر التي يتوقعيا الشعب منا

 .[16]دعونا ال ننسى لمحظة َمْف الذي بعث بنا إلى ىنا، إلى ىذا المؤتمر... أو أنؾ تؤثر فييا بميارة

خارج صالة المؤتمر كانت المواقؼ الراديكالية أكثر مرارة أيضا وأظيرت استطبلعات الرأي أف نسبة ضخمة جدا مف الشعب قد أصيبت 
 :ويقوؿ تقرير أذاعو راديو ليتوانيا .بخيبة أمؿ إزاء المؤتمر، وكانت ىناؾ يوميا تقريبا لقاءات في ستاد لوچنيكي

والجبية الشعبية  *نظـ المقاء جمعية الذكرى... يقفوف فوؽ مثّمث ُمسفمت ضخـ 150000-150000ب قّدر أحد الخطباء عدد المشاركيف 
وأليب حضور األكاديمي ساخاروڤ . كاف مجّرد ذكر اسـ بوريس يمتسيف يجعؿ الحشد الجماىيري يصرخ ويصيح... بموسكو
 .[17]...الجماىير

نحف ال نثؽ : "مف الجبية الشعبية بموسكو استحسانا ىائبل في اجتماع حاشد عندما أعمف Vitaly Ponamrov انتزع ڤيتالي بوناماروڤ
 .[18]"لقد خسر جورباتشوڤ نفوذه لدى الشعب. مطمقا في جورباتشوڤ

كاف التحرر مف األوىاـ بيف اإلنتچمنسيا الراديكالية عميقا جدا في الواقع مع نياية السنة عندما شيدوا جورباتشوڤ يحاوؿ أف يفصؿ مف 
، ويوقؼ عمؿ الميكروفونات َوْسط Argumenty i facty[19] "أرجومنتي إي فاكتي"الخدمة رئيس تحرير الجريدة األسرع نموا في الببلد 

وكاف آخر عمؿ سياسي قاـ بو ساخاروڤ قبؿ وفاتو ىو إصدار نداء لمقياـ . خطاب كاف يمقيو ساخاروڤ في الجمسة الثانية لمؤتمر النواب
 1990وقد ىممت وسائؿ اإلعبلـ الغربية كثيرا لقرار المجنة المركزية في فبراير . بإضراب احتجاجا عمى القيود الموضوعة عمى المقرطة

وكما سّمـ مراسؿ صحفي . بالتسميـ بوجود أحزاب أخرى؛ ولـ يكف بإمكانو أف يوقؼ عممية التحّرر مف األوىاـ داخؿ االتحاد السوڤييتي
 [20]"اشتكت مجموعات غير رسمية مف أف اإلصبلحات تّتسـ بُجْبف وطالبت بأف تعرؼ لماذا لـ يجر فصؿ المحافظيف: "غربي
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لـ يكف نمّو السخط ضّد جورباتشوڤ محصورا في صفوؼ اإلنتمچنسيا الراديكالية وحدىا كاف ىناؾ مزاج متعاظـ مف التحّرر مف األوىاـ 
 عندما ىـز يمتسيف المرشح الرسمي لمحزب في موسكو وُىـز مرشحو 1989كاف ىذا واضحا فعبل في انتخابات ربيع . بيف غالبية الشعب

وقد تمثؿ العامؿ الحاسـ، دوف شؾ، في الوضع االقتصادي، الذي بدا ألغمب الناس أنو يزداد سوءا . الحزب في مدف مثؿ لينينجراد وكييڤ
 .بدال مف أف يتحّسف مع الپيريسترويكا

 :1989، في أوائؿ Abel Aganbegyan قاؿ مستشار جورباتشوڤ، آبيؿ أجانبيچياف

في التدىور " فجأة"والواقع أف إمداد السوؽ االستيبلكية بالسمع بدأ ... يبدو أف غالبية األسر السوڤييتية لـ تشعر بعد بتغيٍُّر إلى األفضؿ
 .[21]1988 وبوجو خاص في 1987بحّدة وعمى نحو ممحوظ أماـ أعيننا في النصؼ الثاني مف 

. وفي اجتماع لمجنة المركزية لمحزب الحاكـ في أوائؿ الصيؼ ذىب خطيب بعد آخر إلى المنصة ليحذّْروا مف االستياء الشعبي المتنامي
أّي طراز مف النظاـ ىذا الذي : العماؿ يقولوف في االجتماعات باستياء"، القائد الحزبي مف ڤبلديمير أف Bobovikov قاؿ بوبوڤيكوڤ

أْف يكوف الناس "..."إحساسو بخطر"، القائد الحزبي مف كازاخستاف، عف Kolbin وتحّدث كولبيف". عندنا، إذا كنا ال نممؾ ما نغسؿ بو؟
في بعض أنحاء االتحاد السوڤييتي وقد مضى كؿ " مستثاريف وممروريف، منجذبيف نحو المظاىرات، والمقاءات الحاشدة، واإلضرابات

المنظمات "و" المجموعات غير الرسمية"لمموقؼ، ومف أّف " المبلمح السمبية"متحّدث تقريبا ليشكو مف أّف وسائؿ اإلعبلـ تركز فقط عمى 
 .[22]مثؿ االتحاد الديمقراطي غدت تكسب تأييدا متعاظما في صفوؼ الشّباف" المعادية لمسوڤييت

مف ڤوركوتا والكوزباس في سيبيريا إلى . تـ اجتماع المجنة المركزية بينما كانت موجة مف اإلضرابات تجتاح مناجـ الفحـ في الببلد
، رئيس Ryzhkov ولـ يتـّ وضع حّد لئلضرابات في نياية األمر إال عندما التقى ريچكوڤ. الدونباس في أوكرانيا عمى بعد آالؼ األمياؿ

وكنتيجة لئلضرابات، مّرر جورباتشوڤ قانونا ضد . الوزراء، بمجاف اإلضراب في موسكو ووافؽ عمى منحيـ مطالبيـ االقتصادية المباشرة
ذا انفجر الوضع خارجا عف السيطرة في ... بدأنا فعبل نفقد السيطرة عمى االقتصاد: "اإلضراب مف خبلؿ مجمس السوڤييت األعمى، مؤكدا وا 

الموقؼ في االقتصاد : "واعترؼ ريچكوڤ .[23]..."مكاف ما، فبل بّد مف أف نمسكو بيدنا بحـز لنؤّمف األداء الطبيعي لبلقتصاد القومي
ْبع الثالث انعطؼ انعطافة حادة إلى األسوأ ُُ  .[24]"وفي سپتمبر حدث ىبوط خطير في النشاط االقتصادي. وبوجو خاص في الرِّ

تمؾ -وفي محاولة مستميتة الستعادة السيطرة عمى الموقؼ أعمف ريچكوڤ سمسمة مف تدابير الطوارئ أماـ مؤتمر النواب في ديسمبر 
[. 25]التدابير التي تخّمصت عمى نحو فّعاؿ مف االبتعاد عف اقتصاد األوامر الممركز الذي كاف ُيفترض أْف يكوف محور الپيريسترويكا

 :وكاف يمتسيف قادرا عمى أْف ُيعّبر عف التشكؾ الشعبي الواسع االنتشار عندما أخبر المؤتمر

ىذه في الواقع ىي المحاولة ... الشعب يفقد ثقتو بينما نحف نردد عمى نحو متواصؿ أف الپيريسترويكا شممت الجميع، وأنيا تتعّمؽ وتّتسع
إالـ قادت ىذه اإلصبلحات؟ إف . 1983، 1979، 1966، 1956تذكّروا إصبلحات . الخامسة إلصبلح اقتصاد الببلد خبلؿ ثبلثة عقود

 .[26]محاولتنا الخامسة لـ تؤّد بنا إلى شيء عمى مدى خمس سنوات إلى اآلف
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عجزه عف التعامؿ مع السخط الجماىيري، الذي تناَمى  :كاف ىناؾ عامؿ أخير شكَّؿ أساس التحّرر المتنامي مف األوىاـ إزاء جورباتشوڤ
 .عندما ازدادت األزمة االقتصادية سوًءا

 ألقى 1989، 1988لكْف خبلؿ الجانب األكبر مف - تعبيرا عف ىذا السخط 1989كانت إضرابات عماؿ المناجـ في صيؼ وخريؼ 
انفجار قومي بيف الجماعات اإلثنية غير الرسمية والتي تشكّْؿ نصؼ سكاف االتحاد السوڤييتي بظبللو عمى التعبيرات المباشرة عف النضاؿ 

وقد كتب بعبارات تّتقد حماسا في صيؼ . كاف جورباتشوڤ غافبل عف إمكانات مثؿ ىذه النزعة القومية عندما بدأ الپيريسترويكا. الطبقي
1987: 

ضد خمفية الصراع القومي، الذي لـ يستثف حتى بمداف العالـ األكثر تقدما، يمثؿ االتحاد السوڤييتي نموذجا فريدا حقا في تاريخ الحضارة 
 .[27]وقد لعبت األمة الروسية دورا بارزا في حّؿ مسألة القوميات. اإلنسانية

لكّف بذور السخط القومي . [28]أولئؾ اليساريوف عمى المستوى العالمي الذيف ىمَّموا لجورباتشوڤ أمكنيـ أف يكونوا قصار النظر مثمو تماما
 .[29]كانت ماثمة وممموسة منذ عيد بعيد ألولئؾ المستعّديف، أيديولوچيِّا، لمبحث عنيا

 لمتعامؿ مع االحتجاجات القومية 1986واستمر العَمى العاـ عف المسألة القومية حتى بعد أف تـّ إرساؿ القوات إلى آلما آتا في أواخر 
حبلؿ روسي، كولبيف، محّموKunaev حوؿ فصؿ الزعيـ المحمي لمحزب الكازاخي، كوناييؼ وسمـ المعمقوف في الشرؽ والغرب . ، وا 

 .[30]باالدعاءات الرسمية القائمة بأف المتظاىريف كانوا مخّدريف بالمخدرات التي قّدميا الزعيـ المفصوؿ

 اكتسحت يريڤاف، عاصمة أرمينيا، فجأة، أضخـ المظاىرات التي شوىدت في أّي مكاف في االتحاد السوڤييتي منذ 1988ثـ في فبراير 
. كانت المظاىرات حوؿ مطالبة سكاف إقميـ مجاور مف أقاليـ جميورية آذربيچاف، ناجورنو كاراباخ، بتوحيده مع جميورية أرمينيا. 1927

عمى سبيؿ المثاؿ، :  ألؼ نسمة فقط180000قميؿ مف الناس خارج ذلؾ اإلقميـ سمعوا قبؿ ذلؾ اسـ كاراباخ، وىو إقميـ جبمي فقير يقطنو 
لكْف ُكتب لو أف ُيمقي بظمو عمى السياسة القومية عمى مدى . [31]لـ يذكر ىذا اإلقميـ سوى مرة واحدة في نيويورؾ تايمز خبلؿ نصؼ قرف

 .السنتيف التاليتيف

تحّدث جورباتشوڤ ساعة ونصؼ في ". كاراباخ امتحاف لمپيريسترويكا"حمؿ المتظاىروف األوائؿ صور جورباتشوڤ وأنشدوا بشعارات مثؿ 
 طائرة مف القوات وتـ نشرىا 29التميڤزيوف األرميني، وىرع أعضاء في المكتب السياسي إلى أرمينيا وآذربيچاف مف موسكو، وتدفقت حمولة 

لكف المظاىرات استمرت عدة أياـ إلى أْف وافؽ جورباتشوڤ عمى مفاوضات لـ يسبؽ ليا مثيؿ مع ممثميف منتخبيف في لقاء . في يريڤاف
 .جماىيري ضخـ

لمشغب الطائفي في ُسومجايت، الميناء الصناعي اآلذربيچاني عمى بحر قزويف - وغير مفسَّر-في نفس الوقت، كاف ىناؾ اندالع مفاجئ 
وتمثؿ رّد فعؿ . [32] عمى األقؿ31شرعت الحشود اآلذريرية فيما كاف، في واقع األمر، مذبحة لمسكاف األرمف، فقتموا . بالقرب مف باكو

السمطات في موسكو في إلقاء القبض عمى قّمة مف المشاغبيف اآلذيرييف وتقديميـ إلى المحاكمة، لكنو تمثؿ أيضا في تدفؽ القوات إلى كؿ 
قميـ كاراباخ وفي اعتقاؿ زعماء المجاف التي سبؽ أْف قادت التحريض القومي ىناؾ واّدعى مقاؿ في الپراڤدا أف المظاىرات . مف أرمينيا وا 

 .[33]"المحترفوف والمغامروف السياسيوف، مف بينيـ أولئؾ الذيف اقترحوا تحويؿ أرمينيا إلى جميورية ليست طرفا في االتحاد"سيطر عمييا 

قميـ كاراباخ. لقد ُضرب مثؿ ُيحتَذى كاف البّد مف تكراره مرة بعد مرة ضرابات عامة في أرمينيا وا  وفي . ففي مارس كانت ىناؾ مظاىرات وا 
 .يوليو كانت ىناؾ إضرابات أخرى بعد أف أطمقت القوات النار عمى أحد أفراد مفرزة إضراب في مطار يريڤاف فأردتو قتيبل

وذكرت التقارير أف . وفقا لمسكاف، خرجت القوات السوڤييتية إلى الشوارع يـو األحد بينما كانت طائرات اليميكوبتر تحـو فوؽ المدينة
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 .[34]...تعزيزات ثقيمة مف القوات تدفقت طواؿ الميؿ

 عضوا في 11ل وُوصؼ ا... أدانت كافة المقاالت العديدة التي كانت تحّمؿ نداء مجمس الرئاسة المضربيف األرمف"في الصحافة الروسية، 
 .[35]"وال مسؤولوف" مغامروف"لجنة إقميـ كاراباخ بأنيـ 

لكّف سپتمبر شيد مع ذلؾ مزيدا مف اإلضرابات في كؿ مف إقميـ كاراباخ وأرمينيا، رغـ واقع أف المدف الرئيسية كانت تحت االحتبلؿ 
طيور الخطاؼ "العسكري، وبدأ األرمف يسّمحوف أنفسيـ ويتحدثوف بازدراء عف طائرات اليميكوپتر الخاصة بالجيش الروسي عمى أنيا 

وعمى نحو منذر بالسوء، وقعت النزاعات الطائفية األولى بيف األرمف واآلذيرييف في إقميـ كاراباخ ومنطقة . [36]"الخاصة بالپيريسترويكا
وف مف المناطؽ اآلذيرية واآلذيريوف مف المناطؽ األرمنية وبحموؿ نياية نوڤمبر كاف ىناؾ . أجداـ اآلذربيچانية المجاورة، وبدأ األرمف يفرُّ

أكثر مف مائة ألؼ الجئ عمى الجانبيف وكانت ىناؾ إضرابات عامة ومظاىرات في كؿ مف العاصمة اآلذربيچانية، باكو، والعاصمة 
 .وكانت الدبابات تقـو بالدوريات في شوارع كمتا المدينتيف. األرمينية، يريڤاف

لكف قادة االتحاد السوڤييتي لـ . 1988ىدأ العنؼ الطائفي وكذلؾ اإلضرابات والمظاىرات الجماىيرية مؤقتا مع زلزاؿ أرمينيا في ديسمبر 
بدال مف ذلؾ استغؿ جورباتشوڤ زيارة قاـ بيا إلى . ُيبدوا سوى نفس العجز عف تقديـ حّؿ كما حدث عمى مدى الشيور التسعة السابقة

منطقة الزلزاؿ في شجب لجنة إقميـ كاراباخ األرمينية في التميڤزيوف الموّجو إلى كؿ أنحاء الببلد، وكاف يضرب منضدة بقبضة يده بينما 
يعمموف بيمة ‘ كاراباخ‘قادة إقميـ : "، فيمت الصحافة الروسية الرسالة، واّدعت أف[37]وبينما اعتقمت القوات أعضاء المجنة. كاف يفعؿ ذلؾ

 .[38]"في حيف أف مختمؼ المشعوذيف الفاسديف واآلباء الروحييف لممافيا المحمية يستأثروف بالثمار-

 الحكـ المباشر مف موسكو عمى إقميـ كاراباخ، كطريقة لتفادي الوقوؼ إلى جانب أيٍّ 1989في نياية األمر، فرض جورباتشوڤ في أوائؿ 
وفي الصيؼ والخريؼ نجحت منظمة آذيرية جماىيرية غير رسمية، . لكف ذلؾ لـ يحّؿ أّي مشكمة مف المشكبلت. مف أرمينيا أو آذربيچاف

كذلؾ لـ َتُحّؿ إعادة جورباتشوڤ . الجبية الشعبية اآلذربيچانية، في تنظيـ إضرابات أوقفت النقؿ بالسكؾ الحديدية عمى الحدود األرمينية
 كاف ىناؾ ما يشبو حربا أىمية عمى الحدود بينما حممت 1990وبحموؿ يناير . إقميـ كاراباخ إلى الحكـ اآلذربيچاني أّي مشكبلت أيضا

 .المنظمات غير الرسمية عمى الجانبيف السبلح كما وقعت مذابح متكّررة لؤلرمف في باكو

لكف ليس إلنياء المذبحة، التي كاف أغمب -أرسؿ جورباتشوڤ عشرات اآلالؼ مف القوات الثقيمة التسميح تساندىا الدبابات إلى آذربيچاف 
وأوضح جورباتشوڤ . سكاف باكو مف األرمف قد ىربوا منيا في ذلؾ الحيف قبؿ أف تفرض القوات حالة حصار عمى المدينة بوقت طويؿ

في التميڤزيوف أنو خرج ليوقؼ محاوالت إعبلف استقبلؿ الجميورية عف االتحاد السوڤييتي وىدـ المواقع الحدودية التي تفصؿ آذربيچاف 
 .("سور آذربيچاف"ما يشير إليو السكاف المحميوف عمى أنو )السوڤييتية عف آذربيچاف اإليرانية 

فالعناصر المحافظة داخؿ البيروقراطية السوڤييتية، والتي تعارض أّي تنازالت  .كاف قرارا لـ يجمب لو أّي ثناء مف أّي شخص أو جماعة
وأشار . لؤلقميات القومية، لـ يكف بإمكانيا إال أف تسأؿ لماذا لـ يتحرؾ بصرامة أكثر وفي وقت مبكر أكثر لكْي يسحؽ االنشقاؽ

 .الراديكاليوف إلى أنو لـ يحّرؾ القوات عندما كانت المذابح في ذروتيا، بؿ فقط عندما بدأ اآلذيريوف يتحدثوف عف االنفصاؿ عف االتحاد

 الظيور 1988وقد شيد صيؼ . لـ تكف النزاعات في أرمينيا وآذربيچاف سوى أولى حركات قومية عديدة ُتَسبّْب لجورباتشوڤ مشكبلت
. التڤيا، إستونيا، ليتوانيا -1939ىتمر في سنة -المفاجئ لحركات في جميوريات البمطيؽ الثبلث التي ألحقيا ستاليف بعد معاىدة ستاليف

وقامت سمسمة مف المظاىرات الضخمة عندما وجد الناس أنفسيـ قادريف لممرة األولى، عمى أف يناقشوا بصراحة الدمج اإلجباري لدوليـ 
حركات مف "قاـ الناس بتكويف . التي كانت مستقمة مف قبؿ في االتحاد السوڤييتي والترحيؿ البلحؽ لعشرات اآلالؼ مف الناس إلى سيبيريا

وجذبت لقاءاُتيا الجماىيرية الحاشدة مئات اآلالؼ مف الناس إلى - التي سرعاف ما ُعرفت بوصفيا جبيات شعبية" -أجؿ إعادة البناء
وأحّؿ محؿَّ . في البداية اعتقد جورباتشوڤ أف بإمكانو أف يحتوي بسيولة ىذه الحركات. الخروج إلى شوارع كؿ مدينة رئيسية في المنطقة
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القادة الحزبييف الموجوديف آنذاؾ في ىذه الجميوريات مرشحيو ىو، وىـ عادة قوميوف محميوف أنجزوا أعماال ناجحة في جياز عمـو 
 ظيرت قيادات الحزب 1988وفي أكتوبر . االتحاد، وحثيـ عمى أف يضعوا أنفسيـ في صدارة الحركة في سبيؿ اليوية القومية والتغيير

 .[39]الشيوعي الجديدة في المؤتمرات التأسيسية لمجبيات الشعبية، وقرأوا تصريحات تأييد ألىدافيا، بموافقة جورباتشوڤ شخصيا

كاف اإلحساس بالضيـ لدى . لكّف جورباتشوڤ كاف، كما كاف الحاؿ في القوقاز، عاجزا عف إدراؾ الدينامية التي تقؼ وراء الحركات القومية
السكاف المحمييف الميتوانييف، واإلستونييف، والبلتڤييف، كبيرا إلى حّد أف الجبيات الشعبية مّرت بتحّوؿ جذري كاف مف الصعب عمى القيادات 

ومع بداية . وقد فرضت عمييـ محاوالتيـ أْف يفعموا ذلؾ التسميـ عمميا بالحرية الكاممة لمتحريض ولمصحافة .الحزبية المحمية أف تجاريو
 كانت محطات اإلذاعة المحمية تذيع انتقادات صريحة لمحكـ السوڤييتي وكانت المنظمات شبو المحظورة في بقية أنحاء االتحاد 1988

لكف األحزاب الشيوعية . السوڤييتي، مثؿ االتحاد الديمقراطي أو الجبية الشعبية لبيموروسيا، قادرة عمى االلتقاء عمنا في جميوريات البمطيؽ
المحمية وجدت نفسيا مع ذلؾ تفقد التأييد لصالح الجبيات الشعبية، التي فازت بأغمب المقاعد المحمية في انتخابات نواب المؤتمر في 

أما أعضاء الحزب الذيف تـّ إدخاليـ في الجبية الشعبية بيدؼ محاولة السيطرة عمييا فقد انتَيى بيـ األمر إلى أف يتجاىموا . 1989مارس 
 :واشتكى جورباتشوڤ فيما بعد. التوجييات الحزبية تجاىبل كامبل وأف ينظروا إلى أنفسيـ في المقاـ األوؿ عمى أنيـ أعضاء في الجبية

وازداد الشمؿ  ...تفتقر إلى العزيمة والقوة الكافيتيف ألف تكوف في موقؼ اليجـو- المجنة المركزية-كانت قيادة الحزب الشيوعي في ليتوانيا 
قرارا بشأف استقبلؿ الحزب  [الجبية الشعبية الميتوانية] اتخذت سايوديس 1989وفي أبريؿ . التنظيمي والسياسي بعد انتخابات مارس

وبدأت عممية تفتُّت أقساـ مف الحزب الشيوعي إلى الحركات والمنظمات التي تتسـ بمظير قومي ... [عف موسكو]الشيوعي في ليتوانيا 
 .[40]...وسقط االنضباط الحزبي بحًدة. تكتسب قوة

 كانت الجبيات الشعبية في الجميوريات الثبلث ممتزمة عمنا باالستقبلؿ التاـ عف االتحاد السوڤييتي، وكانت تجبر قيادات 1989مع نياية 
عبلوة عمى ذلؾ، كاف إقرار شرعية حركات البمطيؽ حافزا لمشعور في أماكف . األحزاب الشيوعية المحمية عمى التحّرؾ في نفس االتجاه

شعر المنشقوف باألماف فرفعوا مطالب كاف مف شأنيا منذ زمف ليس بالطويؿ أف تعود عمييـ بأحكاـ بالسجف، . أخرى في االتحاد السوڤييتي
في حيف اعتقد مسؤولو الجميورية المحمية أف التاكتيؾ الصحيح يتمثؿ في االلتفاؼ حوؿ مثؿ ىذه المطالب بحيث يمكف االحتفاظ بالتأييد 

 .الشعبي

وسرعاف ما توطدت حركات قومية تضارع في قوتيا تمؾ التي في دوؿ البمطيؽ في چورچيا ومولداڤيا، وكذلؾ في أرمينيا وآذربيچاف، بحموؿ 
ْف كاف تأثيره لـ يكتسح كؿ شيء . 1989منتصؼ  كما أف التحريض القومي كاف يمقى صًدى قويا في بيموروسيا وأوكرانيا الغربية، حتى وا 

في صفوؼ األوزبؾ، والطاچيؾ، والكازاخييف، -في نفس الوقت، كانت أعداد ال حصر ليا مف الحركات القومية األخرى تنشأ  .أمامو
 .واألتراؾ المسكيتّييف، واألبخازييف، وكثير مف التجمعات األخرى

األولى واألكثر تيديدا لمبيروقراطية المركزية في موسكو، والتي يقودىا جورباتشوڤ، كانت  .أظيرت الحركات الجديدة نوعيف مف الدينامية
 .وكانت الثانية في اتجاه نزاعات طائفية مريرة فيما بيف ىذه الحركات. في اتجاه االنفصاؿ

وعندما لعبت بيروقراطّيات الجميوريات المحمية الورقة القومية، وبوجو خاّص ورقة المغة، لتعزيز شعبيتيا ومكانتيا، كانت العناصر 
معارضة لمتغيير تربط المديريف والعماؿ الناطقيف بالروسية ربطا " حركات اختراؽ"المحافظة في البيروقراطية الروسية قادرة عمى أف تبنّْي 
وساعد ىذا بدوره .  في تحقيؽ عمؿ إضرابي حوؿ الشعارات القومية الروسية1989وثيقا وفي إستونيا ومولداڤيا نجحت ىذه الحركات في 

العناصر المحافظة داخؿ الجزء المركزي الناطؽ بالروسية مف االتحاد السوڤييتي في إلياب التحريض القومي الروسي، الذي يتغذَّى عمى 
" الحضارة"كانت القيصرية والستالينية كبلىما تمّقناف أف الروس شعب متفّوؽ حمؿ عبء جمب . أفكار شوڤينية ُغرست في النفوس بعمؽ

 .إلى الجماعات اإلثنية األخرى في اإلمپراطورية الروسية، في حيف عاَنى الروس أنفسيـ مف تبلعب قوى أجنبية، أْي ييودية، بيـ
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لكف ال يوجد أّي شؾ في . مف الصعوبة بمكاف أف نعرؼ مدى انتشار وُعمؽ جذور نمّو الشوڤينية الروسية ومعاداة السامية في واقع األمر
، كما بّينت مناقشة جرت بيف 1989أنيا كانت تخمؽ مخاوؼ حقيقية في صفوؼ أقساـ مف اإلنتمچنسيا الموالية لجورباتشوڤ في أواخر 

 .عدد منيـ في أنباء موسكو

 قاؿ آمبارتسوموڤ. كاف ىناؾ فزع تقريبا بشأف الطريقة التي قيؿ أف القوى المحافظة القديمة تحّرض بيا أو تنتزع التأييد مف الشعب

Ambartsumov  ووفقا لكارپنسكي "...آمالنا المحّمقة في مستيّؿ الپيريسترويكا انقمبت اليـو إلى خيبة أمؿ وحتى إلى حقد أحيانا"إف 

Karpinsky: 

األزمة في جوانب كثيرة مف االقتصاد، نقص -يشير المحافظوف إلى الصعوبات المعترؼ بيا عالميا والتي تجتازىا الببلد في الوقت الراىف 
وتزدىر العبلقات المحافظة في جوٍّ ... اإلمدادات، السوؽ غير المتوازنة، انييار العبلقات القديمة قبؿ أف تحّؿ محميا عبلقات أخرى جديدة

 ...مف التوقعات المشكوؾ فييا ونقص المؤف

 .[41]...وتبذؿ اآلف محاولة لربط مصالح الجياز مع مواقؼ فئات بعينيا مف السكاف
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 إلاحساس بالقلق: الاجحاد السىڤُُتي ـ 5

اإلحساس العاـ بالقمؽ " أكوارياس"لّخصت ىذه الكممات مف أغنية مجموعة الروّؾ في لينينجراد ". القطار يحترؽ، لكف ال قاطرة تجّرنا بعيدا"
كاف االقتصاد . وبدا أف ىذا اإلحساس أصاب كؿ قطاع في الحياة االجتماعية وكؿ فئة اجتماعية. 1990في االتحاد السوڤييتي مع بداية 

  :، اشتكى قائبلAbalkin قد خرج عف السيطرة، إلى حّد أف اقتصادّي اإلصبلح، وكيؿ الوزارة أبالكيف

إْف لـ تقـ بحّؿ ىذه المسائؿ، "ىناؾ إثارة متواصمة لمتوتر، نوع متواصؿ مف االبتزاز عمى طريقة . غمرت االقتصاد موجة مف اإلضرابات
 .[42]"سنقـو بإضراب

ستونيا، ومولداڤيا، . كانت األقميات القومية تعبّْر عف مظالميا مف أقصى االتحاد السوڤييتي إلى أقصاه كانت ىناؾ إضرابات في التڤيا، وا 
الشعب في طشقند ومدف أخرى عديدة في أوزبكستاف لـ يعرؼ سبلما عمى "وروْت پراڤدا أف . وكانت لتوانيا تطالب باستقبلليا. وچورچيا

 [. 43]"في الشوارع- التي لـ تعد محظورة-ويجري باستمرار عقد االجتماعات الجماىيرية الحاشدة ... مدى شيور عديدة

وفي . وكاف ىناؾ في كؿ مكاف نقص متزايد في أغمب المواد األساسية، ومعو سخط متزايد. وفي أرمينيا وآذربيچاف كانت ىناؾ حرب أىمية
، تشيرنيجو، تيومف، وىي مركز ىاـ، لمپتروكيماويات أجبرت االحتجاجات الجماىيرية لجاف (ستالينجراد سابقا)المدف الروسية ڤولجوجراد 

وأجبرت مظاىرات مؤلفة مف اآلالؼ في كراسنودار وستاڤروپوؿ الجيش عمى إلغاء استدعائو لبلحتياط . [44]الحزب المحمي عمى االستقالة
 :، زعيـ الحزب األوكرانيIvashko وحّذر إڤاشكو. [45]لمذىاب إلى القوقاز

الناس  .المزاج العاـ والوضع السياسي في أوكرانيا لـ يكف بإمكانيما إال أف يتأثرا باألحداث في ليتوانيا، وما وراء القوقاز وفي أوروپا الشرقية
 .[46]ىناؾ عوامؿ كثيرة تجعميـ متقمقميف. قمقوف

السخط الشعبي يتزايد وقد يؤّدي إلى صراعات عمالية واسعة : "وحذر رئيس النقابات الرسمية التي توجييا الدولة في تمؾ الجميورية قائبل
وكتب . [48"]إّف مثاؿ ما وراء القوقاز أماـ أعيف الجميع... توتُّر عصبي في كؿ أنحاء مولداڤيا"وتحّدثت إزڤستيا عف . [47]"النطاؽ

 :المراسؿ السابؽ في وارسو لصحيفة كومسومولسكايا پراڤدا

بعد تسعة أعواـ سيثبت عماؿ مناجـ كوزباس ودونباس أف ىناؾ أوجو شبو كثيرة مؤسفة بيف ... أحّس أنني أتفّرج عمى إعادة لفيمـ
 .[49]احتجاجات ُبناة سفف جدانسؾ واحتجاجات عماؿ مناجمنا

مؤتمر النّواب ومجمس السوڤييت األعمى - "اإلجماع"أما المؤسسات الجديدة التي كاف ُيفترض فييا أْف تجمع كممة الببلد عمى أساس 
ْف كاف ذلؾ بطريقة أعطت انطباعا ُمبالغا فيو عف تأثير الجياز عمى - المعدَّؿ فكانت تعكس ببساطة االنقسامات في المجتمع ككّؿ، وا 

المواليف " المعتدليف"كانوا منقسميف بيف أقمية صغيرة مف المصمحيف الراديكالييف، وعمى يمينيـ مجموعات بنفس الحجـ مف . األحداث
إّما المؤتمر أو مجمس السوڤييت األعمى فقد بدت فارغة أكثر " كؿ السمطة"أما فكرة أنو يقبض عمى . لجورباتشوڤ، والمحافظيف الصريحيف

فأكثر عندما أخذ أعضاء كؿٍّ مف ىاتيف الييئتيف يتماحكوف حوؿ البنود التافية المتعمقة باإلجراءات لكنيـ سمحوا لممكتب السياسي بأف 
 .يفعؿ ما يشاء عندما انتقموا إلى القضايا الكبرى

 سنة كاف الحزب قد فرض انضباطا حديديا عمى المصالح المختمفة داخؿ 60وعمى مدى أكثر مف . امتد القمؽ إلى قمب الحزب الحاكـ
أما اآلف فكاف الحزب . البيروقراطيتيف االقتصادية والحكومية، وكاف يجمعيما في ىيراركية واحدة تحت األميف العاـ والمكتب السياسي

ىذا ما تبّيف في اجتماعات المجنة المركزية، التي تجمع معا أولئؾ الذيف يمّدوف بالرجاؿ . الحاكـ ذاتو يكّؼ عف أف يعمؿ بطريقة موّحدة
 :قاؿ عالـ اجتماع روسي حاّد المبلحظة. جياز الحزب ذاتو، والمشروعات والوزارات الرئيسية، وقادة الشرطة والجيش
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[ 1989]ظيرت في جمسة أبريؿ ... مواجية متنامية بيف الجياز الحزبي عمى المستوى المحمي وىيئات القيادة المركزية لمحزب ...أعراض
الكاممة لمجنة المركزية لمحزب الشيوعي السوڤييتي، حيث جرى التعبير عف استياء صريح في كممات عدد مف األعضاء وأمناء لجاف 

ىذا االستياء تـ . المناطؽ اإلدارية إزاء ما رأوه موقفا خاطئا لممكتب السياسي والسكرتارية في قيادة العمميات التي تجري في الحزب والببلد
 .[50]إبداؤه حتى إلى مدى أبعد في اجتماعات مناضمي الحزب والجمسات الكاممة لمجاف الحزب المحمي التي عقدت مؤخرا جدا

كاف المزاج السائد في جمسة يوليو الكاممة شبييا بذلؾ لمغاية، رغـ أف المناقشة في اجتماع ديسمبر كانت مريرة إلى حّد أف قيادة الحزب 
لكف التقارير توحي بأف الخطاب االفتتاحي لجورباتشوڤ أعقبو مباشرة وابؿ مف النقد . نقضت ممارستيا المعتادة فمـ تنشر محضر االجتماع

وقد عّبر أحد النواب  .Gidaspov مف مقاعد األعضاء، بدأ بالرجؿ الذي كاف جورباتشوڤ قد كمفو مؤخرا بمسؤولية لينينجراد، چيداسپوڤ
 :عف انطباعاتو في أنباء موسكو

وعندئذ سمعُت ألوؿ مرة . كاف يمقى معارضة في محميات كثيرة مف جانب المحافظيف والعقائدييف" التفكير الجديد"حتى اآلف كنا نعرؼ أف 
 .[51]"الوقت قد حاف لنسير جميعا في الطريؽ الصحيح"اتيامات ضّد جورباتشوڤ، بأف خطو خاطئ وبأف 

داخؿ الحزب يسبّوف بعضيـ عمنا، وعمى نحو متزايد بدأ كبل الفريقيف يوّجياف النار إلى " المحافظوف"و "الراديكاليوف"مع نياية السنة كاف 
ولسوء طالعو شيدت نياية السنة اجتماعيف حاشديف متنافسيف في ثاني مدينة باالتحاد السوڤييتي، لينينجراد، وكاف كؿ منيما . جورباتشوڤ

، [52]وشيدت بداية السنة الجديدة التنظيـ العمني النشقاؽ راديكالي معارض، المنبر الديمقراطي. منظما مف داخؿ جياز الحزب المحّمي
 .الراديكالية خارج الحزب لتنظيـ كبرى مظاىرات موسكو حتى اآلف في بداية فبراير" الجماعات غير الرسمية"الذي تحالؼ مع 

ففي القاعدة كاف الجنود العاديوف منخرطيف في مختمؼ .  كما أف القوات المسّمحة لـ تكف محصنة ضّد اإلحساس بتفّسخ المجتمع ككؿ
وكانت ىناؾ تقارير . [53]الجبيات الشعبية، فكانوا يجمسوف عمى األرصفة، ويخطبوف في المقاءات، ويمتحقوف بحركة إصبلحية، الترس

مظاىرة "وفي يريڤاف كانت ىناؾ طواؿ شيريف . [54]عف اجتماعات سرية لمندوبيف مف اآلذيرّييف مف مختمؼ الوحدات في آسيا الوسطى
وعمى أعمى مستوى كانت . [55]وكاف عديد مف المشاركيف في إجازة مبيت وال يريدوف أف يعودوا إلى وحداتيـ... اعتصاـ قاـ بيا المجنَّدوف

وكانت صحيفة الجيش، كراسنايا زڤيزدا، واحدة مف . ىناؾ تقسيمات واضحة بيف الضباط المتعاطفيف مع أولئؾ المستائيف مف اإلصبلح
ْدع بيف ... كاف األفراد العسكريوف في الپرلماف نشيطيف بوجو خاص"أكثر المطبوعات محافظة، لكْف في المؤتمر الثاني لمنواب،  وكاف الصَّ

 .[56]"حتى بيف النواب العسكرييف أنفسيـ-المحافظيف والوسط باديا بشأف كافة المسائؿ، لكْف بوجو خاّص بشأف المسائؿ العسكرية 

أحاؿ إلى التقاعد قسما بكاممو  .، بدا جورباتشوڤ عمى نحو متزايد وكأنو أسيرىا1988 و1987بعد أف كاف يبدو وكأنو سّيد األحداث في 
 قدامى مثؿ شتشيربتسكسي" محافظيف"مف المجنة المركزية وقاـ بتعديؿ المكتب السياسي، وأتى بأشخاص يدينوف لو بترقيتيـ وفصؿ 

Schcherbitsksy وتشبريكوڤ Chebrikov. المظاىرات غير "وقَّع مرسوما بحظر . لكف قدرتو عمى توجيو األحداث تضاءلت مع ذلؾ
األعماؿ المتعمَّدة التي تيدؼ إلى إثارة العداء أو الّشقاؽ القومي أو "قاـ بحظر . ؛ واندلعت عمى نطاؽ أوسع مف ذي قبؿ"المصّرح بيا

. مّرر قانونا بشأف اإلضرابات؛ وأضرب الناس رغـ أنفو. كما لـ يحدث أبدا مف قبؿ "الشقاؽ القومي"؛ وتعاظـ "العرقي

وقد نظر كّؿ .  وفي أواخر أغسطس صّدؽ عمى رسالة إلى قيادات جميوريات البمطيؽ محذرا إّياىا ضّد االستسبلـ لمضغوط القومية
لكْف عندما ُووجو بقرار مف الحزب الميتواني بإعبلف . المعنييف إلى ىذا التقرير عمى أنو تيديد مبّطف بإرساؿ قوات روسية إلى ىناؾ

ر قرارا آخر مف خبلؿ  استقبللو عف الحزب الشيوعي السوڤييتي في ديسمبر، كاف كّؿ ما بدا جورباتشوڤ قادرا عمى أْف يفعمو ىو أف يمرّْ
 .المجنة المركزية وأف يناشد القادة الميتوانييف أف يعيدوا التفكير

فقد اتَّخذت فعبل إجراء قاسيا جدا في محاولة لسحؽ . لـ تتجاىؿ القيادة الحزبية والقيادة العسكرية ببساطة القمؽ المتنامي مف تحت
نياؾ جماعات المعارضة، ووضع حّد لممظاىرات. الحركات وفي أبريؿ قامت القوات الخاصة التابعة . وقامتا فعبل بحظر المطبوعات، وا 
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 شيرا في أرمينيا وكاراباخ؛ 18لوزارة الداخمية بالقتؿ الوحشي لعشرات مف المتظاىريف في تيبميسي؛ كانت ىذه القوات تعمؿ طواؿ أكثر مف 
لكف القمع لـ يكف أكثر تماسكا مما كانت .  نوڤمبر في مولداڤيا بأياـ قميمة7وتحّركت لتحطيـ المظاىرات القومية بعد تحطيـ احتفاالت 

؛ كاف قاسيا بما يكفي لخمؽ مرارة ىائمة، لكنو لـ يكف قاسيا بما يكفي لكسر العـز عمى تحويؿ تمؾ المرارة إلى "المقرطة"الجبلسنوست و
 .عمؿ أبعد

لقد نظرت إليو عمى أنو يتخذ موقفا ثوريا حازما عندما قّرر . كانت وسائؿ اإلعبلـ الغربية منذ وقت طويؿ أنصارا متحمسيف لجورباتشوڤ
 والواقع أنو لـ يكف أكثر حزما وال 1990تعديؿ المادة السادسة في دستور االتحاد السوڤييتي حوؿ الدور القيادي لمحزب في أوائؿ فبراير 

وقد أتى كبل القراريف وسط غمياف متزايد مف أقصى . أكثر حسما مف قراره، قبؿ ذلؾ بأسبوعيف، بالقياـ بمحاولة لحّؿ عسكري في القوقاز
. كاف كبل القراريف يمثبلف محاولتيف يائستيف لترميـ الشروخ التي أحدثيا ىذا الغمياف في الصرح السياسي. االتحاد السوڤييتي إلى أدناه

 .والواقع أّف كبل القراريف لـ يكف بمستطاعيما إال أْف يؤديا إلى تفاقـ المشكبلت الطويمة األمد ليذا النظاـ
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كاف قد استطاع أْف . ويتمثؿ ىذا النجاح في سياستو الدولية. 1989حقؽ جورباتشوڤ نجاحا واحدا كاف بإمكانو أْف يشير إليو حتى خريؼ 
وكاف قد استطاع أْف يقـو بأوؿ  . دوف أف تنيار حكومة كابوؿ في الحاؿ1989يخرج بالقوات السوڤييتية األخيرة مف أفغانستاف في فبراير 

وقبؿ كؿ شيء كاف قد . زيارة إلى الصيف يقـو بيا زعيـ روسي منذ أياـ خروشوڤ وأْف يقـو بصياغة صبلت جديدة مع النظاـ اإليراني
عف طريؽ سمسمة مف اتفاقيات تحديد األسمحة مع الواليات المتحدة األمر الذي سمح بخفض في " الحرب الباردة الجديدة"استطاع أْف ييّدئ 

العبء العسكري الواقع عمى اقتصاد االتحاد السوڤييتي كما كاف قد استطاع، عف طريؽ سياسة جديدة لمتعاوف مع الواليات المتحدة، أْف 
كاف بإمكانو أف يشير إلى شعبيتو في الخارج كطريقة لدعـ مركزه في ببلده؛ . يقّمؿ المواجيات المحمية في أفريقيا الجنوبية وأمريكا الوسطى

 .ولو أطاح بو أحد لخاطر بأف ينفرط عقد ما بدا أنو إستراتيچية دولية بالغة النجاح

فيذه األخيرة منحت القوى الغربية، خاّصة الواليات المتحدة، حّؽ اعتراض . غير أنو كاف ىناؾ ثمف ال بد مف دفعو مقابؿ ىذه اإلستراتيچية
لـ يكتؼ االتحاد السوڤييتي بالموافقة عمى أال يتدخؿ في شؤوف الفناء . جزئيا عمى قرارات السياسة الخارجية لبلتحاد السوڤييتي (ڤيتو)

الخمفي لمواليات المتحدة في أمريكا الوسطى وعمى أف يساعد القوى الغربية عمى تحقيؽ االستقرار في أفريقيا الجنوبية مف خبلؿ جمع بيف 
وىي سياسات سمحت لبلتحاد السوڤييتي، كما حاوؿ اإلستراتيچيوف الروس أْف يثبتوا، بخفض اإلنفاؽ فيما وراء البحار -اإلصبلح والقمع 

بؿ قاـ جورباتشوڤ أيضا . والحكومات الصديقة والذي لـ يعد عمى االتحاد السوڤييتي إال بعائد ضئيؿ لمغاية "حركات التحّرر"والموّجو إلى 
بوضع االتحاد السوڤييتي في الوضع الذي كاف عميو أف يكوف فيو حذرا جدا في اإلجراءات التي اتخذىا لمدفاع عف مجاؿ نفوذه الخاص 

ؿ مف االتفاقات ولممارسة ضغط جديد عمى اإلنفاؽ العسكري السوڤييتي  .لكْي ال تستخدميا حكومة الواليات المتحدة كذريعة لمتنصُّ

. فاألنظمة التي جسَّدت النفوذ الروسي عمى أوروپا الشرقية بدأت تتداعي. 1989والواقع أف ما يعنيو ىذا تبدَّى بكؿ وضوح في خريؼ 

وميما واصؿ وزير الخارجية السوڤييتي الحديث عف قدسية حدود ما بعد الحرب في أوروپا، فقد بدا أنو ليس بإمكانو ىو أو جورباتشوڤ أف 
وقد تـ استبعاد اإلجراءات الحاسمة، والوحشية، التي كانت فّعالة لمغاية في . يفعبل شيئا ذا باؿ لمحفاظ عمى تماسؾ الحكومات التابعة ليما

 . 1968 وپراغ في 1956بوداپست في 

وكاف كّؿ ما بقي ىو محاولة التظاىر بأف كؿ شيء عمى ما يراـ والترحيب بخسارة أغمب المكاسب اإلستراتيچية التي تـ إحرازىا في الحرب 
لكف ىذا لـ .  وقاؿ إف إعادة توحيد ألمانيا أمر حتمي1990العالمية الثانية؛ خاّصة عندما قاـ بتحّوؿ دپموماسي مفاجئ في أواخر يناير 

إذا كانوا لـ يمكنيـ أف يشرعوا في . يكف بإمكانو أف يوقؼ مسألة أخرى أكثر حيوية في الواقع أخذت تبرز أماـ حكاـ االتحاد السوڤييتي
عمؿ ّما في أوروپا الشرقية خوفا مف إثارة الحساسيات الغربية فيؿ أمكنيـ الشروع في عمؿ ضد دوؿ البمطيؽ؟ أـ كانت سياسات 

 جورباتشوڤ تقودىـ نحو خسارة إمپراطوريتيـ الداخمية باإلضافة إلى الخارجية؟

 كاف ىناؾ تحّرر مف األوىاـ بشأف جورباتشوڤ سواء بيف أولئؾ الذيف كانوا يؤيدوف مزيدا مف 1990ال غرابة إذف في أنو مع بداية 
وال غرابة في أف السبب الرئيسي وراء تصّور الناس . مف الطراز القديـ" نظاما"المقرطة في االتحاد السوڤييتي أو أولئؾ الذيف كانوا يؤيدوف 
 .أف جورباتشوڤ لف ُيطاح بو ىو غياب شخص يحّؿ محّمو
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لكف . ذىمت األرثوذكسية اليسارية الرسمية بانييار تجربة جورباتشوڤ لتستحيؿ إلى فوضى اقتصادية وأزمة اجتماعية، بؿ حتى حرب أىمية
ذلؾ أف اليسار الرسمي ألّح دائما عمى أنو في . انييار األنظمة األوروپية الشرقية قوَّض بدوره أىـ الفروض النظرية ليذه األرثوذكسية

الدولة العمالية "؛ و"االشتراكية"ب يصدؽ ىذا عمى كؿ مف التفسيرات القائمة . أوروپا الشرقية كاف ىناؾ نمط إنتاج مختمؼ عف بقية العالـ
؛ والتفسيرات التي تتزايد شعبيتيا في السنوات األخيرة والتي تتكمـ عف شكؿ جديد مف أشكاؿ المجتمع "ما بعد الرأسمالية"و" المتدىورة
 .الجماعية البيروقراطية، أو الدولوية، أو حتى طبعة حديثة مف االستبداد الشرقي: الطبقي

لكف إذا كاف أسموب اإلنتاج في أوروپا الشرقية مختمفا إلى ىذا الحّد عف ذلؾ الموجود في بقية العالـ، فكيؼ يمكف تفسير تغّيرات األشير 
إطبلقا بسمات مثؿ عضوية صندوؽ النقد الدولي، واإلنتاج مف أجؿ الربح، " غير رأسمالي"القميمة األخيرة؟ كيؼ أمكف تطعيـ أسموب إنتاج 

فبلس المشروعات التي ال يمكنيا بيع منتجاتيا عند   مبلئـ، واالزدياد المفاجئ لمبطالة، وحتى البورصة؟" معّدؿ عائد"وا 

تروتسكي، عمى سبيؿ  .حاوؿ الماركسيوف عادة أف يثبتوا أف االنتقاؿ مف أسموب إنتاج إلى آخر يقتضي قطيعة عنيفة بيف القديـ والجديد
المثاؿ، كاف يمّح عمى أنو ال يمكف أف تكوف قد وقعت ثورة مضادة اجتماعية في االتحاد السوڤييتي في العشرينيات ألنو، كما اّدعى، لـ 

 ."إصبلحية بالمقموب"الحديث عف تغيُّر في أسموب اإلنتاج بدوف مثؿ ىذه القطيعة ىو : تكف ىناؾ قطيعة عنيفة كيذه

لستاليف في أواخر العشرينيات أكبر بكثير مف أّي شيء شيدناه في أوروپا الشرقية عمى مدار السنة  "الثورة الثانية"مع ذلؾ كاف عنؼ 
أرسؿ ستاليف جيشا إلى الريؼ لطرد مبلييف الفبلحيف مف األرض، واستخدـ الشرطة والجيش لتحطيـ مقاومة الطبقة العاممة . األخيرة

لمتصفية الجسدية ألّي شخص طرح لممناقشة أّي سمة - GPU چي پي يو– الستقطاعات األجور في المصانع، واستخدـ الشرطة السرية 
وكاف ىناؾ مبلييف . وبكممات تروتسكي، حفر ستاليف نيرا مف الدـ بيف الستالينية والبمشڤية. مف سمات حكمو ىو داخؿ الحزب الحاكـ

عمى النقيض مف ذلؾ، كانت التحوالت في أوروپا . القتَمى في الحرب األىمية التي كاف جانب ستاليف فييا مسمحا ولـ يكف خصومو كذلؾ
  .الشرقية طواؿ السنة األخيرة سممية عمى نحو كاسح، باستثناء رومانيا وحدىا

 شّؿ نشاط الدولة عمى مدى 1981-80في پولندا كاف ىناؾ نيوض ضخـ لممواجية االجتماعية في . بدأ مسار التغيير في پولندا والمجر
ف كاف لـ يستطع أف يحطـ نفوذ 1981لكف االنقبلب العسكري في ديسمبر . سنة وربع  قصـ ظير نقابة تضامف المستقمة، حتى وا 

أدىشت ىذه اإلضرابات النظاـ وأغمب قيادة تضامف .  موجتاف مف اإلضرابات1988ثـ وقعت في ربيع وصيؼ . المعارضة السرية لمنظاـ
ولـ . وخبلؿ الموجة األولى كاف ىناؾ إحساس قوّي بيف المستشاريف الفكرّييف لتضامف بأف اإلضرابات كانت خاطئة. القديمة عمى السواء

أدرؾ أف مركزه السياسي  -Lech Walesa ليخ ڤاونسا-يكف ىناؾ مزيد مف الحماس لمموجة الثانية، رغـ أف الزعيـ القومي الشيير لتضامف 
 .يفرض عميو االشتراؾ في احتبلؿ ترسانة لينيف في جدانسؾ

-80كاف موقؼ قيادة تضامف يعني أف اإلضرابات محصورة في أربعة مراكز رئيسية ولـ يجر تعميميا إلى أّي شيء أشبو بنفس درجة 

غير أف ما فعمتو . وال شؾ في أف اإلضرابات لـ تكف بالحجـ الضروري لتحطيـ سمطة الطبقة الحاكمة وتثوير المجتمع .[57]1981
 . اإلضرابات تمثََّؿ في إثارة مناقشة مريرة داخؿ الشرائح الحاكمة في المجتمع الپولندي حوؿ الطريقة التي يمكنيا أف تحمي بيا مستقبميا ىي

وافقوا عمى مناقشات المائدة المستديرة مع المعارضة ومع  .Kisczcak كيچاؾ– في النياية تبنَّوا اإلستراتيچية التي اقترحيا وزير الداخمية 
تمّخض عف المائدة المستديرة اتّْفاؽ عمى انتخابات شبو حّرة . مقابؿ أف تطمب القيادة القومية لتضامف مف العماؿ أف ال ُيضربوا" المستقميف"

وتمّخض عف ىذه األخيرة قبوؿ قادة الحزب الحاكـ القديـ أف يصبح أحد مستشاري تضامف رئيسا لموزراء في حكومة ممتزمة بإعادة البناء، 
 .باالتفاؽ مع صندوؽ النقد الدولي، واقتصاد األوامر، والخصخصة الواسعة النطاؽ
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وتـ تطيير وسائؿ اإلعبلـ مف أولئؾ الذيف . ظؿ نفس األشخاص كما كانوا مف قبؿ مسؤوليف عف المشروعات، والشرطة، والقوات المسمحة
الصحفيوف الذيف سبؽ فصميـ لتأييدىـ لتضامف أعيد تعيينيـ، لكْف لـ يكف ىناؾ : كانوا قد ألقوا ثقميـ وراء الفترة السابقة مف الحكـ العسكري

" محايديف سياسيا"سوى قميؿ مف التغييرات األخرى في األشخاص في الصحافة والتميڤزيوف؛ أما القضاة فقد طمب منيـ ببساطة أف يكونوا 
القديمة  (النومينكبلتورا)في الوقت ذاتو، أخذ المديروف الذيف كانوا قد صعدوا إلى مراكزىـ كجزء مف البيروقراطية العميا . مف اآلف فصاعدا

[. 58] ألؼ تعاونية15ب وأنشأ أعضاء البيروقراطية العميا ما يقّدر . يستخدموف اآلف نفوذىـ وثروتيـ لشراء أقساـ مف الصناعة بالجممة
 ."ثورة مضاّدة"أو " ثورة"ب- ولو مف بعيد-ومف الصعوبة بمكاف أف نرى في ىذا السياؽ لؤلحداث أّي شيء يمكف وصفو 

في المجر حيث مضت التغيرات االقتصادية إلى نفس المدى الذي بمغتو في پولندا عمى األقؿ، لـ يكف ىناؾ إلى ذلؾ الحيف سوى مواجية 
وكانت محاوالتيا لبناء ركيزة داخؿ . ، صغيرة لمغاية1987كانت المعارضة المنظمة في المجر، حتى وقت متأخر مثؿ . اجتماعية أقؿّ 

 أكثر مف آالؼ قميمة وكانت 1988 و1987ولـ تتجاوز قّوة مظاىراتيا األولى في . الطبقة العاممة في أوائؿ الثمانينيات فاترة اليمة وفاشمة
 .[59]تتأّلؼ مف الطمبة أساسا

بسبب الضغط مف تحت، بؿ ألف االستدانة الدولية المتعاظمة والمخاوؼ مف األزمة االقتصادية خمقت " الديمقراطية"لـ يأت االنفتاح عمى 
  لطرد زعيـ الحزب العجوز، يانوش كادار1988تآمر حفنة مف ىؤالء في مؤتمر الحزب في ربيع . انقسامات بيف كبار زعماء الحزب

Yanos Kadar.  كانوا يعتقدوف أف مف الضروري أف يدفعوا اإلصبلح االقتصادي حتى إلى مدى أبعد في اتجاه اقتصاد سوؽ بكؿ معنى
كما وافقوا عمى أنيـ بحاجة إلى أف يسمحوا ". ثاتشرية"وافقوا جميعا عمى ما كانوا يشيروف إليو صراحة عمى أنو سياسات . الكممة

لكف حينئذ جرت، كما في پولندا، مشاجرات . بالتنظيمات السياسية إذا أرادوا الحصوؿ عمى التأييد الذي يحتاجوف إليو لتنفيذ ىذه التدابير
وسعى قسـ منيا، حوؿ إيمري پوشجاي  .مريرة في صفوؼ الجماعة الحاكمة الجديدة حوؿ ما ىو االتجاه السياسي الذي ينبغي السير فيو

Imre Poszgayإلى تعزيز سيطرتو عف طريؽ التعاوف مع أقساـ مف المعارضة ،. 

في المناخ السياسي الجديد اندفع الناس الذيف كانوا قد رفضوا االنضماـ إلى جماعات المعارضة في الماضي، إما خوفا أو ألنيـ كانوا 
اندفعوا فجأة إلى االنضماـ إلييا، وفجأة كانت قوة المظاىرات .. يتوقوف إلى الصعود االجتماعي المفتوح أماـ مؤيدي الحزب الحاكـ،

وُىـز مرشحو الحزب الحاكـ في . وتكّونت دزينة مف األحزاب الجديدة. حتى الوزراء انضموا إلييا. السياسية لممعارضة بمئات اآلالؼ
 .سمسمة مف االنتخابات الفرعية وعندئذ انقسـ الحزب ذاتو رسميا إلى حزبيف

، أحد قادة أحد Gaspar Tamasكتب جاسپار تاماس. لكف في كامؿ ىذا المسار لمتغيير دوف مواجية كاف ىناؾ خيط قوّي مف االستمرار
 :أحزاب المعارضة، الديمقراطيوف األحرار

االقتصاد ستتـ خصخصتو اسميا، بنفس المديريف كمالكيف حتى إذا كانوا .. الجيش، والشرطة، واإلدارة المدنية، ال تزاؿ غير محايدة سياسيا
 ...لف يخاطروا بشيء مف ثروتيـ

وتأتي أعمى المياترات صوتا ضّد الماضي الشيوعي مف أناس كانوا منذ أشير أو أسابيع فقط ممثميف . وأغمب ساسة المعارضة زائفوف
 .[60]سنة 20قيادّييف لمحزب وكاف الشخص الثاني في حزب الديمقراطييف المسيحّييف مدعيا عاّما طواؿ 

فالحكومة المجرية، الضعيفة والمتطّمعة إلى المعارضة طمبا . كانت التغيّرات في المجر بمثابة العامؿ المساعد لمتغيرات في ألمانيا الشرقية
وبدأت . لممساعدة، لـ تشعر بأنيا في وضع تمنع فيو األلماف الشرقييف الذيف كانوا قد دخموا الببلد بصفتيـ سائحيف عابريف إلى الغرب

 .1961ألمانيا الشرقية تعاني مف استنزاؼ في العمؿ الماىر ألوؿ مرة منذ بناء سور برليف في 

منح الضعؼ المفاجئ لحكومة ألمانيا الشرقية عزما جديدا لجماعات المعارضة في الببلد، ىذه الجماعات التي كانت صغيرة جدا والتي 
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: قامت جماعات المعارضة بمظاىراتيا األولى، التي قّدرت قوتيا بعدة آالؼ، في درسدف في أوائؿ أكتوبر، ىاتفةً  .كاف يجري قمعيا بسيولة
جذب عنؼ ىجمات الشرطة عمى ىذا االحتجاج آالفا أخرى إلى الشوارع في اثنتي عشرة  .[جورباتشوڤ]" جوربي جوربي"، و"سنبقى ىنا"

 بدأت مجموعة حوؿ زعيـ الحزب المسّف، ىونيكر. فجأة أصبحت قيادة الحزب الحاكـ معزولة ويائسة. مدينة في األياـ التالية

Honeckerلـ . نظرت أقساـ أخرى مف القيادة إلى ىذا الخيار عمى أنو بالغ الخطورة. [61]، اإلعداد إلطبلؽ الرصاص عمى المتظاىريف
يكف بمستطاعيـ أف يتوقعوا التأييد مف جورباتشوڤ، الذي كاف لديو كؿ ما يدعو إلى أف يكره نظاما كاف يتخذ صراحة موقفا نقديا إزاء 
سياساتو، كما كاف مف شأف القمع الواسع النطاؽ أف ُيفسد تماما العبلقات مع ألمانيا الغربية، التي كاف يعتمد عمييا النظاـ اقتصاديا 

، انقبلبا داخؿ المكتب السياسي طرد ىونيكر ثـ حاوؿ أْف يسترضي Egon Krenzأعّد رئيس األمف إيجوف كرنتس. اعتمادا متزايدا
فجأة كانت جماعات المعارضة تعمؿ بصفة قانونية وكاف موظفو الحزب متوسطو المستوى ينضموف إلى  .المتظاىريف بإصبلح مبّشر

لكف النتيجة المباشرة كانت إعطاء أعداد واسعة مف الناس اإلحساس، لممرة األولى، بأف االحتجاج . مظاىراتيا في محاولة لمسيطرة عمييا
ولـ يكف بوسع الحزب الحاكـ أف يحتفظ إال بمظير سيطرة عف طريؽ تقديـ المزيد والمزيد مف . أصبح آمنا ال ينطوي عمى مخاطرة

التنازالت واعدا بحرية السفر، ممتزما بانتخابات حرة، مضّحيا بأعداد متزايدة مف الزعماء القدامى وممقيا القبض عمى أكثرىـ فسادا بصورة 
عندما بدأت قيادة  Modrovأما كرنتس، طارد ىونيكر، فقد طرده بدوره مودروڤ . مكشوفة، بادئا في نياية األمر في تفكيؾ سور برليف

الحزب اجتماعات مائدتيا المستديرة مع جماعات المعارضة واألحزاب التي كانت تشكؿ معيا جبية مف قبؿ، والتي اتخذت بدورىا موقفا 
 .مستقبل عمى نحو متزايد

كانت التغيرات كافية لحّث مديري المشروعات الضخمة التي تممكيا الدولة في ألمانيا الشرقية عمى مضاعفة محاوالتيـ إلقامة صبلت مع 
لتطوير جياز إلعداد بيئة اصطناعية لمتدريب عمى " لوفتيانزا"مشروعا استثماريا مشتركا مع " إنترفموج"أقامت . الشركات األلمانية الغربية

ثالث أكبر مشروع في ألمانيا الشرقية، ". الروبوتروف"، عضو الحزب ورئيس Friedrich Wokurka ووّقع فريدريش ڤوكوركا [62]الطيراف
لممشروعات المشتركة « داتا پرنت»و« سيمنس»رقيقة في درسدف، مع  (ديسكات)لصنع أسطوانات " پميتس"اتفاقا مشتركا مع مجموعة 

وفي اجتماع مشترؾ تـ إببلغ  .Polo[64] "پولو"ل لبناء ا" فولكسڤاجف"تناقش مشروعا مشتركا مع " ڤارتبورج"؛ وكانت [63]لبرامج الكمپيوتر
 .[65]"مف جانب نظرائيـ األلماف الشرقييف كـ أف السوؽ االجتماعي األلماني الغربي نموذج رائع"رؤساء اتحاد الصناعات األلماني الغربي 

بدأ مديرو المشاريع الذيف كانوا أعضاء في الحزب الحاكـ ينتقموف إلى األحزاب التي كانت تقيـ معو جبية، االتحاد الديمقراطي المسيحي 
في الوقت ذاتو، ضاعؼ قادة الحزب الحاكـ اتصاالتيـ . والديمقراطيوف القوميوف، الذيف بدأوا بدورىـ يطرحوف االندماج في ألمانيا الغربية

وكما شرح اشتراكي ثوري ألماني شرقي، لـ يكف رفض ىؤالء . عمى المستوى القومي والمحمي مع الساسة ورجاؿ األعماؿ األلماف الغربييف
كاف ببساطة طريقة . القادة لموحدة السياسية مع الدولة الغربية رفضا إلدماج االقتصاد األلماني الشرقي في االقتصاد األلماني الغربي

 كانوا يقّدموف خطتيـ الخاصة لموحدة 1990؛ وبحموؿ نياية يناير [66]لممحافظة عمى مركزىـ الخاص كوسطاء سياسييف بيف االقتصادْيف
 .األلمانية

ولـ يمؽ مركز مديري المشروعات . لـ تعف ىذه التغيُّرات أّي تغييرات كبيرة في األشخاص الذيف يديروف ىياكؿ المجتمع األلماني الشرقي
بقيت وسائؿ اإلعبلـ مف الناحية . أّي تحّد عمى اإلطبلؽ، كما حدث لمركز الجانب األكبر مف ضباط القوات المسمحة وبيروقراطية الدولة

ف كانت المعارضة قد ُسمح ليا  القياـ لممرة األولى،  -وكاف الصحفيوف قادريف عمى-ب األساسية في نفس األيدي التي كانت فييا مف قبؿ، وا 
 :وكما عّبر اشتراكي ثوري ألماني شرقي .بكشؼ كثير مف سمات المجتمع األكثر إثارة لمغثياف

ىناؾ . ىذا ممحوظ بوجو خاص في المصانع وفي المؤسسات المسؤولة عف االقتصاد. إلى اآلف لـ ُتمّس اليياكؿ االقتصادية السابقة
لكْف حيث أف . عمى سبيؿ المثاؿ، مجموعات الحزب االشتراكي األلماني الموّحد في المصانع لـ تعد تمعب أّي دور. تغيُّرات في المصانع
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لى اآلف لـ يتـ توجيو حركة الشعب إال ضّد بعض مراكز السمطة . اإلدارة الحالية تقـو بنفس الوظيفة فبل شيء يتغّير بالتالي تغّيرا أساسيا وا 
 [67]السياسية ومف خبلؿ ضغط الجماىير مضى جيٌؿ بعيدا وأتى الجيؿ التالي إلى السمطة ليعّزز مصالح أولئؾ الذيف يديروف االقتصاد

قّرر الطمبة متشّجعيف بأحداث . كانت دينامّية التغير في تشيكوسموڤاكيا، في البداية عمى األقؿ، شبيية جدا بتمؾ الخاصة بألمانيا الشرقية
 أغسطس لمفت األنظار 20مثبل في -كانت ىناؾ مسيرات احتجاج سابقة .  نوڤمبر17جرت في أماكف أخرى، أف يخططوا لمظاىرة في 

أشار الصحفيوف الغربيوف إلى . [68]لكف اإلجراءات الصارمة السابقة لمشرطة أبقتيا صغيرة نسبيا- 1968إلى ذكرى الغزو الروسي في 
كانت : لكْف كانت ىناؾ ىذه المرة ذريعة قانونية لممظاىرة. [69]أف معظـ عابري السبيؿ احتفظوا بمسافة كافية تماما مف المتظاىريف

.  سنة50منظمة الشباب التابعة لمحزب الحاكـ قد قّررت إحياء ذكرى تاريخ االحتجاجات الطبلبية عمى استيبلء النازي عمى الببلد منذ 
قوات مكافحة "كانت المظاىرة أضخـ مما توقعت الحكومة والمعارضة عمى السواء، وأرسمت الحكومة قوة غير معروفة مف قبؿ مف 

  .لتياجـ وتسحؽ المتظاىريف" اإلرىاب

في الواقع لـ يمت أحد ولـ يكف ىجـو الشرطة مختمفا كثيرا عف ذلؾ ".  نوڤمبر17مذبحة "ُيشار اآلف في براغ إلى ذلؾ اليجـو عمى أنو 
عمى سبيؿ المثاؿ، عمى عماؿ في بريطانيا يرابطوف عند وارينجتوف، وأورجريڤ، )في الدوؿ الغربية " القانوف والنظاـ"الذي تشنو قوات 

لكف مشيد المحتّجيف، الذيف ال يزالوف عادة في أواخر مراىقتيـ، وىـ يتعّرضوف لمثؿ ذلؾ االنقضاض كاف كافيا ليحفز إلى العمؿ . (وواپنج
اتخذ طمبة المسرح قرارا . في عطمة نياية األسبوع تمؾ بدأ الطمبة إضرابا في كّؿ أنحاء تشيكوسموڤاكيا. عددا أوسع كثيرا مف الناس

فجأة استحاؿ كؿ مسرح في براغ إلى . باالنضماـ إلى ىذا اإلضراب؛ حفز بدوره الممثميف والمخرجيف والفنييف المسرحييف إلى االنضماـ إليو
خرجت فرؽ تألفت عمى نحو مرتجؿ إلى كؿ موقع . انضـ مئات اآلالؼ مف الناس إلى المظاىرات. مركز لممناقشة والنشاط المعارض

فجأة أصبحت الجماعة المعارضة، المنتدى المدني، حركة جماىيرية . عمؿ وكؿ مدينة وقرية في الببلد لشرح ما يجري في قمب براغ
 . نوڤمبر عف طريؽ تنظيـ إضراب ناجح لمغاية لمدة ساعتيف في كؿ أنحاء الببلد27أظيرت قوتيا في 

لكْف، مرة أخرى كما في ألمانيا الشرقية، . كما في ألمانيا الشرقية، كانت ىناؾ شائعات بأف قيادة الحزب بحثت إطبلؽ الرصاص بالجممة
كاف قادة الحزب والوزراء يأتوف ويذىبوف بسرعة مذىمة قبؿ أف يتـ تشكيؿ حكومة . سرعاف ما قاـ أنصار المصالحة بطرد أنصار ىذا النيج

 Vaclav ، وجرى الوعد بانتخابات حرة وتـ انتخاب السجيف السياسي السابؽ ڤاتسبلڤ ىاڤيؿ"مستقّميف"ائتبلفية تشتمؿ عمى معارضيف و

Havel لرئاسة الجميورية مف قبؿ الپرلماف الذي اختار النظاـ القديـ ذاتو أعضاءه بكؿ عناية. 

ىنا كانت توجد عناصر كثيرة لثورة . بمعًنى ّما كاف ىناؾ تناقض حاّد بيف األحداث في تشيكوسموڤاكيا وتمؾ التي جرت في پولندا والمجر
وكاف قمب براغ، . وكاف ىناؾ تحريض متواصؿ في الشوارع. خرجت الجماىير إلى الشوارع وانتزعت التنازالت مف النظاـ القديـ. حقيقية

نشأت لجاف المنتدى المدني ولجاف اإلضراب في أماكف  .1968بكمياتو ومسارحو المحتّمة، أشبو أكثر مف أّي شيء آخر بپاريس في مايو 
ْف Vladimir Riha وعندما سئؿ المعارض الماركسي التشيكي المحنَّؾ، ڤبلديمير رييا. العمؿ ووسائؿ اإلعبلـ وكذلؾ في المحميات ُّ ، َعـّ
 .[70]"كانت ثورة. لكنيا لـ تكف فوضى. كؿ شخص فعؿ ما أراد أف يفعؿ. ال أحد: "نظـ الحركة، لـ يكف بوسعو إال أف يجيب

 في فرنسا، 1830كانت مثؿ . مع ذلؾ، إذا كانت ىذه ثورة فقد كانت كذلؾ فقط بأضيؽ معًنى لتغيير سياسي جزئي مفروض مف تحت
في برليف عندما أقنع قتاؿ الشوارع الممؾ  1848عندما أقنعت ثبلثة أياـ مف المظاىرات چنراالت الممؾ بإحبلؿ أسرة مالكة محّؿ أخرى، أو 

وقد اعتاد تروتسكي أف يميز بيف الثورة السياسية، التي تترؾ عبلقات . الپروسي بأف َيِعَد بدستور لكنو لـ يحطـ السمطة الممكية بمجمميا
ومف الجمي أف الثورة التشيكوسموڤاكية كانت مثاال لؤلولى وليس . 1917، و1794-89اإلنتاج دوف تغيير، والثورة االجتماعية مثؿ ثورتي 

  .لمثانية

، الذي يعمؿ في مركز براغ لمتدفئة، عف مدى ضآلة تغّير Peter Kluvart يتحدث االشتراكي الثوري التشيكوسموڤاكي، پيتر كموڤارت
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لجاف اإلضراب ال تزاؿ موجودة في أغمب أماكف العمؿ، تعمؿ تارة جنبا إلى جنب مع لجاف المنتدى المدني، : األوضاع في المصانع
، والشرطة StB حتى وكالة أمف الدولة سي تي بي. [71]وتندمج فييا تارة أخرى، لكْف لـ يمؽ تحّديا إلى اآلف سوى قميؿ مف امتيازات اإلدارة

، يقوؿ "لكف أمف الدولة ينبغي حمايتو. لـ يكونوا أصدقاءنا- كانت تراقب وتضايؽ رئيسنا" .باقية لـ ُتمس-السرية وجياز المخابرات 
 .[72]وزير الداخمية غير الشيوعى Richard Sacher ريتشارد زاخر

 أقرب إلى أحداث المجر منيا إلى األحداث في ألمانيا الشرقية 1989في بمغاريا كانت التغيرات التي جرت في األشير األخيرة مف 
، بواسطة منافسيف في المكتب Zhivkov  سنة األخيرة، چيڤكوڤ30ل أزيح مف السمطة فجأة زعيـ الحزب عمى مدى ا. وتشيكوسموڤاكيا

كانت قد وقعت مظاىرة معارضة في شوارع . [73]السياسي أخذوا يكشفوف حينئذ كيؼ أنو ىو وابنو كانا ينيباف مف الببلد مبلييف الدوالرات
لكْف ال يبدو أنيا كانت مف الضخامة بما يكفي ألف تكوف في حد ذاتيا قد أّدت . بخصوص البيئة-العاصمة، صوفيا، قبؿ ذلؾ بأياـ قميمة 

إلى التغيرات السياسية، التي يبدو أنيا كانت ثمرة التقاٍء بيف وصولية الزعماء الجدد والخوؼ مف النتائج المنطقية بينما كانت الفائدة عمى 
 .[74]الديف األجنبي المتزايد بسرعة تمتيـ نصؼ عوائد الببلد مف التصدير

كاف بمستطاعيا فجأة أف تنظـ نفسيا بصفة قانونية . لكف األزمة السياسية المفاجئة أمّدت المعارضة فعبل بفرصة لـ يسبؽ ليا مثيؿ لمتعبئة
مع نياية السنة أحّست بأنيا قوية بما يكفي ألف تيّدد بإضراب عاـ إْف لـ يسمح . وأف تحصؿ عمى شيء مف الذكر في وسائؿ اإلعبلـ

 .[75]وحصمت عمى وعد بتنازالت مقابؿ سحب الدعوة إلى اإلضراب .بمقرطة أوسع« ال يزاؿ شموليا»الجياز، الذي وصفتو بأنو 

كانت السمطة مركزة في يدي . كانت رومانيا البمد الوحيد الذي اقترنت فيو التغيرات السياسية بصراع مسّمح، وقعت مف خبللو ثورة عنيفة
وكاف يستخدميا ليسحؽ بصورة وحشية أّي عنصر . ، عمى نطاؽ أكبر مما في أّي مكاف آخرCeausescu رجؿ واحد، شاوشيسكو

 1987وليذا أرسؿ شرطة أمنو لتقتؿ وتجرح بالرصاص المضربيف مف مصنع جرارات النجـ األحمر في براسوؼ في ديسمبر . مقاومة
وكّرر ىذا التاكتيؾ عندما خرج أىالي مدينة تيميشوارا إلى الشوارع احتجاجا عمى اضطياد قسيس پروتستانتي ناطؽ بالمغة المجرية في 

 .1989منتصؼ ديسمبر 

في تيميشوارا نفسيا أجبرت تيديدات العماؿ بتفجير مصنع پتروكيماوي الجيش عمى . لكف القمع، في ىذه المرة، لـ يسحؽ الحركة في الحاؿ
وعندما بدأت الشائعات عف االضطرابات تنتشر في أنحاء العاصمة، بوخارست، أحّس شاوشيسكو بأنو مجبر عمى التدخؿ . االنسحاب

 ديسمبر، 21تجّمع الحشد في . أمر زبانيتو بأف يجمعوا وفودا مف مواقع العمؿ بالمدينة لحضور اجتماع جماىيري حاشد تأييدا لو. بنفسو
لكْف في غضوف دقائؽ انقمبت اليتافات إلى أصوات ساخرة . كما كاف يحدث غالبا في الماضي، وىّمؿ كما ُأمرعندما بدأ شاوشيسكو يتكّمـ

ُقطع البّث التميڤزيوني الحي لبلجتماع الجماىيري الحاشد بسرعة، بينما بدا عمى شاوشيسكو المصاب بالدوار، ". تيميشوارا"وأناشيد عف 
 .الذىوؿ والخوؼ إزاء غضب الحشد بينما كاف ينسحب مف الشرفة التي كاف يتكمـ منيا

كانت ىناؾ مظاىرات طواؿ تمؾ الميمة حيث كاف ينضـ إلى الحشد القادـ مف ذلؾ االجتماع الجماىيري الحاشد مئات اآلالؼ مف الناس 
في . [76]وبدت شرطة األمف غير قادرة عمى إغبلؽ الشوارع في وجييـ. الذيف أمكنيـ أف ُيدركوا مف البّث التميڤزيوني أف النظاـ في ورطة

وسرعاف ما شّؽ أولئؾ الذيف كانوا في الصدارة طريقيـ إلى . اليـو التالي تجمع المتظاىروف عند مبَنى المجنة المركزية لمحزب الحاكـ
 .الداخؿ، واستولوا عمى أسمحة شرطة األمف، الذيف فّروا مذعوريف

في داخؿ مبَنى المجنة . ىرب شاوشيسكو وزوجتو مف سطح المبَنى بيميكوپتر، تاركْيف المركز الرسمي لمسمطة السياسية في أيدي الشعب
 .المركزية بدأ ممثمو الحشد الجماىيري في الخارج يناقشوف كيؼ ينبغي مؿء فراغ السمطة

فبعد أف أيَّدوا شاوشيسكو في البداية ثـ اتخذوا موقفا محايدا بصورة متعمدة بينما كانت . عند ىذه النقطة قاـ قادة القوات المسّمحة بتحّركيـ
بدأ الجيش ينتزع السيطرة مف أولئؾ الذيف كانوا . شرطة األمف تقاتؿ المتظاىريف مف أجؿ السيطرة عمى الشوارع، أعمنوا اآلف تأييدىـ لمثورة
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وسرعاف ما أصبح مجمس لئلنقاذ الوطني مسؤوال رسميا كاف مؤلفا مف  .قد أقدموا في الواقع عمى كؿ المخاطرات خبلؿ اليوميف السابقيف
 .چنراالت، ومف زمبلء الديكتاتور العجوز الذيف تشاجروا معو قبؿ النياية، ومف حفنة مف ممثمي الطمبة والمتظاىريف في الشوارع

أمر الچنراالت في مجمس اإلنقاذ الوطني قواتيـ بأف يحبطوا محاولة مستميتة مضادة لمثورة مف جانب شرطة أمف شاوشيسكو، التي شرعت 
 ديسمبر لمنعيما مف أف يقوما 25حاكموا وأعدموا الزوجيف شاوشيسكو في . في سمسمة مف اليجمات اإلرىابية عمى المتظاىريف المدنييف

لكف الچنراالت شرعوا أيضا في الوقت ذاتو في إضعاؼ أقوى قّوة مؤىمة ضّد الثورة المضادة، النشاط الشعبي . بدور بؤرة لممعاديف لمثورة
 :وفي يـو إعداـ شاوشيسكو أعمف مرسـو مف مجمس اإلنقاذ الوطني. العفوي الذي كاف قد حطـ سمطة شاوشيسكو قبؿ ذلؾ بثبلثة أياـ فقط

كؿ أولئؾ الذيف حدث أف حازوا أسمحة وذخيرة بغض النظر عف الظروؼ التي حدث فييا ذلؾ ... الجيش وحده يحؽ لو أف يحوز أسمحة
 .ومف يتخّمؼ عف احتراـ ىذه التدابير االحتياطية سُيعاقب بمنتيىالصرامة. 12يجب أف ُيسمُّْموىا في تماـ الساعة 

بعد ذلؾ بأسبوعيف كاف مجمس اإلنقاذ يحظر عمى الطمبة عقد لقاءات جماىيرية في وسط بوخارست وكانت أحزاب المعارضة تشكو مف أف 
 .إمكانية استخداميا لوسائؿ اإلعبلـ ال تزاؿ مقيدة

. مع ذلؾ كانت التغيرات ال تزاؿ سياسية أكثر منيا اجتماعية. ما حدث في رومانيا أبرز بكؿ جبلء كثيرا مف السمات الكبلسيكية لثورة
بقيت السيطرة عمى المشروعات في ذات األيدي، وكانت القرارات التي تؤثر في االقتصاد ككؿ يتخذىا أشخاص كانوا شخصيات قيادية في 

 .الحزب الحاكـ القديـ قبؿ الشجار مع شاوشيسكو
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خين ـ 8  إفالس هظٍس

لكْي يفيـ اليسار ما حدث في أوروپا الشرقية يحتاج األمر إلى نظرية يمكنيا أف تفّسر في آف واحد حجـ األزمة التي أصابت مجتمعات 
" االشتراكية القائمة في الواقع الفعمي"أوروپا الشرقية والسيولة التي استطاعت بيا معظـ ىذه المجتمعات التحّوؿ مف وصؼ نفسيا بأنيا 

 .إلى التقميد عمى نحو مكشوؼ ألساليب الرأسمالية الغربية

ال " دوال عمالية متدىورة"، أو "رأسمالية-بعد"، أو "اشتراكية"والنظرية التي ىيمنت تقميديا عمى اليسار، والتي وصفت ىذه المجتمعات بأنيا 
أكدت ىذه النظرية عادة أف اقتصاد ىذه المجتمعات يمكنو أف يتوّسع ببل حدود، األمر الذي نظرت إليو . يمكنيا أف تقدـ ىذا التفسير

أذكر عمى سبيؿ المثاؿ، أنني حضرُت . األحزاب الشيوعية الغربية، بما في ذلؾ أجنحتيا األوروشيوعية، طويبل عمى أنو حقيقة إنجيمية
المواليف لروسيا محتدما  "مجموعة الباحثيف"كاف النقاش بيف األوروشيوعييف و. 1977مؤتمرا لمحزب الشيوعي البريطاني في  (كصحفي)

كاف ىناؾ  .لبلقتصاد الشرقي واألزمة في الغرب" التقدـ الذي ال ينقطع"لكْف ال أحد اعترض عمى الفرضيات الرسمية التي تقابؿ بيف . آنذاؾ
إيماف بأف االتحاد السوڤييتي قد طّور نظاما اقتصاديا متفوقا عمى النظاـ االقتصادي لمغرب األمر الذي جعؿ مف الممكف لؤلوروشيوعي 

كاف تروتسكي : "أف يكتب أف ستاليف كاف محقا ضد تروتسكي في العشرينيات والثبلثينيات Monty Johnson البريطاني مونتي جونسوف
كاف ... إمكانية أف تنمو إنتاجية العمؿ في البمداف الرأسمالية السائدة أسرع منيا في روسيا"عندما أشار إلى " يعاني مف أقصى االنيزامية

 .[77]"االشتراكية تـ بناؤىا في الواقع مف الناحية األساسية...  أف تروتسكي كاف مخطئا وأف1935ستاليف قادرا عمى القوؿ بصواب بعد 

كتب . الذي يصؼ البمداف الشرقية بأنيا دوؿ عمالية متدىورة إلى استنتاجات مشابية" التروتسكي"انتيت الطبعة األكثر شعبية لمتفسير 
  :1956، في Ernest Mandel المنّظر الشيير ليذا االتجاه، إرنست ماندؿ

يحتفظ االتحاد السوڤييتي بإيقاع متوازف تقريبا لمنمو االقصادي، خطة بعد خطة، وعقدا بعد عقد، دوف أف ُيثقؿ التقدـ المتحقؽ في الماضي 
لقد جرى التخّمص مف كافة قوانيف تطور االقتصاد الرأسمالي التي تؤدي إلى تباطؤ في سرعة النمو ... عمى إمكانيات المستقبؿ

 .[78]االقتصادى

زعـ أف معدالت النمو التي حققتيا الدوؿ الشرقية دليؿ . 1978كّرر ماندؿ زعمو ىذا في الطبعة األولى مف كتابو عف األزمة العالمية في 
قدرتيا عمى أف تتفاَدى بيف أشياء أخرى التباطؤ "في " الكيفي عمى اقتصاد السوؽ الرأسمالي"وعمى تفّوقيا " الرأسمالي-طابعيا غير"عمى 

لكف مثؿ  .لـ تعاف إال مف آثار األزمة الرأسمالية العالمية" البمداف غير الرأسمالية"وأضاؼ أف . [79]"والتقمبات االقتصادية الكبرى، والبطالة
ىذا التفكير ال يمكنو ببساطة أف يفّسر لماذا كاف عمى ىذه الدوؿ أف تدخؿ فجأة في أزمات اقتصادية، واجتماعية، وسياسية مف النوع الذي 

 .شيدناه في السنوات األربع األخيرة

معالجة تروتسكي ذاتو لنظرية الدوؿ -واحدة شّددت عمى سمة النزوع إلى األزمة في اقتصاد االتحاد السوڤييتي " رأسمالية-بعد"ىناؾ نظرية 
. أكد تروتسكي في الثبلثينيات أف البيروقراطية الحاكمة متناقضة مع إعادة التنظيـ االقتصادية التي أحدثتيا ثورة أكتوبر. العمالية المتدىورة

ال بد لممزيد مف نمو "كاف مف شأف ىذا أف يفضي إلى أزمة كارثية وليس بعد عقود عديدة بؿ في المستقبؿ القريب جدا وكتب قائبل أنو 
لى اندفاع المجتمع بأسره  لى أزمة اجتماعية مفزعة، وا  النزعة البيروقراطية دوف عوائؽ أف يقود حتما إلى توّقؼ النمو االقتصادي والثقافي، وا 

وآخروف في  Max Schachtman التي طّورىا شاختماف" نظرية الطبقة الجديدة"وتمّثمت إحدى حججو ضّد . [80]"في طريؽ االنحدار
  : في أف االشتراكييف الثورييف يمكف1939

أف نضع أنفسنا في وضع يدعو إلى السخرية إذا نحف ألصقنا باألوليجارشية البوناپرتية تسمية طبقة حاكمة جديدة قبؿ سقوطيا الشائف 
 .[81]بسنوات قميمة أو حتى بأشير قميمة فقط



 42 

 :ويقوؿ في مكاف آخر

وليس -في حالة حرب طويمة األمد مصحوبة بسمبية الپروليتاريا العالمية ال بّد لمتناقضات الداخمية في االتحاد السوڤييتي مف أف تُفضي 
 .[82]بوناپرتية-إلى ثورة مضاّدة برچوازية- فقط ربما

لحاقو اليزيمة بألمانيا النازية، وتوطيده  لـ يكف بإمكاف مثؿ ىذه التوقعات أْف تبقى بعد تصنيع االتحاد السوڤييتي في عيد ستاليف، وا 
عف تفسيره ىو لنظريتو وتبّنوا رأيا في اقتصاد المجتمعات الشرقية ال  "األرثوذكسّيوف"تخّمى أتباع تروتسكي . لمسيطرة عمى أوروپا الشرقية

والستالينييف إلى التقدـ االقتصادي لبلتحاد " التروتسكييف"ويشير كؿ مف . يختمؼ كثيرا عف اآلراء التي تنادي بيا األحزاب الشيوعية
 .وكانت نقطة اختبلفيـ حوؿ تقييميـ لمبنية الفوقية لمسياسة. السوڤييتي كدليؿ عمى أنو شكؿ لممجتمع أعمى مف ذلؾ الذي في الغرب

أدت المفاجآت التي كشفت عنيا السنوات القميمة األخيرة عف حجـ األزمة االقتصادية في الدوؿ الشرقية بزعماء األحزاب الشيوعية الغربية 
أما أولئؾ الذيف حاولوا أف يستخدموا صيغة تروتسكي فقد حذوا حذوىـ، عائديف فجأة إلى تفسيره . إلى التخّمي عف نشوتيـ الغامرة القديمة

ويّدعي إرنست ماندؿ اآلف أف .  سنة50في الثبلثينيات دوف أف يذكروا أبدا أنيـ ألصقوا التفسير الخاطئ المناقض عمى النظرية عمى مدى 
البيروقراطية عاجزة عف أف تقيـ امتيازاتيا المادية عمى أساس األداء "ألف " أّي صورة لمعقبلنية االقتصادية"يفتقر إلى  "االقتصاد بأسره"

 .[83]"لمنظاـ االقتصادي، لدوره في عممية اإلنتاج (أْي إعادة اإلنتاج)المتماسؾ 

لكْف قمب النشوة الغامرة القديمة رأسا عمى عقب ال يفّسر لماذا كاف البد ألزمة اقتصادية واجتماعية عامة أف تنشأ في البمداف الشرقية في 
كما أنو ال يقّدـ أّي حجج مضادة ألولئؾ الذيف يّدعوف أف الرأسمالية الغربية، أّيا كانت عيوبيا، تقـو . العقد األخير وليس في وقت أسبؽ

ينقمب بكؿ سيولة يمينا  "الرأسمالي-بعد"والواقع أف الرأي . عمى أساس مف العقبلنية االقتصادية والبّد ليا بالتالي مف أف تكوف نظاما أعمى
وليذا فحتى طارؽ عمى، في كتابو الذي زعـ . لينتقؿ إلى قبوؿ الحجج التي تنظر إلى الدوؿ الشرقية عمى أنيا أدنى مف الرأسمالية الغربية

العالـ "أف إصبلحات جورباتشوڤ بإمكانيا أف تنجح، يسّمـ بأف أوضاع العماؿ الروس ىي مف بعض النواحي أسوأ مما في أفقر بمداف 
 ."الثالث

مف ... رجؿ عامؿ في كمكتا أو امرأة تبيع الخزؼ في كشؾ في شارع في مكسيكوسيتي يتمتعاف بحرية اختيار أوسع بكثير فيما يشترياف
 .[84]عامؿ سيارات سوڤييتي في تولياتيجراد أو عامؿ صمب في سڤيردلوڤسؾ

لمدوؿ الشرقية بكثيريف إلى تأييد نظريات تنظر إلى ىذه المجتمعات عمى أنو " الرأسمالية-بعد"أدَّى إفبلس التفاؤؿ المرتبط بالتحميبلت 
وشاختماف في أواخر  Bruno Rizzi مثؿ ىذه النظريات قدميا ريتزي. ، تستغؿ جماىير السكاف لكنيا ليست الرأسمالية"طبقة جديدة"تديرىا 

، Bahro ، وباروKis ، وكيسBence ، بنسHillel Ticktinفي الخمسينيات، وفي العقديف األخيريف تيكتيف  Djilas الثبلثينيات، وچيبلس
صّب كّؿ ىؤالء الكتاب ازدراءىـ عمى الزعـ القائؿ بأف الدوؿ الشرقية مجتمعات ال . ، وكاجارليتسكي، وآخروف كثيروفCarlo وكارلو

في الوصوؿ إلى فيـ صحيح لمدينامية الحقيقية لمتطّور " الرأسمالية-بعد"طبقية، لكنيـ لـ يكونوا بحاؿ أكثر نجاحا مف أنصار النظريات 
 .االقتصادي واالجتماعي

-كانت أقدـ طبعة لمنظرية تؤمف، في الواقع، بنفس الرأي القائؿ بالطابع التقّدمي اقتصاديا لمدوؿ الشرقية والذي تؤمف بو النظريات بعد
ورّدد ىذا الرأي ماكس . [85]"تقّدميا"كاف " الطبقة الحاكمة الجديدةب البرنامج االقتصادي الخاص "وأكّد برونو ريتزي أف . الرأسمالية

 :وىكذا كتب يقوؿ إف. 1941-40شاختماف في كتاباتو في 

ف، ورجعي، لكنو جزء مع ذلؾ -الجماعّية البيروقراطية جزء  والنظاـ  .مف العيد الجماعي لمتاريخ اإلنساني-وىو جزء غير متوّقع، وميجَّ
االجتماعي لمجماعية البيروقراطية يتميز مف النظاـ االجتماعي لمرأسمالية في المقاـ األوؿ بأف األوؿ يقـو عمى شكؿ جديد وأكثر تقّدما مف 
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تقدمي، أْي أعمى تاريخيا مف الممكية - وىو مف مكتسبات الثورة البمشڤية-أما واقع أف ىذا الشكؿ لمممكية . أشكاؿ الممكية، أْي ممكية الدولة
 .[86]الخاصة، فقد أثبتتو الماركسية نظريا كما أثبتو امتحاف الممارسة العممية

، فكانا يعتقداف أف الدوؿ Rakovsky أما المجرّياف، بنس وكيس، المذاف كتبا في منتصؼ السبعينيات تحت االسـ المستعار راكوڤسكي
لكنيما أيضا افترضا أف أّي اختبلالت اقتصادية قد تظير يمكف التغمب . الشرقية كانت ذات تطور تكنولوچي أبطأ مف الرأسمالية الغربية

ليس لدينا أّي "وأنو " يجري إشباع الحاجات االستيبلكية األساسية بصورة متواصمة نسبيا... بالنسبة لمجماىير"وأكدا أنو . عمييا بسيولة
وانتييا إلى أف . [87]"مبرر عمى أساس نموذجنا ألف نتنبأ بأف انييار التنمية االقتصادية لممجتمعات ذات النمط السوڤييتي أمر حتمي

لى أنو - "استقطاب"– الطبقة العاممة لـ يكف بإمكانيا أف تنظـ نفسيا إلى أف وقع انقساـ  ال اتجاىات إنمائية "داخؿ الطبقة الحاكمة، وا 
وال غرابة في أف مثؿ ىذه . [88]"يمكف استنتاجيا مف الييكؿ العاـ لمنظاـ مف شأنيا أف تشير إلى تعاظـ احتماؿ استقطاب كيذا مع الوقت

االستنتاجات قادت بنس وكيس إلى محاولة إثبات أف الماركسية ليس لدييا ما تقدمو لممعارضيف األوروپييف الشرقييف مما ليس بوسعيـ 
 .[89]"العمماء االجتماعييف اآلتيف مف خمفية مختمفة"الحصوؿ عميو مف 

بأف اقتصاد الدوؿ الشرقية أقّؿ دينامية بصورة متأصّمة مف الرأسمالية  "الطبقة الجديدة"مف ناحية أخرى، تؤمف أحدث طبعات نظرية 
. الطبقة الجديدة"وكاف ىذا استنتاجا انتَيى إليو كتاب چيبلس  [90]كاف ىذا موقؼ شاختماف مف أواسط األربعينيات فصاعدا. الغربية

يكتب تيكتيف عمى سبيؿ  .Critiqueوفي اآلونة األخيرة برز ىذا الموقؼ في كتابات أولئؾ الممتفيف حوؿ ىيميؿ تيكتيف ومجمة كريتيؾ 
السمة االقتصادية الرئيسية لبلتحاد السوڤييتي اليـو ىي طابعو التبديدي اليائؿ وربما وجود ميؿ إلى التبديد : "المثاؿ، قائبل أف

 .[92"]اقتصاد قطع الغيار"وقد ذىب أحيانا بعيدا إلى حّد وصؼ االتحاد السوڤييتي بأنو . [91]"المتزايد

وىو يرى أف شكؿ التنظيـ االقتصادي  .Furedi[93] ويتبنَّى تحميؿ تيكتيف، بالجممة تقريبا، منّظر آخر مف منّظري الطبقة الجديدة، فوريدي
 :ال عقبلني عمى اإلطبلؽ

األفراد المنعزلوف والوحدات اإلنتاجية يديروف شؤونيـ بطريقة عشوائية عمى نحو ... [94]ليست ىناؾ آلية ُيحدَّد بيا وقت عمؿ المجتمع
التكويف االجتماعي السوڤييتي ال ينطوي عمى أّي ميؿ متأّصؿ إلى إضفاء ... متزايد بدوف أي آلية فعالة لضبط المدخبلت أو المخرجات

 .[95]الطابع االجتماعي عمى العمؿ أو إلى توطيد تقسيـ قومي لمعمؿ

 .[96]حقا ليس ىناؾ أّي دافع نحو التجديد أو الدينامية عمى مستوى المشروع

التكويف "؛ وتتمثؿ ناحية يختمؼ فييا ىذا [97]"أف االفتقار إلى دينامية إنمائية ىو الذي ُيممي سموؾ البيروقراطية"ىذه البلعقبلنية تعني 
في االتحاد السوڤييتي يظّؿ مف غير المقبوؿ سياسيا االستغناء عف "اختبلفا جوىريا عف الرأسمالية، في نظر فوريدي، في أنو  "االجتماعي

 .[98]"أعداد ضخمة مف العماؿ

أما التحميبلت التي تؤّكد أف اقتصاد الدوؿ الشرقية كاف دائما في أزمة فمف الصعوبة بمكاف أف تُفسر لماذا أخذ الوضع يزداد سوءا فجأة في 
عبلوة عمى ذلؾ، تنكر ىذه التحميبلت الواقع التاريخي البسيط المتمثؿ  .السنوات األخيرة أكثر مف تمؾ التحميبلت التي أنكرت إمكانية األزمة

الميؿ إلى االنكماش االقتصادي كاف السمة السائدة "ىكذا يزعـ فوريدي أف . في أف ىذه المجتمعات عرفت عقودا مف النمو االقتصادي
تّدؿ أرقاـ وكالة المخابرات المركزية عمى أف االقتصاد السوڤييتي : مثاؿ عمى ىذا االنكماش .[99]"1958لمنظاـ السوڤييتي دائما منذ 

 [100]! سنة تمؾ30ل تضاعؼ حجمو وأكثر خبلؿ فترة ا

بانية درجة مف القاعدة االجتماعية - لقد أبدت طبقات رأسمالية الدولة الحاكمة حقا ثقة عالية بالنفس عمى مدى فترة تاريخية بأسرىا 
ذا عبرنا عف الحجة ببساطة، فإف االتحاد . الداخمية لحكميا وخالقة مزيجا مف الخوؼ واإلعجاب بيف الحكاـ في بقية أنحاء العالـ وا 
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ذلؾ الذي كسب معركة " اقتصاد قطع غيار"لـ يكف . السوڤييتي ىـز فعبل ثاني أقوى اقتصاد رأسمالي في العالـ في حرب جبارة شاممة
 .[101]ستالينجراد وسبؽ األمريكييف في إدخاؿ سپوتنيؾ في الفضاء

ومنّظرو . وأّي نظرية عف الدوؿ الشرقية ال تفّسر في آف معا ديناميتيا عمى مّر العقود وأزمتيا الراىنة ال يمكنيا أف تكوف نظرية وافية
الذيف انقمبوا ليقبموا أىـ استنتاجاتيـ يحققوف شعبية ألنيـ يمضوف مع ما " الرأسمالييف– بعد "الطبقة الجديدة المتشائموف وأولئؾ المنّظروف 

القائمة بأف رأسمالية السوؽ مف الطراز : يغدو عمى نحو متزايد أرثوذكسية كؿ مف وسائؿ اإلعبلـ الغربية ومستشاري الحكومات الشرقية
 .الغربي أكثر فعالية ودينامية مف الناحية الجوىرية مف أّي بديؿ
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. تقريبا عند اليسار واليميف في الشرؽ والغرب عمى السواء" إدراكا عاما"مزاعـ ىذه األرثوذكسية الجديدة واسعة االنتشار بحيث أصبحت 
ىؿ قارف ىؤالء الكتاب أبدا ركوب مترو موسكو مع ركوب )في أوروپا الشرقية " ال شيء يعمؿ"التقْط أّي جريدة تقريبا ويمكنؾ أف تقرأ أنو 

لماذا إذف يرفع العماؿ في ىذه البمداف مطالب خاّصة باألجورعندما )في البمداف الشرقية " النقود ال قيمة ليا"، وأف (مترو األنفاؽ في لندف؟
األمر الذي يجعؿ المرء يتساءؿ عما إذا كانت غابات )، وأف األزمة البيئية أسوأ ىناؾ مف أّي مكاف في العالـ الرأسمالي (ُيْضِرُبوف؟

اإليكونوميست، التي ُيراد ليا أف تكوف مجمة أعماؿ ذكية، مضت  .(!إنديانا في الشرؽ أـ في الغرب-األمازوف أو أعماؿ الصمب في جارى
 ، في حيف أساء مارتيف ووكر[102] سنة20 إلى حّد زعـ أنو لـ يكف ىناؾ أّي نمو اقتصادي في االتحاد السوڤييتي عمى مدى 1988في 

Martin Walker  سنة، إذا استبعدتـ عائد الدولة مف الڤودكا وتصدير 20عمى مدى "مف الجاردياف اقتباس جورباتشوڤ بما مؤداه أنو 
 .[103]"الپتروؿ، لـ يكف ىناؾ أّي نمو في االقتصاد السوڤييتي

أكثر المزاعـ رواجا ىو أف دوؿ أوروپا الشرقية كاف يمكنيا أف تكوف اآلف في مستوى تقّدـ دوؿ أوروپا الغربية لو أنيا اتبعت سياسات 
ذا كانت لـ تفعؿ، فيما يقاؿ، فذلؾ بسبب .  سنة األخيرة40ل السوؽ المفتوح طواؿ ا أو  (وجية نظر الجناح اليميني) "العقيدة الماركسية"وا 

وأماـ ىذا يتعّيف عمى أّي تحميؿ جاّد لمدوؿ الشرقية أف يأخذ في . (وجية نظر تيكتيف، وفوريدي، وآخريف)" ال عقبلنية البيروقراطية"بسبب 
 .اعتباره بعض الحقائؽ األولية

، أعني وكالة المخابرات المركزية، كاف اقتصاد "متساىبل فيما يخّص الشيوعية"أوال، كما يكشؼ المصدر الذي يصعب تماما اعتباره 
لى -االتحاد السوڤييتي ينمو إلى وقت قريب بسرعة تضارع سرعة نمو اقتصاد كثير مف دوؿ غرب أوروپا  في  2.6بمعدؿ وسطّي يبمغ حوا 

 كاف نمّو 1968-48ويخبرنا أشمؿ تاريخ صدر حديثا القتصادات أوروپا الشرقية أنو في سنوات . [104]المائة سنويا خبلؿ السبعينيات
 كانت االقتصادات 1970 و1950وبيف  . في المائة سنويا7-6مف بمداف أوروپا الشرقية، بمغاريا ورومانيا، بمعدؿ  "أقؿ بمديف تطورا"

كاف ىذا المعّدؿ ُيضارع ذلؾ الخاص بأوروپا الغربية، حيث . [105] في المائة4.5األخرى المخططة مركزيا تدور حوؿ معدؿ نمو يبمغ 
 .[106] في المائة7.5 في المائة، واأللماني الغربي 6.5 في المائة، واإليطالي 5 في المائة، والفرنسي 3بمغ معّدؿ االقتصاد البريطاني 

والواقع أف االقتصاد األلماني الشرقي نما أسرع قميبل جدا مف االقتصاد األلماني الغربي طواؿ عقد ونصؼ بعد أف أوقؼ بناء سور برليف 
 .[107] في المائة3.8 في المائة، وألمانيا الغربية بمعّدؿ 4.5نمت ألمانيا الشرقية بمعّدؿ : نزوح عمؿ الشباب والعمؿ الماىر

ربما كاف وثيؽ الصمة بذلؾ أكثر واقع أف كؿ اقتصادات أوروپا الشرقية كانت أكثر نجاحا بصورة ممحوظة في عقدْييا األّولْيف كاقتصادات 
 :"سوؽ حرة"أوامر ممركزة مما كانت في سنوات ما بيف الحربيف كرأسماليات 

أفضؿ مف معدالت الذروة  (1970-50)كاف متوسط معدؿ النمو المتحقؽ في ىذه المنطقة خبلؿ العقديف األوليف مف التخطيط المركزي 
كاف نمّو البمديف األقؿ تطورا يجري بنفس سرعة نمّو أسرع بمديف نمّوا في . (1929-25)التي ظيرت في أفضؿ سنوات ما بيف الحربيف 

 .[108]أفضؿ فترة خمس سنوات فيما بيف الحربيف، تشيكوسموڤاكيا والمجر

 1948ميما كانت إدارة االقتصاد الپولندي فيما بعد الحرب خالية مف الكفاءة، ال يمكف ألحد أف يزعـ أنو لـ يشيد نموا كبيرا بيف 
 عمى أراٍض قابمة لممقارنة، أما 1913ال يبدو مطمقا أف پولندا ما بيف الحربيف قد عادت إلى حجـ إنتاج : "عمى النقيض مف ذلؾ. 1980و

 ."االرتفاع المتواضع الذي تحقؽ في ألبانيا فكاف متخّمفا تماما عف معّدؿ نمّو السكاف

كاف شكبل استطاع أف يكوف حافزا لنمّو اقتصادي ىائؿ حتى نقطة بعينيا، . لـ يكف النظاـ الشرقي شكبل العقبلنيا تماما لمتنظيـ االقتصادي
 .لكنو وقع في أزمة
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وىي نظرية تـ -وأعني نظرية رأسمالية الدولة . ىناؾ تفسير ماركسي واحد لدوؿ أوروپا الشرقية يمكنو أف ينسجـ مع ىذا التطور المتناقض
ثـ استخدمت في وقت الحؽ لتفسير التطورات في  [109]تطويرىا أصبل لتفسير طبيعة المجتمع الذي يحكمو ستاليف في االتحاد السوڤييتى

 .[112"]العالـ الثالث"، وبمداف عديدة في [111]، والصيف[110]أوروپا الشرقية

وقد تمّثؿ المظير األوؿ في الدور الرئيسي الذي لعبو تراكـ وسائؿ اإلنتاج في . ركزت النظرية عمى مظيرْيف مترابطْيف لمدوؿ الشرقية
أو يجري التسميـ بو كسمة لكؿ أشكاؿ  [113]ىذا أمر إما يتـ تجاىمو مف جانب النظريات األخرى عف ىذه البمداف. تطوراتيا االقتصادية

في المجتمعات السابقة كاف . والنقطة األساسية ىي أف التراكـ اإلكراىي سمة لمرأسمالية وليس ألّي شكؿ سابؽ لممجتمع. [114]المجتمع
فقط في الرأسمالية يصبح التراكـ، بكممات . لكف ىذا كاف يجري عمى نحو متفّرؽ. مف الممكف أف يكوف ىناؾ تطور لوسائؿ اإلنتاج

ىذا ىو ما يؤدي بماركس إلى أف يعقد تمييزا حادا بيف ما يحدث لسمسمة كاممة مف المؤسسات االجتماعية ". موسى وكّؿ األنبياء"ماركس، 
 .والمعتقدات الراسخة في ظّؿ الرأسمالية والمجتمعات التي سبقتيا

ال يمكف لمبرچوازية أف توجد دوف أف تقـو عمى نحو متواصؿ بتثوير أدوات اإلنتاج وبالتالي عبلقات اإلنتاج ومعيا عبلقات المجتمع 
. عمى العكس مف ذلؾ، كاف بقاء أساليب اإلنتاج القديمة في شكميا األصمي، الشرط األوؿ لوجود كؿ الطبقات الصناعية السابقة. بأسرىا

كؿ ىذا يميز العيد البرچوازي مف -ىذا التثوير المتواصؿ لئلنتاج، واالضطراب المتواصؿ لكؿ الشروط االجتماعية، والشّؾ والقمؽ الدائماف 
إف كافة العبلقات الثابتة، البالغة الجمود، بما يبلزميا مف تحيزات وآراء قديمة ومبجمة يجري اكتساحيا، وكافة العبلقات . كؿ العيود السابقة

 .[115]الجديدة تغدو عتيقة قبؿ أف تجد الوقت الكافي لمتشّكؿ والرسوخ

التراكـ اإلكراىي ىو التعبير . كما يوضح ماركس بجبلء أنو لـ يكف مف الممكف أف تبرز مسألة تراكـ إكراىي في تصّوره لبلشتراكية
وىكذا يكتب في البياف الشيوعي . الممموس عف االغتراب، عف سيطرة منتجات البشر عمييـ واالشتراكية ىي التغّمب عمى ىذا االغتراب

  :قائبل

في المجتمع الشيوعي، ليس العمؿ المتراكـ سوى وسيمة . في المجتمع البرچوازي، ليس العمؿ الحي سوى وسيمة لزيادة العمؿ المتراكـ
ثراء، وتحسيف، وجود الشغيؿ  .[116]لتوسيع، وا 

ذلؾ ما يبينو كامؿ تطور . أما واقع أف ىناؾ إكراىا عمى التراكـ ماثبل في صميـ عمؿ االقتصادات الشرقية فميس مف الصعب إثباتو
صندوؽ "أف  Selyuninوىكذا، عمى سبيؿ المثاؿ، قّدر الصحفي االقتصادي الروسي سميونيف . 1929اقتصاد االتحاد السوڤييتي منذ 

مثؿ ىذا التركيب المرتفع "وىو يبلحظ أف . [117]" في المائة40 في المائة مف الدخؿ وصندوؽ المدخرات إلى 60االستيبلؾ يصؿ إلى 
ويقّدـ أرقاما تبيف كيؼ أف نسبة الناتج القومي المخصصة لمتراكـ ارتفعت عمى " لممدخرات ىو، مف الناحية الجوىرية، مستوى زمف الحرب

 :حساب تمؾ المخصصة لبلستيبلؾ

 السمع االستيبلكية: روسيا

 كنسبة مئوية مف إجمالي الناتج

  في المائة مف الناتج60.5 كانت السمع االستيبلكية 1928

  في المائة مف الناتج39.0- كانت السمع االستيبلكية 1940

  في المائة مف الناتج27.5 كانت السمع االستيبلكية 1960
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  في المائة مف الناتج25.2 كانت السمع االستيبلكية 1985

 :ويشير أخيرا إلى أفّ 

ؿ إلى تصنيع السمع اإلنتاجية وضعنا في وضع ينطوي عمى مفارقة حيث ال تممؾ معّدالت النمو المتسارعة وال النمو األسرع في  التحوُّ
 .إف االقتصاد يعمؿ بصورة متزايدة مف أجؿ نفسو، وليس مف أجؿ اإلنساف. الدخؿ القومي سوى تأثير طفيؼ لمغاية عمى مستوى المعيشة

  :أو كما يعبر ماركس ذاتو

إلى العمؿ، بؿ القيمة التبادلية  [الرأسمالي]بقدر ما ىو مشّخص في رأسماؿ، ليست قيـ االستعماؿ واالستمتاع بيا ىي التي تحفز 
اّدخْر، اّدخْر، : ليذا... ومصمما بتعصب عمى جعؿ القيمة توّسع نفسيا، ُيرغـ الجنس البشري عمى أف ينتج مف أجؿ اإلنتاج... وزيادتيا

 .[118]التراكـ مف أجؿ التراكـ، اإلنتاج مف أجؿ اإلنتاج !أْي َأِعْد تحويؿ أكبر قسـ ممكف مف فائض القيمة إلى رأسماؿ

 في المائة أو 25في حالة دوؿ أوروپا الشرقية كانت نسبة الناتج القومي التي تذىب إلى التراكـ تبمغ عادة، حسب األرقاـ الرسمية، 
 40فإذا أعيد حساب األرقاـ لتؤخذ في االعتبار التشوييات التي في آلية األسعار الرسمية، يمكف أف ترتفع النسبة حتى إلى . [119]أعمى

وىو يعني أف مستويات المعيشة يجري خفضيا بصورة . مثؿ ىذا االندفاع إلى التراكـ يؤثر في حياة المجتمع بأسرىا. [120]في المائة
وىو يعني أف الطبقة الحاكمة قد حاولت عف طريؽ القمع عرقمة أّي تنظيـ مستقّؿ مف . متواصمة بطريقة أو بأخرى لتوفير الموارد لمتراكـ

كانت في أكثر األحياف  (تايواف، كوريا الجنوبية)بمستوى مماثؿ مف التراكـ " الغربية"الرأسماليات : (بفتح الغيف)جانب الطبقات المستغمة 
واقع أنيا تصوغ خططا " -التخطيط"وأخيرا، وىذا ىو الذي يفّسر سمة ممحوظة كثيرا آللية . ديكتاتوريات بُأُطر الحزب الواحد الخاصة بيا

تحاوؿ اعتصار موارد مف االقتصاد غير موجودة ببساطة في كثير مف األحياف، ثـ تنتيي إلى طرؽ مسدودة تؤدي إلى توقؼ " ُمْحكمة"
وبطريقة مماثمة إلى حد كبير تميؿ . العمؿ في نسبة عالية مف المشروعات االستثمارية، لتُفضي إلى فوضى اقتصادية واسعة النطاؽ

الكبلسيكية في الغرب إلى التراكـ السريع خبلؿ فترات الرواج التي ال يمكف إطالة بقائيا لتفتح الطريؽ فجأة بالتالي " السوؽ الحرة"رأسمالية 
 .أماـ الكساد

الطريقة التي يرتبط بيا تطورىا بتطور : والواقع التجريبي الخاص بالتراكـ اإلكراىي ال يمكف فصمو عف سمة أخرى لبلقتصادات الشرقية
ويؤكد بعض األشخاص في كثير مف األحياف أف الدوؿ الشرقية ال يمكنيا أف تصبح رأسمالية ألنو . النظاـ العالمي األوسع مف حوليا

كانت ىذه المنافسة ىامة في عرض ماركس لمرأسمالية ألنيا كانت ترغـ كؿ مشروع فردي . ليست ىناؾ أّي منافسة داخمية بيف المشروعات
وكانت تجبر المشروع عمى . عمى خفض تكاليفو إلى حّد أدنى عف طريؽ إبقاء معدالت األجور منخفضة ودفع سرعات العمؿ إلى أعمى

، كما رأينا، 20لوقد أدَّى تطور الرأسمالية ذاتيا في القرف ا. أف يستثمر أقصى ما يمكنو مف أرباحو عمى المعّدات الجديدة وعمى التجديد
، بعيدا عف إلغاء المنافسة Bukharin لكف ذلؾ، كما أوضح لينيف وبوخاريف. بالدولة إلى التدخؿ لخفض المنافسة الداخمية إلى حّد أدنى

ثـ بدأت ىذه المنافسة تتخذ أشكاال جديدة، بما في ذلؾ النزاع . بيف الرساميؿ، نقميا إلى مستوى أعمى، إلى منافسة عمى نطاؽ عالمي
وقد تيبط المنافسة الداخمية . المسمح بيف الدوؿ الرأسمالية باإلضافة إلى، وأحيانا بدال مف، المنافسة االقتصادية الخالصة مف أجؿ األسواؽ

 .أما المنافسة الخارجية فتأخذ مجراىا-إلى ما يقترب مف مستوى الصفر 

تـّ تحقيؽ حوالي خمس الدخؿ القومي "والواقع أنو في الخمسينيات في المجر . لـ يحدث قط أف تـّ عزؿ الدوؿ الستالينية عف بقية العالـ
وفي حالة  .سنة كاف الجانب األكبر مف دخميا القومي يعتمد عمى التجارة الخارجية 15ب ؛ بعد ذلؾ [121]"عبر وساطة أسواؽ

 842ويقارف ىذا مع متوسط عالمي ىو . كراوف تشيكي 2758 – 1965تشيكوسموڤاكيا بمغ مستوى نصيب الفرد مف التجارة الخارجية في 
 أف نصيب الفرد مف التجارة الخارجية في كؿ 1965ويبّيف تقدير آخر عف . [122] كراوف2750كرواف ومتوسط لكؿ البمداف المتقدمة ىو 
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 .[123]مف المجر، وألمانيا الشرقية، وبمغاريا، وتشيكوسموڤاكيا، كاف أكبر منو في إيطاليا، وأقّؿ بصورة طفيفة فقط منو في فرنسا

وىو يعني أف أولئؾ الذيف يسيطروف عمى . مثؿ ىذا المستوى مف التجارة الخارجية لو بالضرورة تأثير ىائؿ عمى التوجيو الداخمي لبلقتصاد
الدولة واالقتصاد البد ليـ مف أف ييتموا بصورة متواصمة بشأف كيؼ تتـ مقارنة تكاليؼ اإلنتاج داخؿ الببلد مع متوسط التكاليؼ في بقية 

أْي ال بّد ليـ مف أف يحتفظوا باألجور منخفضة، وأف ُيواصموا ببل انقطاع ضغطا مستمرا لفرض التسريع عمى العماؿ، وأف يستيدفوا : العالـ
وبكممات . مستويات استثمار مف شأنيا أف تجعؿ االقتصاد القومي قادرا عمى أف يجاري جيود االقتصادات في أماكف أخرى مف العالـ

 .أخرى، رغـ أف المشروعات الفردية قد ال تكوف معنية مباشرة بالمنافسة مع المشروعات األخرى، فإف االقتصاد القومي ككّؿ معنيّّ بذلؾ

فيناؾ أيضا مثؿ ىذا األثر . لكف ليست المنافسة عمى األسواؽ األجنبية فقط ىي التي ليا أثر عميؽ عمى السير الداخمي لمدوؿ الشرقية
وىذا ىو األىـ في حالة االتحاد السوڤييتي حيث يبمغ . لمشاركة ىذه الدوؿ في المنافسة العسكرية بيف الكتمة الشرقية والغرب والصيف

تقدير وكالة المخابرات ) في المائة 16و [124](التقدير السوڤييتي قبؿ الجبلسنوست) في المائة 12اإلنفاؽ عمى األسمحة ما بيف 
وىذا يشكّؿ حوالي ضعؼ المستوى األمريكي، وحوالي أربعة أضعاؼ متوسط المستوى األوروپي . مف الدخؿ القومي [125](المركزية

 . ضعؼ المستوى الياپاني14الغربي، وحوالي 

فيي ال تُباع لمشتر مجيوؿ مف خبلؿ التنافس مع بائعيف آخريف، بؿ تذىب مباشرة  .وأغمب األسمحة ليست سمعا بالمعنى النقي لممصطمح
لكف األسمحة تشترؾ في شيء واحد ىاـ لمغاية مع السمع المصنوعة مف أجؿ . [126]باألحرى إلى الحكومة التي أشرفت عمى إنتاجيا

بؿ عمى كيؼ تتـ مقارنتيا، مف  (قيمتيا االستعمالية)فيي ال تتوقؼ قيمتيا لمف يحوزىا أّيا كاف عمى خصائصيا المادية الفعمية . السوؽ
إف بمدْيف يصنعاف دبابات لمحرب ضّد بعضيما يرتبطاف ببعضيما، مف إحدى . حيث األسعار والفاعمية، مع تمؾ التي يحوزىا المنافسوف

ويتوقؼ النجاح عمى اإلبقاء عمى . النواحي، بنفس العبلقة التي بيف بمدْيف يصنعاف سيارات يقوماف بمحاولة بيعيا متنافسْيف ضّد بعضيما
األجور منخفضة، وعمى دفع اإلنتاجية إلى أعمى بقدر اإلمكاف، وعمى استخداـ األرباح في االستثمار لرفع مستوى االستثمار في التجييزات 

 .والتجديدات

كما نظرت البيروقراطية الروسية إليو، كاف التراكـ  :ىذا ىو ما يفّسر المستويات المرتفعة جدا لمتراكـ في االقتصاد الروسي في عيد ستاليف
وىو يفسر أيضا عمى سبيؿ المثاؿ، أوجو التشابو . ىو الطريقة الوحيدة إلرساء قاعدة الصناعية الثقيمة البلزمة مف أجؿ االستعداد العسكري

في نموذج التنمية الصناعية في فترة ما بعد الحرب في ألمانيا الشرقية، أو المجر، أو تشيكوسموڤاكيا مع نموذج سنوات زمف الحرب عندما 
تجبر الطبقات الحاكمة الحديثة عمى - المنافسة العسكرية- والحرب واالستعداد لمحرب . كانت ىذه البمداف جزءا مف اقتصاد الحرب النازي

وىي ترغـ ىذه الطبقات عمى أف تنظـ اقتصاداتيا . أف تفرض عمى اقتصاداتيا نفس دينامية التراكـ الرأسمالي كما تفعؿ منافسة السوؽ
وىي تجبرىا، عمى وجو الخصوص، عمى أف تعامؿ قوة العمؿ بوصفيا سمعة، . في ظاىر األمر حسب عقبلنية اإلنتاج السمعي" المخططة"

وبكممات أخرى، . وعمى أال تدفع لعماليا أكثر مف الحّد األدنى المحّدد ثقافيا وتاريخيا والضروري ليـ ليكونوا قادريف عمى العمؿ وراغبيف فيو
 .[127]تقـو طبقة رأسمالية الدولة الحاكمة، باندفاعيا إلى التراكـ، بخمؽ طبقة العماؿ
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 يزأسمالُت الدولت كمسحلت في الخطىز السأسمال 11

باستخداـ نظرية رأسمالية الدولة، مف الممكف فيـ فترة ستاليف والسنوات األولى مف الحكـ الستاليني في أوروپا الشرقية، فالطبقة الحاكمة 
اقتصادية مع دولة أكثر تقدما حاولت أف تقـو بذلؾ عف -لدولة متأخرة اقتصاديا والتي كانت عاقدة العـز عمى االنخراط في منافسة عسكرية

كانت الرأسمالية البريطانية قد استخدمت األسيجة لطرد الفبلحيف . طريؽ نسخ األساليب التي كاف قد تـ تصنيع الرأسماليات المتقدمة بيا
مف األرض، وكانت قد استخدمت العبودية في األمريكيتْيف لُتراكـ الثروة ولتمّد نفسيا بمواد خاـ رخيصة، وكانت قد ألحقت ونيبت نصؼ 
د والعمؿ اإلجباري لنظاـ الورشة إلجبار أولئؾ الذيف طردوا مف األرض عمى عرض خدماتيـ  آسيا، وكانت قد استخدمت قوانييف التشرُّ

بوصفيـ شغيمة مأجوريف، وكانت قد استخدمت قوة عسكرية وشبكة مف الجواسيس ضد أولئؾ الذيف حاولوا أف يقاوموا، وكانت قد تغاضت 
سارت . تماما عف صحة الغالبية العظمي مف السكاف حينما ربحت مف عمؿ األطفاؿ مف الخامسة أو السادسة مف عمرىـ فصاعدا

طبلؽ الرصاص عمى المضربيف والمتظاىريف، والقوانيف ضّد "التجميع"الطبقات الستالينية الحاكمة عمى نفس الدرب مع  ، والجوالج، وا 
كانت الطبقات الستالينية الحاكمة ترغب في أف تحقؽ خبلؿ عقديف . ، وشبكات مخبري الشرطة السرية المنتشرة في كؿ مكاف"الطفيمية"

 30، أو حتى 20كانت البربرية الستالينية بربرية أكثر تركيزا، مؤدية إلى عشرة، أو  .اثنيف ما استغرؽ مف الرأسمالية البريطانية ثبلثة قروف
 .[128]مف مبلييف الوفيات- حسب تقديرات متطرفة-

 :قد تنّبأ Engels وعمى أساس التجربة البريطانية، كاف إنجمس

... ما دامت روسيا البمد األخير الذي تغزوه الصناعة الرأسمالية الكبيرة كما أنيا في نفس الوقت بمد ذو سكاف ريفييف أضخـ بما ال يقاس
وال يمكف تحقيؽ عممية إحبلؿ ما ال . البد لمتغيير الثوري الذي ستحدثو الثورة الصناعية أف يكوف أكثر عمقا، وأكثر حدة مف أّي مكاف آخر

فوؽ جباؿ  ... مميوف فبلح عمى وجو التقريب إال مقابؿ معاناة مفزعة واضطرابات عنيفة80 مف كبار مبلؾ األرض و500000يقؿ عف 
 .[129]مف الجثث

لـ يكف بمستطاع إنجمس، بطبيعة الحاؿ، أف يتنبأ بأف يكوف التصنيع الرأسمالي والمعاناة التي تبلزمو مفروضْيف مف جانب بيروقراطية 
أما الناس الذيف فقدوا حياتيـ في سياؽ ىذا التطور فقد فقدوىا في غضوف مسافة . حاولت أف ُتخفي طبيعتيا الطبقية وراء شعارات ماركسية

لكف مف غير المحتمؿ أف تكوف نسبتيـ إلى إجمالي السكاف أعمى مف نسبة أولئؾ الذيف ماتوا مف اآلثار .  سنة25زمنية ال تزيد عف 
 سنة مف تجارة العبيد عبر األطمنطي، وبربرية نظاـ المزارع الكبيرة، وحمبلت 250ل المرّكبة لؤلسيجة وقوانيف التشرد في عيد تيودور، وا

تنظيؼ األراضي مف الفبلحيف في القرنيف الثامف عشر والتاسع عشر، وشحف الغبلؿ مف آيرلندا أثناء المجاعة، والفقر الذي فرضو الحكـ 
أما . حاوؿ حكاـ بريطانيا أف ُيبّرروا بربريتيـ باسـ الديف والحضارة .البريطاني عمى مناطؽ بأسرىا في اليند، وآثار تجارة األفيوف في الصيف

 .لكف األساليب والغاية كانت نفس الشيء مف الناحية الجوىرية. ستاليف فقد بّرر بربريتو باسـ االشتراكية

كاف ذلؾ شيئا حدث بدرجات متفاوتة في . في الوقت ذاتو، لـ يكف الميؿ إلى سيطرة الدولة عمى االقتصاد كمو شيئا انفردت بو الستالينية
-29كؿ مكاف في العالـ الرأسمالي، وبوجو خاص في عناصره القومية األضعؼ، في الفترة التي امتدت مف الحرب العالمية األولى وأزمة 

 . حتى السبعينيات1933

لقد َوَجَد أولئؾ الذيف رغبوا في إقامة صناعات جديدة في بمداف كانت الرأسمالية فييا متأخرة في نمّوىا أف الطريقة الوحيدة التي يمكنيـ أف 
وقد لعبت . يحققوا بيا ذلؾ في مواجية المنافسة مف جانب القوى الرأسمالية الراسخة تتمثؿ في استخداـ قوى الدولة لتركيز الموارد المتاحة

وقادت الحرباف العالميتاف وأزمة . الدولة فعبل في منعطؼ القرف دورا رئيسيا في نمو الصناعة الكبيرة في الياپاف وروسيا القيصرية
كانت ىذه ىي النقطة الرئيسية التي : الثبلثينيات إلى درجة ىائمة مف االندماج بيف الدولة والمشروعات العمبلقة في الرأسماليات المتقدمة

ومع أواخر الثبلثينيات كاف نطاؽ سيطرة الدولة عمى النشاط . [130] بوخاريف ولينيف في دراساتيما لئلمپريالية1916الحظيا منذ 
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بأف الرأسمالية كاف قد حّؿ  Hilferding الصناعي في ألمانيا النازية كبيرا إلى حد أنو أقنع اقتصادي الماركسية النمسوية الشيير ىيمفردينج
، الواليات المتحدة، أقامت الدولة وسيطرت عمى معظـ "بالسوؽ الحرة"وحتى في أكثر البمداف الغربية تميُّزا . [131]محميا أسموب إنتاج جديد

 .[132]1944-41القدرة الصناعية خبلؿ سنوات 

في الثبلثينيات واألربعينيات كاف الحجـ األكثر فعالية لموحدات اإلنتاجية مف الضخامة بحيث كانت حفنة مف الشركات المحمية تسيطر 
عمى السوؽ في السمع المصّنعة في كؿ بمد مف البمداف المتقدمة اقتصاديا وقد جعؿ ذلؾ مف المفيـو إدماج ىذه الشركات في بنية واحدة 

حتى حيث واصمت شركات . وحيدة، موحدة مع الدولة الرأسمالية، مع استبعاد المنافسيف األجانب مف خبلؿ التعريفات الجمركية والحصص
منافسة وجودىا داخؿ القطاعات الرئيسية القتصاد، فيمت الحكومات ميمتيا عمى أنيا تتمثؿ في التحقؽ مف أف الشركات المؤسسة محميا 

سَعى كؿ بمد رأسمالي إلى امتبلؾ صناعتو لمصمب، وصناعتو لبناء السفف، : كانت تغطي السوؽ بالنسبة لمعظـ مجموعات السمع
كانت رأسمالية الدولة منسجمة مع مرحمة تطور قوى *. وصناعتو لمطائرات، وصناعتو لمسيارات وحتى صناعاتو لؤلثاث ولمسمع البيضاء

 .اإلنتاج التي كاف ذلؾ فييا ىدفا يمكف التفكير فيو

ففي الثبلثينيات واألربعينيات انتقمت الدولة إلى . وقد مضى ىذا االتجاه إلى أبعد حّد في بمداف كاف التطور الصناعي فييا أضعؼ ما يكوف
، (حيث كانت أكبر كتمتْيف اقتصاديتْيف ممموكتْيف لمدولة)مكاف الصدارة في التنمية االقتصادية لبداف متباينة تبايف إيطاليا موسوليني 

حيث كانت العائبلت الصناعية الرئيسية قد اتفقت، قبؿ االستقبلؿ، عمى برنامج اقتصادي )وأرچنتيف پيروف، وبرازيؿ ڤارجاس، وىند نيرو 
بعد ذلؾ -، والصيف في ظؿ كؿ مف تشانج كاي تشيؾ وماوتسي تونج، ثـ (يقـو عمى أساس مف الخطط الخمسية محاكاة لمنموذج الروسي

 .مصر عبد الناصر والنظاميف البعثّيْيف المتنافسْيف في العراؽ وسوريا، وجزائر بومديف، والنظاـ العسكري في بورما- بسنوات قميمة

في ىذه المرحمة مف مراحؿ الرأسمالية بدا مف الممكف إرساء أساس لمتنمية الصناعية : كاف األساس المنطقي لمثؿ ىذه التحوالت بسيطا
كانت تمؾ التي حدث فييا تدخؿ قوّي  "العالـ الثالث"وقصص النجاح االقتصادي في . عْبر تدخؿ الدولة بطريقة لـ تكف ممكنة بغير ذلؾ

وىذا ىو السبب في أف األيديولوچيات السائدة، كينزية كانت أـ اشتراكية، ديمقراطية أـ ستالينية،  .لمدولة، وليس حيث ُترؾ كؿ شيء لمسوؽ
 .سممت بتدّخؿ الدولة

ففي كؿ حالة قاـ أولئؾ الذيف كانت ليـ السيطرة . إلى آخر" أسموب إنتاج"لـ يحدث في أّي حالة مف ىذه الحاالت أْف كاف ىناؾ انتقاؿ مف 
عمى جياز الدولة القائـ باستخدامو إلعادة تنظيـ الصناعة، مع خفض المنافسة الداخمية إلى حد أدنى بحيث يمكف تحقيؽ التراكـ في 

نواع أمف " پوليسية"وكثيرا ما اتخذت إجراءات -وال يعني ذلؾ أنو لـ تكف ىناؾ أّي معارضة لمثؿ ىذا التحّوؿ . مواجية الضغوط الخارجية
لكف ىذه التغّيرات كانت ممكنة بدوف تعبئة جماىير السكاف مف . القديمة التي قاومت التغّيرات" الخاصة"شتي ضد المصالح الرأسمالية 

 .أجؿ ثورة اجتماعية حقيقية، والواقع أنيا كانت في بعض الحاالت بدوف أّي تعبئة عمى اإلطبلؽ لغالبية السكاف
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 .قّدمت أوروپا الشرقية قبؿ وخبلؿ الحرب العالمية الثانية أمثمة حية ألبنية دولوية قديمة تمجأ شيئا فشيئا إلى تدابير رأسمالية الدولة

وكانت كؿ البمداف الشرقية باستثناء تشيكوسموڤاكيا تعتمد عمى تصدير .  العالمية نتائج مدمّْرة في كؿ مكاف1934-29كاف ألزمة 
ودفعت بغالبية  [133] في المائة50 و30خّفضت األزمة ما كاف بإمكانيـ أف يكسبوا مف ىذه الصادرات بما بيف  .المحاصيؿ والمواد الخاـ

كانت النتيجة نشوء تناحرات مريرة بيف الطبقات وبيف جماعات إثنية مختمفة، وظيور . السكاف المعتمديف عمى الزراعة إلى الفقر المدقع
 في المائة 14وحتى في البمد األكثر تطّورا، تشيكوسموڤاكيا، كاف ال بد ليبوط في الناتج القومي اإلجمالي بنسبة . حكومات سمطوية يمينية

 أف يعني مستويات عالية جدا مف البطالة بيف األقمية الكبيرة الناطقة باأللمانية مف السكاف، دافعًة أغمبيـ إلى التطمع 1933 و1929بيف 
 .وأصاب إفقار شديد الناطقيف بالسموڤاكية في النصؼ الشرقي مف الببلد، مغذّْيا نزعة قومية معادية لمتشيؾ. إلى ألمانيا النازية كمبلذ

التغاضي عف سياساتيا -لـ تعرؼ حكومات أوروپا الشرقية في فترة ما قبؿ الحرب سوى طريقة واحدة لمسيطرة عمى مثؿ ىذه التوترات 
ضوابط غير مستخدمة إطبلقا، أو ال تكاد ُتستخدـ، في البمداف "استخدمت الدوؿ  1929وحتى قبؿ . السابقة" الميبرالية"االقتصادية 

وقادت أزمة الثبلثينيات دولة بعد أخرى إلى التدخؿ مباشرة لتسيطر عمى التجارة الخارجية، وتنّظـ مباشرة صفقات تجارية . [134]"الغربية
، وتخفّْض بشّدة مستوى (خاّصة ألمانيا النازية، التي كانت بدورىا قد فرضت احتكار الدولة عمى التجارة الخارجية)ثنائية مع الدوؿ األخرى 

. الواردات، وتحّدد أسعار صرؼ تفاضمية لمختمؼ المعامبلت التجارية، وتسيطر عمى البنوؾ والمؤسسات الصناعية المتجية إلى اإلفبلس
ىكذا اشترت حكومة الكولونيبلت اليمينية في پولندا سندات دولة في أضخـ شركة صمب لتحوؿ دوف إفبلسيا وكانت أوؿ مف شرع خارج 

 .[135]االتحاد السوڤييتي في تطبيؽ خطة استثمارية طويمة األجؿ

أوال، تـ إدماج اقتصادات أوروپا الشرقية بصورة . زادت الحرب العالمية الثانية مف الميؿ إلى سيطرة الدولة عمى االقتصاد زيادة ىائمة
مباشرة أو غير مباشرة في اقتصاد الحرب األلماني، الذي فرض ضوابط مباشرة عمى مستويات الناتج، واألسعار، وتخصيص المواد الخاـ، 

. والتدابير المعادية لمسامية القاعدة االقتصادية لكثير مف الطبقات الرأسمالية المحمية القديمة [ألمانيا :مف]" األلمنة"ثانيا، دمرت . واألجور
وتـّ نقؿ موارد ىائمة إلى اآللة الحربية األلمانية عمى حساب مستويات المعيشة . ثالثا، شّوىت الحرب تماما التطور االقتصادي لكؿ بمد

وفي ألمانيا الشرقية، والمجر، والقسـ التشيكي مف تشيكوسموڤاكيا كاف ىناؾ تطور متسارع لمصناعة الثقيمة دوف . واالستثمار األساسي
في پولندا، -اىتماـ باحتياجات السكاف المحمييف؛ وكاف ىناؾ تدمير خالص أحدثتو الحرب ذاتيا في البمداف التي وقع فييا قتاؿ ثقيؿ

، وفي رومانيا بما 1937 في المائة مف مستوى 27 أقّؿ بنسبة 1947ىكذا كاف الناتج المجري في . والمجر، وألمانيا الشرقية، ورومانيا
 في 22أما في پولندا فكاف اليبوط بحوالي .  في المائة17ب  في المائة، وفي تشيكوسموڤاكيا 16ل  في المائة، وفي بمغاريا 40 و20بيف 

 .[136!]1913المائة عف مستوى كاف ىو ذاتو أدنى مف مستوى 

وقد أجبرت تمؾ البمداف التي كاف حكاميا القدامى يؤيدوف . ازداد المأزؽ االقتصادي لمعظـ البمداف سوءا بسياسات المنتصريف في الحرب
وفي ألمانيا الشرقية استنفدت ىذه التعويضات ما . (أساسا لبلتحاد السوڤييتي)عمى دفع تعويضات  (ألمانيا الشرقية، رومانيا، المجر)ىتمر 

ثُمث مباني ومعّدات أضخـ مصنع في الببلد، مصنع ُلوْينا بالقرب مف ىاّلو، : يقرب مف نفس مقدار الموارد التي دمرتيا الحرب الشاممة
وصمت التعويضات باإلضافة "دمرتو الحرب، وثُمث آخر نقمتو قوات االحتبلؿ الروسية إلى االتحاد السوڤييتي؛ وحتى في أوائؿ الخمسينيات 

 .[137]"إلى المطالب السوڤييتية بشأف تعديف اليورانيـو وتكاليؼ االحتبلؿ إلى أكثر قميبل مف ُخْمس الناتج القومي الصافي بتكمفة العوامؿ

أصبحت صناعاتيا مقطوعة عف : وأخيرا، في حالة ألمانيا الشرقية، ألحقت الحدود القومية التي فرضيا المنتصروف خسارة اقتصادية كبيرة
وىذا ىو السبب في أف )بسبب تسميـ سيميزيا إلى پولندا وتأسيس دولة ألمانية غربية منفصمة - فحـ األنتراسيت-المصادر التقميدية لوقودىا 
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 .(محطات توليد الطاقة الكيربائية في الببلد تعمؿ اليـو بفحـ الميجنايت المعّدف محميا والشديد التمويث

كاف أولئؾ الذيف وجدوا أنفسيـ يوّجيوف أوروپا الشرقية بعد الحرب يديروف بمدانا كانت في الواقع أكثر تخمفا بكثير مف أوروپا الغربية قبؿ 
الحرب، وكانت قد تأثرت بصورة أسوأ بالحرب وآثارىا، لكف األحداث كانت قد منحت الدولة فييا سمطة إدارة تنظيـ اإلنتاج دوف عرقمة 

البرچوازية واالشتراكية الديمقراطية -فبل غرابة إذف في أف زعماء كافة األحزاب السياسية  .تذكر مف جانب المصالح الرأسمالية الخاصة
 .سّمموا بأف الطريقة الوحيدة لمسير إلى األماـ بالنسبة لبلقتصادات كانت تتمثؿ في استخداـ قوة الدولة تمؾ- وكذلؾ الستالينية

، 1948الببلد بعد فبراير  Stalinisation  في المائة مف الصناعة في يد الدولة فعبل قبؿ َسْتمنة80في تشيكوسموڤاكيا، حيث كانت نسبة 
، الشركة الضخمة Zberojovka مؤلفة مف أعضاء مف كافة األحزاب، برئيس مف زبيروچوڤكا" 1948-47كانت لجنة التخطيط في 

في پولندا والمجر كاف االشتراكيوف الديمقراطيوف وكذلؾ الشيوعيوف . [138]!"لممعدات الحربية، التي كانت ضمف القطاع الخاص مف قبؿ
وكانت النتيجة أف النازي أدار اقتصادات األوامر الخاصة بزمف الحرب والتي انتقمت مباشرة في أكثر . منخرطيف في تخطيط االقتصادْيف

 لـ تعاود 1945-39كثير مف عبلقات السوؽ التي كبحتيا ضوابط السعر والكمية في ": "الديمقراطيات الشعبية"... "تخطيط"األحياف إلى 
، االشتراكي الديمقراطي الذي تحوؿ إلى شيوعي وساعد في Oscar Lange وكما اعترؼ في وقت الحؽ أوسكار النج. [139]"الظيور قط

  :وضع الخطط الپولندية

االقتصادّي عمى نطاؽ واسع ليست سمة مميزة -أساليب التخطيط اإلداري بصورة بالغة التمركز واإلدارة التي تستخدـ اإلكراه فوؽ
 .[140]لبلشتراكية، بؿ ىي باألحرى أسموب مميز بوجو خاص القتصاد الحرب

والواقع أف زعماء األحزاب الشيوعية أصبحوا حقا األنصار األشد تصميما القتصاد األوامر بعد اندالع الحرب الباردة وتكويف الكومينفوـر 
Cominform (منظمة ستاليف لتنسيؽ أنشطة األحزاب الشيوعية الحاكمة) . فصاعدا ضغطت ىذه األحزاب مف أجؿ 1947ومنذ منتصؼ 

مرة أخرى، لـ يكف ىذا نتيجًة أليديولوچية ّما . [141]معدٍؿ لمتراكـ أعمى كثيرا مما فعمت األحزاب االشتركية الديمقراطية والبرچوازية
واألمر البالغ الداللة أف أولئؾ الذيف . العسكرية لمكتمة الروسية بأسرىا-العقبلنية، بؿ بسبب التزاـ ىذه األحزاب ببناء القدرة الصناعية

ىذا ىو السبب في أنو حتى في تشيكوسموڤاكيا، حيث . عارضوا نظرة ىذه األحزاب لـ يكف بإمكانيـ تطوير نظرة بديمة متماسكة خاصة بيـ
لـ تكف في ذلؾ الوقت قوات روسية، لـ يكف بإمكاف األحزاب البرچوازية واالشتراكية الديمقراطية إعداد أّي مقاومة حقيقية لبلنقبلب الشيوعي 

وكؿ ما احتاج إليو الحزب الشيوعي النييار ىذه األحزاب تركيز قوات حدود في براغ، واستعراض أنصارىا في قمب . 1948في فبراير 
وىذا مستوى لمتعبئة مف المحتمؿ أنو أدنى مف ذلؾ الذي أدَّى إلى انييار حكـ الحزب )المدينة، وتنظيـ إضراب عاـ لمدة ساعة واحدة 

، وافؽ عمى التغييرات Benes وكانت البرچوازية التشيكوسموڤاكية تفتقر إلى بدائؿ إلى حّد أف رئيسيا، بينيز. (1989الواحد في نوڤمبر 
ْف كاف قد سقط ميتا وربما ُقتؿ، بعد ذلؾ )، وزيرا Masaryk التي طالب بيا الزعماء الشيوعيوف، وبقي ابف مؤّسس الدولة، مازاريؾ وا 

 .(بقميؿ

مفيوما مف وجية النظر ىذه، ليس ما حدث في أوروپا الشرقية شيئا مختمفا اختبلفا كيفيا عما حدث في غيرىا، لكنو ببساطة التعبير األكثر 
مف ىنا سيولة االنتقاؿ مف التنظيـ االقتصادي لما قبؿ الحرب ولزمف الحرب؛ ومف ىنا أيضا . تطرفا مف الناحية الكمية عف اتجاه عاـ

 .سيولة االنتقاؿ البلحؽ الذي نشيده في ىذه المحظة
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رغـ كؿ -أْف نحّمؿ مجتمعا عمى أنو رأسمالي ال يعني فقط أف نشير إلى الطريقة االستغبللية والبربرية التي يعامؿ بيا حكامو بقية السكاف 
إنو يعني أيضا أف نرى أف الطبقة الحاكمة، المجبرة عمى التراكـ ميما كاف . شيء، مثؿ ىذا السموؾ نموذجي لكافة المجتمعات الطبقية

فيذه الطبقات لـ . كاف ىذا صحيحا دوف شؾ فيما يتعمؽ بالطبقات الحاكمة الشرقية .الثمف، ال يمكنيا أف تتفاَدى تقويض أساس حكميا ىي
 .يكف بإمكانيا أف تتفاَدى ما كاف، بالنسبة ليا، عددا مف النتائج السمبية لمتراكـ

فعندما استولى ستاليف عمى . بدأت األساليب الستالينية تخمؽ بالضرورة قوة اجتماعية قادرة عمى تحدّْي حكـ البيروقراطية. حّفار القبر (1) 
وخّفضت الخطتاف الخمسيتاف .  في المائة مف السكاف العامميف فبلحيف80 في االتحاد السوڤييتي، كاف 1929-28السمطة المطمقة في 

 كاف 1953وعند وفاة ستاليف في . واستؤنفت العممية بعد الحرب. في المائة مع اندالع الحرب العالمية الثانية 60األولياف ىذا الرقـ إلى 
كاف ثمثا السكاف حضرّييف وثمث واحد فقط ريفيا، وكاف ثُْمُنيـ فقط مصّنفيف عمى أنيـ  1985نصؼ السكاف الروس تقريبا حضرييف ومع 

 في المائة مف السكاف العامميف 65وفي دوؿ أوروپا الشرقية في فترة ما قبؿ الحرب كاف . [142](خمفاء الفبلحيف)" مزارعوف جماعيوف"
 .[143] في المائة عامميف باألجر60 كاف 1980ومع .  في المائة فقط عماال14يعمموف في الزراعة وكاف 

وجدت األنظمة الستالينية مف السيؿ نسبيا أف تقـو بإخضاع السكاف الريفييف في السنوات األولى، باستخداـ القوة المسمحة عند الضرورة، 
في الوقت ذاتو، تمثؿ األثر األّولى لمتصنيع اإلكراىي في إضعاؼ قدرة الطبقة . كما حدث خبلؿ حمبلت التجميع التي قاـ بيا ستاليف ذاتو

تحقيؽ انتقاؿ إلى أعمى خارج طبقتيـ كمشرفيف  "القدامى"واستطاعت أقمية ىامة مف العماؿ . العاممة عمى أف تُبدي معارضة لمنظاـ
 في المائة مف األشخاص المولوديف في أسر الطبقة العاممة في تشيكوسموڤاكيا قد صعدوا إلى 29تُبّيف أرقاـ الستينيات أف : وبيروقراطييف

فقد وجدوا تقاليدىـ " القدامى"أما َمْف تبقَّى مف أولئؾ العماؿ . [144] في المائة نفس الشيء17أعماؿ غير يدوية وفي المجر وپولندا فعؿ 
 Zygmunt وكما الحظ عالـ االجتماع زيجمونت باوماف. الخاصة بالعمؿ الجماعي ُيضعفيا اكتظاظ المدف بجماىير الفبلحيف السابقيف

Baumann فيما يتعّمؽ بپولندا: 

ؿ اجتماعيا عانوا مف ... مجموعة ضئيمة نسبيا مف العماؿ الصناعييف مف فترة ما قبؿ الحرب، والذيف ظّموا عماال رغـ كافة ُفرص التحوُّ
لكنيـ ذابوا في جميور غفير مف المياجريف الفبلحيف الذيف كانت شروط المعيشة التي ... تدىور متواصؿ تقريبا في مستويات معيشتيـ

 .[145]وجدوىا تعني ليـ تحسُّنا حقيقيا في مستويات المعيشة التي كانوا قد عرفوىا مف قبؿ

فاليبوط في نسبة السكاف العامميف في الزراعة أّدى بالضرورة إلى ىبوط . لكف عندما انطمؽ التراكـ الرأسمالي، بدأ ُيغيّْر ىذا الوضع لؤلمور
ؿ إلى أعمى إلى مواقع الياقات . في عدد الناس الذيف يدخموف المدف قادميف مف الريؼ في الوقت ذاتو، تقّمصت ُفرص فوز العماؿ بالتحوُّ

 ..ي قاـ بيا ستاليف ذاتو. معارضة لمنظاـ.المسابقيف[146]البيضاء والمواقع البيروقراطية

ؿ اجتماعي خبلؿ حياتيـ ىكذا بّينت دراسة لصناعة . كانت نسبة متعاظمة مف العماؿ مف أبناء العماؿ ولـ يكونوا قد مّروا بأّي تحوُّ
 في المائة مف العماؿ الذيف في بداية العشرينيات مف أعمارىـ كانوا مف أصؿ 60األخشاب في سڤيردلوڤسؾ في أواخر الستينيات أف 

وتبّيف دراسة أخرى، لمجموعة تعديف في الكوزباس، أف .  مف أعمارىـ46ل  في المائة مف أولئؾ الذيف فوؽ ا40عمالي بالمقارنة بأقؿ مف 
 في المائة مف أولئؾ الذيف في بداية العشرينيات مف أعمارىـ انحدروا مف الطبقة العاممة بالمقارنة مع الرُّبع فقط مف أولئؾ الذيف فوؽ 80
46[147]. 

في الثبلثينيات واألربعينيات كاف بإمكاف التيديدات والعقوبات الفظة . أيضا مستوى الثقافة المطموب لمقوة العاممة يتغير مع التراكـ الرأسمالي
أف تُقنع كتمة الفبلحيف السابقيف في المصانع، والمناجـ، ومواقع البناء، بأف ينفذوا المياـ غير الماىرة وشبو الماىرة المطموبة لمتصنيع 
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وفي . كاف مستوى وسطّي أعمى مف الميارة ومبادرة أكبر مطموبْيف مف العماؿ.  كاف ىذا يتغير فعبل1953وعند وفاة ستاليف في . األساسي
 ىبطت النسبة 1979 في المائة في البناء؛ ومع 60 في المائة مف العمؿ في الصناعة و40 كاف العمؿ غير الماىر يصؿ إلى 1965
 .[148] في المائة عمى الترتيب33 في المائة و 40إلى 

مثؿ ىذا العمؿ الماىر لـ يكف مف الممكف الحصوؿ عميو دوف قدر مف التعميـ الثانوي عمى األقؿ بالنسبة لؤلغمبية الساحقة مف العماؿ 
مف - في إقميـ جوركي-ىكذا ىبط عدد العماؿ غير الحاصميف عمى تعميـ ثانوي كامؿ . والمزيد مف التعميـ مف نوع ما بالنسبة ألقمية ىامة

وبيف العماؿ .  في المائة فقط بيف أولئؾ الذيف تحت الثبلثيف مف عمرىـ20، و1979 في المائة في 52إلى  1965 في المائة في 87
وكاف احتماؿ . [149]"يشعروف أف مستواىـ التعميمي أعمى مف ذلؾ الذي يتطمبو عمميـ"الشباف في مجّمع كاما الصناعي كاف ثُمثاىـ 

وكما الحظ أحد معمقي الپراڤدا . تخويؼ ىؤالء العماؿ مف جانب رؤسائيـ أقؿ بكثير مما كاف الحاؿ مع الفبلحيف السابقيف في سنوات مبكرة
 :1983في 

" يدفعوا"تواصؿ مشروعات كثيرة في إقميـ سيڤاستوپوؿ بعناد مؿء وظائفيا بأشخاص ريفييف بدال مف سكاف المدف، حتى إْف كاف عمييـ أف 
، والدفع مقابؿ شقؽ خاصة، إلخ : لكف مديري المصانع يؤكدوف أنيـ يحصموف عمى شيء ما مقابؿ ماليـ. مقابؿ ىذا ببناء عنابر نـو

 .[150]العماؿ يعمموف بجّد أكثر، ويبقى كثير منيـ في المصنع، وىـ أقّؿ ميبل إلى تغيير أعماليـ

أمكف تحقيؽ . كمما انطمؽ التراكـ أكثر، صارت األساليب القديمة في تحقيقو أقّؿ فاعمية.  اتجاه أشكاؿ االستغبلؿ القديمة إلى الزواؿ(2)
لـ تكف إنتاجية . الطور األوؿ مف التصنيع الستاليني باستخداـ أكثر األساليب بدائية إلجبار الفبلحيف السابقيف غير الميرة عمى العمؿ

العمؿ المنخفضة تؤثر في ذلؾ كثيرا، ماداـ مبلييف الناس كانوا يتركوف الزراعة بحثا عف أعماؿ صناعية وكاف بإمكاف عمميـ أف يبني 
 ."انتشاري"كاف التصنيع الضخـ ممكنا عمى أساس . ويشّغؿ المصانع حيث لـ يكف يوجد أّي مصنع

عندئذ كاف عمى التطور الصناعي البلحؽ أف يكوف مف . لكْف في نياية المطاؼ بدأت االحتياطات القديمة مف العمؿ والمواد الخاـ ُتستنفد
عادة تنظيـ الصناعة القائمة بحيث يتـ استخداـ العمؿ والمواد الخاـ بفاعمية أكثر بكثير": التكثيفية"خبلؿ التنمية  ويتوقؼ ىذا . إعادة بناء وا 

وكاف البد مف القياـ بجيود لرفع التزاـ العماؿ بعمميـ بأف ُيقدَّـ إلييـ طعاـ . عمى ممارسة أكبر بكثير لمعناية والمبادرة مف جانب العماؿ
 .[151]أفضؿ، ووقت فراغ أطوؿ، وعرض أضخـ مف السمع االستيبلكية

. ويتناقض ىذا مع محاوالت المحاؽ باقتصادات أكثر تطورا، وأضخـ عادة، عف طريؽ تخصيص نسبة عالية جدا مف الدخؿ القومي لمتراكـ
إذا تـ رفع مستويات استيبلؾ العماؿ، فسوؼ ترتفع بالتالي إنتاجية : ومف السيؿ تماما إذف أف يخطر عمى الباؿ موقؼ الدجاجة والبيضة

بطاء معّدؿ نمو االقتصاد . الوقت اإلضافي لكْف في الفترة الفاصمة ال يمكف رفع مستويات المعيشة إال عف طريؽ االقتطاع مف التراكـ وا 
وىكذا كاف تاريخ االتحاد السوڤييتي ودوؿ أوروپا الشرقية تاريخ الوعود بزيادة ناتج السمع االستيبلكية . بالمقارنة مع منافسيو الرئيسييف

كاف ىذا صحيحا، عمى . بالمقارنة مع وسائؿ اإلنتاج متبوعًة بتضحية بإنتاج السمع االستيبلكية مف أجؿ نمو الحؽ في وسائؿ اإلنتاج
ثـ مرة  Gomulka (56-1970) سبيؿ المثاؿ، فيما يتعمؽ باالتحاد السوڤييتي في عيدْي خروشوڤ وبريچنيڤ، وپولندا في عيد جومولكا

  .Gierek (70-1980) أخرى في عيد چيريؾ

الزراعة إلى ىبوط " تجميع"وفي االتحاد السوڤييتي في ظؿ ستاليف أّدى . ازداد الوضع سوءا بتأثير إخضاع االستيبلؾ لئلنتاج في الماضي
الطرؽ، السكؾ الحديدية، )أكثر مف ذلؾ، لـ يحدث سوى استثمار ضئيؿ لمغاية في البنية التحتية الريفية . في إجمالي الناتج الزراعي

أجبر مبلييف الفبلحيف عمى البحث عف عمؿ -لـ ُيزعج ستاليف شيء مف ىذا، حيث حّقؽ التجميع ىدفيف . (تسييبلت تخزيف الغذاء
وسمح لمدولة بأف تضع أيدييا عمى قسـ كبير بما فيو الكفاية مف المحصوؿ الذي تناقص لتوفير مستوى  [152]كشغيمة مأجوريف في المدف

 .حد أدنى مف اإلمداد بالطعاـ ألولئؾ الذيف كانوا يكدحوف في صناعاتيا الجديدة
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واجيت آثار ىذه السياسة جميع خمفاء ستاليف بمشكبلت ال يمكف التغّمب عمييا تقريبا فاستثمار مبالغ ضخمة في المخصبات الصناعية، 
وتتبّدد نسبة عالية . واآلالت الزراعية، وأجور العماؿ الزراعييف المتزايدة لتقترب مف المستوى المديني ليس ُمربحا تقريبا كما ينبغي أف يكوف

كما أف السكاف الريفييف، في المتوسط، أكبر سّنا وأقّؿ ميارة مف أف . ببل ضرورة مف المحصوؿ بسبب ىزاؿ النقؿ وتسييبلت التخزيف
مستويات معيشة أعمى، وقد تمّثؿ رّد فعؿ أجياؿ متعاقبة مف الشباف والشابات عمى الشروط المعيشية البائسة في الريؼ " لحافز"يستجيبوا 

 .(مثؿ قيادة لوري أو إصبلح آالت)في االنطبلؽ إلى المدينة في المحظة التي تعمموا فييا بعض الميارات القابمة لمتسويؽ 

ذا لـ ترتفع . ترتفع مستويات المعيشة حقا، لكْف ليس بما يكفي تقريبا لرفع اإلنتاجية إلى المستويات السائدة في البمداف الغربية المتقّدمة وا 
اإلنتاجية بسرعة كافية، ستكوف الطريقة الوحيدة أماـ أولئؾ الذيف يديروف االقتصاد مركزيا لمحصوؿ عمى مستويات التراكـ العالية التي 

لكف ىذا بدوره يعني أف المقدار الذي يدفعو المديروف في . حّددوىا ىي تحويؿ المصانع التي تنتج سمعا استيبلكية إلى إنتاج وسائؿ اإلنتاج
وىناؾ عجز في كثير مف السمع االستيبلكية الرئيسية وميؿ لؤلسعار . شكؿ أجور يتجاوز إجمالي قيمة السمع االستيبلكية والناتج الغذائي

 .إلى االرتفاع

، (أو حتى أبطأ)بعد النمّو في سنواتيا المبّكرة بمعّدؿ أعمى مف االقتصادات الغربية بدأت رأسماليات الدوؿ الشرقية تنمو بنفس السرعة فقط 
 .كما بدأت تعاني مف أزمات حادة في الوفاء بمجموعات بكامميا مف السمع االستيبلكية

حيث إف التراكـ ُيؤدي إلى ارتفاع -تواجو رأسمالية الدولة المشكمة الكبلسيكية ألّي رأسمالية . التركيب العضوي المتعاظـ لمرأسماؿ (3)
وقد تناقص متوسط الزيادة السنوية . [153]إجمالي االستثمار أسرع مف القوة العاممة، فمتوسط العائد عمى االستثمار يميؿ إلى اليبوط

-61 في المائة، 5.1: 1960-56 في المائة، 6.4: 1955-51: عمى النحو التالي [154]لمناتج الصناعي لمروبؿ المستثمر في روسيا
 كانت نسبة الناتج القومي التي تذىب إلى االستثمار بنفس 1985وفي . واستمر ىذا االتجاه طواؿ عيد بريچنيؼ.  في المائة4.7: 1965

 .[155] في المائة عمى األقؿ60 و 50 عمى األقؿ، لكف معدؿ نمو الصناعة كاف أدنى بما بيف 1965ارتفاع نسبة 

. وأخيرا، فإف نفس الشيء الذي جعؿ رأسمالية الدولة تبدو مخرجا مف المشكبلت. [156]اإلنتاج االجتماعي واستحواذ الدولة القومية (4)
يجعؿ رأسمالية الدولة تبدو عقبة أماـ الكفاءة -النمو المتواصؿ لقوى اإلنتاج-التي تواجو بمدانا عند مرحمة بعينيا في تطور النظاـ العالمي 

 .فالتطور التالي لقوى اإلنتاج عمى مدى أربعة أو خمسة عقود بدأ يصطدـ بأّي طريقة كيذه في تنظيـ اإلنتاج. االقتصادية في مرحمة تالية

أصبحت أكثر المشروعات نجاحا في الغرب تمؾ التي بدأت ليس فقط في أف تبيع عمى النطاؽ العالمي، بؿ كذلؾ أيضا في أف تنظـ 
أما الطبقات الحاكمة القومية . بدأت الرأسمالية المتعّددة الجنسيات في غرس رأسمالية الدولة كطميعة لمنظاـ. اإلنتاج عمى النطاؽ العالمي

التي حاولت أف تحتفظ بالسوؽ المحمي لكامؿ مجموعة السمع التي في أيدي الشركات المؤسسة قوميا فقد بدأت تكتشؼ أف ىذه الشركات 
واإلنتاج الذي كاف محصورا . كانت عاجزة ببساطة عف تعبئة مستوى الموارد المطموب لمباراة المشروعات األكثر تقّدما في النظاـ العالمي

 .في الحدود القومية الضيقة أصبح عديـ الكفاءة بصورة متزايدة ومتخّمفا مف الناحية التكنولوچية

في  12.8 بمغ إجمالي التجارة الخارجية 1948في . كاف ىذا صحيحا حتى بالنسبة ألضخـ اقتصاد في العالـ، اقتصاد الواليات المتحدة
كانت . [157] في المائة31.7 ارتفع الرقـ إلى 1979لكف مع  . في المائة فقط13.7 بمغ 1965المائة فقط مف ناتج الببلد وحتى في 

 سنة؛ وكانت الشركات الرئيسية قد سّممت بتقسيـ مستقر 40 أو 30المنافسة ال تكاد توجد في عدد مف الصناعات الرئيسية عمى مدى 
فجأة، في السبعينيات والثمانينيات، تغّير ىذا عندما بدأت الشركات . [158]لمسوؽ بينيا وأىممت التجديد طالما ظمت أرباحيا تتدفؽ

 .األجنبية، خاصة الياپانية، تتحّدى الشركات األمريكية الوطيدة في مجاالت رئيسية كالصمب، والمحركات، واإللكترونيات

في نفس الوقت الذي تفقد فيو نصيبيا في السوؽ عمى أرض وطنيا ظّمت . فيما يتعمؽ بالرأسمالية األمريكية ىناؾ جانب آخر ليذه العممية
وتنتج پوينج ما ال يقؿ  .بعض الشركات األمريكية العمبلقة قادرة عمى إبقاء وتوسيع دورىا المسيطر كمنتجيف داخؿ رأسماليات قومية أخري



 56 

 سنة األخيرة فرضت فورد وچنراؿ موتورز سيطرة كاممة عمى الشركات 20ل  في المائة مف الطائرات المدنية في العالـ؛ وخبلؿ ا80عف 
وىما اآلف أفضؿ استعدادا مف . التابعة ليما في أوروپا، واشترتا بالجممة شركات محمية أخرى، ودمجتا عممياتيما التي تتـ عمى نطاؽ القارة

بؿ إف واحدة مف أصغر وأضعؼ الرأسماليات الغربية، آيرلندا، تممؾ شركتيف متعددتي . 1992معظـ الشركات األوروپية لمنجاح بعد 
 .الجنسيات كانتا ناجحتيف في الفوز بمكاف لنفسيما في كؿ أنحاء أوروپا وأمريكا الشمالية

 ". القومية"واالنتقاؿ مف الرأسمالية القومية إلى الرأسمالية متعّددة الجنسيات ال يمغي الدور االقتصادي لمدولة القومية في دعـ الشركات 

فبل يمكف لپوينج أف تسيطر عمى صناعة الطائرات المدنية في العالـ إال بسبب العوف الذي تمقاه مف الطمبيات العسكرية األمريكية؛ وقد 
في " سوقيما القومي"استخدمت فورد وچنراؿ موتورز الدولة األمريكية في توفير بعض الحماية لنفسيما ضّد سيطرة ياپانية كاممة عمى 

ورغـ كونيا ذات اتجاه متعدد . الوقت الذي كانتا توّسعاف عممياتيما المتعددة الجنسيات وتعقداف بعض الصفقات مع الشركات الياپانية
الجنسيات بصورة متزايدة، فإف بريتيش إيروسپيس التي تحولت إلى قطاع خاص ظّمت معتمدة عمى طمبيات ونفوذ الحكومة البريطانية في 

وفي مجاالت االتصاالت السمكية والبلسمكية البعيدة المدى السريعة التوسع والمربحة، .  في المائة مف أعماليا80ب الحصوؿ عمى ما يقّدر 
تتوقؼ مقدرة الشركات عمى عقد صبلت متعددة الجنسيات عمى مدى قدرتيا عمى الفوز بدعـ الحكومات عندما يصؿ األمر إلى الحصوؿ 

 .عمى طمبات بإعادة تجييز أنظمة التميفوف القومية

أو حتى " رأسمالية خاصة"لكْف سيكوف مف الخطأ أف نصؼ ما حّؿ محّميا بأنو . كبرت الرأسمالية العالمية عمى مرحمة رأسمالية الدولة
وأنا أسمييا . ما ُيوجد اآلف ىو جمع بيف رأسمالية الدولة والرأسمالية المتعددة الجنسيات. ، وكأفَّ دور الدولة قد اختفى"رأسمالية سوؽ"
 .[159]اختصارا، لكف مكّوناتيا تتطور مف أسس رأسمالية الدولة القومية وال تنفصؿ عنيا بصورة كاممة أبدا" الرأسمالية المتعددة الجنسيات"

كاف ىذا واضحا حتى . لكف ىذا التطور يحطـ فعبل الشروط التي أمكف لرأسماليات الدولة القديمة المكتفية بذاتيا قوميا أف تزدىر في ظّميا
اكتشفت الصيف وكوبا أنو ال يمكنيما أف ينسخا بنجاح الطريؽ الذي ميده .  سنة مف محاوالت خمؽ رأسماليات دولة جديدة20منذ أكثر مف 

 والثورة الثقافية 1958ومف ىنا الصراعات الداخمية المريرة التي أفضت إلى القفزة الكبرى إلى األماـ في -الستالينيوف في االتحاد السوڤييتي 
 .[161]1966الحكومة في  Che Guevara ، واألزمة في كوبا والتي أفضت إلى ترؾ تشي جيڤارا[160] في الصيف1966في 

والواقع أف تكاليؼ الشروع في إنشاء سمسمة كاممة مف الصناعات القادرة عمى الصمود أماـ تمؾ القوى الصناعية الوطيدة صارت اآلف أكبر 
ىذه النقطة تـ إيضاحيا بصورة نابضة بالحياة عندما ُقّدر  .مف أف توفرىا الموارد المحددة لمطبقات الحاكمة القومية في البمداف األكثر فقرا

أف الحد "وكاف الواقع . [162]أف إنتاج القنبمة الييدروچينية الصينية قد استنفد حتما بيف ُربع ونصؼ إجمالي ناتج الببلد مف الكيرباء
ؿ منيا ذلؾ في البمداف المتخمفة فبل ترتفع. األدنى مف كمفة الدخوؿ في السوؽ العالمي يرتفع كؿ يـو وكانت . [163]"أما الموارد التي ُيموَّ

 :النتيجة

التي ... وضع حّد لمعيد الذي كاف مف الممكف فيو التفكير في أف تنمية لرأسمالية دولة مف الطراز الروسي ممكنة بالنسبة لمبمداف المتخمفة
 .[164]...يمكف فييا التفكير في مسيرة قسرية دموية غادرة عْبر التصنيع عمى أنيا تشّكؿ تقدُّما بمعنى ما ضّيؽ

أما أولئؾ الحكاـ الذيف حاولوا منذ ىذه المرحمة فصاعدا أف يحققوا حمـ تنمية رأسمالية الدولة القومية فقد اكتشفوا أنيـ طبقوا سياسة أفضت، 
النظاماف المذاف أعقبا ىزيمة االستعمار البرتغالي في أنجوال وموزمبيؽ تـ إجبارىما . في الواقع، إلى األزمة القومية وحتى االنييار القومي

عمى تراجع مرير في اتجاه القوى الغربية بيذا المنظور؛ ويتمنَّى النظاـ الڤييتنامي أف يقـو بيذا التراجع لكنو يجد أف العناد األمريكي 
القديمة الطراز فقد أفضت إلى كؿ البربرية " بخطط التنمية"يعترض سبيمو؛ أما محاولة نظاـ الخمير الحمر في كمبوديا أف يشّؽ طريقو 
 .القديمة الستالينية بدوف التقدـ الصناعي الذي صاحبيا في االتحاد السوڤييتي

ممكنة إال لرأسماليات " التنمية"لكْف منذ ذلؾ الحيف فصاعدا لـ تعد . [165]"العالـ الثالث"ربما ال يكوف ذلؾ نياية التنمية االقتصادية في 
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دولة رّكزت مواردىا عمى اقتحاـ مجموعة ضيقة لمغاية مف الصناعات، عادًة بالتعاوف مع الشركات المتعددة الجنسيات الراسخة األقداـ، 
كثير ". حافة المحيط اليادئ"كما فعمت بنجاح بعض البمداف الصغيرة نسبيا عمى -عمى أمؿ اقتحاـ قطاع أو قطاعيف مف السوؽ العالمي 

وفي بمداف أخرى، كاليند والصيف بعد ماو، كاف النمو الحقيقي . مف البمداف التي حاولت السير عمى ىذا الدرب سقطت عمى جانب الطريؽ
فقط في حفنة مف البمداف، مثؿ كوريا . في بعض القطاعات واألقاليـ مصحوبا بالركود في مكاف آخر كما كاف ُيعّمؽ التوّترات االجتماعية

 .الجنوبية، كانت القطاعات المتقدمة قادرة عمى جذب بقية االقتصاد معيا إلى األماـ



 58 

 أشمت زأسمالُت الدولت ـ 14

وكانت . لفترة مف الوقت بدا أف لرأسماليات الدولة التي تأسست قديما مستقبؿ أكثر إشراقا مف تمؾ القادمة متأخرة والتي حاولت أف تحاكييا
 عندما قاـو الشعب اإلرىاب، والمعسكرات العبودية، واليبوط 1956-53سمسمة االضطرابات العنيفة قد اجتاحت الكتمة الشرقية برمتيا في 

وفي االتحاد السوڤييتي كانت ىناؾ . الشديد بمستويات االستيبلؾ الشعبي المميزة لمعيد الستاليني مف التراكـ البدائي لرأسمالية الدولة
 وفي پوزناف في پولندا أدت اإلضرابات 1953وفي ألمانيا الشرقية وپيمزف في تشيكوسموڤاكيا في . إضرابات في المعسكرات العبودية الكبرى

وفي المجر كنست انتفاضة عفوية الحكومة القديمة مف السمطة ولـ يتـ إخمادىا إال بعد . إلى صدامات مريرة مع الشرطة وقوات الجيش
 .قمع شديد قامت بو القوات الروسية

كاف عيد  .لكف زعماء أوروپا الشرقية وخروشوڤ في االتحاد السوڤييتي كانوا قادريف عمى احتواء تمؾ التمردات بمزيج مف القمع واإلصبلح
التراكـ البدائي قد خمؽ احتياطيات اقتصادية كافية لتقديـ تنازالت إلى جماىير السكاف وإلجراء استرخاء لؤلساليب القديمة الخاصة بالتعبئة 

وبحموؿ أواخر الخمسينيات كانت كافة ىذه األنظمة قد استعادت استقرارىا وكانت تحقؽ مستويات نمو اقتصادي . الشاممة مف أجؿ التراكـ
 .ُتضارع تمؾ الخاصة بمنافسييا الغربييف

عجزت محاوالت خروشوڤ المتباينة لئلصبلح داخؿ االتحاد . بدأت تتكّشؼ أعراض حمقة جديدة مف األزمة في منتصؼ الستينيات
" وتجاوزب لمحاؽ "السوڤييتي عف رفع معدؿ نمو الببلد إلى المستوى المطموب ليس فقط لتعزيز نفسو بوصفو القوة العظمى الثانية، بؿ 

في تشيكوسموڤاكيا أدَّى تباطؤ في النمو . 1964واتحد قادة مختمؼ أقساـ البيروقراطية عمى اإلطاحة بخروشوڤ في . الواليات المتحدة
وأدت مشاجرات بيف مختمؼ األقساـ داخؿ البيروقراطية وضغوط مف أجؿ اإلصبلح االقتصادي، . 1963-62االقتصادي إلى الكساد في 

لى فترة مف التحّوؿ الميبرالي في ظّؿ ألكسندر Novotny ، إلى عزؿ زعيـ الحزب العجوز ورئيس الجميورية، نوڤوتني1968في بداية  ، وا 
وفي پولندا أعقبت االحتجاجات الطبلبية في . ولـ ُيوضع حّد ليذا إال بغزو روسي لمببلد في أغسطس .Alexander Dubcek دوبتشيؾ
ضرابات عمالية في المدينتْيف البمطيقيتْيف جدانسؾ وشتشيف في شتاء 1968مارس   أّدت إلى إحبلؿ چيريؾ محؿ 1971-70 مظاىرات وا 
 .[166]جومولكا

كانت پولندا ىي كبرى دوؿ أوروپا الشرقية وكانت . كانت أحداث تشيكوسموڤاكيا وپولندا منذرة بوجو خاص لكافة حكاـ أوروپا الشرقية
ذا كاف قد أمكنيما الدخوؿ فجأة في طور جديد مف األزمة، فبلبد أف احتماالت األمد الطويؿ في . تشيكوسموڤاكيا أكثرىا تقّدما صناعيا وا 

أما أولئؾ الذيف كانوا يؤمنوف مف بيننا بنظرية رأسمالية الدولة فقد كانوا قادريف عمى أْف يستنتجوا بعد قمع ربيع براغ  .غيرىما كانت قاتمة
 :أفّ 

 .فأّي طريقة تحاوؿ أف تحّؿ بيا بعض مشكبلتيا مف المحتمؿ أف تفاقـ مشكبلتيا األخرى. البيروقراطية أصبحت واقعة في شرؾ دائرة شريرة

والبيروقراطية عاجزة عف تحقيؽ إصبلحات بأّي قدر مف  ...سوؼ يتجمَّى بصورة متزايدة أف قادة الجياز المركزي عقبة أماـ إنتاج كؼء
مف شأف َصْدع كيذا أف يكوف . 1968 وتشيكوسموڤاكيا في أوائؿ 1956النجاح بدوف إحداث َصْدع بالمستويات التي ميزت المجر في 

 .مقدمة ألزمة ىائمة في كؿ مكاف في االتحاد السوڤييتي وأوروپا الشرقية تحتشد فييا الطبقات غير البيروقراطية خمؼ مطالبيا ىي

وسوؼ يتوقؼ ما سيحدث حينئذ عمى . وسوؼ تصؿ األزمة المزمنة لرأسمالية الدولة إلى نقطة العقدة التي يغدو النظاـ بأسره ميّددا عندىا
 .[167]قدرة مختمؼ الطبقات عمى تعبئة نفسيا حوؿ برامج تعكس مصالحيا الحقيقية

واصؿ . 1956-53 مباشرة تماما كما فعمت بعد 1971-68لكف كافة ىذه األنظمة استطاعت أف تستعيد استقرارىا في أعقاب أحداث 
االتحاد السوڤييتي في ظّؿ بريچنيڤ التوسع اقتصاديا بسرعة كبيرة، محّققا تكافؤا عسكريا مع واليات متحدة كانت مستعدة لمدخوؿ في 
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في تمؾ السنوات بدأت معظـ األسر تمتمؾ . وكاف قادرا أيضا عمى أف يمنح تحسينات في مستويات المعيشة لغالبية السكاف". تيدئة"
وكاف ىناؾ تخّمؼ كبير في األوضاع بالمقارنة مع معظـ البمداف الغربية المتقدمة، لكْف بدا في الواقع أف العماؿ السوڤييت كانوا  .سيارات

وفي تشيكوسموڤاكيا بدا أف التحذير .  سنة فحسب15ب كما كاف عماؿ أوروپا الغربية قد فعموا قبؿ ذلؾ " الثورة االستيبلكية"يشيدوف نفس 
مف معّدؿ نمو وسطّي -المنذر مف جانب االقتصادييف اإلصبلحييف قد ثبت بطبلنو، عندما استأنؼ االقتصاد السير في طريقو الصاعد 

 كانت كافة 1976مع نياية : وارتفعت مستويات المعيشة أيضا .1975-71 في المائة في 5.7 إلى 1965-61 في المائة في 1.8قدره 
األسر في الواقع تممؾ غّساالت، وأجيزة راديو، وتميڤزيونات، وكانت كؿ أربع أسر مف خمس تمتمؾ ثبلجة، وكانت أسرة واحدة مف كؿ 

 .[168]ثبلث أسر تممؾ سيارة

عمى السواء، القائمة بأف مستويات المعيشة لـ يكف بإمكانيا أف تنمو  [170]والمنشّقيف [169]أما في پولندا فإف تنبؤات كؿ مف الحكومة 
معجزة " كاف الصحفيوف الغربيوف يتحدثوف عف 1976-75وبحموؿ . ثبت أنو ال أساس ليا مف الصحة عندما دخؿ االقتصاد في فترة رواج

وفي كؿ حالة . [171] في المائة في مستويات المعيشة في غضوف ثبلث سنوات30كما زعمت األرقاـ الرسمية تحسُّنا بنسبة " پولندية
  .1976-74تواصؿ التوسُّع بسبب الكساد الذي أصاب الرأسمالية الغربية في 

واصؿ . إال أف أرقاـ النمو االقتصادي أخفت عددا كبيرا مف المشكبلت... كاف لحكاـ أوروپا الشرقية ما يبّرر أف يكونوا فخوريف بأنفسيـ
كما واصؿ التقدـ التكنولوچي عمى مستوى عالمي اعتماده، بصورة متزايدة، عمى تعبئة . االستثمار نموه أسرع كثيرا مف الناتج االقتصادي

وكاف إدراؾ ىذه المشكبلت الطويمة األمد قد قاد إلى خطط متعاقبة لئلصبلح االقتصادي في بمداف أوروپا . لمموارد تجاوزت الحدود القومية
لكف ىذا لـ يستأصؿ كؿ . 1968وفي كؿ مكاف غير المجر ويوغسبلڤيا جرى التخمّْي تماما عف ىذه الخطط في أعقاب . الشرقية الرئيسية

يتوقؼ أكثر بكثير مما كاف في - ومكافأت مديري المشروعات-وكاف قياس مدى تحقيؽ المشروعات لمخطة . تغيير في إدارة االقتصادات
ف كانت رقابة غير فعالة في أكثر األحياف قانوف "لـ يعد االقتصاديوف ينكروف أف : أياـ ستاليف عمى الرقابة عمى تكاليؼ العمؿ والجودة، وا 

وازداد عدد . ، قياس إيراد الناتج عمى أساس المقدار الوسطي لمعمؿ البلـز إلنتاجو عمى مستوى عالمي، ينبغي أخذه في الحسباف"القيمة
  .الصبلت المباشرة لممشروعات مع بقية النظاـ العالمي دوف انقطاع

 .كاف ىذا ىو الحاؿ بكؿ وضوح مع بمديف مثؿ پولندا والمجر المتيف اقترضتا قروضا ضخمة مف البنوؾ الغربية لتمويؿ ازدىار استثماراتيما

مصنع جرارات أورسوس خارج وارسو مّولو باركميز : وفي ظّؿ چيريؾ كاف كؿ مشروع رئيسي يرتبط في الواقع بالتكنولوچيا واألمواؿ الغربية
فيات في سيميزيا صممتو الشركة اإليطالية وزّود مصانعيا في ميبلنو بقطع غيار؛ قاـ -وأقامو ماسي فيرجيسوف؛ مصنع پولسكى

كونسورتيـو لشركات ألمانية بقيادة كروپ بإمداد المصانع الكيميائية بما قيمتو نصؼ مميار جنيو مف التجييزات وخطط لعمميات تسويؽ 
مشتركة مع الحكومة الپولندية؛ واعتمد توسُّع إنتاج النحاس الپولندي عمى صفقة قيمتيا ُرْبع مميار جنيو مع كونسورتيـو مف البنوؾ 

 .[172]الغربية

سمحت سمسمة مف تعديبلت القانوف المجري بتكويف مئات مف المشروعات المشتركة مع الشركات الغربية وباقتراض ضخـ مف البنوؾ 
. لكْف كانت ىناؾ معامبلت مع ذلؾ. ىناؾ دوؿ شرقية أخرى كانت أكثر إحجاما في تعامميا المباشر مع الشركات والبنوؾ الغربية .الغربية

 وحدىا 1976كانت ىناؾ شركات غربية منخرطة في تشييد مصانع السيارات الروسية العمبلقة عند تولياتيجراد ونير كاما؛ وفي سنة 
؛ وكاف تشييد خط [173] مميار دوالر مف اآلالت الثقيمة والتجييزات مف شركات ألمانية غربية3.6اشترى االتحاد السوڤييتي ما قيمتو 

أنابيب الغاز الضخـ مف شمالي روسيا إلى جنوبي أوروپا، بمساعدة غربية، أساسا لمتنمية االقتصادية في االتحاد السوڤييتي في أوائؿ 
الثمانينيات؛ وكاف ىناؾ تعاوف متزايد بيف المشروعات األلمانية الشرقية واأللمانية الغربية فيما يتعمؽ، عمى سبيؿ المثاؿ، بتصنيع محركات 

 مف المشروعات االستثمارية 2090 كاف ىناؾ 1989وبحموؿ منتصؼ أكتوبر . السيارات لفولكسڤاجف في ألمانيا الشرقية بترخيص خاص
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 .[174]المشتركة المسجمة في االتحاد السوڤييتي، والمجر، وپولندا، وتشيكوسموڤاكيا، ورومانيا، وبمغاريا

وعمى رأس ىذا كمو سعت قيادة بريچنيؼ في االتحاد السوڤييتي إلى التعويض عف التخمؼ المتأّصؿ في قطاعو الزراعي بشراء الحبوب 
بعقود طويمة األجؿ مف الواليات المتحدة، يدفع مقابميا مف دخمو مف صادرات الپتروؿ بعد الزيادات الكبيرة في السعر العالمي لمپتروؿ في 

 .1980-79 و73-1974

وكاف عمى . كاف البد لمثؿ ىذا المدخؿ التدريجي لمتعامؿ مع المشكبلت االقتصادية العميقة الجذور مف أف يصطدـ بالضرورة بمصاعب
وفي . االقتصادات التي كانت تعمؿ آنذاؾ بكؿ طاقتيا أف تجد بطريقة أو بأخرى الموارد لتدفع مقابؿ واردات السمع والتكنولوچيا األجنبية

أوائؿ السبعينيات كاف يبدو أف االقتراض مف البنوؾ الغربية ىو سبيؿ االلتفاؼ حوؿ ىذه المشكمة بالنسبة لكؿ مف أنظمة پولندا اردات 
 .السمعب

فقد افترضت ىذه األنظمة أنيا ستكوف قادرة عمى سداد ديونيا مف عائدات الصادرات إلى . والمجر ويوغسبلڤيا ى سبيؿ المثاؿ، بتصنيعؿ
وعندما ركدت األسواؽ وارتفعت أسعار .  وضعا حدِّا ليذا الخيار1982-80 و1976-74لكف الركودْيف العالميْيف في . األسواؽ الغربية

مثؿ " البمداف اآلخذة في التصنيع حديثا"الفائدة بسرعة شديدة، وجد حكاـ ىذه الدوؿ الشرقية أنفسيـ في نفس الوضع الذي كاف أماـ حكاـ 
 دخمت پولندا فترة 1980-79في : بدأت تكمفة سداد االقتراض السابؽ تقضي عمى فرص المزيد مف التراكـ: البرازيؿ واألرچنتيف تماما

طويمة مف الركود االقتصادي، التي تتخّمميا فترات مف االنكماش؛ أما المجر، التي ال يزاؿ معظـ المعمقيف الغربييف المؤيديف لمسوؽ 
، فقد سيطرت عمييا، عمى نحو كاف قاببل لمتنبؤ، [175]في أوروپا الشرقية في أوائؿ الثمانينيات" اقتصاد المعجزة"يتعامموف معيا عمى أنيا 

 .[176]مشكبلت ديونيا بعد ذلؾ بنصؼ عقد مف الزماف

اجتمع الخوؼ مف محصمة كيذه مع الجمود المحافظ في دوؿ أخرى مثؿ تشيكوسموڤاكيا، وألمانيا الشرقية، واالتحاد السوڤييتي في ظؿ 
بريچنيڤ لتقييد حجـ االنفتاح عمى السوؽ العالمي؛ وانتقمت رومانيا في ظؿ شاوشيسكو مف النقيض إلى النقيض، فجمبت ديونا ضخمة في 

 .لسداد تمؾ الديوف (باستثناء السمع الترفّية مف أجؿ حاشية الديكتاتور)السبعينيات ثـ خفَّضت بشّدة الواردات مف أّي نوع 

 و 1976-74كاف الطريؽ المحافظ يتمثؿ في محاولة التشّبت بالنموذج القديـ لرأسمالية الدولة المكتفية ذاتيا قوميا في وقت كاف ركودا 
إلعادة بناء الصناعات القومية لتتبلءـ مع ضرورات اإلنتاج المتعّدد " العالـ الثالث" يقّدماف دافعا إضافيا كبيرا في الغرب و80-1982

. وبصورة محتومة بدأت قطاعات ىامة مف االقتصادات الشرقية تتخّمؼ عف المستويات العالمية األكثر تقدما مف التكنولوچيا. الجنسيات
وفي الخمسينيات كاف االتحاد السوڤييتي قادرا عمى المحاؽ بالواليات المتحدة مف ناحية التكنولوچيا النووية وعمى التفوؽ عمييا، بعد فترة 

 .ومع أواخر الستينيات كاف يبدأ بكؿ وضوح في التخّمؼ في القطاعات الرئيسية مثؿ الكمپيوتر .وجيزة، في سباؽ الفضاء

. كانت محاوالت عدـ التخمؼ عف التكنولوچيا األكثر تقّدما عالميا تغدو، بصورة متزايدة، باىظة التكاليؼ وفي كثير مف األحياف غير فّعالة
وكانت . شركة روبوتروف األلمانية الشرقية، عمى سبيؿ المثاؿ، بذلت جيدا في محاولة لمتنافس مع الغرب في تكنولوچيا الكمپيوتر وبرامجو

إنجازاتيا كبيرة حقا، لكنيا لـ تكف كافية تقريبا ألف تجاري قياـ بعض الشركات الغربية المتعّددة الجنسيات بتركيز موارد أكبر في مثؿ ىذه 
* والواقع أف الشركات المتعددة الجنسيات ذات األساس األمريكي كاف يجري طردىا خارج إنتاج كثير مف أنواع الميكروتشيپ. المجاالت

ولـ يكف . األساسية في ىذه الفترة مف جانب الشركات الياپانية المتعّددة الجنسيات ألنيا كانت ببساطة لـ تعد تممؾ الموارد البلزمة لمتنافس
 .أماـ صناعة دولة صغيرة كألمانيا الشرقية أّي فرصة لمتنافس في وضع كيذا

مف -عمى نحو مشابو، كاف ىناؾ مشروع تشيكي قادر عمى صنع المجموعة الكاممة مف سمع كيربائية كاف يجري إنتاجيا في الغرب 
لكنو فعؿ ذلؾ بالضرورة بتكاليؼ إنتاج أكبر كثيرا عمى دورات إنتاجو القصيرة مف . الثبلجات وخبّلطات الطعاـ إلى أجيزة الكمپيوتر

مرة أخرى، . الشركات الغربية العمبلقة المتعّددة الجنسيات، التي كاف بوسع كؿ شركة منيا أف تركز عمى جزء فقط مف مجموعة اإلنتاج
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ربما لـ يكف بإمكاف صناعتي السيارات التشيكية واأللمانية الشرقية، المتْيف ال تنتج الواحدة منيما سوى مئات قميمة مف آالؼ السيارات في 
مجموعيا كؿ سنة، أف تحصبل عمى التطوير والتجييز التكنولوچيْيف المفتوحْيف أماـ أعمى عشر شركات غربية متعّددة الجنسيات، كانت 

 .كؿ واحدة منيا تنتج مبلييف السيارات سنويا

أوال، حدثت ُعجوزات عندما وصؿ ىذا التخمؼ إلى أكثر وسائؿ اإلنتاج . كاف لمتخّمؼ المتزايد في التكنولوچيا آثار ىامة في ثبلثة مجاالت
لكف ذلؾ . تقّدما فبصورة متزايدة كاف لـ يعد مف الممكف الحصوؿ عمى أجيزة الكمپيوتر والمعّدات اليندسية المتقدمة إال بشرائيا مف الغرب

الخاّصة بالقوى الغربية " كوكـو"بافتراض أنيا ليست واردة في قائمة -يعني الحصوؿ بطريقة أو بأخرى عمى العممة األجنبية لشرائيا بيا 
 .بالصادرات المحظورة

وقد نجح االتحاد السوڤييتي، حتى منتصؼ الثمانينيات عمى . ثانيا، كاف مف الصعب بصورة متزايدة تحمُّؿ عبء إنتاج األسمحة المتقدمة
وكما أشار . األقؿ، في أف ُيجاري التكنولوچيا العسكرية الغربية، لكف فقط عف طريؽ اإلغارة عمى بقية االقتصاد مف أجؿ الموارد

 :مؤخرا Zaichenko االقتصادي السوڤييتي زايتشنكو

 بمد توجد عنيا إحصاءات موثوقة ىناؾ خمس أو ست دوؿ شرؽ أوسطية فقط تنفؽ عمى الدفاع أكثر مف االتحاد 100مف بيف أكثر مف 
وقد رفع الكفاح الطويؿ لجعؿ ببلدنا أكثر نفوذا في الحمبة الدولية القدرة الدفاعية إلى مستوى لـ يكف مف الممكف تأمينو إال . السوڤييتي

 .[177]...باعتصار كافة الجيود المالية واالقتصادية إلى أقصى حدّ 

كاف االتحاد السوڤييتي قادرا عمى إنتاج الطائرات والدبابات، والمدافع، بجودة ما ينتج منيا في الغرب، لكف فقط عف طريؽ استنزاؼ الموارد 
 .الضرورية لتنمية ناتج عالي الجودة في بقية االقتصاد

، كما (الطعاـ، الكساء، المشروبات الكحولية، اإلسكاف)وأخيرا، حتى حيثما نجحت األنظمة في إشباع االحتياجات المادية األساسية لمعماؿ 
 .[178]في ألمانيا الشرقية وتشيكوسموڤاكيا، لـ يكف بإمكانيا أف تمنع االستياء المتعاظـ بشأف تكمفة وجودة السمع االستيبلكية المعمرة

جعمت نظرية رأسمالية الدولة مف الممكف أف نفيـ، حتى منذ منتصؼ السبعينيات، أنو ال االنفتاح عمى الغرب وال محاولة تقييد مثؿ ىذا 
وقد جعمت أحداث پولندا في أوائؿ . [179]االنفتاح بوسعيمااي ألماني منع انزالؽ الدوؿ الشرقية نحو الركود االقتصادي واألزمة السياسية

 :الثمانينيات الصورة أكثر وضوحا أيضا

كاف  .، كاف االختيار بيف االحتفاظ باالقتصاد المغمؽ واالنفتاح عمى بقية العالـ قد أصبح حقا اختيارا بيف المقبلة والنار1981بحموؿ 
. الخيار األوؿ يعني تعميؽ الركود، والتبديد المتزايد، والعجز عف إشباع مطالب غالبية السكاف، والخطر المتواصؿ لثورة الطبقة العاممة

والتخمي عف الوسائؿ اإلدارية لوقؼ -وكاف الخيار الثاني يعني االرتباط بإيقاع اقتصاد عالمي يتعرض بصورة متزايدة لمركود والكساد 
 في پولندا كانت صدمة شديدة لكافة حكاـ أوروپا 1981-80ذلؾ ىو السبب في أف أزمة . الكساد الذي يقتضي انكماش االقتصاد المحمي

 .[180]لقد أثبتت أنو لـ يكف ىناؾ أّي حؿ سيؿ لممشكبلت التي ُتحدؽ بكؿ دولة. الشرقية
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ستروٍكا " ألاشمت-ما قبل" ـ 15  والپيٌر

كاف ". أزمة-ما قبؿ" كاف االقتصاد في الواقع في حالة 1982يخبرنا قادة االتحاد السوڤييتي اآلف أنو عندما مات بريچنيڤ أخيرا في 
 في المائة في النصؼ الثاني مف 4.3 في المائة في النصؼ األوؿ مف السبعينيات إلى 5.7التقدير الرسمي لمعدؿ النمو قد ىبط مف 

لى   1.8 في المائة إلى 2.2 في المائة إلى 3.1ب  في المائة في بداية الثمانينيات؛ تقّدر الحسابات الغربية ىذا اليبوط 3.6السبعينيات وا 

. باالقتصادات الغربية األكثر تقدما، قد بدأ يتخّمؼ عنيا" المحاؽ"وفي أيٍّ مف الحالتيف، كاف االقتصاد السوڤييتي، بعيدا عف . في المائة
مف تعاظـ تكديس الواليات المتحدة لؤلسمحة خبلؿ سنوات ريجاف األولى، ومف اليبوط في -لكف الضغوط الخارجية عميو كانت تتزايد 

 .األسعار العالمية لمپتروؿ الخاـ وفي اإليرادات التي كاف يمكف لبلتحاد السوڤييتي أْف يشتري بيا الحبوب واآلالت المتقدمة مف الخارج

كاف الجيش قد غاص عميقا في مستنقع حرب في أفغانستاف لـ يكف بمستطاعو أف . في االقتصاد فحسب" األزمة-ما قبؿ"لـ تكف أعراض 
وكاف الكوادر الحزبيوف قد فقدوا آخر . وكانت البلمباالة والفساد منتشرْيف داخؿ البيروقراطية، بما في ذلؾ أفراد أسرة بريچنيؼ ذاتو. يكسبيا

ويتبّيف عمؽ اغتراب غالبية السكاف . بقايا ذلؾ االلتزاـ الريادي ببنية رأسمالية الدولة والذي كاف ال يزاؿ يمكف أف نمقاه في أياـ خروشوڤ
وقد اعترؼ . مف االستيبلؾ المتصاعد لمخمور ومف األنصار المتزايديف، بيف أنشط أفراد الجيؿ األصغر، لموسيقى الروؾ العدمية بمرارة

، الذي تولَّى السمطة بعد بريچنيڤ في Andropov باألخطار التي ينطوي عمييا ىذا الوضع آنذاؾ رئيس المخابرات السوڤييتية، أندروپوڤ
وىذا ىو السبب في أنو جمب جيبل جديدا مف رجاؿ الجياز الحزبي مف األقاليـ إلى قيادة الحزب في موسكو، أصبح جورباتشوڤ . 1982
 .أبرزىـ

وكاف مف الصعوبة بمكاف أف .  كانت أعراض األزمة ممحوظة أكثر مف أّي وقت مضى1985وحينما تولَّى جورباتشوڤ السمطة في 
 .[181"]1985الطابع الدرامي لموضع الذي وجدت الببلد نفسيا فيو في أبريؿ "يتفاَدى النظر بيأس إلى ما وصفو الحزب في الحاؿ بأنو 

. في المركز وفي المحميات عمى السواء واصؿ كثير مف القادة العمؿ بأساليب عتيقة وأثبتوا أنيـ غير ميّيئيف لمعمؿ في األوضاع الجديدة
 .[182]وأصبحت الممارسة الشريرة المتمثمة في خفض أىداؼ الخطط واسعة االنتشار. تدىور االنضباط والنظاـ إلى مستوى ال ُيطاؽ

وفقد نظاـ بعيد المدى ومرتفع . وصؿ بالببلد إلى حافة أزمة اقتصادية: الذي كاف قد" الركود"ووصؼ الحزب عيد بريچنيؼ بأنو عيد 
وكّؼ اإلنتاج، والكفاءة،  ...وأصبحت بنيتو ومعرفتو المتخصصة متعارضتيف مع المتطمبات الحديثة. اإلنفاؽ لئلدارة االقتصادية فائدتو

 .[183]...ومستويات المعيشة عف النموّ 

االقتصادية مستخدمًة نفس األساليب التي كاف أندروپوڤ قد " إعادة البناء"في عاميا األوؿ حاولت قيادة جورباتشوڤ الجديدة تحقيؽ 
كانت . حمبلت حازمة موّجية مف القمة، تستخدـ الجياز القائـ فحسب في محاولة لدفع الناس إلى أف يكونوا أكثر جدا ومثابرة-استخدميا 

غبلؽ ثمثي منافذ البيع، وتدمير آالؼ األكرات مف  ىناؾ حممة ضّد األثر الضار المزعـو لمخمور عمى اإلنتاجية شممت رفع األسعار، وا 
وكاف ىناؾ ىجـو ضار عمى الفساد بيف الكثيريف مف الجيؿ القديـ مف بيروقراطّيي الحزب الذيف كانوا قد استمروا في السمطة طواؿ . الكرـو

وكاف ىناؾ إنشاء ىيئة مركزية لفحص جودة ناتج المشروعات، ولخفض أجور أولئؾ الذيف يعمموف في مشروعات . عقدْي حكـ بريچنيؼ
بؿ كاف ىناؾ نداء مف جورباتشوڤ إلى الشعب يطالبو فيو باالقتداء بحركة ستاليف الستاخانوڤية في . ذات جودة منخفضة

 .[184]الثبلثينيات

 أصبح أغمب المجموعة التي تحيط بجورباتشوڤ مقتنعيف بأف 1986وخبلؿ . لكف محاوالت إعادة تنظيـ االقتصاد بصورة جذرية لـ تنجح
وقد أدركوا أف ىذا ال يمكف تحقيقو دوف . اإلدارية ذاتيا-الطريقة الوحيدة لتغيير االقتصاد تتمثؿ في تحقيؽ تحّوؿ كّمي في البيئة البيروقراطية

كاف البيروقراطيوف المحافظوف، كما قيؿ، يعرقموف الپيريسترويكا، وكاف البد مف . إدخاؿ تغييرات ذات طبيعة سياسية وكذلؾ اقتصادية
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 .مقاومة محاوالتيـ بالسماح لوسائؿ اإلعبلـ بإلقاء الضوء عمى نشاطاتيـ مف خبلؿ الجبلسنوست

أوال، إعادة بناء اإلنتاج بعيدا عف التجييزات . اشتمؿ البرنامج االقتصادي لمپيريسترويكا، كبداية، عمى ثبلثة اتجاىات مترابطة لمتغيير
دخاؿ العمؿ بنظاـ . واآلالت القديمة إلحبلؿ تجييزات وآالت جديدة محميا وكاف تحقيؽ ىذا يقتضي إغبلؽ مصانع وطرد عماؿ مف جية وا 

وحتى ذلؾ الحيف كاف ىناؾ أكثر مف .  مميوف مف الخدمة16وأخيرا كاف المقصود بيذا أف يستتبع فصؿ . الثبلث ورديات مف جية أخرى
بداؿ البيروقراطييف . [185]ثبلثة مبلييف حالة فصؿ ثانيا، الخفض التدريجي لحجـ الجياز البيروقراطي الذي يسيطر عمى الصناعة وا 

أخيرا، . وكاف مف شأف حرية النقد المتزايدة في وسائؿ اإلعبلـ أف تساعد عمى ذلؾ. والمديريف غير المبلئميف أو غير األكفاء أو الفاسديف
لمتنسيؽ " األوامر"ومحّؿ استخداـ أساليب . إحبلؿ الجيود القائمة عمى قوى السوؽ محّؿ الجيود البيروقراطية لجعؿ الصناعة ذات كفاءة

حيث تتوّصؿ المشروعات بحرية إلى تعاقدات عمى ناتج بعضيا " األفقية"لجيود مختمؼ المشروعات كاف ينبغي إحبلؿ الصبلت " الرأسي"
وكاف مف شأف السعي وراء أقصى األرباح أف يقود مديري كؿ مشروع، كما زعموا، إلى تشجيع االستخداـ الفّعاؿ لمموارد والتبّني . اآلخر

  .السريع لتقنيات جديدة

فاالنتقاؿ مف التنسيؽ باألوامر إلى التنسيؽ بالسوؽ كاف مف شأنو أْف  .كاف مف المستيدؼ أف تكوف العناصر الثبلثة معتمدة عمى بعضيا
وكاف ضرب طبقات السيطرة البيروقراطية شرطا . يكشؼ أّي تجييزات ىي األكثر كفاءة وأف يعطي المديريف حافزا عمى تركيز اإلنتاج فييا

لكف األمور لـ . مسبقا لبلنتقاؿ إلى الصبلت األفقية، التي كاف مف شأنيا بدورىا أْف ُتمقي الضوء عمى كفاءة أو عدـ كفاءة المديريف األفراد
 . إلى أّي ارتفاع سحري في مستوى الكفاءة1988ولـ يقد اإلحبلؿ الجزئي لمصبلت األفقية محؿ الرأسية في . تنتو إلى ما ىو مأموؿ

 في 1989كؿ شيء في االقتصاد يعاني مف نقص اإلمداد، كما استنتج تقرير في يناير .. مشكمة إمداد السكاف بالطعاـ ازدادت سوًءا
وتحدث التقرير عف عدد متزايد مف السمع التي تعاني مف نقص اإلمداد، وعف نقص مميوني متر . التميڤزيوف مف اجتماع لمجمس الوزراء

 .[186]مربع عف مساحة اإلسكاف المستيدفة في الخطة، وعف ىبوط في عدد ما افتُتح مف منشآت األطفاؿ الجديدة لمرحمة ما قبؿ المدرسة

وكاف كثير . [187]"ال فائدة مف ذلؾ-ال المصانع وال الدكاكيف ليا أّي مصمحة في توفير سمع رخيصة . "وكانت األسعار ُتواصؿ االرتفاع
وحيثما كانوا غير قادريف . مف المديريف قد اكتشفوا أف بإمكانيـ أف يزيدوا أرباحيـ، وعبلواتيـ الخاصة، ببساطة عف طريؽ رفع أسعارىا
لكْف، مادامت السمع التي . عمى أف يفعموا ذلؾ مباشرة، كانوا يتحولوف مف إنتاج المجموعات الرخيصة البيع مف السمع إلى أخرى أغمى

 .ينتجيا مشروع الزمة بشّدة كمدخبلت في مشروع آخر، فقد أدَّى ىذا إلى الفوضى في كؿ اتجاه

وفي ربيع . واألىـ مف ذلؾ أف العبلنية، التي رآىا جورباتشوڤ ضرورية إذا كاف لو أف ُينجز إعادة البناء، زادت مف المشكبلت االقتصادية
.  كاف جورباتشوڤ قادرا عمى أف يستخدـ شعار الجبلسنوست كسبلح ضّد المحاوالت المحافظة لمحّد مف الپيريسترويكا1988وأوائؿ صيؼ 

وخبلؿ اإلعداد السريع لمكونفرنس الحزبي الخاص منح جورباتشوڤ وسائؿ اإلعبلـ في موسكو حرية التصرؼ في كشؼ الفساد، والوحشية، 
وأدَّى بآخريف كثيريف إلى التظاىر بالحماس . وقد أدَّى ىذا الضغط إلى إعادة انتخاب قميؿ مف المندوبيف إلى الكونفرنس. وعدـ الكفاءة
المحافظة في المكتب السياسي  Ligachev وخرج جورباتشوڤ منتصرا مف الكونفرنس، بينما أصبحت مجموعة ليجاتشيڤ. إلعادة البناء

كما تبّيف بصورة نابضة بالحياة بعد ذلؾ بشيريف اثنيف عندما أخرجتيـ المجنة المركزية مف المناصب الرئيسية ومنحت -تعتمد عمى رضاه 
 .جورباتشوڤ نفسو رئاسة الدولة

وقد صعد خبلؿ سنوات خروشوڤ وبريچنيڤ عف  .اإلدارية-كاف نجاح جورباتشوڤ السياسي بكاممو ضمف إطار البيروقراطية السياسية
طريؽ تعّمـ كيؼ يفوز بالحظوة عند أولئؾ الذيف فوقو، وكيؼ يناور ضّد أولئؾ الذيف إلى جانبو، وكيؼ ُيخضع باإلرىاب أولئؾ الذيف 

وقد . باإلضافة إلى مياراتو الكبيرة كداعية-وكانت ىذه ميارات استخدميا جورباتشوڤ إلى أقصى حّد طواؿ شيور الربيع والصيؼ . تحتو
مكنتو ىذه الميارات مف أف يقـو بمناورة ضّد خصومو األمر الذي ركز سمطة ضخمة في يديو ىو وأْرَسى، كما أعتقد، أساس ىجـو جديد 
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 .ضّد أولئؾ البيروقراطييف الذيف تحت والذيف كاف بإمكانيـ أف يعرقموا إعادة البناء

كيؼ ينبغي التعامؿ مع ردود أفعاؿ مبلييف الناس خارج البيروقراطية الحاكمة مادامت -عمى أف تمؾ الميارات لـ تييئو لشيء أخر 
وكاف الوعد الباىت . الجبلسنوست قد منحتيـ، لممرة األولى منذ أواخر العشرينيات، إمكانية مناقشة الشروط التي يعيشوف في ظميا

 .بالجبلسنوست مف فوؽ كافيا إلطبلؽ موجة ضخمة مف الجبلسنوست مف تحت

 في بداية األمر بدا ىذا وكأنو أساسا ظاىرة محصورة داخؿ إنتمچنسيا موسكو، وكاف ىؤالء ىاميف بقدر ما كانوا يؤثروف في محتويات 
لكنيـ أيضا مجموعة متميزة نسبيا . الصحؼ، ومحطات التميڤزيوف واإلذاعة، وسياسات دور صناعة األفبلـ السينمائية، في عمـو االتحاد
سوڤييتسكايا راسييا ل وقد بّيف حادث ا. ومعزولة تماما عف غالبية الشعب حتى في موسكو، إذا تركنا جانبا كؿ أنحاء بقية االتحاد السوڤييتي

. تـ إجبارىـ فجأة عمى ثبلثة أسابيع مف الصمت مف خبلؿ تحرُّؾ معاد مف قسـ واحد فقط مف القيادة: كيؼ أمكف إخضاع معظيـ بسيولة
المزعـو في المكتب السياسي، " الميبرالي"وطالب العضو . وقاـ جورباتشوڤ بتحركاتو ىو لتيدئتيـ بعد نجاحاتو في كونفرنس الحزب

ثارة االنفعاالت، "ويمنعوا " مسؤولة"، رؤساء وسائؿ اإلعبلـ بأف يؤمّْنوا تغطية صحفية Yakovlevياكوڤميڤ  محاوالت إلياب المشاعر، وا 
المعالجات اآلتية مف مواقع "وحّث عمى مقاومة ". وبذر بذور الشؾ القومي واالجتماعي، ودفع مختمؼ المجموعات االجتماعية إلى التصادـ

واسُتخدمت مفرزة شرطة تشكمت حديثا . [188]"شكبل خطيرا لمغاية مف أشكاؿ الطفيمية االجتماعية"والتي كانت " غير واقعية، ومتطّرفة
 أغسطس، ومكّف مرسـو جديد السمطات مف سجف منظمي 7لوضع حّد لمظاىرات مثؿ تمؾ التي نظميا االتحاد الديمقراطي في 

كذريعة لتقييد مطبوعات القسـ اإلصبلحي مف الصحافة، مثؿ مجمة " نقص ورؽ الصحؼ"ثـ اسُتخدـ ". المظاىرات غير المصرح بيا"
 .األسبوعية Oganyek أوجانييؾ

أحّس جورباتشوڤ بكؿ وضوح أنو ال يمكنو . كانت ىذه محاوالت لمحّد مف تأثير الرأي العاـ الراديكالي في موسكو، وليس إليقافو حيث ىو
كاف ال يزاؿ يحتاج إلى أف يشوه سمعتيـ بالحقيقة البشعة الخاصة بعيدْي . أف يفعؿ ذلؾ دوف تشجيع درجة مف إحياء خصومو المحافظيف

وكاف ذلؾ يعني السماح لوسائؿ اإلعبلـ بنشر سيؿ المفاجآت حوؿ ما كانتو الحياة في االتحاد السوڤييتي في واقع األمر . ستاليف وبريچنيؼ
حوؿ اإلعدامات ومعسكرات العمؿ، حوؿ تيجير الشعوب والمجاعات، حوؿ المحاكمات اليزلية واإلعدامات بالجممة في عيد ستاليف، -

 .حوؿ الفساد بالجممة وانعداـ الكفاءة في سنوات بريچنيڤ

كانت آالؼ المجموعات . األكثر أىمية، مع ذلؾ، ما كاف يحدث خارج موسكو، في الحواضر والمدف في كؿ أنحاء االتحاد السوڤييتي
، وكانت تتمحور في كثير مف األحياف حوؿ أفراد مسجونيف أو وقعوا ضحايا 1987الصغيرة غير الرسمية تنظـ نفسيا فعبل في أواخر 

التموث مف مصنع محمي، المخاطر -وسوؼ تحّرض ىذه المجموعات حوؿ قضايا محمية . في الستينيات والسبعينيات" االنشقاؽ"بتيمة 
. المتوقعة مف محطة طاقة نووية، فساد مفّوض سياسي محمي، التمييز ضد لغة محمية، مصير أشخاص محمييف خبلؿ سنوات ستاليف

وفي بعض المناسبات جذبت ىذه الجماعات مئات أو حتى آالؼ األشخاص إلى الشوارع وأجبرت الصحافة المحمية عمى االعتراؼ 
 .بوجودىا

وفجأة قدمت المجادالت التي دارت في سياؽ اإلعداد لمكونفرنس الحزبي الخاص فرصة ليذه الجماعات لمنشاط الجماىيري الحقيقي عندما 
وفجأة أمكف لتمؾ  .أعطت أقساـ مف الجياز الضوء األخضر لشف حممة ضّد تعييف شخصيات فاسدة أو غير شعبية بوجو خاص كنواب

وكما الحظ المعارض اليساري . المجموعات الصغيرة التي استغمت ىذه الثغرة أف تجد نفسيا تقود مظاىرات احتجاج تصؿ قوتيا إلى آالؼ
وفي كؿ مكاف تقريبا بدأ المحتّجوف في طرح أسئمة تجاوزت مسألة شخص ". اجتاحت الببلد موجة مف المظاىرات "[189]كاجارليتسكى

بدا أف تيار الُخطب التي ُتْمَقي في االجتماع الجماىيري   شخص في ياروسبلڤ،5000وعمى سبيؿ المثاؿ، في اجتماع ضـ . المندوب
كاف الناس يتحدثوف ليس فقط عف اإلجراءات االنتخابية لمكونفرنس الحزبي، بؿ أيضا عف اإلمدادات اليزيمة في المدينة، . الحاشد ببل نياية
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كما ُعرضت عمى المؤل مظالـ . وحوؿ العجز الحاد في المستشفيات واإلسكاف، وحوؿ حاالت انتياؾ مبادئ اإلنصاؼ االجتماعي
 .[190]وأخذت كومة طمبات اإلذف بالكبلـ تعمو وتعمو. شخصية

سارعت " آلية دائمة لمقارنة اآلراء لمنقد والنقد الذاتي في الحزب والمجتمع"وعندما قالت قيادة الحزب لمكونفرنس أنو ينبغي أف تكوف ىناؾ 
لكف المواجية كانت قائمة . [191]"ال ينبغي أف تقود إلى مواجية سياسية، إلى شقاؽ بيف القوى االجتماعية... المناقشات"إلى إضافة أف 

كما . فعبل فباإلضافة إلى انفجار السخط بيف القوميات غير الروسية كاف ىناؾ اندفاع متواصؿ إلى االحتجاجات في طوؿ الببلد وعرضيا
 .وقع ىنا وىناؾ قميؿ مف اإلضرابات غير المعمنة عادة، والقصيرة لمغاية عادة، حوؿ األجور وشروط العمؿ

وفي غياب يد حازمة مف المركز تسيطر عمى الجميع تماما، أحّس البيروقراطيوف الذيف يديروف المشروعات والحكومة المحمية بأف السبيؿ 
ُقطعت الوعود بمنح حقوؽ قومية أوسع، . الوحيد لبلحتفاظ بسيطرتيـ عمى أولئؾ الذيف تحتيـ ىو التسميـ ببعض ىذه الضغوط عمى األقؿ

 .وبإغبلؽ المصانع األكثر تمويثا، وبرفع اإلنفاؽ عمى األجور، واإلسكاف، والتعميـ، والصحة

 ارتفعت الدخوؿ 1988وفي . وىكذا ففي حيف فشؿ اإلصبلح في رفع ناتج االقتصاد، ارتفع فجأة مقدار إنفاؽ الحكومات والمشروعات
 : بما يمي1989وتـ إببلغ اجتماع لمجمس الوزراء في أوائؿ .  في المائة فقط3.5ب  في المائة، والناتج الصناعي 8.5بحوالي 

بمغ عرض النقود أبعادا حرجة، فتضاعؼ .  مميوف روبؿ184000ب عمى مدى ثبلث سنوات مف ميزانية الخطة تجاوز اإلنفاؽ الدخؿ 
وكاف ىناؾ ارتفاع في عجز ... حجمو بالمقارنة مع السنة السابقة، وتجاوز بأربعة أضعاؼ الرقـ الوسطي لمخطة الخمسية الحادية عشرة

 .[192]...ميزاف المدفوعات

فمف جية، ىناؾ ضغط مف جانب . أحدث مثؿ ىذا االحتداد المفاجئ لؤلزمة االقتصادية تشوشا بيف صفوؼ أولئؾ الممتزميف باإلصبلح
البيروقراطييف الكثيريف جدا مف ذوي العقمية المحافظة في الحكومة والصناعة مف أجؿ إعادة العمؿ باألساليب القديمة لمرقابة الممركزة، 

وقامت قيادة . باستخداـ البمطجة مف أعمى لجعؿ المديريف في كؿ مشروع ينتجوف المدخبلت التي يطمبيا المديروف في مشروعات أخرى
 .الحزب بتحّوؿ محدود في ىذا االتجاه عف طريؽ فرض ضوابط سعرية جديدة عمى سمع كثيرة وحظر تصدير سمع استيبلكية بعينيا

مف جية أخرى، كاف ىناؾ ضغط مف أجؿ مزيد مف اإلصبلح مف جانب االقتصادييف الذيف زعموا أف منافسة أكثر بيف المشروعات ثـ 
منافسة مباشرة، في نياية المطاؼ، بيف الشركات داخؿ روسيا وتمؾ التي في أماكف أخرى في االقتصاد العالمي يمكنيما وحدىما إجبار 

 .المديريف عمى أف يكونوا أكفأ وعمى أف ينتجوا األشياء المطموبة

كانت تعرؼ أف نظاـ البمطجة . لـ تعرؼ القيادة في أّي اتجاه تسير، ألنيا استطاعت أف ترى مشكبلت ىائمة في كّؿ مف المقاربتيف
لكنيا كانت تعرؼ أيضا أف القياـ بانعطاؼ جذري في اتجاه السوؽ يمكنو أف يدّمر ". األزمة-ما قبؿ"الممركزة أدَّى مف قبؿ إلى وضع 

أدت : المحدود أكثر والمتمثمة في السماح لكؿ األسعار باالرتفاع واجيت عقبة ىائمة" السوؽ"وحتى سياسة  .أقساما بأكمميا مف الصناعة
وكما عبر مستشار جورباتشوڤ، أجابيچياف، . ، إلى ثورات عمالية ضخمة1980، و1976، و1970ارتفاعات أسعار كيذه في پولندا في 

 .ينبغي تأجيمو لمدة ثبلث أو أربع سنوات" النتائج االجتماعية"لكف بسبب " ضروري... إصبلح أسعار القّطاعي: "1989في أوائؿ 

وكما اشتكى جورباتشوڤ . لـ يؤد إبداؿ البيروقراطييف القدماء، وغير األكفاء، والفاسديف، حتى إلى تغّير جوىري في أداء البيروقراطية ككؿ
 :ذاتو

 في المائة مف السكرتيريف األوائؿ لمجاف الحزببية في المناطؽ اإلدارية ومف رؤساء المجاف التنفيذية 61 في المائة مف وزرائنا، و66حوالي 
لكف الماضي ...  في المائة مف السكرتيريف األوائؿ لمجاف الحزبية في المدف واألقاليـ أشخاص جدد63السوڤييتية في المناطؽ اإلدارية، و

ويسعى كثير مف الناس وراء ... فاىتماميـ األوؿ ينصّب عمى خط تميفوف حكومي مباشر، ومباف جيدة، وسيارة وىممجرا... ترؾ أثره عمييـ
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 .[193]مصالحيـ الذاتية األنانية الخاصة، لكنيـ يريدوف تنميتيا متخّفيف في القناع المبلئـ المتمثؿ في االىتماـ بالشعب واالشتراكية

فأولئؾ الذيف عّينيـ جورباتشوڤ بنفسو تصّدوا لو وانتقدوه في اجتماعات المجنة المركزية . بعد ذلؾ بثمانية عشر شيرا لـ يكف شيء قد تغّير
تدابير طوارئ لمسنتيف التاليتيف األمر الذي منح  Ryzhkov ومف أجؿ وقؼ االنييار االقتصادي، أدخؿ ريچكوڤ". االستقرار"ألنو لـ يوفر 

وسرعاف ما اتّيمو االقتصاديوف . المركز سيطرة ضخمة عمى الخطط االستثمارية لممشروعات، وسمطات التسعير، والتجارة الخارجية
 .[194]في اإلدارة االقتصادية" األوامرية"و "الرأسية"المؤيدوف لمسوؽ بالعودة إلى األساليب 
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وعندما تفعؿ ىذه العناصر ذلؾ فإف . عندما تفقد العناصر التي تكّوف أّي آلة بيروقراطية كبيرة ثقتيا بزعمائيا فإنيا تستدير لتياجـ بعضيا
ظّؿ . أولئؾ الذيف سيطرت عمييـ في الماضي يبدأوف، بما يعّد في بداية األمر طريقة مشّوشة ومرتبكة، في اإللحاح في المطالبة بحقوقيـ

والواقع أف أقوى َعَرض مف أعراض فقداف الثقة بجورباتشوڤ ىو النزوع . ىذا يحدث في االتحاد السوڤييتي عمى مدى السنتيف األخيرتيف
 .المسألة القومية-إلى التفّتت الداخمي لبلتحاد السوڤييتي 

كافة "عمى سبيؿ المثاؿ، أكد إيريؾ ىوبسباـو أف . إنيا مسألة نجد اليسار مشوشا بشأنيا عالميا في أكثر األحياف بصورة تدعو إلى اليأس
العقبلنية بكؿ "وأف النزعة القومية لدى شعوب كاألرمف " األجزاء األخرى مف اإلمپراطورية الروسية أفضؿ حاال بوجو عاـ مف روسيا ذاتيا

 .[195]"معنى الكممة

ويعني ىذا تجاىؿ الطريقة التي واصؿ بيا ستاليف بصورة منيجية سياسة ترويٍس لمشعوب غير الروسية كجزء مف عممية تعزيز قبضة 
 17وقد طّير ستاليف قوميات األقميات مف مواقع السمطة، إلى حد أنو في أواخر الثبلثينيات كاف . البيروقراطية المركزية، الناطقة بالروسية

وصفَّى ستاليف جسديا مثقفي ىذه القوميات وقاـ بتيجير أمـ . [196] موظؼ في القوقاز الشمالي مف المواطنيف المحمييف1310فقط مف 
النزعة القومية البرچوازية "، لكنو فصؿ كثيرا مف القادة الحزبييف المحمييف بتيمة [197]وكاف خروشوڤ أقؿ وحشية. بأكمميا آالؼ األمياؿ

وفي ظؿ بريچنيؼ ُسمح لقادة بعض الجميوريات بأف يمعبوا عمى سمات ثقافية بعينيا لمقومية المسيطرة محميا لكْف دوف . [198]"الصغيرة
مناقشة لمسيطرة الشاممة عمى االتحاد السوڤييتي مف جانب البيروقراطييف الروس، والتي يعبر عنيا محميا وجود السكرتيريف الحزبييف الثانيف 

أما حؽ استخداـ المغات غير الروسية فقد داسوه باألقداـ منذ أواخر العشرينيات فصاعدا، وال شؾ في . الذيف كانوا دائما تقريبا مف الروس
أعمف أغمبية سكاف العاصمة : أف التسامح إزاء لغات األقميات في ظّؿ بريچنيؼ لـ ُيرجع ىذه المغات إلى المساواة مع المغة الروسية

األوكرانية، كييؼ، أف لغتيـ القومية ىي المغة األوكرانية، ومع ذلؾ لـ يكف يّدرس بيا سوى ُخْمس المدارس؛ وفي قيرغيزيا ليست ىناؾ 
روضة أطفاؿ واحدة تستخدـ المغة المحمية في المناطؽ الحضرية؛ وفي مولداڤيا تـ إجبار الناس عمى أف يكتبوا ويقرأوا المغة مستخدميف 

حروؼ اليجاء الروسية، وليس حروؼ اليجاء الرومانية التي كانت سائدة حتى أواخر الثبلثينيات والتي كانت ال تزاؿ مستخدمة لنفس المغة 
 .في رومانيا المجاورة

لقد أدت أيضا إلى تعميؽ مشاعرىـ . لكف النزعة القومية فعمت أكثر مف مجرد توفير وسيمة لمناس لبلحتجاج عمى االضطياد القومي
والواقع أف مؤسسات عمـو االتحاد والتي تييمف عمى الببلد . باالغتراب عف أولئؾ الذيف كانوا يديروف الدولة المركزية والمشروعات العمبلقة

. فعضواف فقط مف أعضاء المكتب السياسي مف غير الروس. مف بقية السبلڤييف- إلى مدى أقؿ-تتكّوف بأغمبيتيا الساحقة مف روس، أو 
 مميونا أما غير الروس الذيف 18 في المائة مف عضوية الحزب التي تبمغ 59.7ويؤّلؼ الروس أقّؿ قميبل مف نصؼ السكاف لكنيـ يشكموف 

 .يريدوف أف يحققوا نجاحا ألنفسيـ فإف عمييـ أف يفعموا ذلؾ عف طريؽ التكّيؼ مع القومية المسيطرة وقبوؿ ما ىو، في نظرىـ، لغة أجنبية

وفي السبعينيات . منيا في روسيا نفسيا- لكف ليس في البمطيؽ-عبلوة عمى ذلؾ فإف األوضاع أسوأ في المتوسط في معظـ الجميوريات 
 91 في المائة في أوزبكستاف، و76 في المائة فقط مف متوسط االتحاد السوڤييتي ككؿ في آذربيچاف، 76كانت مستويات المعيشة تمثؿ 

 في المائة 80ورغـ أف معدؿ وفيات األطفاؿ كاف أدنى في التڤيا مما في جميورية روسيا، فقد كاف أعمى . [199]في المائة في كازاخستاف
 .[200]وكاف المعدؿ أعمى بنسبة الضعؼ في تبميسي، عاصمة چورچيا، مما في لينينجراد.  في المائة في أرمينيا40في آذربيچاف و

واألىـ مف ذلؾ  .في ظّؿ مثؿ ىذه الظروؼ، مف السيؿ جدا أف ينظر الناس إلى المشكبلت االجتماعية وكأنيا ناتجة عف التمييز القومي
ربما استطاعت مظاىرة محمية أف تكّيؼ لمضغط مجمس : عمى مستوى الجميورية يقّدـ مركزا سيبل لمتحريض" إثنية"أف وجود مؤسسات 
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 .سوڤييت في جميورية محمية أو لجنة مركزية لمشروع في العمؿ بطريقة لـ تكف ممكنة مع السمطة المركزية في موسكو

 والواقع أف مجئ المظالـ القومية واالجتماعية معا ىو الذي أدَّى عمى وجو الدقة إلى التعبير األشد مرارة عف النزعة القومية في أرمينيا 
وفيما يتعمؽ باألوضاع في كاراباخ، وفي آذربيچاف ككؿ، وفي أرمينيا فإنيا كميا أسوأ إلى حد كبير مف المتوسط الخاص . وآذربيچاف

 :1988وفي يوليو . باالتحاد السوڤييتي ككؿ

ولـ تتخذ وجية قومية إال . روت إزڤستيا أف احتجاجات كاراباخ بدأت كاحتجاجات ضّد سوء اإلدارة الكارثي واألوضاع االقتصادية البائسة
 ...فيما بعد

ونصؼ اأُلسر الفبلحية ال تممؾ  .وقالت الصحيفة إف المحـ والزبد تـ توزيعيما بالحصص لفترة طويمة، وذلؾ رغـ أف كاراباخ إقميـ زراعي
، ... أّي أبقار، وثمثيا ال تممؾ أّي حيوانات عمى اإلطبلؽ وال يممؾ الناس في ستيپاناكيرت مياىا جارية إال لمدة ساعة واحدة في اليـو

 .[201]...بسبب اإلمدادات غير الكافية

. 1988ووصؼ تقرير أنباء موسكو األوضاع المعيشية ألولئؾ الذيف اشتركوا في أعماؿ الشغب المعادية لؤلرمف في سومجايت في فبراير 
 .كانوا يعيشوف إما في بيوت شباب أشبو بالثكنات أو عمى طريقة العالـ الثالث في مدف األكواخ

وكانوا ىـ المحظوظيف، ألف اآلخريف كاف عمييـ أف يقنعوا بمدف األكواخ .  بيتا مف بيوت الشباب في مدينة واحدة صغيرة55كاف ىناؾ 
الكوكؿ، وكتؿ األسمنت المسمح التي فييا عيوب، بجوار مصانع تقذؼ الدخاف،  [حيواف]المصنوعة مف ألواح الصفيح القديـ، وأصداؼ 

ولوال الغسيؿ المنشور عمى الحباؿ وىوائيات التميڤزيوف البارزة مف األرض ما كاف بإمكاننا مطمقا أف نخّمف أف أناسا ... والسناج، والرماد
 ...يعيشوف ىناؾ

أْي أنيـ ]" غير منخرطيف في عمؿ نافع اجتماعيا" شخص في آذربيچاف ككؿ 250000أشارت صحيفة في باكو إلى أف ىناؾ 
 :ونقؿ راديو باكو عف كونفرنس حزب رسمي حوؿ التمييز ضّد المغة اآلذيرية لصالح الروسية ما يمي. [202][عاطموف

وكاف ىناؾ نقد قاس ... ظمت مشكبلت كثيرة في حقؿ المغة، والتاريخ، والثقافة، والحياة الروحية لمشعب، ميممًة لفترة طويمة مف الزمف
والواقع أف إعداد األوراؽ الرسمية بالمغة . لبعض المزارع والييئات السوڤييتية التي تقّمص بصورة مفتعمة مجاؿ استعماؿ المغة اآلذيرية

، وفروعيا، والنقابات اإلبداعية، ووزارات التعميـ والثقافة، ومجالس ... اآلذيرية وتنظيـ مراسبلت األعماؿ ميمبلف كما أف أكاديمية العمـو
 .[203]...اإلدارة الرئيسية وأقساـ الخدمات، تُبدي إىماال في تطبيؽ معايير عممية

تخّص كاراباخ بؿ كانت ضّد التموث المروّْع في يريڤاف والذي ُيحدثو مصنعاف كيماوياف  1987لـ تكف االحتجاجات األولى في أرمينيا في 
استيبلؾ الفرد مف المحـ ومنتجات المحـ أقؿ "وفي أرمينيا ككؿ، ُأبمغ اجتماع لمحزب الحاكـ أف . ويتسّرب مف محطة طاقة نووية مجاورة

 في المائة مف المعّدؿ الغذائي المنصوح 50 في المائة مف متوّسط االتحاد واستيبلؾ كافة منتجات األلباف يبمغ في مجموعو 24بنسبة 
عف تمؾ البلزمة كانت تُْبَنى كؿ سنة، وأف إنتاج السمع االستيبلكية كاف أقؿ مف أىداؼ الخطة بما قيمتو  12000ب ، وأف مساكف أقؿ "بو
وتكّشفت حقيقة مواصفات البناء في الجميورية بالطريقة األشد ترويعا مف خبلؿ الدمار الذي أحدثو الزلزاؿ في . [204] مميوف روبؿ80

 .1988ديسمبر 

!( 1986عف )كشفت الپرافدا أف أحدث األرقاـ . وأفضؿ تعميؽ عمى األوضاع في ىاتيف الجميوريتيف يتمثؿ في األرقاـ الخاصة بالبطالة
االنتقاؿ إلى االستقبلؿ "وكاف ذلؾ قبؿ أف يؤدي - في المائة في أرمينيا 18 في المائة في آذربيچاف و27.6تبّيف أف نسبة العاطميف بمغت 

وبوجو اإلجماؿ ىناؾ ستة مبلييف مف الشباف بدوف . [205]إلى أف يفقد ثبلثة مبلييف شخص في االتحاد السوڤييتي ككؿ أعماليـ" المالي
 .[206]أعماؿ في جميوريات آسيا الوسطى وكازاخستاف
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وال يكاد يدىشنا أف الحركات القومية ازدادت اتساعا وجذرية عندما فقد الناس في األقاليـ األكثر فقرا أّي أوىاـ بأف الپيريسترويكا يمكف أف 
أما في الجميوريات األكثر غًنى فكمما بدت مشكبلت االتحاد السوڤييتي ككؿ صعبة العبلج، بدا  .تحّسف أوضاعيـ االقتصادية واالجتماعية

 .االنفصاؿ، أو االستقبلؿ االقتصادي عمى األقؿ، أشبو بطوؽ نجاة لئلفبلت مف السفينة الغارقة

لقد قّدمت أيضا لؤلقساـ المحمية مف البيروقراطية الحاكمة سبيبل إلى . لكف النزعة القومية لـ تكف مجّرد تعبير عفوي عف السخط الشعبي
، أشارت تقارير في 1988وفي فترة مذبحة سومجايت في أوائؿ . محاولة حْرؼ النقد بعيدا عف أنفسيـ، نحو جماعات إثنية أخرى

الصحافة الروسية إلى أف قادة حزبييف محّمييف وقيادات شرطة قد شجعوا أشخاصا عف عمد عمى االعتداء عمى السكاف األرمف في المدينة؛ 
 استشيدت صحؼ غربية بزعماء الجبية الشعبية اآلذربيچانية حيث يزعموف أف موظفي الحزب المحمييف، وليس ىؤالء 1990وفي بداية 

وفي جميورية تضاعفت . [207]وىو زعـ قبمو اليسار الراديكالي في موسكو-الزعماء، ىـ الذيف كانوا يحرضوف عمى اليجـو عمى األرمف 
 الجئ، لـ يكف بإمكانيـ أف يجدوا ال المنازؿ وال األعماؿ، كاف 200000فييا مشكمة البطالة ومشكمة أوضاع اإلسكاف المرّوعة بوصوؿ 

  .مف السيؿ تماما توجيو الغضب ضّد عشرات اآلالؼ مف العماؿ األرمف وبعيدا عف امتيازات البيروقراطية المحمية

كاف ستاليف قد وّطد سمطتو بسياسة فّرْؽ َتُسْد التي سمحت لمقومية السائدة في كؿ جميورية باضطياد قوميات األقميات في الوقت الذي 
بفتح )واآلف يتخذ استيقاظ األقميات المضطيدة . تعاني فيو ىذه القومية السائدة ذاتيا عمى أيدي البيروقراطية المركزية الناطقة بالروسية

بسيولة صورة توجيو ىذه األقميات مشاعر استيائيا ضد بعضيا، كما حدث عندما قاتؿ القوميوف الچورچيوف لقمع األبخازّييف في  (الياء
الوقت الذي كانوا يحتجوف ضّد اضطياد موسكو ليـ، أو عندما شّف األوزبؾ مذابح ضد المسكيتييف الذيف كاف ستاليف قد ىّجرىـ إلى 

 .أوزبكستاف

لقد قّدمت مسألة المغة بوجو خاص . ولـ يحدث في آذربيچاف فقد أف سعت أقساـ مف الجياز الحزبي المحمي إلى استغبلؿ ىذه الخصومات
فقد أمكف لتمؾ األقساـ مف البيروقراطية والناطقة بالمغة المحمية أف تتبنَّى القضية، وأف تحصؿ عمى التأييد الشعبي . إمكانية لمقياـ بذلؾ

بمحاربة شكؿ حقيقي جدا مف االضطياد، وأف تحّولو بعد ذلؾ إلى سبلح لتعزيز نجاحاتيا عمى حساب أولئؾ الذيف ال ينطقوف بالمغة 
وكاف بإمكاف ىذا بدوره أف يعود بالفائدة عمى البيروقراطييف . المحمية، سواء أكانوا ناطقيف بالروسية أو بغيرىا مف لغات األقميات المحمية

ورغـ أف ىذه األقميات كانت تشتمؿ عمى رجاؿ أجيزة -وكانت ىناؾ أقميات ناطقة بالروسية في كؿ الجميوريات تقريبا . الناطقيف بالروسية
حزبية ومديري مشروعات متميزيف لمغاية وكاف بوسعيـ أف يستبدوا بأولئؾ الذيف تحتيـ والذيت كانت تشتمؿ عمى رجاؿ أجيزة حزبية 

ومديري مشروعات متميزيف لمغاية وكاف بوسعيرىا مف لغات األقميات اف ينطقوف بالمغة المحمية، فقد كانت تشتمؿ أيضا عمى كثير مف 
 .العماؿ الناطقيف بالروسية والذيف يتولوف عددا مف أكثر األعماؿ بؤسا في الصناعة الثقيمة

والواقع أف قدرة البيروقراطيات المحمية عمى استغبلؿ النزعة القومية ألىدافيا الخاصة قد أدت ببعض األشخاص اليسارييف إلى أف ينظروا 
ويمكف أف تكوف النتيجة النيائية لحجة كيذه معارضة حؽ قوميات األقميات في تقرير . [208]إلى ذلؾ بوصفو العامؿ الفّعاؿ الرئيسى

إذا حدث أف تفّتت االتحاد السوڤييتي إلى قومياتو المكونة فإف ذلؾ سيخمؽ وضعا أسوأ بكثير مف الوضع القائـ "المصير عمى أساس أنو 
، أو عمى أساس أف المحصمة الوحيدة يمكف أف تكوف حّماـ دـ ال [209]"وسيطمؽ العناف لعممية بمقنة وسيشّوش النضاؿ الطبقي.. حاليا

 .[210]نياية لو

. فالبيروقراطيوف المحميوف يمكنيـ أف يستغموا مشاعر الحرماف القومي ألف ىذه المشاعر موجودة. ىذه الحجة مقموبة تماما رأسا عمى عقب
وكما سبؽ أف رأينا، كاف عمى جورباتشوڤ أف ُيبّدؿ . ولـ يكف حكاـ الجميوريات المحمية ىـ الذيف بدأوا الحركات القومية في دوؿ البمطيؽ

وفي بيموروسيا، أو أوكرانيا الغربية، أو ! الحكاـ القدامى الذيف لـ يكونوا ليقدموا تنازالت إلى الحركات القومية التي كانت مزدىرة فعبل آنذاؾ
وصحيح أنيـ حالما  .أرمينيا، أو مولداڤيا، أو قيرغيزيا، أو چورچيا، لـ ينضـ البيروقراطيوف إلى ىذه الحركات إال بعد أف انطمقت فعبل
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انضموا إلييا حاولوا توجيييا بعيدا عف الخيار المتصّمب المتمثؿ في المواجية مع الكرمميف نحو الخيار المعتدؿ المتمثؿ في إزعاج قوميات 
 .األقميات المحمية

 سنة عمى 60والواقع أف المسؤولية عف خطر إراقة الدماء فيما بيف الطوائؼ يجب إلقاؤىا عمى أولئؾ الذيف شجعت أعماليـ طواؿ 
ذا كاف األرمينيوف واآلذربيچانيوف قد ىاجموا بعضيـ فذلؾ . البيروقراطية المركزية، وبصفة رئيسية الناطقة بالروسية-الخصومات القومية  وا 

بما في ذلؾ حؽ آذربيچاف في االنفصاؿ عف )ألف البيروقراطية الحاكمة لـ تكف لتمنح أيِّا مف الجماعتيف االثنيتْيف الحقوؽ القومية الكاممة 
ولـ يكف بإمكانيا حّؿ واحدة وحيدة مف المشكبلت االجتماعية الممحة  (االتحاد السوڤييتي وحؽ ناجورنو كاراباخ في االنفصاؿ عف آذربيچاف

 .التي تنّغص عمى الناس حياتيـ

نظر إلى محاولة إحباط تطور " المقرطة"شيء واحد في سموؾ جورباتشوڤ ظّؿ ثابتا بعناد عبر كؿ انعطافاتو وتقمباتو فرغـ كؿ حديثو عف 
ؿ الحديث االنفصالي بيف  حركة انفصالية في منطقة باكو اليامة صناعيا عمى أنيا أىـ شيء منفرد، معتقدا أف الجغرافيا ستمنع دائما تحوُّ

يا لوقت طويؿ ضّد المطالب الديمقراطية لمغالبية في كاراباخ. األرمف الغاضبيف إلى عمؿ وىو يفسر أيضا . وىذا يفّسر لماذا كاف قمعو موجَّ
كانت المراكز الحدودية مع . لماذا وّجو مرة أخرى قمعو الدموي إلى اآلذربيچانييف في المحظة التي تطورت حركة انفصالية حقيقية بينيـ

ولف تكوف ىناؾ حكومة يختار شعب قوميات . إيراف أىـ لبيروقراطية عمـو روسيا مف أّي حديث عف الديمقراطية أو الحقوؽ القومية
األقميات بحرية أف يعيش في ظميا، قبؿ أف تكوف ىناؾ في االتحاد السوڤييتي حكومة مستعدة ألف تترؾ الناس ييدموف مثؿ ىذه المراكز 

 .وستكوف ىناؾ حاجة إلى ثورة اجتماعية لتحقيؽ ذلؾ-الحدودية إذا شاءوا 
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ستروٍكا إلى الفشل ـ 17  ملاذا جخجه الپيٌر

 .لقد كانت ماثمة منذ البداية في صميـ الميمة التي حّددىا لنفسو. ليست إخفاقات جورباتشوڤ نتاجا لنواقص شخصية

كاف ال بد مف إعادة تنظيـ جذرية ألضخـ بيروقراطية في العالـ، ولـ يكف مف . مف الناحية السياسية، ارتكزت الپيريسترويكا عمى تناقض
لكف ىذه البيروقراطية كاف اليزاؿ منتظرا منيا أف تفرض مطالب . الممكف أف يحدث ذلؾ دوف السماح بالضغط عمييا مف خارج صفوفيا

وال يكاد يدىشنا أف جورباتشوڤ قمب رأسا عمى عقب كبل مف صفوؼ البيروقراطية وصفوؼ الجماىير . الحكومة المركزية عمى بقية السكاف
كاف جورباتشوڤ يحذو حذو نموذج الحكومات اإلصبلحية في أوروپا الشرقية . التي بدأت تتظاىر، وصورتو في أيدييا، قبؿ ذلؾ بسنتيف

 :في الخمسينيات والستينيات

وعند نقطة بعينيا تستدعي البيروقراطية ... قسـ يبدأ في المطالبة بإصبلح شامؿ. يؤدي إلى انقساـ في الجياز... فشؿ االقتصاد
لكف ىذا . لتساعدىا في شّؿ الجياز ولتدعيا تستولي عمى السمطة (المثقفيف، الصحفييف، الطمبة)اإلصبلحية شرائح غير بيروقراطية بعينيا 

بتعبئة نفسيا بؿ يشجعيا عمى ذلؾ، في البداية خمؼ أقساـ مف البيروقراطية  (العماؿ في المقاـ األوؿ)يسمح لطبقات غير بيروقراطية 
 ...اإلصبلحية، لكف بصورة متزايدة لمصمحتيا الخاصة

وىذا يعني  .لكنيـ ال يمكنيـ أف يفعموا ذلؾ إال بإعادة تأكيد البنية الطبقية األساسية لممجتمع. يحاولوف ركوب العاصفة... واإلصبلحيوف
مثبل جومولكا )المتمثؿ في الييمنة األيديولوچية " البارد"وفي البداية تجري تجربة األسموب . تحطيـ أّي مكاسب يكوف العماؿ قد حققوىا

ذا فشؿ ىذا فإف األسموب (1968، ودوبتشيؾ في 1956بنجاح، وناجي، بدوف نجاح كبير في  ... المتمثؿ في القمع المسمح" الساخف"؛ وا 
 ...(1969، ىوساؾ في 1956كادار في )يتموه حينئذ 

وعمى أّي حاؿ فإف القسـ اإلصبلحي مف الجياز مجبر عمى التوصؿ إلى تفاىـ مع أعدائو، الداخمييف والخارجييف، ومع أساليبيـ إذا كاف 
إنو مجبر عمى أف يعيد فرض عبلقات اإلنتاج المتناقضة، رغـ  .لو أْف يتفادى التحّمؿ الكامؿ عمى أيدي القوى التي أطمقيا بنفسو مف عقاليا

 .[211]التعديؿ، مع النمو األكمؿ لبلقتصاد القومى

أسوأ مف ناحيتيف مف تمؾ التي أحاطت بأسبلفو األوروپييف - أو أّي شخص قد يحّؿ محّمو-لكف المشكبلت التي ُتحيط بجورباتشوڤ 
وىذا . القوة الضخمة لقوات االتحاد السوڤييتي المسمحة: أوال، كاف في متناوؿ ىؤالء سبلح خارجي جبار إذا اختاروا طريؽ القمع. الشرقييف

لكف حّده القاطع تآكؿ باليزيمة في أفغانستاف وبالجبلسنوست بيف . سبلح اليزاؿ موجودا، كما بّيف االنقضاض عمى باكو في يناير بكّؿ قوة
وليس مف المحتمؿ أف يكوف مف الممكف استخداـ ىذا السبلح بصورة فعالة إلعادة فرض النظاـ في كؿ أنحاء . بعض صفوؼ ىذه القوات

 .ولـ يحدث ذلؾ إلى اآلف. االتحاد السوڤييتي إلى أف ييدأ االضطراب في المجتمع بوجو عاـ

فاليدؼ ىو إعادة بناء  .ىناؾ خطأ في صميـ فكرة اإلصبلح ذاتيا. ثانيا، لـ يكف فشؿ اإلصبلح االقتصادي مجّرد فشؿ في التنفيذ
بحيث تتوسع أقسامو القادرة عمى تكييؼ نفسيا مع المستوى العالمي الراىف لقوى اإلنتاج في حيف تتوقؼ أقساـ . االقتصاد السوڤييتي

لكف مف المؤكد أف يكوف ىذا مشروعا مؤلما إلى أقصى حّد، ليس فقط فيما يتعمؽ بأولئؾ العماؿ الذيف يعانوف في ىذا السياؽ بؿ . أخرى
 .كذلؾ فيما يتعمؽ بأغمب األعضاء األفراد في البيروقراطية

وقد اقتضت إعادة بناء االقتصاد البريطاني بيف منتصؼ السبعينيات ومنتصؼ الثمانينيات إغبلؽ مصنع مف كؿ ثبلثة مصانع تقريبا 
ومف المشكوؾ فيو لمغاية أف إعادة . 1972 ال يزاؿ كما كاف في 1990وتدمير الرأسماؿ إلى حد أف إجمالي االستثمار الصناعي في 

 .البناء كانت ستتواصؿ بسبلسة لو لـ يكف لدى الرأسمالية البريطانية تمؾ اإلضافة السعيدة المتمثمة في عائدات پتروؿ بحر الشماؿ

. واقتصاد االتحاد السوڤييتي أضخـ كثيرا مف االقتصاد البريطاني، وكانت مشروعاتو أكثر انعزاال بكثير عف بقية العالـ طواؿ ستيف سنة
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وكاف بمستطاع ىذا، بدوره، أف يمحؽ أضرارا كبيرة . والنسبة التي سيدمرىا انفتاح فوري عمى المنافسة العالمية أضخـ بصورة مماثمة
إعادة بناء كيذه، بعيدا عف . بالمشروعات التنافسية الباقية عندما فقدت موّرديف لممواد الخاـ والسمع الوسيطة كما فقدت مشتريف لناتجيا

ومف . ، يمكف أف تفتح بكؿ بساطة ثقوبا سوداء في ثاني أكبر اقتصاد في العالـ(كما يعّبر أنصار السوؽ)" لممشروع ليزدىر"تقديـ مجاؿ 
ما لـ يكف ذلؾ مصحوبا بنطاؽ لمقمع أقرب -شأف ذلؾ أف يغّذي السخط االجتماعي والقومي عمى نطاؽ أوسع كثيرا مما شيدنا إلى اآلف 

 .ما كاف في عيد ستاليف منو إلى ما كاف في عيد بريچنيڤ

لـ يكف لدى المصمحيف في االتحاد السوڤييتي أّي خيار سوى أْف يحاولوا إدخاؿ آليات السوؽ الداخمي في حيف يحتفظوف بالحماية ضد 
لكف ذلؾ ترؾ المشروعات السوڤييتية العمبلقة في مركز احتكاري أو شبو احتكاري، قادرة عمى إمبلء أوامرىا عمى . المنافسة الخارجية

وقد أفضت محاولة اإلصبلح بصورة ال . السوؽ، وعمى إنتاج ما تريد إنتاجو، وليس ما يحتاج إليو االقتصاد ككؿ، وعمى رفع األسعار
لى تقميص إداري لئلنتاج لى عجز يزداد استفحاال، وا   .يمكف تفادييا إلى التضخـ، وا 

لكف ذلؾ ليس صحيحا فيما يتعمؽ بالبشر األفراد . كتب ماركس ذات مرة قائبل أف البشرية ال تطرح عمى نفسيا إال مشكبلت تستطيع حّميا
كاف ىذا ىو . فيؤالء مدفوعوف إلى محاولة تحقيؽ غايات ال يممكوف القدرة عمى بموغيا .(بكسر الغيف)أو فيما يتعمؽ بالطبقات المستغمة 

. فالطبقة الحاكمة ال يمكنيا ال أْف تتخمَّى عف اإلصبلح االقتصادي وال أْف تجعمو ينجح. الحاؿ مع جورباتشوڤ ورأسمالية الدولة الروسية
ىذا ىو السبب في أف الپيريسترويكا تغّيرت مف إلياـ إلى نكتة في نظر كافة الطبقات داخؿ االتحاد السوڤييتي، وىذا ىو السبب أيضا في 

 ."الركود"أف البيروقراطية الروسية، بعيدة عف أف تكوف قوية، أضعؼ في الواقع مما كانت خبلؿ عيد 



 73 

 املساوحت في هفس املكان في أوزوپا الشسقُت ـ 18

إصبلح : كاف مف المعتاد أف ُيقاؿ في منتصؼ الخمسينيات أنو عندما ُتصاب روسيا باالنفمونزا، ُتصاب دوؿ أوروپا الشرقية بمرض الصدر
 بدا أف األمور تسير في اتجاه مختمؼ تماما 1990-89وفي . معتدؿ في االتحاد السوڤييتي أفسح المجاؿ لثورة مسّمحة في بوداپست

فاالضطرابات المريرة في كؿ أنحاء االتحاد السوڤييتي، والتي خّمفت مئات القتمى كانت مصحوبة بإصبلح سممي في پولندا، والمجر، 
وحالما نفيـ طابع رأسمالية الدولة ليذه المجتمعات، يصبح مف الممكف أف نفيـ سيولة االنتقاؿ السياسي . وألمانيا الشرقية، وتشيكوسموڤاكيا

 .في كثير مف أنحاء أوروپا الشرقية

 في المائة فقط مف عماؿ پراغ أعضاء في الحزب في 6وكاف . كانت األحزاب الحاكمة في كافة البمداف أحزاب البيروقراطية اإلدارية
وانتيت دراسة سوسيولوچية في أواخر . [212]، وبعد ذلؾ بثبلث سنوات كاف عضو حزبي واحد مف ثمانية يشتغؿ بعمؿ يدوى1970

 .[213]"أعضاء الحزب ىـ أساسا موظفوف أو ينتموف إلى ميف مستقمة"الستينيات إلى القوؿ إف 

التي كانت تدير جياز الحزب، " باإلنتجمنسيا التقنية"وحتى حيثما كانت أقساـ مف اإلنتمچنسيا الثقافية المعارضة، فإف ما يسمَّى أحيانا 
وكانت نزعتيا المحافظة عامبل رئيسيا في السماح لؤلحزاب الحاكمة القديمة بأف تعيد . [214]والدولة، والمشروعات، كانت محافظة بعمؽ

 .1968وكاف ىذا ىو الحاؿ أيضا في تشيكوسموڤاكيا بعد . 1956توطيد سيطرتيا بعد صدمة 

ومع ذلؾ فطواؿ تمؾ الفترة كانت ضرورات التراكـ الرأسمالي تدفع أعضاءىا األفراد في مشروعات وحكومات أوروپا الشرقية إلى إقامة 
وبدأ رجؿ األعماؿ األوروپي الشرقي الناجح يشبو ويفكر مثؿ رجؿ األعماؿ الغربي الناجح، حتى . صبلت أوثؽ مع الشركات والدوؿ الغربية

والواقع أف رجاؿ األعماؿ، الذيف كانوا يديروف المشروعات الضخمة التي كانت تحتؿ مركزا احتكاريا . إف بقيت األيديولوچية الرسمية مختمفة
ويخبرنا وصؼ لبلقتصاد . المركزيوف" المخططوف"داخؿ اقتصادات صغيرة نسبيا، كانوا يقّرروف بصورة متزايدة ما كاف يقّرره 

  :التشيكوسموڤاكي، اشترؾ في تأليفو وزير المالية الجديد في الببلد، كيؼ أنو منذ الخمسينيات فصاعدا

وطواؿ أكثر مف عقديف مف ... بدأت شركات احتكارية ضخمة تستخدـ سمطتيا المكتسبة حديثا إلمبلء الخطط عمى المخططيف المركزييف
 .[215]"لعب بالتخطيط"الزمف عرفت تشيكوسموڤاكيا مجرد 

لـ يكف رجاؿ األعماؿ األوروپيوف الشرقيوف شديدي االىتماـ باأليديولوچية، بشرط أف يديروا مشروعاتيـ بنجاح، فيراكموا الرأسماؿ لحماية 
وألف الحزب -وكاف بوسعيـ أف يحمموا بطاقات الحزب ألف عضوية الحزب كانت تساعدىـ في النجاح . امتيازاتيـ الخاصة الضخمة لمغاية

وقد رَوى المنشؽ . لكنيـ لـ يأخذوا المعتقدات الحزبية المعمنة مأخذ الجدّ . كاف يساعدىـ في قمع االنشقاؽ في صفوؼ القوة العاممة
معاديف ممتزميف " العثور داخؿ الحزب التشيكوسموڤاكي عمى 1968السموڤاكي السابؽ، سيميكا، كيؼ أنو كاف مف الممكف حتى قبؿ 

 .[216]"لمشيوعية، ومعجبيف متحمسيف بالمجتمع االستيبلكي الغربي

ٍؿ مفاجئ في والءات الكوادر الرئيسييف في بيروقراطية الحزب الحاكـ والحكومة في المحظة  بيذه الطريقة تـّ ببطء إرساس األساس لتحوُّ
وال توجد، في حدود عممي، . ولـ يحدث مطمقا أف اشترؾ كبار المديريف في المعارضة. التي دخؿ فييا المجتمع في أزمة سياسية عميقة

. لـ يكف البيروقراطيوف ىـ الذيف خرجوا إلى الشوارع. حالة واحدة مف ىذا القبيؿ في أّي مكاف في أوروپا الشرقية أو االتحاد السوڤييتي
لكنيـ أخذوا بصورة متزايدة . 1981-80وكاف شأنيـ دائما أف ينحازوا إلى النظاـ عندما كاف العماؿ يضربوف، كما حدث في پولندا في 

  .ينظروف سّرا إلى األيديولوچية الستالينية الجديدة الحاكمة عمى أنيا شيء غير مبلئـ ال ينبغي أف يقدموا لو أكثر مف والء لفظي

المستشاروف -غير أنو كاف ىناؾ قسـ صغير مف اإلنتميچنسيا تمثمت وظيفتو في أف ييتـ باالتجاىات االقتصادية واالجتماعية طويمة األمد 
. وفي الخمسينيات والستينيات كاف ىؤالء قد قبموا نماذج ىذا النظاـ لمتنمية االقتصادية. األكاديميوف، االقتصاديوف والسوسيولوچيوف، لمنظاـ
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وفي حيف أف االتجاه العالمي الواسع كاف اليزاؿ نحو درجات متباينة مف رأسمالية الدولة، كاف كافة المستشاريف االقتصادييف ينظروف إلى 
أما أولئؾ األبعد نظرا فقد رأوا أف البنية القائمة ُعرضة لضروب شتي مف . وممكية الدولة عمى أنيما مف األشياء المسّمـ بيا" التخطيط"

وتمّثؿ حمّيـ في إصبلح اقتصاد األوامر، . والفاقد (وبوجو خاص األزمة المتكررة التي ترجع إلى فيض التراكـ ودورة االستثمار)األزمات 
 ."التخطيط"، وعدـ االندفاع في اتجاه رأسمالية غربية كانت بدورىا تستخدـ بصورة متزايدة لغة "شيوعية اإلصبلحات"واختيار 

ظيرت مجموعات مف االقتصادييف الذيف عبَّروا تعبيرا نظريا عف االتجاىات الجديدة الناشئة في . مع مضّي الوقت بدأت المواقؼ تتبّدؿ
وانقمبت . وقد رأوا أف ما ييـ طبقة حاكمة ناجحة ىو قدرتيا عمى مقايضة المنافسة المتعّددة الجنسيات برأسمالية الدولة. النظاـ العالمي

وسرعاف ما ألّحوا ". باشتراكية السوؽ"ومف النموذج الستاليني لممجتمع انتقموا إلى ما كانوا يسمونو . نظريتيـ إلى عبادة لمسوؽ غير المقيد
 .ىي ذاتيا عقبة (أْي رقابة الدولة مف أّي نوع)" االشتراكية"عمى أف 

لكنيـ استطاعوا أف يمّدوىا بخيارات مف . لـ يكف بمستطاع المستشاريف االقتصاديف أف يحسموا كيؼ ينبغي أف تتصرؼ الطبقة الحاكمة
كاف اقتصاديو المؤسسة . شأنيا تمكينيا مف أف تكوف عمى مستوى التطورات عندما تكوف أزمة اقتصادية واجتماعية قد انفجرت فعبل

ودفعت أزمة أواخر السبعينيات االقتصادييف . منذ منتصؼ الستينيات فصاعدا" الشتراكية السوؽ"المجرية جميعا أنصارا متطرفيف 
حتى تشيكوسموڤاكيا، التي كانت قد . الپولندييف، الذيف كاف مف بينيـ مف قبؿ أنصار بارزوف لمتخطيط مثؿ كاليكي والنج، في نفس االتجاه

، كاف تحت تصرفيا معيد لمتنبؤ تابع ألكاديمية العمـو التشيكوسموڤاكية لتقديـ طريؽ بديؿ 1968ُقّيدت بقيود أيديولوچية ثقيمة منذ أحداث 
 .إلى األماـ مف أجؿ مديري الببلد

أما  .األوروپية الشرقية" الشيوعية"ىذا ىو السبب في أف األمر لـ يكف بحاجة إلى أكثر مف ضغط خارجي ضئيؿ لمغاية لينيار صرح 
، اليونيكرات، األشخاص الذيف ظموا طواؿ حياتيـ متفانيف في األساليب القديمة *األشخاص المسّنوف الذيف في القمة، الكادارات، الياكيسات

لمتراكـ والتي تقـو عمى اقتصادات األوامر المحصورة قوميا، فقد أبرقوا وأرعدوا حوؿ الخيانة بؿ داعبتيـ أحيانا فكرة أف يأمروا شرطتيـ بفتح 
لكف اليياكؿ الرئيسية التي تحتيـ كاف يديرىا فعبل أشخاص كانوا قد قبموا، سّرا عمى األقّؿ، اإلدراؾ العاـ الرأسمالي الجديد الذي . النار

وكاف كؿ ما ىو مطموب احتماؿ األزمة االقتصادية مقترنة بدرجات متباينة مف االحتجاج الجماىيري السممي حتى . ينشره االقتصادّيوف
وحتى تقـو المقاءات الحزبية اإلقميمية والقومية بعد ذلؾ بفصؿ -تقـو المجاف المركزية المجتمعة عمى وجو السرعة بفصؿ الحرس القديـ 

 .أعضاء المجنة المركزية

والواقع أف المبادرة الشجاعة والنشطة لمطمبة، والمثقفيف، والعماؿ في المقاـ األوؿ، والذيف خاطروا بالتعرض النتقاـ الشرطة بالخروج إلى 
وىذا ما جعؿ غالبية الشعب . الشوارع، قد عّجمت بتمّرد سمبي وجباف، لكْف حاسـ، قامت بو الطبقة الحاكمة ضّد حزبيا الحاكـ القديـ

 .لكف السمطة المركزية لمطبقة الحاكمة لـ ُتمّس . يشعروف بأنيـ كسبوا كؿ شيء، وبكؿ بسيولة

والطبقة الحاكمة والحزب الحاكـ ال يكوناف أبدا شيئا واحدا تماما فالحزب الحاكـ يمثؿ الطبقة الحاكمة، رابطا أعضاءه معا في انضباط 
لكف الطبقة يمكنيا أف تحتفظ بالمصدر الحقيقي لسمطتيا وامتيازاتيا، أْي سيطرتيا . مشترؾ يساعدىـ في تحقيؽ غاياتيـ ضّد بقية المجتمع

سپانيا، بعد سقوط نظميا الفاشية. عمى وسائؿ اإلنتاج، حتى عندما ينيار الحزب يطاليا، والپرتغاؿ، وا  فقد . ىذا ما تأكد في ألمانيا، وا 
لكف الشبكة غير . تحطمت الشبكة الرسمية التي كانت تربط معا قيادات الشرطة، وضباط الجيش، ووزراء الحكومة، ورجاؿ الصناعة

ولـ يمض وقت طويؿ حتى كانوا . الرسمية بقيت كما بقي الدافع إلى التراكـ وىذا ما منحيـ ىدفا طبقيا مشتركا ضّد أولئؾ الذيف تحتيـ
 .قادريف عمى بناء أحزاب حاكمة جديدة قادرة عمى الدفاع عف مصالحيا تماما كما كانت األحزاب القديمة

لكف رؤساء المشروعات، وموظفي . وفي أوروپا الشرقية شيدنا طواؿ األشير الستة الماضية االنييار التراكمي لؤلحزاب الحاكمة القديمة
الوزارات، والچنراالت، وحتى معظـ قيادات الشرطة، ظموا في مكانيـ، لـ تمّسيـ التغيرات، وىـ يناقشوف مسألة أّي أحزاب جديدة ينبغي 
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ىناؾ ضغط فقط مف . االنتقاؿ السمس مف شكؿ لمحكـ الرأسمالي إلى شكؿ آخر ال يتوقؼ أبدا بصورة كمية عمى موقؼ الطبقة الحاكمة 
عبلوة عمى ذلؾ يقتضي االنتقاؿ ذاتو تمّزؽ اآلليات التي : أجؿ ىذا االنتقاؿ ألف أزمة أشكاؿ الحكـ القديمة تخمؽ سخطا شعبيا ىائبل

وكمما كاف مستوى التراكـ ومستويات القمع . األجيزة السياسية واأليديولوچية لمطبقة الحاكمة-احتفظت بالسخط مكبوحا في الماضي 
المطموبة لتعزيزه أكبر، تكوف ىناؾ إمكانية أكبر ألف تستغؿ غالبية الشعب ىذا التمزُّؽ لتعبّْر عف المرارة المتراكمة بانفجار ضخـ لمغضب 

وىذا ىو السبب في أنيـ في لحظات حاسمة يأمموف في الحصوؿ . والعمؿ يقذؼ إلى الفوضى بكافة مخططات ُمصمحي الطبقة الحاكمة
ألف المعارضيف وحدىـ ىـ الذيف يممكوف النفوذ الشعبي البلـز لمسيطرة . عمى مساندة أقساـ مف نفس المعارضة التي اضطيدوىا مف قبؿ

  .عمى الجماىير ولتأميف أف يكوف االنتقاؿ انتقاال سمسا

 :وقد أوضح عضو قيادّي في الحزب الحاكـ القديـ في پولندا، ليزيؾ ميمر، إيضاحا ال لبس فيو منطؽ منح مقاعد حكومية لمنظمة تضامف

سيكوف عمى حكومة تضامف أف تغمؽ بعض المؤسسات الكبيرة حيثما تكوف منظماتيا ىي قوية، وسيؤدي ىذا إلى احتجاجات حادة مف 
وسيكوف عمى مازوڤتسكي أف يكوف . وقد حاولنا أف نفعؿ ذلؾ مرات عديدة، لكننا تركناه جانبا في كؿ مرة خوفا مف رّد الفعؿ. جانب العماؿ

 .عمى مستوى المشكمة

وقد يغدو الموقؼ في االقتصاد أسوأ، فالعناصر المتطرفة ستظير عمى السطح، وأعماؿ الشغب ستبدأ، والببلد ستصاب بالشمؿ، والعنؼ 
 .[217]ويمكف أف ينشأ موقؼ قد يطمب فيو مازوڤتسكي مف الچنراؿ ياروزلسكي أف يفرض قانوف الطوارئ... سيكوف المخرج الوحيد

ويؤكد المصمح المؤيد لمسوؽ، كميامكيف، أف الحكـ السمطوي المتواصؿ اليزاؿ ضروريا ألنو ال توجد ُأُطر بديمة قادرة عمى السيطرة عمى 
 [. 218]"وليذا فبل مكاف تُنقؿ إليو السمطة... ليس لدينا ما يسمَّى بمجتمع مدني، أْي مجتمع منفصؿ عف الدولة: "انفجار مف تحت

وبكممات أخرى، ليس كافيا تماما لمطبقة الحاكمة أف يخترقيا أشخاص ممتزموف بالشكؿ الجديد لمحكـ الرأسمالي؛ فالجماىير أيضا ينبغي أف 
إف األيديولوچية التي غزت طبقة رأسمالية الدولة الحاكمة ينبغي لتزموف . تخترقيا ُأطُر معارضة، غير رسمية، ممتزمة باألىداؼ ذاتيا

ومف ىنا التغيرات في . بالشكؿ الجديد لمحكـ الرأر بديمة قادرة عمى السيطرة عمى انرة المترأف تغزو أيضا أولئؾ الذيف ظّموا ألّد أعدائيا
 .األفكار السائدة داخؿ التجمعات المعارضة في الدوؿ الشرقية بيف الستينيات والثمانينيات

لممجتمع بديؿ " اشتراكي"في تمّردات منتصؼ الخمسينيات كانت قوى المعارضة بقيادة أشخاص كانوا يتحدثوف في إطار نوع ما مف نموذج 
وفي الثورة المجرية لـ يطالب حتى شخص واحد باستعادة أوضاع ما قبؿ الحرب أو بمحاكاة ألشكاؿ الممكية . عف النموذج الستاليني

تقؼ مع طبعة معدَّلة مف النظاـ القائـ؛ وكاف مقاتمو  Imre Nagy وكانت تمؾ القوى التي تجمعت حوؿ حكومة إيمري ناجي. الغربية
. وقد طالبوا برقابة ديمقراطية مباشرة عمى الدولة والمشروعات .الشوارع األكثر راديكالية ومندوبو المجالس العمالية ال يثقوف بيذا النموذج

الپولندي في " أكتوبر"وفي . (إال فيما يتعمؽ باألرض، مف خبلؿ تقسيـ المزارع الجماعية عمى الكادحيف)ولـ يتحدثوا عف الممكية الخاصة 
 Po التي تواجييا، والممتقية حوؿ مطبوعة پو پروستو" اليسارية"، كاف أنصار كؿ مف حكومة جومولكا الجديدة والمعارضة 1956

Prostu تحّدث الخصـو األكثر جذرية لمستالينية الجديدة في 1968وحتى في تاريخ متأخر مثؿ ". شيوعية يجري إصبلحيا"، يقفوف مع 
 .[219]في تشيكوسموڤاكيا في إطار اشتراكية حقيقية بالمقارنة مع االشتراكية الزائفة لمنظاـ الحاكـ" لمتطبيع"پولندا و

وبدا أف البديؿ الوحيد القابؿ لمحياة لرأسماليات الدولة القائمة مجتمعات يقترف فييا التخطيط وممكية الدولة لوسائؿ اإلنتاج الرئيسية بشكؿ 
وكانت المجادالت داخؿ المعارضة تدور حوؿ درجة الديمقراطية الراديكالية، وحوؿ ما إذا كانت المجالس العمالية . راديكالي مف الديمقراطية

 .ينبغي أف تنصح أـ أْف تسيطر، أْف تعمؿ إلى جانب الدولة القائمة أـ أْف تسعى إلى أْف تحّؿ محّميا
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، بعد فترتيف طويمتيف في السجف وفترة Modzelewski ومودزيميڤسكي Kuron في پولندا عاد كوروف. وقد تغيَّر ىذا خبلؿ السبعينيات
؛ وكتب آدـ ميتشنيؾ دراسة طويمة، "محدودة"خمود مفروض، إلى السياسة المعارضة لكنيما ارتّدا عف مواقفيما الثورية السابقة لصالح ثورة 

 .[220]اليميف القديمة لصالح برنامج مشترؾ لمدفاع عف الحقوؽ المدنية-اليسار والكنيسة، تحاوؿ اإلقناع بالتخّمي عف مجادالت اليسار

أمرا رئيسيا لظيور االنشقاؽ المكشوؼ مف جديد في أوائؿ - وّطد نفسو في التقاليد الماركسية" -يسار جديد"وفي المجر كاف وجود 
السبعينيات، لكف بعد ذلؾ بسنوات قميمة ابتعد معظيـ ابتعادا حاسما عف أّي منظور اشتراكي ويمكف اليـو أف نجدىـ أساسا فيما يبدو في 

حزب الديمقراطييف األحرار، الذي ينظر إلى اقتصاد سوؽ غير مقيّد عمى أنو االقتصاد الوحيد الذي ينسجـ مع القيـ الديقراطية 
في لعب دور بارز في الحركة المعارضة  Peter Uhl وفي تشيكوسموڤاكيا، استمر اشتراكيوف ثوريوف أفراد مثؿ پيتر ُأوؿ. [221]الميبرالية

حتى لحظة انييار حكـ الحزب الواحد، لكف التحوؿ في الموقؼ العاـ لممعارضة لخصو خير تمخيص ڤاتسبلڤ ىاڤيؿ، الذي يقوؿ إنو كّؼ 
 .عمى أنيا عبارة ذات معنى في منتصؼ السبعينيات" االشتراكية"عف النظر إلى 

أو الحاجة  [222]"الطوباوية"وسوؼ تبّرر المعارضة تحّوليا األيديولوچي باإلشارة إلى األىواؿ الستالينية بوصفيا تثبت مخاطر البرامج 
 .[223]في االعتبار (أْي القوة الروسية)إلى أخذ حقائؽ الجغرافيا السياسية 

. لكف ال ىذه الحجة وال تمؾ تفّسر التغيير حقا فأىواؿ الستالينية كانت معروفة جيدا في أوروپا الشرقية منذ منتصؼ الخمسينيات فصاعدا
وكاف ما حدث فعبل ىو أف قسما . فقد أفمست مع تآكؿ قدرة القوات الروسية عمى التدخؿ" بحقائؽ الجغرافيا السياسية"أما الحجة الخاصة 

ضخما مف المعارضة بدأ يتطمع إلى بديؿ جديد لمنظاـ االجتماعي القائـ، وىو بديؿ كاف مف الممكف إقناع أقساـ أساسية مف الحكاـ 
وكاف البديؿ، بطبيعة الحاؿ، بديبل يمكف فيو ألولئؾ الذيف يديروف المشروعات أف يتنافسوا داخميا وعالميا بدوف توسُّط  .القائميف بقبولو

أف أسموب رأسمالية الدولة الخاص - رغـ أف أحدا لـ يعبر عف ذلؾ بكؿ ىذه الصراحة-وكاف المقصود . بيروقراطية الحزب والدولة
 .بالبيروقراطية العميا القديمة في التراكـ كاف عميو أف يفسح المجاؿ ألسموب السوؽ المتعدد الجنسيات الجديد

 المحمومة كاف ىناؾ لقاء لمعقوؿ في 1981-80وحتى في أياـ . كاف يجري تمييد السبيؿ لمقاربة كيذه في الدوائر الفكرية في وارسو
وقد روت يادڤيجا . صفوؼ المعارضيف الفكرييف الذيف كانوا يقدموف المشورة لمنظمة تضامف وأولئؾ الذيف كانوا يقدمونيا لمحكومة

 : بيف الجانبيف، كيؼ أف1980، التي كانت حاضرة في المفاوضات األولى في جدانسؾ في أغسطس Jadwiga Staniszkis ستانيزكيس

وكاف خبراء الحكومة انتقادييف في الواقع لكنيـ . كانوا إلى ىذا الحد أو ذاؾ أعضاء في نفس الوسط في وارسو... الخبراء عمى الجانبيف
السكرتير ]وكنا انتقادييف بصراحة أكثر، لكننا كنا ال نزاؿ مقبوليف داخؿ إطار ليبرالية . كانوا مف الناحية األساسية محترفيف مواليف لمدولة

، واقؼ ]ولو كاف األمر مجرد مسألة ـ لكننا كنا ال نزاؿ مقبوليف داخؿ إطار ليبرالية ". الديكورية"چيريؾ  [العاـ السكرتير العُاط بيرـو
 .[224]سياسية لكاف بمستطاعنا بكؿ سيولة أف نتبادؿ األماكف

الحكاـ " إصبلحات" وافؽ الزعيـ األقوى نفوذا لمنظمة تضامف، ليخ ڤاونسا، عمى فكرة التعاوف مع 1981مع ازدياد أزمة الببلد سوءا خبلؿ 
لكف الشخصيات الرئيسية في الطبقة الحاكمة فيموا أف أعضاء النقابة كانوا أشّد مرارة وأكثر ثقة بالنفس مف أف يتقبموا أعباء . القدامى

لكف االنقبلب عجز عف وضع .  لجأوا إلى انقبلب عسكري لتحطيـ قوة النقابة1981وفي ديسمبر . الجانب االقتصادي الّتفاؽ كيذا عمييـ
ميثاؽ مناىض " كانت ىناؾ قوى ىامة داخؿ النظاـ وداخؿ المعارضة عمى السواء تضغط مف أجؿ 1987حد لؤلزمة االقتصادية، وبحموؿ 

قد مضى بعيدا إلى " رأسمالية السوؽ المتعّددة الجنسيات"عمى جانب النظاـ كاف التعديؿ الپراجماتي بعيدا عف رأسمالية الدولة نحو ". لؤلزمة
 . حّد أف وزير الصناعة كاف مديرا سابقا مف البيروقراطية العميا كاف قد تحّوؿ إلى صاحب مشروع خاص ناجح

وعمى جانب تضامف كانت ىناؾ قيادة لمنقابة فقدت الثقة في قوة احتماؿ أف يشرع العماؿ الذيف كانوا ذات يـو أعضاء في النقابة في 
النضاؿ مف جديد، وكانت مستعدة لذلؾ لمنظر بجدية إلى صفقة كيذه ورّحبت كخبراء باالقتصادييف الذيف كانوا يبشروف باقتصاد صار 
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  .غربي الطابع تماما

 مف المنشقيف المتصمبيف في كؿ 200وبيف قرابة . لـ يفكر معظـ أعضاء المعارضات في األمور بمثؿ ىذه الطريقة السافرة أو البلمبالية
، "السوؽ"وكاف اقتصاد . بمد، كاف معظميـ مدفوعيف بكراىية عميقة لنظاـ الحزب الواحد القمعي وكانوا يريدوف، ببساطة، أسيؿ بديؿ لو

وكاف صحفي . والضغط عمى رأسمالية البيروقراطية العميا لتحّوؿ نفسيا إلى ممحؽ لمرأسمالية المتعددة الجنسيات يبدواف مبّشرْيف بذلؾ
، حاضرا في االجتماعات التنظيمية اليومية لممنتدى المدني التشيكي في النصؼ Timothy Garton Ash غربي، تيموثي جارتوف آش

 :وىو يروي كيؼ كانت تتخذ القرارات الخاصة بالسياسة االقتصادية. 1989الثاني مف نوڤمير 

معظـ أولئؾ الحاضريف كانوا ينشطوف في المعارضة مف قبؿ، وكانت كبرى المجموعات مأخوذة عمى حدة تتكوف مف الموقّْعيف عمى ميثاؽ 
ومنذ عشريف سنة كانوا صحفييف، أكاديمييف، سياسييف، محاميف، لكنيـ يأتوف اآلف مف أعماليـ كوقاديف، أو منظفي شبابيؾ، أو  .77

وىـ يتراوحوف مف الناحية السياسية بيف ... وقد أتى قميؿ منيـ مف السجف مباشرة... كُكّتاب محظوريف -في أفضؿ األحواؿ-كتبة، أو 
 ...Vaclav Bena التروتسكي المحدث پيتر ُأوؿ والكاثوليكي المحافظ بعمؽ ڤاتسبلڤ بينا

لى جانب ىؤالء ىناؾ ممثموف لمجموعات ىامة  Peter ثـ ىناؾ العماؿ، الذيف يمثميـ أساسا پيتر ميممر... الممثموف... وىي الطمبة. وا 

Millerْيُتيـ بالمتنبئيف، أْي أعضاء معيد ... ، وىو تقني مف مجمع سي كي دي الضخـ لآلالت الثقيمة في براغ ثـ ىناؾ أولئؾ الذيف سمَّ
 ...التنبؤ التابع ألكاديمية العمـو التشيكوسموڤاكية

أو اعتقادىـ بمعرفتيـ، أو عمى األقؿ دفعيـ إلى االعتقاد . وينبع كينوتيـ الخاّص مف معرفتيـ. والمتنبئوف اقتصاديوف في واقع األمر
وىو موضوع ساخف تماما في عقوؿ الناس الذيف في الشوارع، وىو موضوع ليس لدى -بمعرفتيـ، ما ينبغي عممو فيما يتعمؽ باالقتصاد 

معظـ الفبلسفة، والشعراء، والممثميف، والمؤرخيف، المتجمعيف ىنا فيو سوى خبرة أقّؿ قميبل مما لدى العماؿ العادييف الذيف يركبوف تراـ 
 Milton ، المتعجرؼ بقدر ما ىو واضح، ُحُموؿ ممتوف فريدمافVacklav Klaus ويؤيد الدكتور ڤاتسبلڤ كبلوس... ڤيسوكاني

Friedman. أما زميمو األكثر تواضعا، الدكتور توماس يتسيؾ Tomas Jezek تمميذ لفريدريؾ فوف ىايؾ - عمى العكس-، فيو
Friedrich von Hayek...[225].. 

ولـ يمض وقت طويؿ قبؿ أف يقـو أحد االقتصادييف بما نظر إليو الناس عمى أنو محاولة لمحصوؿ عمى رئاسة الوزارة في لقاء جماىيري 
 :بميداف ڤينسسبلس

الدكتور باف دوشنت "وىي تقوؿ إف . بآداميتش Komarek تتمو طالبة رسالة مف الطمبة يطمبوف فييا مف الرئيس أف يستبدؿ كوماريؾ
وىكذا يكوف مف الواضح لكؿ شخص يقؼ في الميداف أف - "لو برنامج جاىز- الدكتور في العمـو- Pan Docent Komarek كوماريؾ

 .[226]وستكتشفوف أف المنتدى لـ يقصد ذلؾ أبدا" الفانوس السحري"لكْف اذىبوا إلى . المنتدى قد اقترح لتّوه مرشحا كرئيس لموزراء

-والشيء البلفت لمنظر في ىذه الواقعة ىو أف كؿ ىذا حدث بدوف أف يبلحظ أحد أف كوماريؾ كاف عضوا لفترة طويمة في الحزب الحاكـ 
والواقع أف أّي شخص . 77 اإلصبلحية وميثاؽ 1968وىو شيء مستحيؿ في الواقع في تشيكوسموڤاكيا ما لـ يكف مستعدا لشجب حركة 

آخر بمثؿ ىذه الخمفية كاف سيجري استقبالو بارتياب ىائؿ مف جانب الطمبة، لكف ليس مف جانب االقتصادييف الذيف بدا أنيـ يقدموف 
لكنو أصبح نائبا لرئيس الوزراء . إلى اآلف-لـ يصؿ كوماريؾ إلى رئاسة الوزارة . عبلجا سحريا لمتغّمب عمى األزمة االقتصادية والسياسية

لمشؤوف االقتصادية، ىذا الموقع الذي يقوؿ منو لمتشيكييف والسموڤاكييف إف حّؿ مشكمتيـ اإلسكانية يتمثؿ في نسخ األساليب التي تنتيجيا 
 .[227]ثاتشر في بريطانيا

الوزارات االقتصادية في وارسو، ويتمّقوف المشورة مف االقتصادي " السوؽ الحر"وعمى نحو مماثؿ، يشغؿ مستشارو تضامف مف ُغبلة ُدعاة 
ويتركوف لكوروف ذي الميوؿ االشتراكية الديمقراطية وزارة العمؿ، التي يحاوؿ منيا أف يوقؼ - Jeffery Sachs األمريكي چيفري زاكس
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 .المقاومة العمالية لنتائج مثؿ ىذه السياسات

لكنيـ كانوا .  قميمي الثقة إلى أبعد حّد بالغرب1989في ألمانيا الشرقية كاف أغمب أولئؾ الذيف خاطروا في المظاىرات األولى في أكتوبر 
يقوؿ معظـ الناس في "– وكاف ىذا يصدؽ بوضوح، حتى عمى يسار الحركة . يسّمموف بأنو البد مف اتخاذ خطوة في اتجاه اقتصاد السوؽ

لى رأسمالييف أجانب وقد وضعتيـ أفكارىـ في . [228]"وتيار السوؽ االشتراكية قوّي جدا. اليسار المتحد إننا نحتاج إلى درجة مف السوؽ وا 
موقؼ أضعؼ جدا مف أف يقارعوا الحجة بالحجة عندما قاؿ اشتراكيوف ديمقراطيوف مف ألمانيا الغربية، وأعضاء في أحزاب الجبية القديمة، 

 .ورؤساء مشروعات ألمانية شرقية، جميعا، لمعماؿ أف االندماج في الدولة األلمانية الغربية سيقّدـ حموال سحرية لمشكبلت الجميع
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وكمما كاف سفؾ الدماء الذي يقتضيو االنتصار أقّؿ، كاف االبتياج . يعـّ ابتياج غامر كّمما حّققت حركة جماىيرية معارضة أىدافيا األّولّية
، وفي 1918، وفي برليف في نوڤمبر 1917، وفي پتروجراد في فبراير 1848 وفبراير 1930ىكذا كاف األمر في پاريس في . أعظـ

 .1989وىكذا كاف األمر أيضا في عواصـ أوروپا الشرقية في . 1974لشبونة في أبريؿ 

وقسـ مف الطبقة  (بفتح الغيف)فسيولة االنتصار ىي ثمرة توافؽ مؤقت في األىداؼ بيف كتمة الطبقات المستغمة . ونادرا ما يدـو االبتياج
وقد منع أنصار اإلصبلح داخؿ النظاـ القديـ الجنود مف فتح النار في لحظة حاسمة فأّمنوا بذلؾ التغيير بدوف . (بكسر الغيف)المستغمة 

لكف اإلصبلح الذي يريدونو يسّمـ باستمرار ألساليب االستغبلؿ القديمة، في حيف تريد غالبية الناس، كحّد أدنى، تحسينا لتمؾ . إراقة الدماء
 .ويفسح االبتياج العاـ في األياـ الثورية األولى المجاؿ لمجداؿ المرير والتحّرر العميؽ مف األوىاـ. األساليب

والمرارة والتحرر مف األوىاـ يكوناف أعمؽ ما يكوناف، في بداية األمر، بيف أولئؾ الذيف أقدموا عمى أعظـ المخاطرات في معارضة النظاـ 
وىـ يكتشفوف أف أولئؾ الذيف كانوا آخر مف قفزوا في عربة الثورة قد أمسكوا بعجمة قيادتيا، في حيف يجري دفعيـ ىـ إلى ىوامش . القديـ

وفي پولندا نجد المستشاريف الفكرييف لتضامف ىـ الذيف يؤّثروف في الحكومة، وليس العماؿ الذيف خاطروا بأحكاـ السجف . الحياة السياسية
وفي ألمانيا الشرقية يقـو بالتوجيو السياسي أولئؾ الذيف حققوا نجاحات أكيدة في أحزاب الجبية في . 1988الطويؿ وىـ ينشروف إضرابات 

ظؿ النظاـ القديـ أو أولئؾ الذيف كانوا تكنوقراطا أرسميـ الحزب االشتراكي الديمقراطي األلماني الغربي عبر الحدود، وليس المناضموف 
وفي تشيكوسموڤاكيا يدير الوزارات االقتصاديوف الذيف لـ يتركوا الحزب الحاكـ إلى . القدامى المنتموف إلى المنتدى الجديد أو اليسار المتحد

وفي رومانيا نجد الچنراالت ورجاؿ الجياز الحزبي . أْف ُحسمت المعركة، وليس الطمبة الذيف كانوا ُيضربوف بيراوات الشرطة في الشوارع
السابقيف والذيف لـ ينضموا إلى الثورة إال بعد أف ىرب شاوشيسكو ييّددوف اآلف باألحكاـ بالسجف ألولئؾ الذيف يشتركوف في مظاىرات غير 

 .مصّرح بيا

مف السيؿ تماما في وضع كيذا أف يشعر المناضموف القدامى المعارضوف بأنو قد خانيـ ليس فقط القادموف متأخريف إلى الثورة، بؿ غالبية 
وأنت تسمع اآلف مناضميف پولندييف وألمانا شرقييف يتحّسروف عمى ما ينظروف إليو عمى أنو الفرصة الكبرى المفقودة لتحقيؽ ثورة . الناس

مثؿ ىذه المشاعر يمكف أف تقود إلى اتجاىْيف ال طائؿ تحتيما . حقيقية، وكأّف فترة االضطراب االجتماعي والسياسي قد وصمت إلى نيايتيا
عمى حد سواء، نحو انسحاب منيار المعنويات مف النشاط أو نحو محاوالت بطولية لبلنقضاض عمى النظاـ الجديد بأعماؿ ليس ليا دعـ 

 .جماىيري

وليذه الطبقة حكومات تنكّب عمى . ما ُيْنَسى، في كؿ مف الحالتيف، ىو أف الطبقة الحاكمة ال تزاؿ تواجو مشكبلت ضخمة خاصة بيا
ومف األرجح أف . تحقيؽ االنتقاؿ مف رأسمالية الدولة إلى الرأسمالية المتعّددة الجنسيات، لكف مثؿ ىذا االنتقاؿ بعيد عف أف يكوف سيبل

 .تكوف فترة االنتقاؿ حافمة بالمواجيات االقتصادية واالجتماعية المتكررة، رغـ أف جدية ىذه المواجيات ستتبايف مف بمد إلى آخر

فيناؾ . ىناؾ مشكبلت اقتصادية ال بد مف مواجيتيا مماثمة لتمؾ التي أحاطت بإصبلحات جورباتشوڤ االقتصادية في االتحاد السوڤييتي
وليس مف . قطاعات صناعية كثيرة في كؿ بمد مف بمداف أوروپا الشرقية ال يمكنيا ببساطة أْف تبقى بعد انفتاح كامؿ عمى السوؽ العالمي

المؤكد بحاؿ مف األحواؿ أف تمؾ القطاعات التي تزدىر فعبل في الظروؼ الجديدة ستكوف قادرة عمى أف تنمو بسرعة كافية لمؿء الفجوات 
 .في االقتصاد القومي والتي خمقيا انييار القطاعات األخرى

لكف ىذا االستثمار ظّؿ، إلى اآلف، ضئيؿ الحجـ لآلخر مف . ويتطمع االقتصاديوف في الحكومات الجديدة إلى االستثمار الغربي لمساعدتيا
غاية، رغـ الدعاية الكبيرة التي أحيطت بيا .قفزوا في عربة الثورة قد أمسكوا بعجمة قيادتيا، في حيف يجرى دفعيـ ىـ إلى ضة النظاـ القديـ



 81 

 :وكما الحظت فاينانشاؿ تايمز مؤخرا. وعود الجماعة األوروپية ورئيس الوزراء الياپاني

ورغـ مستويات األجور . يحّذر رجاؿ األعماؿ الغربيوف مف افتراض أوروپي شرقي بأف الماؿ سيتدفؽ عمى ىذه البمداف بمجرد فتح الباب
. التي تمّثؿ ثُمث تمؾ السائدة في الغرب أو أقّؿ، اليزاؿ عمى بمداف الكتمة الشرقية أف تتنافس مع أجزاء أخرى مف العالـ عمى االستثمار

ووفقا لمسؤوؿ كبير إلحدى الشركات األلمانية الغربية المتعددة الجنسيات، ليس مف السيؿ إقناع أعضاء مجمس اإلدارة بمزايا الوضع في 
 .أوروپا الشرقية

وال يمكف لعدد صغير نسبيا مف الصفقات الضخمة  .والنتيجة ىي أف المبمغ اإلجمالي لبلستثمار المتاح اليزاؿ مف األرجح أف يظؿ صغيرا
 مميوف جنيو إسترليني أف ُيخفي واقع أف معظـ 150المجر مقابؿ " تونجسراـ"والمرتفعة القيمة مثؿ قياـ چنراؿ إلكتريؾ مؤخرا بشراء 

 .[229]االستثمارات الغربية في الكتمة الشرقية ال تشتمؿ إال عمى مقادير صغيرة مف الرأسماؿ

والواقع أف المستثمريف الغربييف غير مقتنعيف بأف فترة عدـ االستقرار السياسي قد انتيت، وىـ يخشوف مف أف المصانع التي يمّولونيا في 
وىذا بالضبط ما حدث لبلستثمارات الضخمة في پولندا في -أوروپا الشرقية قد تواجو مصاعب بيع السمع التي تنتجيا في الغرب 

 .[230]السبعينيات

واألكثر أىمية أف . فيناؾ أماكف أخرى في العالـ ذات أجور أدنى مف ذلؾ أيضا. حتى األجور المتدنية ال تمثؿ إغراًء كبيرا كما قد يبدو
القوة الشرائية لمجموعات األجور قد تكوف متدنية فيما يتعمؽ بالسمع االستيبلكية المعمرة والسمع اإللكترونية، لكنيا ليست متدنية إلى ىذا 

كما أف جانبا مف االنفتاح عمى السوؽ العالمي يقتضي رفع  .الحّد عندما يتعمؽ األمر بالبنود األساسية كالطعاـ والمسكف، والتدفئة، والوقود
لكف ىذا بدوره يمكف أف يؤدي بالعماؿ إلى استغبلؿ تحّررىـ مف سيطرة الحزب الواحد فيصّروف . ىذه األسعار في اتجاه األسعار العالمية

 .عمى زيادات األجور

ليخ ڤاونسا أْف يقوؿ لرجاؿ األعماؿ األمريكييف إف بإمكانيـ أْف يستخدموا عماال پولندييف مقابؿ عشرة دوالرات في األسبوع، لكف ل ويمكف 
ىذا يرجع إلى أف الدوالر يمكف أف يشتري في وارسو حوالي عشرة أضعاؼ ما يمكف أف يشتريو في نيويورؾ مف األغذية والخدمات 

 .وىذا وضع يعتـز الوزراء االقتصاديوف الپولنديوف تغييره بسرعة-األساسية 

وتمّثؿ المديونية . لكنيا أحّد في بعضيا بكثير عف األخرى. والمشكبلت االقتصادية المرتبطة باالنتقاؿ سائدة في كؿ بمداف أوروپا الشرقية
وسوؼ يمتيـ تسديد الفوائد معظـ صادراتيما إال إذا نمت ىذه األخيرة بمعّدؿ  .السابقة عبئا ىائبل عمى الطبقتْيف الحاكمتْيف في پولندا والمجر

المعروضة عمييما مف الغرب يتخذ شكؿ قروض إضافية، سيكوف " المساعدة"كما أف جانبا كبيرا مف . سريع عمى نحو ال يمكف تصوره
وىذا ال يترؾ ليما خيارا آخر سوى اإلعداد لبلنتقاؿ إلى الرأسمالية المتعددة الجنسيات مع برامج تقّشؼ . عمييما دفع فائدة إضافية عمييا

وحتى اآلف منع الضعؼ السياسي الحكومة المجرية مف وضع خططيا موضع . تجر معيا معاناة ضخمة لمغالبية العظمى مف الناس
لكف الحكومة الپولندية قد اتخذت فعبل تدابير باالتفاؽ مع صندوؽ النقد الدولي الذي يسعى إلى رفع تكاليؼ . التطبيؽ بصورة كاممة

 في المائة 25أعمى أضعافا مضاعفة مما كانت مف قبؿ، ليخفض األجور بنسبة " مستويات اقتصادية"الطعاـ، واإلسكاف، والوقود، إلى 
وىناؾ فعبل تقارير تقوؿ إف الطوابير قد اختفت مف الدكاكيف ألف الناس ال يقدروف عمى شراء  .وليخمؽ نصؼ مميوف أو أكثر مف العاطميف

 .ما فييا؛ وفي الوقت ذاتو، يشكو المزارعوف بقسوة مف أف الطمب اآلخذ في اليبوط عمى الطعاـ يدفع كثيرا منيـ نحو اإلفبلس

لكف احتماؿ األزمة االقتصادية، التي كاف . عندما انيار حكـ الحزب الواحد لـ تكف عمى ألمانيا الشرقية ديوف كتمؾ الخاصة بپولندا والمجر
، سرعاف ما أضحى واقعا مريرا عندما تدىورت الخدمات وظيرت [231] شيرا18ب قد تنبأ بيا االقتصاديوف الروس فعبل قبؿ ذلؾ 

وانتيت الغالبية العظمى مف الناس إلى النظر إلى االندماج في ألمانيا .  مف العماؿ الميرة يوميا إلى الغرب2000العجوزات مع رحيؿ 
 Kombinate الغربية عمى أنو الحؿ الوحيد، وىو موقؼ شجعت عميو الطريقة التي كاف يضاعؼ بيا رؤساء أنجح الكومبينات
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لكف التوحيد يمكنو فقط أف يخمؽ سخطا ىائبل بيف نفس العماؿ . في الببلد صبلتيـ المباشرة مع الشركات الغربية (المشروعات العمبلقة)
فاألسعار األلمانية الشرقية لمطعاـ، والنقؿ، والوقود، واإلسكاف، سيكوف عمييا أف تتضاعؼ عدة مرات . الذيف يصرخوف مطالبيف بو اآلف

لتصؿ إلى المستويات األلمانية الغربية، لكف الرأسماؿ األلماني الغربي لف يكوف مضطّرا إلى أف يدفع لمعماؿ في المصانع األلمانية الشرقية 
ؿ ذبح تمؾ المصانع، . التي ينظر إلييا عمى أنيا متخّمفة ومنعدمة الكفاءة ما يكفي لمواجية تمؾ الزيادات في األسعار وسيكوف خياره المفضَّ

ور، محّوال قواىا العاممة إلى احتياطي لمعمؿ الرخيص مف أجؿ بقية الببلد وىكذا . تماما كما فعؿ بمصانع ذات عمر مماثؿ في إقميـ الرُّ
 :نجد تقريرا لمجماعة األوروپية

وىو يحذر أيضا مف تفاقـ مشكبلت .  في المائة، لكنو يضيؼ أف النسبة قد تكوف أعمى بكثير15يتوقع بطالة في السنة األولى بنسبة 
وقد أمكف لمتوسط األجور في ألمانيا الشرقية بعد اإلصبلحات السعرية ... التكّيؼ في ألمانيا الشرقية نتيجة لموجة مف الواردات مف الغرب

كما أمكف لتحويؿ دخؿ إضافي قدره .  مارؾ ألماني غربي في ألمانيا الغربية2400 مارؾ ألماني غربي، بالمقارنة مع 1400أف يصؿ إلى 
 ... في المائة مف المستويات األلمانية الغربية70 مارؾ ألماني غربي مف الغرب إلى كؿ عامؿ بأجر أف يرفع األجر إلى 300

وسيكوف ىناؾ ]. ومف شأف ىذه التحويبلت، رغـ أنيا ليست مرتفعة، أف ُيرىؽ عمى نحو ال يمكف تفاديو الموارد المالية األلمانية الغربية
 .[232]لكؿ مف الدولتيف األلمانيتْيف ولمجماعة األوروپية بأسرىا- اجتماعية ومتصمة بالميزانية-مجازفات جدية  [خطر

إدخاؿ المارؾ األلماني الغربي في ألمانيا الشرقية مف شأنو أف يزيد البطالة، ويجبر عمى "حتى وزير المالية األلماني الغربي يعتقد أف 
 .[233]"إغبلؽ مصانع، ويتطمب إنشاء نظاـ أمف اجتماعي

ـْ ينظروف إلييما عمى أنيما متخمفتاف وبعيدتاف عف  .قّمما يرد ذكر لرومانيا وبمغاريا في مخططات معظـ الصناعييف والمموليف الغربييف َفُي
  .األسواؽ الرئيسية أكثر مما يسمح بأف تكوف ليما أىمية كبيرة

ويّدعي بعض أولئؾ الذيف يديروف اآلف الوزارات االقتصادية في تشيكوسموڤاكيا أف مشكبلت الببلد ليست قاسية عمى نحو يقترب مما في 
ويقوؿ مصمح بارز آخر عمى النقيض . پولندا، مثبل، وأف إعادة البناء تنسجـ مع االحتفاظ بالتوظيؼ الكامؿ وبنظاـ إنعاش اجتماعي كامؿ

وىذا البمد قميؿ السكاف نسبيا وقد يكوف . ويبقى أف نفيـ أّييما عمى صواب". تحتاج إلى مسز ثاتشر أخرى"مف ذلؾ، إف تشيكوسموڤاكيا 
لكْف حتى في ىذه الحالة، سيقـو رؤساء  .قادرا عمى أف يجد مواقع مبلئمة داخؿ االقتصادات الغربية يمكف لصادراتو أف تمتد إلييا

  .المشروعات التشيكوسموڤاكية بالضغط عمى العماؿ ليتحمموا تكاليؼ إعادة البناء، ومف المحتمؿ حدوث موجة مف المقاومة

لكف ىذا ال يعني أف بإمكانيا . تداعت رأسماليات الدولة القزمية في أوروپا الشرقية أماـ المنافسة القادمة مف العمالقة الجدد لمنظاـ العالمي
 .أف تحّوؿ نفسيا بنجاح إلى عمالقة أو حتى أف تُفمح في تكييؼ أنفسيا بنجاح لمخدمة عند أقداـ العمالقة

الفجوة بيف ما تتوقع الغالبية العظمى : وبصرؼ النظر عف األوضاع في بمداف منفردة، يبرز شيء واحد في كؿ فحص موضوعي لمواقع
وقد انتَيى . وتتاخـ بمداف أوروپا الشرقية أكثر الدوؿ األوروپية الغربية رخاءً  .مف العماؿ مف التغيرُّات وما ُيرّجح أف يحصموا عميو فعبل

لكف مثؿ ىذه المستويات المعيشية غير . الناس إلى مطابقة الشكؿ الغربي لمرأسمالية مع مستويات المعيشة اإلسكندناڤية أو األلمانية الغربية
 .واردة أبدا وىناؾ صداـ حتمي، عند نقطة ما، بيف التوقعات المنتعشة والواقع القاسي

ويبشر االقتصاديوف األوروپيوف الشرقيوف بأف السوؽ ىو الحؿ السحري لكافة المشكبلت، وبأف عيد الرأسمالية المتعددة الجنسيات عيد 
ْف بدرجات متباينة-توسع اقتصادي غير محدود ومتزايد االتساع دوما، جالبا االزدىار  ال شيء يمكنو أف يكوف أبعد مف . لكؿ الطبقات- وا 

فمنافسة الشركات العمبلقة عمى نطاؽ عالمي تقودىا إلى التركيز في قطاعات بعينيا مف االقتصادات القومية وترؾ  .ذلؾ عف الحقيقة
. وىي تقودىا إلى نوبات دورية مف إعادة البناء، تؤدي فجأة إلى إغبلؽ مصانع، وطرد قوى عاممة، وتدمير أقاليـ بأكمميا. األخرى تتّقيح
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عندما تطوؼ بالعالـ بحثا عف المواد الخاـ والعمؿ الماىر،  (الرواجات)وىي تقودىا إلى االنيماؾ في نوبات مسعورة مف التراكـ التنافسي 
. ، تقؼ خبلليا أحدث المصانع عاطمة عف العمؿ وتُترؾ مشروعات تشييد ىائمة غير منتيية(الكسادات)متبوعة بدورات مفاجئة مف الركود 

وىي تقودىا إلى أف تطّبؽ عمى المجتمعات الصناعية أساليب مناوبة الزراعة، فتدّمر وتحرؽ التجمعات القديمة لمطبقة العاممة في البحث 
سيكوف عمييـ . البلنيائي عف مواقع أكثر ربحا يمكف ليذا كمو أف يخمؽ مصاعب ال ُتحصى وال ُتعّد لمقادة السياسييف الجدد ألوروپا الشرقية

. إلى حد ما أف يسعوا إلى استمالة العماؿ الذيف لف يصبروا بعد اآلف عمى األشكاؿ القديمة لبلستغبلؿ واالضطياد ليقبموا األشكاؿ الجديدة
وليس مف المؤكد بحاؿ مف األحواؿ . وسيكوف عمييـ في كثير مف األحياف أف يفعموا ىذا عندما يواجو العماؿ أوضاعا مف الحرماف الشديد

  .أنيـ سينجحوف

والبمد الذي نجد فيو المشكبلت الموضوعية الماثمة في إحداث االنتقاؿ مف رأسمالية الدولة إلى الرأسمالية المتعددة الجنسيات أكبر ما تكوف 
فيو ال يمكنو حتى أف ينجز التغيرات السياسية التي كانت بمثؿ تمؾ السيولة في أوروپا الشرقية بدوف أف تمزؽ . ىو االتحاد السوڤييتي

وكانت مشروعاتيا محمية أكثر . البيروقراطية نفسيا إربا فيذه الببلد، والبيروقراطية بالتالي، أضخـ كثيرا مف تمؾ التي في أوروپا الشرقية
وقد أدَّى ىذا إلى تضافر معقد ألقمية مف الشركات ذات الكفاءة بالمعايير العالمية . مف المنافسة الخارجية المباشرة ولفترة أطوؿ مف الزمف

وكاف حكاـ االتحاد السوڤييتي قادريف، في الماضي، عمى أف يعوضوا عف نقاط الضعؼ االقتصادية بالقدرة . مع أغمبية عديمة الكفاءة
. العسكرية، وىكذا شّيد قطاعا لممعدات الحربية يضارع ذلؾ الخاص باقتصاد يبمغ ضعؼ اقتصاده، ذلؾ الخاص بالواليات المتحدة

 .وتتفجر األزمات االقتصادية والسياسية في آف معا. ومحاوالت تفكيؾ ىيكؿ كيذا تترؾ أجزاءه المنفردة، ببساطة، معمقًة في اليواء

والمأزؽ االقتصادي يمخصو جداؿ جرى خبلؿ السنة األخيرة حوؿ خطط بناء مجمع جديد لمپتروكيماويات في سيبيريا الغربية خبلؿ العشر 
  :سنوات القادمة

دفعت األزمة المتزايدة العمؽ في إنتاج وتوافر السمع االستيبلكية في االتحاد السوڤييتي مجموعة مف كبار العمماء السوڤييت إلى الدعوة إلى 
تشييد خمسة مشروعات پتروكيماوية خبلؿ العقد التالي في حقوؿ پتروؿ سيبريا الغربية، -التخّمص مف واحد مف أضخـ استثمارات الببلد 

 .مخطَّطة كمشروعات استثمارية مشتركة مع شركات أمريكية، وياپانية، وألمانية غربية، وىندية

يدفع  [فإنو سوؼ]وعندما يبدأ اإلنتاج، ...  مميوف روبؿ41ويزعـ العمماء أف المشروع سيتكمؼ ضعؼ االستثمار المخطط والذي يبمغ 
وىـ يزعموف قبؿ كؿ شيء أف ىذا االستثمار سيحـر باقي الصناعة الكيماوية ... السعر العالمي لمنتجات الپبلستيؾ والپوليمر إلى اليبوط

مف االعتمادات التي تحتاج إلييا بشّدة، ويمنع تبنّْي إستراتيچيات وفر الطاقة، ويستبعد أّي إمكانية إلعادة توجيو االقتصاد إلى الحاجات 
 .[234]االجتماعية

والنقطة البلفتة لمنظر ىي أف منطؽ المشروع الكيماوي ليس منطؽ رأسمالية الدولة القومية القديمة، المكتفية ذاتيا، بؿ منطؽ السعي إلى 
وستكوف النتيجة، فيما يقوؿ النقاد، استثمار ضخـ يشّوه باقي االقتصاد الداخمي لبلتحاد . إقامة إنتاج مرتبط بالرأسمالية المتعّددة الجنسيات

ادة توجيو االقتصاد إلى الحاجات . السوڤييتي ويدفع قطاعات اإلنتاج األخرى إلى الوراء، ويمّزؽ نتاج مرتبط بالرأسمالية المتعّددة الجنسيات
كؿ ذلؾ -االجتماعيةوؿ بتروؿ سيبريا الغربية، اقالصبلت بيف مختمؼ الصناعات، ويؤدي إلى مزيد مف ضغوط اليبوط بمستويات المعيشة 

 .بدوف أّي ضمانة عمى أف التغييرات في أماكف أخرى في االقتصاد العالمي لف تؤدي بو إلى أف يعمؿ عمى نحو مرتبؾ

مؤتمر النواب ومجمس : كما يتأكّد المأزؽ السياسي مف الطريقة التي يتعايش بيا اإلطار الحزبي القديـ واإلطاراف الپرلمانياف الجديداف
وال يزاؿ الييكؿ الحزبي القديـ مركز التنسيؽ الرئيسي . السوڤييت األعمى، بدوف أف يكوف أحدىا قادرا عمى أف يكوف في مستوى المشكبلت

وقد بّيف تقرير في عيد بريچنيؼ أف . ألولئؾ الذيف يديروف المشروعات، والقوات المسمحة، والشرطة والمخابرات، والحكومة المحمية والقومية
 أخرى في المائة كانوا رؤساء زراعييف 25 في المائة مف كبار رجاؿ الجياز الحزبي كانوا مديريف صناعييف سابقيف، وأف نسبة 40
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ليسوا ديناصورات، " المحافظوف"والزعماء الحزبيوف . [235] في المائة صعدوا مف صفوؼ بيروقراطية الحزب وحدىا12سابقيف، مقابؿ 
ونزعتيـ المحافظة ىي تمؾ الخاصة بطبقة . معزوليف عف واقع الحياة اإلدارية، بؿ ىـ ممثموف ألولئؾ الذيف يديروف المشروعات الكبرى

وليذا فإنيـ ال ينظروف، كما . يعتمد أعضاؤىا عمى صبلتيـ ببعضيـ أكثر كثيرا مما يعتمدوف عمى صبلتيـ مع الشركات الغربية العمبلقة
ىو الحاؿ في جانب كبير مف أوروپا الشرقية، إلى االنتقاؿ إلى الرأسمالية متعددة الجنسيات عمى أنو يقّدـ ضمانة سيمة ضّد التغيرات التي 

وال يمكف لحكومة مثؿ حكومة جورباتشوڤ، التي ترمي إلى تغيير االتحاد السوڤييتي تغييرا كامبل، أف تستغني عنيـ أو عف . يخشونيا
لكف ىذه اليياكؿ تفتقر بصورة متزايدة إلى التأثير عمى القوى الجديدة التي أطمقتيا الجبلسنوست مف . اليياكؿ الحزبية التي يسيطروف عمييا

وىـ يجمعوف عمى المناوبة بيف تيديد وتيدئة الحركات التي تظير إلى  .الحركات القومية، لجاف اإلضراب، االحتجاجات البيئية-تحت 
وفي ىذا السياؽ تبدأ مختمؼ المصالح البيروقراطية في االنجذاب في اتجاىات متباينة، ُمْحدثة نوعا مف التفتت الداخمي لمحزب إلى  .الوجود

 .إف يعجز عف ممارسة أّي سيطرة حقيقية عمى النمو االجتماعي

ولكنيما ليسا في وضع مبلئـ ليحبل محمو . يتمّتع مؤتمر النواب والسوڤييتات بوالء مف جانب الغالبية العظمى مف الناس أكبر مما لمحزب
ففي . ومف ىنا االختبلؼ الصارخ بيف االتحاد السوڤييتي وتشيكوسموڤاكيا، مثبل. كمركز لتنسيؽ أعماؿ مختمؼ أقساـ البيروقراطية الحاكمة

. تشيكوسموڤاكيا انيار الحزب وواصؿ المجتمع سيره كما كاف يفعؿ مف قبؿ إلى حد بعيد، بمستوى متزايد مف تكامؿ مشروعاتيا مع الغرب
 .أما في االتحاد السوڤييتي فمـ يحدث انييار الحزب إلى اآلف، لكف المجتمع يغدو أكثر اختبلفا وفقداف اتجاه بصورة متزايدة

مثؿ أولئؾ -وأشير الزعماء الديمقراطييف الراديكالييف . ويؤدي ىذا اآلف إلى ظيور سمسمة غريبة مف التفرُّعات األيديولوچية بيف المصمحيف
لكف بعض غبلة أنصار السوؽ ينتيوف اآلف . في مؤتمر النواب يجدوف ىويتيـ في السوؽ والديمقراطية Yeltsin المتجمعيف حوؿ يمتسيف

 .إلى استنتاج أف ىناؾ حاجة إلى حكـ سمطوي

مف معيد النظاـ االشتراكي العالمي في أواخر  Klyamkin كميامكيف. و أ Migranian ميجرانياف. وقد عبَّر عف ىذا الرأي بكؿ وضوح أ
كاف قد قوَّى يده بطريقة إدارية، كما حدث في المجر  [جورباتشوڤ]كاف سيصبح أفضؿ لو أف قائدنا " :ويؤكد ميجرانياف. السنة الماضية

 :أما كميامكيف فيتساءؿ .Deng Xiaopeng " أو في الصيف في ظؿ دنج شياو پنجJanos Kadar في ظؿ يانوش كادار

 في المائة 80ماذا يحدث إذا أعمف مصمح نفسو مؤيدا إلدخاؿ السوؽ؟ ىؿ يمكف تحقيؽ ىذا باالعتماد عمى السوؽ؟ بالطبع ال، حيث أف 
وليذا ال يمكف لمصمح ... مف السكاف لف يقبموا ذلؾ، فالسوؽ يعني، رغـ كؿ شيء، االنقساـ إلى طبقات اجتماعية، والتمايز حسب الدخؿ

 .[236]جاد أف يعتمد في نجاحو عمى الجماىير

لكف المظير األيديولوچي الذي تتخذه المحاوالت الجديدة الرامية إلى حموؿ . [237]"ستالينية السوؽ"ب سمَّى بوريس كاجارليتسكي ذلؾ 
ح أف يكوف مظيرا ستالينيا كامبل وىناؾ، عمى أّي حاؿ، طرؽ أخرى كثيرة يمكف . فرّد الفعؿ ضّد النظاـ القديـ ضخـ لمغاية. سمطوية ال ُيرجَّ

فالماضي يجثـ بثقمو ككابوس عمى عقوؿ األحياء، والماضي ينطوي . بيا ألنصار إعادة البناء السمطوية أف يحاولوا بناء قاعدة ألنفسيـ
الشعور المعادي لؤلتراؾ في بمغاريا، الشعور المعادي لممجرييف -عمى تحيزات جماىيرية ستحاوؿ قوى سياسية معدومة الضمير استغبلليا 

وربما . في المجر، شوڤينية الروس الكبار في االتحاد السوڤييتي، معاداة السامية في كؿ مكاف تقريبا" لمغجر"في رومانيا، الشعور المعادي 
ظيرت حقا تركيبات سياسية جديدة، تبّشر برسالة معادية لمشيوعية، لكنيا أيضا سمطوية، ومستعدة لمعمؿ مع بقايا قوات األمف القديمة 

 ."النظاـ"لفرض 
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في كؿ مكاف في الدوؿ الشرقية جعمت المطابقة الشعبية بيف الستالينية واالشتراكية مف الصعوبة بمكاف عمى االشتراكييف الحقيقييف أف 
واألىـ مف ذلؾ أف . والعماؿ الذيف يروف العمـ األحمر يرفرؼ فوؽ معسكر اعتقاؿ ال يمّوحوف بو بابتياج بصورة آلية. يجدوا آذانا صاغية

المعارضات االشتراكية عانت عادة في ظؿ دوؿ الحزب الواحد القديـ أكثر كثيرا مما عانت القوى الميبرالية التي تتمقىَّ درجة مف المساعدة 
وىكذا، رغـ أف جماعات االشتراكييف الحقيقييف موجودة، تظؿ أعدادىـ صغيرة ويظؿ تأثيرىـ صغيرا في المحظة . والحماية مف الغرب

 .الحاضرة

وسوؼ تأتي ىذه المقاومة مف ثبلثة . عمى أف مقاومة اندماج رأسمالية الدولة والرأسمالية المتعددة الجنسيات أمر ال مفّر منو في كؿ مكاف
أوال، ستكوف ىناؾ مقاومة مف جانب كثير مف الديمقراطييف الراديكالييف الذيف تحمموا وطأة تحدّْي أنظمة الحزب الواحد . مصادر رئيسية

ولف يكوف ىؤالء سعداء بأف يروا أشخاصا حصموا عمى مراكزىـ مف خبلؿ البيروقراطية العميا يحتفظوف بيا ببساطة بإسقاط مظير . القديمة
وسيواصموف المطالبة بتسريح الشرطة السياسية ولف يكونوا سعداء بأف يروا اليياكؿ الحزبية القديمة التي تسيطر . إيديولوجي لصالح آخر

عمى وسائؿ اإلعبلـ تفسح المجاؿ ليياكؿ جديدة يتحد فييا مرشحو الحزب القديـ مع الرأسماؿ المتعدد الجنسيات ليمارسوا سيطرة محكمة 
ولف يمضي وقت طويؿ قبؿ أف يكتشؼ أولئؾ الذيف تأثروا بنزعة معارضة الحرب وأفكار الخضر أف الشكؿ الجديد . [238]لمغاية

  .لمرأسمالية سيكوف محكوما عميو بالتشّبث بالجيوش القديمة وبتمويث البيئة في سبيؿ الربح

وفي پولندا ىناؾ صدامات متكررة . في رومانيا وقعت فعبل صدامات مريرة بيف أولئؾ الذيف قاموا بثورة ديسمبر وأولئؾ الذيف تولوا السمطة
في الشوارع بيف الشرطة والشباب المتأثر بخميط مف األفكار المعارضة لمحربمرأسمالية سيكوف محكوما عميو بالتش، والفوضوية، والخضراء، 

وفي تشيكوسموڤاكيا أخذ كثير مف جميور مناضمي المنتدى المدني شعار الديمقراطية الراديكالية بجدية أكثر مف أف . والقومية الپولندية
المنتديات المدنية في أماكف العمؿ "– في برنامج تميڤزيوني-، الذي ناشد Peter Pithart يقبموا معيا كممات زعماء مثؿ پيتر پيتيارت

استخداـ الضغط لمحصوؿ عمى الحؽ في توقيع كافة التعاقدات االقتصادية إلى جانب "مثؿ " والمحميات أْف يتجنبوا أّي أساليب ثوروية زائفة
وفي ألمانيا الشرقية يشعر المناضموف ضمف جماعات المعارضة القديمة مثؿ المنتدى الجديد بالمرارة وىـ يروف . [239]"المدير اإلداري

البيروقراطية العميا تعقد صبلت مع الرأسماؿ األلماني الغربي في حيف يضطمع ُرُسؿ االندماج في الدولة األلمانية الغربية بمظاىرات 
وفي المجر كاف رد فعؿ أنصار السوؽ الديمقراطييف الراديكالييف مف حزب الديمقراطييف األحرار مريرا عندما قامت أحزاب سياسية . الشوارع

 .ذات أيديولوچية مناصرة لمسوؽ وأكثر سمطوية بالمناورة مع األعضاء السابقيف في البيروقراطية العميا

واألمور أكثر تعقيدا في االتحاد السوڤييتي ألف الحزب الحاكـ القديـ ال يزاؿ يسيطر، وألف الديمقراطييف الراديكالييف أقمية داخؿ اليياكؿ 
أما التحرر مف األوىاـ فيما يتعمؽ بجورباتشوڤ أكثر مف أّي وقت مضى فبل يزاؿ يتخذ . القومية القائمة لكؿ مف الحزب ومؤتمر النواب

ىذا موقؼ كؿ مف النواب المتجمعيف حوؿ يمتسيف وحزب المعارضة شبو الشرعي، . شكؿ مطالبة الشعب بتحوؿ أكثر راديكالية نحو السوؽ
لكْف حتى في ىذه الحاالت، البد مف أف يسأؿ الناس أنفسيـ أحيانا لماذا يميؿ أولئؾ الذيف سيستفيدوف أكثر مف . واالتحاد الديمقراطي

السوؽ، أْي رؤساء المشروعات الكبيرة، إلى النزعة السمطوية، وليس إلى الديمقراطية، ولماذا بذؿ الزعماء الغربيوف قصارى جيدىـ 
  .لبلحتفاظ بجورباتشوڤ في السمطة

وال يمكف التحاد رأسماؿ . ثانيا، سيكوف ىناؾ في كثير مف األحياف رّد فعؿ قومي بيف جماعات األقمية اإلثنية عمى الشكؿ الجديد لمرأسمالية
وتقتضي القدرة التنافسية الفعالة المتعددة . الدولة والرأسماؿ المتعدد الجنسيات إال أف يؤدي إلى تفاقـ تفاوت النمو االقتصادي داخؿ كؿ بمد

عادة تمؾ التي ىي األكثر تقدما فعبل أو األقرب إلى تسييبلت اإلنتاج واألسواؽ -الجنسيات تركيزا لئلنتاج في أقاليـ جغرافية بعينيا 
ويمكف أف نرى النتيجة في الدولة الشرقية التي كانت مفتوحة أكثر عمى الصبلت المتعددة الجنسيات، أْي . عمى حساب أخرى- األجنبية
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نصيب الفرد مف الدخؿ القومي في سموڤينيا، عمى الحدود اإليطالية والنمسوية، يصؿ إلى ضعفو في الصرب، وىو في الصرب : يوغسبلڤيا
ويمكف أف يقود نفس منطؽ النمو االقتصادي المناطؽ الناطقة بالسموڤاكية مف تشيكوسموڤاكيا إلى . ثبلثة أضعافو في كوسوڤو في الجنوب

ومساحات واسعة مف إقميمو الحيوي الناطؽ  (مف أرمينيا إلى كازاخستاف)المعاناة، جنبا إلى جنب مع جميوريات االتحاد السوڤييتي الجنوبية 
المتحمسوف الغربيوف لمجماعة األوروپية : كما يمكف أف يقود بعض دوؿ أوروپا الشرقية إلى وضع أسوأ بكثير، نسبيا، مف األخرى. بالروسية

عادة ألمانيا الشرقية، وأحيانا )لبلنضماـ إلييا " مؤىمة"يضعوف اآلف فعبل تمييزا بيف تمؾ الدوؿ المتقدمة نسبيا والتي قد تكوف 
 ."العضو المنتسب"وتمؾ التي يمكنيا في أفضؿ األحواؿ أف تطمح، بوصفيا مناطؽ بطيئة النمو، إلى وضع  (تشيكوسموڤاكيا

ويمكف أف يكوف . وستكوف النتيجة، حتما، خمؽ مشاعر قوية مف الحرماف القومي بيف أولئؾ الذيف في المناطؽ التي تقع في أقصى المؤخرة
ىناؾ تحّرر واسع مف األوىاـ المتعمقة بالسوؽ بيف جماىير السكاف؛ كما يمكف أف تكوف ىناؾ محاوالت مف جانب األقساـ المحمية مف 

وكما ىو الحاؿ مع موجة النزعة القومية السائدة اليـو في كؿ  .الطبقة الحاكمة واإلنتمچنسيا الستغبلؿ ىذه المشاعر لتحسيف مركزىـ الخاص
لى ىجمات طائفية عمى قوميات  مف االتحاد السوڤييتي ويوغسبلڤيا فسوؼ يقود ذلؾ كمييما إلى تمردات قومية ضّد السمطة المركزية وا 

 .األقميات

ستأتي المقاومة الثالثة، واألىـ مف حيث إمكاناتيا، مف العماؿ، وقد شيدت يوغسبلڤيا، حيث التحوؿ إلى السوؽ ىو األكثر تقّدما، موجة 
أف  (ميما كاف َمْف يديره)وفي ألمانيا الشرقية ستكوف اإلضرابات حتمية عندما يحاوؿ النظاـ  .1988 و1987ضخمة مف اإلضرابات في 

في يناير، بما " موجة عارمة مف اإلضرابات"وفي بمغاريا كانت ىناؾ . يرفع أسعار السمع األساسية في اتجاه المستويات األلمانية الغربية
 وفي تشيكوسموڤاكيا حّذر نائب رئيس الوزراء االتحادي، كارنوجورسكي. [240]"إضراب لعماؿ المناجـ انتشر مثؿ انييار جميدي"في ذلؾ 

Carnogursky وفي پولندا كانت ال تزاؿ ىناؾ ثقة ىائمة بوزراء تضامف . [241]"تقارير منذرة بالفوضى في كثير مف المشروعات"، مف
 .في بداية السنة؛ ومع ذلؾ، كاف ىناؾ قدر ىائؿ مف اإلضرابات، عمى سبيؿ المثاؿ في المناجـ

وكانت المطالب األولية في منجـ شڤياسكوڤ . 1989كانت أىـ اإلضرابات ىي تمؾ التي وقعت في مناجـ االتحاد السوڤييتي في صيؼ 
مف أجؿ خدمة كانتيف مبلئمة في المنجـ، مف أجؿ مبلبس عمؿ أدفأ -في ميجدوريشنسؾ، حيث بدأ اإلضراب، مطالب اقتصادية عاجمة 

وقد نشأ ىذا السخط .  جراـ مف الصابوف شيريا لكْف مع امتداد اإلضرابات صارت بؤرة لسخط أوسع نطاقا بكثير800في الشتاء، مف أجؿ 
وكما عبر رئيس لجنة عمؿ كيموروڤو، وىو كيربائي . مف كؿ مف حدود إصبلحات جورباتشوڤ واالتجاه الذي كانت تأخذه اإلصبلحات

أما -مع أوضاع اإلدارة االقتصادية الجديدة لـ تتغيّر شروط العمؿ بالنسبة لمعماؿ ومع ذلؾ أصبح العمؿ أكثر شدة "في منجـ ڤولكوڤ، 
 [.242]..."األجر الذي كاف ُيفترض ارتفاعو مع العمؿ البدني المبذوؿ فمـ يرتفع بطريقة متناسبة كيذه

 في 20 في المائة عف الميالي، و40امنحوا "، "يسقط البيروقراطيوف: "وجمعت الممصقات بيف مطالب اقتصادية ومطالب سياسية أكثر
مف أجؿ معاشات أفضؿ، مف أجؿ إجازات إضافية، مف أجؿ إجازة : وسرعاف ما برزت مطالب أخرى أيضا. [243]"المائة عف األمسيات
وكانت ىناؾ شكاوى مريرة مف جانب عماؿ المناجـ الذيف أجريت معيـ أحاديث في وسائؿ اإلعبلـ الرسمية حوؿ  .أطوؿ لرعاية األطفاؿ

الجياز اإلداري بأكممو كثير "عماؿ المناجـ لـ يحصموا أبدا عمى تصاريح سفر، بينما  :االختبلؼ الصارخ بيف أوضاعيـ وأوضاع رؤسائيـ
أكواخ بائسة معّرضة "، بينما ليس لدى عماؿ المناجـ سوى "يقيـ القادة الحزبيوف عمى مستوى المنطقة في مباف رائعة: "[244]"السفر جدا

وبحموؿ األسبوع الثالث كاف بعض المضربيف في الدونباس يطالبوف باإلنياء الفوري لكافة االمتيازات . [245]"لمتصريفات الكيماوية
 .الرسمية، مثؿ المحبلت الخصوصية لمسؤولي الحزب، ودستور جديد وأكثر ديمقراطية لمببلد، وحقيـ في تكويف نقابتيـ المستقمة

سيكوف مف الخطأ أف نعتقد أف المضربيف توّصموا في الحاؿ إلى نظرة واضحة وواعية طبقيا وقد نظر كثيروف إلى عماؿ المناجـ عمى أنيـ 
وكاف المطمب المبكر والذي تمقَّى قدرا مف التأييد في الكوزباس يتعمؽ . مختمفوف بعض الشيء عف بقية العماؿ وأفضؿ منيـ إلى حد ما



 87 

وىو -باالستقبلؿ المالي لممناجـ المنفردة أو مناطؽ التعديف المنفردة، بحيث يمكنيا استخداـ األرباح مباشرة لتحسيف األجور واألوضاع 
مطمب حاوؿ أْف يتحدَّى االستغبلؿ الواقع عمييـ لكنو أمكف أيضا، جزئيا، توجييو ضد العماؿ في مشروعات أقؿ ربحا وضد عماؿ المناجـ 

 .في مناجـ أقدـ وأقؿ كفاءة في الدونباس

  :وقد قاؿ بوريس كاجارليتسكي الذي اشترؾ في بعض اجتماعات لجنة اإلضراب في كاراجاندا

 .فنحف نخطو اآلف الخطوات األولى فحسب لحركة الطبقة العاممة. ينبغي أف ال تبالغوا في مستوى الوعي الطبقي لدى الطبقة العاممة
وأحيانا كاف عماؿ المناجـ محمييف تماما، بمعنى أف لجاف اإلضراب رفضت التضامف مف جانب جماعات أخرى مف العماؿ، عمى سبيؿ 

 !لكْف مف ناحية أخرى، ما أروع الطريقة التي كاف يتعمـ بيا الناس. المثاؿ

ويتمثؿ أحد أىـ األمور في أف العماؿ اآلف، بعد أف أضربوا، بدأوا يدركوف أنيـ أقوياء جدا وسيجعميـ ذلؾ أقؿ فأقؿ تواضعا، وأكثر فأكثر 
فعمى مدى سنيف طويمة كاف أفراد الطبقة العاممة غير قادريف عمى . إنو تغيّر كبير قدرة عمى استخداـ قوتيـ سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا 

 .[246]أما اآلف فيمكنيـ أف يحققوا أشياء، في حيف ال يستطيع جورباتشوڤ والقيادة أف يحققوا أّي شيء. أْف يحققوا أّي شيء

وعندما أضرب عماؿ المناجـ في ڤوركوتا محتّجيف مرة . أخيرا عاد المضربوف إلى العمؿ مقابؿ وعود مف جورباتشوڤ وريچكوڤ لـ يفيا بيا
. أخرى في نوڤمبر لـ يتمقوا تأييدا فّعاال مف أّي مكاف آخر في الببلد وأخيرا تفّتت إضرابيـ أماـ قانوف جورباتشوڤ الجديد ضّد اإلضرابات

وقاؿ جورباتشوڤ لمجمس . لكف جورباتشوڤ ذاتو نظر إلى إضرابات الصيؼ عمى أنيا تيديد أكبر حتى مف نضاالت قوميات األقميات
 :السوڤييت األعمى

ومع . كاف ىناؾ تشيرنوبيؿ، وكانت ىناؾ محف أخرى متباينة. ربما كانت ىذه أكبر محنة تصيب ببلدنا طواؿ أربع سنيف مف إعادة البناء
 .[247]ذلؾ فأنا أخّص ىذه المحنة بأنيا األشد خطورة واألشد صعوبة

لكف ىذا ال يعني أف العماؿ سيبدأوف منذ . إف حتمية نضاالت عمالية كيذه ىي التي تقّدـ أعظـ األمؿ لبلشتراكييف في الدوؿ الشرقية
؛ بؿ (وفي الحركات القومية بيف األقميات القومية)وسيجد كثيروف أنفسيـ في البداية في الديمقراطييف الراديكالييف . البداية بأفكار اشتراكية

وسوؼ . (رغـ أف ىذا خطر تُبالغ فيو كثيرا اإلنتميچنسيا ذات العقمية اإلصبلحية)ربما انخدعت قمة بديماجوچية المحافظيف في الحزب 
 .تجعميـ كراىيتـ لمنظاـ القديـ مرتابيف في كثير مف األحياف في أولئؾ الذيف يدعوف أنفسيـ اشتراكييف

عمى أف محاوالت الديمقراطييف الراديكالييف لخمؽ تأييد منظـ بيف العماؿ ستمحؽ بيا األضرار باستمرار بسبب التزاميـ الخاص بربط 
فيذا االلتزاـ يؤدي بالديمقراطييف الراديكالييف إلى إقرار أنو ال بد مف أف تكوف . رأسماؿ الدولة بالرأسماؿ المتعّدد الجنسيات عْبر السوؽ

ىناؾ فوارؽ اجتماعية ضخمة بيف أولئؾ الذيف يديروف المشروعات وأولئؾ الذيف يعمموف فييا؛ ويتمثؿ اعتراضيـ الوحيد عمى الفوارؽ 
وىو يعني أيضا أنيـ ال يعتقدوف أف ىناؾ موارد لتحسيف . االجتماعية القديمة في أنيا أتت مف مواقع البيروقراطية العميا، وليس مف السوؽ

، وليذا فيـ مترددوف إزاء تأييد إضرابات حوؿ مسائؿ مف ىذا النوع، قائميف إف العماؿ ال ينبغي أف يناضموا [248]الشروط المادية لمعماؿ
ويتمثؿ مدخميـ إلى المشكبلت العمالية في البداية بالقوؿ بأف العماؿ ينبغي أف يعمموا بمزيد مف الجدية . إال في سبيؿ المطالب السياسية

عمالنا ال يعرفوف كيؼ "مصّدقيف في كثير مف األحياف الخرافة التي تروج ليا الطبقات المتوسطة في كؿ مكاف في العالـ والتي تقوؿ بأف )
 .، وأف ىذا العمؿ بجدية ىو الذي سيؤدي آخر األمر إلى ارتفاع في مستويات المعيشة("يعمموف

وىذا ىو السبب . ىذا ىو السبب في أف مستشاري تضامف كانوا معارضيف لئلضراب قبؿ وكذلؾ بعد تشكيؿ الحكومة االئتبلفية في پولندا
في أنو خبلؿ التغيرات السياسية في تشيكوسموڤاكيا في نوڤمبر، دعا أبرز الشخصيات في المنتدى المدني إلى إضراب عاـ لمدة ساعتيف 

وىذا ىو السبب في أف موقؼ المجموعة الممتفة حوؿ يمتسيف في مؤتمر . فقط وطالبوا العماؿ بتعويض فاقد اإلنتاج في وقتيـ الخاص
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كاف يمتسيف مستعدا لشجب األوضاع التي -النواب مف إضراب عماؿ المناجـ في االتحاد السوڤييتي لـ يكف مختمفا عف موقؼ جورباتشوڤ 
ُيبدوا شعورا خاصا بالمسؤولية تجاه الشعب وتجاه "كانت قد أدت إلى اإلضراب، لكنو ناشد عماؿ المناجـ بعد ذلؾ في التميڤزيوف أف 

 .[249]وأف يعودوا إلى العمؿ "الحكومة

ينظر . وتتجمَّى الفجوة بيف الديمقراطييف الراديكالييف والنضاالت العمالية بكؿ قّوة في حالة االتحاد السوڤييتي حوؿ مسألة التعاونيات
أما في . الراديكاليوف إلى ىذه األخيرة عمى أنيا عبلج سحري لمشكبلت الببلد، مجّسديف بذلؾ أىداؼ المشروع الصغير والمشروع الفردي

وال يمكنيا إال أف . الممارسة فتقّدـ التعاونيات في االتحاد السوڤييتي خدمات مكمفة جدا لمطبقات المتوسطة ال يمكف لمعماؿ أف يتحمموىا
وال غرابة في . تفعؿ ىذا بسبب قدرتيا عمى السيطرة عمى أشياء ال يمكف العثور عمييا حتى في المحبلت التي تترد عمييا الجماىير كثيرا

 .أف الغالبية العظمى مف العماؿ ينظروف إلى التعاونية بنفس نفورىـ تقريبا مف المخازف الخاصة التي في متناوؿ النخبة الحزبية وحدىا

كما ُتسّبب اإلضرابات المتصمة بموضوعات اقتصادية مشكبلت خاصة ألولئؾ الذيف يسعوف إلى توجيو إحباطات الناس في اتجاىات 
، ويمكف لمنضاالت العمالية أف توّحد ىذه [250]فالقوى العاممة في المشروعات الضخمة ىي دائما تقريبا مختمطة القوميات. قومية خالصة

 .القوى حوؿ لجاف إضراب تتجاوز االنقسامات اإلثنية، منعشة إمكانية ظيور أممية حقيقية تأخذ في اعتبارىا حقوؽ األقميات القومية

مف ناحية أخرى، قبؿ أف يكوف بإمكاف االشتراكييف في الدوؿ الشرقية أف يستغّموا العوامؿ المواتية ليـ في ىذا الوضع سيكوف عمييـ ىـ 
 .أنفسيـ أف يكونوا واضحيف فيما يتعمؽ ببعض النقاط اليامة

عمييـ، أوال، أف يدركوا أف االنتقاؿ مف رأسمالية الدولة إلى الرأسمالية المتعددة الجنسيات ال ىو خطوة إلى األماـ وال ىو خطوة إلى الوراء، 
فالتغيير ال ينطوي إال عمى انتقاؿ مف شكؿ لبلستغبلؿ إلى شكؿ آخر بالنسبة لمطبقة العاممة ككؿ، حتى إذا . بؿ خطوة في نفس المكاف

نفسيا في وضع أفضؿ يسمح ليا بتحسيف أوضاعيا  (العماؿ الميرة في صناعات متوّسعة)وجدت بعض الجماعات المنفردة مف العماؿ 
  .أف أوضاعيا ازدادت سوءا ("لمترشيد"أولئؾ الذيف في صناعات خاضعة )ووجدت أخرى 

لسوء الحظ، ال يزاؿ ىناؾ اشتراكيوف في الدوؿ الشرقية لـ يدركوا ىذا إدراكا كامبل فبعضيـ ينظروف مخطئيف إلى الشكؿ الغربي لمرأسمالية 
وكأف أّي مصطمح منيا يصّح عمى العدد الضخـ مف )عمى أنيا نفس الشيء الواحد " الديمقراطية"، و"حماية حقوؽ ومصالح المستيمكيف"و

كما ينظروف إلى السوؽ عمى أنو شيء ينبغي احتضانو،  (!والبمداف اآلخذة في التصنيع حديثا" العالـ الثالث"في " السوؽ الحرة"رأسماليات 
لى الميمة األساسية عمى أنيا . [251]ولو بتحفظات وينظر آخروف إلى تأميـ الصناعة عمى أنو شيء ينبغي الدفاع عنو في حّد ذاتو، وا 
أو، في حالة ألمانيا الشرقية، الدفاع عف الدولة ككؿ ضّد  -[252]لمشركات الغربية المتعددة الجنسيات" الممكية القومية"مقاومة بيع 

 .امتصاصيا في ألمانيا الغربية

لقد كانت تنسجـ مع ضرورات التراكـ في طور بعينو مف أطوار . [253]لكف رأسمالية الدولة لـ تأت إلى الوجود نتيجة لمنضاالت العمالية
كذلؾ ال عبلقة ليذا االنعطاؼ الجديد نحو الرأسمالية المتعددة الجنسيات بالديمقراطية أو باالحتياجات . النمو الرأسمالي استنفد اآلف طاقاتو

االستيبلكية؛ بؿ يحدث ىذا االنعطاؼ ألنو ليست ىناؾ طريقة أخرى يمكف بيا لمبيروقراطية العميا لرأسمالية الدولة أف تقوّْي نفسيا ضّد 
وال تتمثؿ ميمة االشتراكييف في الدفاع عف طور مف أطوار التراكـ ضّد آخر، بؿ تتمثؿ في استغبلؿ عدـ االستقرار . المنافسة العالمية

 .السياسي واالجتماعي الناشئ عف محاولة االنتقاؿ مف طور إلى آخر لتأكيد مطالبنا نحف الثورية

ضّد نظاـ رأسمالية  (بفتح الياء)ويعني ذلؾ، بصورة ممموسة، دعـ أّي نضاؿ لمعماؿ، أو المثقفيف، أو الطمبة، أو القوميات المضطيدة 
الدولة القديـ، وفي نفس الوقت مقاومة محاوالت السيطرة عمى ىذه النضاالت مف جانب أولئؾ الذيف يريدوف غرس الرأسمالية المتعددة 

 .الجنسيات في داخؿ رأسمالية الدولة

وىو يعني أيضا مقاومة الترشيد الذي تفرضو القوى الجديدة لمرأسمالية المتعددة الجنسيات، بدوف الوقوع في فّخ تحالفات مع ممثمي رأسمالية 
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فيؤالء األخيروف سيحاولوف إغراء العماؿ بإسقاط المطالب المتعمقة باألجور واألوضاع داخؿ الصناعات المؤممة وبأف . الدولة القديمة
إذا انخدع ". مستعمرة جديدة"أو خطر تحّوؿ الببلد إلى " خطر الخصخصة"يتعاونوا في رفع اإلنتاجية، زاعميف أف ىذا ىو السبيؿ لتجّنب 

ويجدر بنا أف نتذكر تجربة إعادة البناء . منع االستغبلؿ المكثؼ... العماؿ بيذا، فسوؼ يتيحوف الفرصة فقط لبلستغبلؿ المكثؼ مف أجؿ
كاف كبار المديريف في بريتيش إيرالينز، وبريتيش إيروسپيس، وبريتيش ستيؿ، وبريتيش شيپبيمدنج، :  سنة األخيرة في بريطانيا16ل في ا

؛ فقط بعد قطع أشواط في اإلغبلؽ الواسع النطاؽ وبرامج االستغناء "يشاركوا في جعؿ التأميـ يعمؿ"وأوستف روڤر، قد حثُّوا العماؿ عمى أف 
وفي پولندا عمى سبيؿ المثاؿ، كانت ىذه ىي الطريقة . عف العماؿ عمى ىذا األساس صنعوا ألنفسيـ مف الخصخصة مبالغ ضخمة لمغاية

أف "، كما يؤّكد حديث صحفي مع أحد مستشارييـ، ستانيسبلڤ جومولكا، "أرادوا. "التي أراد الوزراء المؤيدوف لمسوؽ أف تمضي بيا األمور
 .[254]"يبدأوا بخصخصات صغيرة وأف يوّسعوا العممية بثبات عمى غرار النموذج البريطاني

بدوف :ويتمثؿ جانب مف جوانب استغبلؿ األزمة السياسية لبلنتقاؿ في دفع المطالب الديمقراطية لمديمقراطييف الراديكالييف إلى أقصى الحدود
حصرىا في مجرد مسألة االنتخابات، بؿ أيضا طرح مسألة نقابات حرة، ومسألة الحؽ بدوف عوائؽ في اإلضراب والتظاىر، ومسألة 

دارات المشروعات مف (الشرطة السياسية، وشرطة األمف، واألجيزة السرية)التسريح الكامؿ لمقوى القمعية  ، ومسألة تطيير ىيئات الدولة وا 
كّؿ أولئؾ الذيف تعاونوا مع ىذه األجيزة في الماضي، ومسألة اإلشراؼ عمى وسائؿ اإلعبلـ مف جانب أولئؾ الذيف يعمموف فييا وليس مف 

وىو يعني تحويؿ النضاالت الديمقراطية ضّد رأسمالية الدولة . جانب المعّينيف مف قبؿ الحكومة، أو البيروقراطية العميا، أو المشروع الكبير
كما يعني، في ىذا السياؽ، كسب عدد مف أفضؿ أقساـ الديمقراطييف -إلى نضاالت ديمقراطية ضد الرأسمالية المتعّددة الجنسيات 

 .الراديكالييف لينظروا إلى الرأسماؿ المتعدد الجنسيات عمى أنو عدو

. يقع كثير مف االشتراكييف في أوروپا الشرقية في فخ تقديـ مخططات لجعؿ المجتمع القائـ أعدؿ وأكفأ. وترتبط بيذا مسألة طبيعة الدولة
وىـ يناقشوف ببل انقطاع كيؼ يمكف إعادة تنظيـ الصناعة بطريقة أقؿ تبديدا، وكيؼ يمكف إقناع العماؿ بأف يعمموا أفضؿ، وكيؼ يمكف 

حقيقة أنيـ يعيشوف في : لكنيـ يفعموف ذلؾ بدوف أف ينطمقوا مف الحقائؽ األكثر أساسية .الحصوؿ عمى الجمع الصحيح بيف السوؽ والخطة
" مجتمع مسيَّر ذاتيا"ومف ىنا الميؿ إلى الحديث عف )مجتمع طبقي حيث تعيش طبقة حياة مريحة لمغاية عمى حساب الطبقة األخرى 

، وحقيقة أف مجتمعا مف ىذا النوع يممؾ دولة معزولة عف بقية المجتمع وتمتيـ قسما ضخما مف (وليس عف مجتمع في ظؿ رقابة عمالية
 .يحجب ىذه الحقائؽ" مصمحة المجتمع"أو " مصمحة األمة"الناتج االجتماعي، وحقيقة أف أّي حديث عف 

ؿ إلى فيـ صحيح لممسألة القومية واالشتراكيوف الذيف يجدوف أنفسيـ بطريقة أو بأخرى في . فقط عندما يتـ فيـ طبيعة الدولة، يمكف التوصُّ
االنقساـ داخؿ "الدولة القائمة ينتيوف، بالضرورة، إلى النظر إلى مطالبات قوميات األقميات باالنفصاؿ عف تمؾ الدولة عمى أنيا تقود إلى 

، عمى النقيض، ال يكترثوف بما إذا كانت ستبقى ". طبقة العماؿ ـْ أما االشتراكيوف الذيف يريدوف أف يحطموا الدولة القائمة كدولة طبقية َفُي
ونحف ال نعبد دولة قومية روسية تسمَّى االتحاد السوڤييتي، كما أننا لف نعبد كذلؾ . كدولة رأسمالية واحدة أـ ستنقسـ إلى دولتيف رأسماليتيف

 .دولة قومية التڤية، مثبل

فميست ىناؾ سوى طريقة واحدة لجعؿ عماليا يجدوف أنفسيـ في نضاؿ  (بفتح الياء)لكننا نقّر بأنو إذا أحّست أقمية قومية بأنيا مضطيدة 
عمى عماؿ صة مبالغ ضخمة لمغمقوالألغمبية، أو عمى االشتراكييف الواعيف بينيـ عمى األقؿ، أف يوضحوا أنيـ . العماؿ في قومية األغمبية

وعمييـ أف يقفوا إلى جانب حؽ األقمية القومية في تكويف دولتيا ىي إْف شاءت ذلؾ، بصرؼ النظر . ال يريدوف أف ُيواصموا ذلؾ االضطياد
 .عف شكؿ الدولة الذي تختار األقمية إقامتو

لكف . يحاولوف قيادتيا إلى طريؽ مسدود (أو بيروقراطييف صغار)ربما كانت قومية األقمية واقعة تماما تحت تأثير قادة برچوازييف صغار 
الطريقة الوحيدة التي سيقطع بيا العماؿ الذيف في صفوؼ قومية األقمية صبلتيـ مع ىذه القيادة تتمثؿ في أف يروا حركة عمالية اشتراكية 
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 .بيف قومية األغمبية مستعدة لمقتاؿ، بصورة أكثر فاعمية مف ىؤالء القادة، ضّد واقع االضطياد القومي

وتعتقد الحكومة اإلصبلحية والديمقراطيوف الراديكاليوف في الدوؿ الشرقية أف االنتقاؿ مف شكؿ رأسمالية الدولة المحتضر لبلستغبلؿ إلى 
فالخطوة األولى في التغمب . وىـ مخطئوف. الشكؿ الرأسمالي المتعدد الجنسيات سيكوف مصحوبا باستقرار اجتماعي وازدىار واسع النطاؽ

عمى مقاومة جياز الحزب الواحد القديـ لبلنتقاؿ ربما كانت قد ُقطعت في عدد مف دوؿ أوروپا الشرقية، لكف ذلؾ يترؾ أيضا فترة طويمة 
وليست ىناؾ أّي ضمانة عمى أنو لف يكوف ىناؾ حتى قبؿ أف تكوف . التكيُّؼ االجتماعي والسياسي- بالتالي-مف التكيُّؼ االقتصادي و 

تمؾ الفترة قد انتيت انفجار جديد مفاجئ إلعادة بناء رأسمالية عمى النطاؽ العالمي، وضغوط جديدة تقود إلى اضطراب اقتصادي، 
 .واجتماعي، وسياسي

وخوفا مف الفوضى ترددت الجماعة الممتّفة حوؿ جورباتشوڤ في أف . وفي الوقت نفسو لـ تُتََّخذ في االتحاد السوڤييتي حتى الخطوة األولى
لكْف إذا عجزت رأسمالية الدولة عف أف تحّوؿ . يتقدموا إلى األماـ، رغـ أنيـ في نفس الوقت يعرفوف أنو ال يمكنيـ أف يعودوا إلى الوراء

نفسيا إلى رأسمالية متعددة الجنسيات، فسوؼ ندخؿ بالتالي في طور طويؿ جدا مف النضاالت االجتماعية المريرة والواقع أف قوى 
  .االشتراكية الحقيقية لدييا، رغـ صغر حجميا، كؿ شيء تجازؼ مف أجمو

قائمة اآلف فعبل بصورة عمنية في كؿ مكاف في  -الشكؿ المتعدد الجنسيات لمرأسمالية" -السوؽ الحرة"والحقيقة أف األحزاب التي تمتدح 
كما أف بقايا األجيزة السياسية القديمة لرأسمالية الدولة تخمؽ اآلف أحزابا جديدة . أوروپا الشرقية وبصورة شبو عمنية في االتحاد السوڤييتي

خاّصة بيا، عمى أمؿ إحياء النجاحات السياسية عف طريؽ الديماجوچية الموضوعة لجعؿ أولئؾ الذيف يعانوف في ظّؿ إعادة البناء ينسوف 
ويقؼ ُدعاة العنصرية والكراىية الطائفية متربصيف خمؼ الكواليس، مستعّديف الستغبلؿ التحّرر  .المعاناة التي تحمموىا في ظّؿ النظاـ القديـ

والميمة الممحة لبلشتراكييف الحقيقييف ىي بناء أحزاب خاصة بيـ، صامديف بمعارضتيـ الثورية في وجو كّؿ مف الشكميف . مف األوىاـ
 .القديـ والجديد لمرأسمالية
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س هازمان: ملحق  كَس

 إلى زأسمالُت الدولت مً جسوحسكي

ت - إلى أًً ًمض ي الاجحاد السىڤُُتي في ظل جىزباحشىڤ؟ :مساجعت هقدًت لكخاب إزوسذ ماهدل  1989لىدن – الطبعت إلاهجليًز

وتشكؿ مثؿ ىذه الفترات . تظير عمى االتحاد السوڤييتي اليـو كافة أعراض مجتمع يدخؿ فترة ممتّدة مف االضطراب االجتماعي والسياسي
دائما تحديا كبيرا لكنيا تقّدـ أيضا ُفرصا كبيرة لميسار الثوري عالميا لكْف البّد لميسار لكْي يواجييا مف أف يمتمؾ فيما واضحا لما يجري 

 .البد لو مف أف يمتمؾ نظرية ثورية ترشد ممارستو الثورية. ولماذا

رنست ماندؿ واحد مف أشير أنصار النظرية التي . ىناؾ عدد مف مختمؼ التحميبلت النظرية لبلتحاد السوڤييتي لدى اليسار الثوري وا 
 .تشّخصو عمى أنو دولة عمالية متدىورة، كما أف توني كميؼ ىو أشير أنصار النظرية التي تشّخصو عمى أنو رأسمالية دولة بيروقراطية

إلى أيف يمضي االتحاد السوڤييتي في ظؿ جورباتشوڤ؟ في ترجمة إنجميزية وكتاب توني كميؼ رأسمالية الدولة : ويقدـ ظيور كتاب ماندؿ
 .في روسيا في ترجمة فرنسية، في الشيور القميمة األخيرة، مناسبة لنقابؿ بيف التحميميف ولنرى أييما ينسجـ أكمؿ انسجاـ مع الحقائؽ الراىنة

كاف كميؼ عضوا في األممية الرابعة في فمسطيف وبريطانيا خبلؿ الثبلثينيات . جاء كؿ مف ماندؿ وكميؼ مف التراث التروتسكي
وظّؿ  .، والذي ال يزاؿ مناضبل قياديا فيو(االشتراكيوف األمميوف سابقا)واألربعينيات قبؿ أف يمعب دورا قياديا في حزب العماؿ االشتراكي 
 .ماندؿ شخصية قيادية في األممية الرابعة منذ منتصؼ األربعينيات

لكف التطورات في أوروپا الشرقية . انطمؽ كؿ منيما مف قبوؿ نفس التحميؿ عف روسيا، ذلؾ التحميؿ الذي طّوره تروتسكي في الثبلثينيات
 .في أواخر األربعينيات قادت إلى فترة مف النقاش الحاد في الحركة التروتسكية العالمية دفع بكميؼ وماندؿ إلى اتجاىيف نظرييف مختمفيف

فئة مف فئات المجتمع استطاعت أف تستغّؿ عزلة " -شريحة"كاف تروتسكي قد أكد في الثبلثينيات أف البيروقراطية في االتحاد السوڤييتي 
رىاؽ الجماىير لترّكز السمطة واالمتيازات في أيدييا ىي(!التي كانت تزيد بدورىا منيا في ذلؾ الحيف)الثورة الروسية  . ، وفقر الببلد، وا 

 :لكنيا لـ تستطع أف تفعؿ ذلؾ إال عف طريؽ التذبذب بيف الطبقة العاممة والقوى البرچوازية والبرچوازية الصغيرة داخميا وعالميا

ىي نتاج التناقض االجتماعي بيف المدينة والريؼ؛ بيف الپروليتاريا  (المعادية لمسوڤييت: سيكوف مف األدؽ أْف نقوؿ)البيروقراطية السوڤييتية 
والفبلحيف؛ بيف الجميوريات القومية والمقاطعات؛ بيف مختمؼ مجموعات الفبلحيف؛ بيف مختمؼ شرائح الطبقة العاممة؛ بيف مختمؼ 

ورافعة نفسيا فوؽ الجماىير الكادحة، تنظـ البيروقراطية ... مجموعات المستيمكيف؛ وأخيرا بيف الدولة السوڤييتية ومحيطيا الرأسمالي
 .[255]...وتضبط كافة ىذه التناقضات

إلى ىذا المدى كاف مف الممكف مقارنتيا بالبيروقراطية النقابية في . [256]"لـ تكف طبقة مستقمة بؿ زائدة عمى جسد الپرليتاريا"فالبيروقراطية 
لـ . لقد خانت الطبقة العاممة واستخدمت الطبقة العاممة لتحقيؽ أىدافيا ىي، لكنيا كانت ال تزاؿ تابعة إلى حد ما لمطبقة العاممة: الغرب

وبوصفيا كذلؾ  .تكف ليا جذورىا المستقمة في الممكية أو في اإلنتاج، لكنيا كانت زائدة طفيمية تقـو عمى التناقضات في حقؿ االستيبلؾ
يمكف لوـر أف ينمو إلى حجـ ىائؿ وحتى . "كانت تعوؽ تطور المجتمع، دوف إحبلؿ أّي تطور جديد يقـو عمى مصالحيا الطبقية الخاصة

 .[257]"أف يخنؽ الكائف الحّي، لكْف ال يمكف أبدا لوـر أف يصبح كائنا حيا مستقبل

ال بّد لممزيد مف نمّو النزعة البيروقراطية دوف عراقيؿ أف يقود حتما إلى توقؼ النمو . "ليذا، أدت البيروقراطية إلى عرقمة تطور الببلد
لى اندفاع المجتمع بأسره في طريؽ االنحدار لى أزمة اجتماعية مفزعة، وا   .[258]"االقتصادي والثقافي، وا 

في صياغتو المبكرة ليذا التحميؿ استخمص تروتسكي االستنتاج القائؿ بأف البيروقراطية كاف ال يزاؿ مف الممكف إعادتيا إلى الطريؽ 
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 .الصحيح سمميا مف جانب طبقة عاممة ناىضة مف جديد

اإلقرار بأف الدولة السوڤييتية الراىنة دولة عمالية ال يعني فقط أف البرچوازية ال يمكنيا أف تنتزع السمطة إال بواسطة انتفاضة مسمحة، بؿ 
حياء الحزب، وبعث نظاـ الديكتاتورية  -يعني أيضا أف پروليتاريا االتحاد السوڤييتي لـ تفقد بعد إمكانية إخضاع البيروقراطية لنفسيا، وا 

 .[259]بدوف ثورة جديدة، بأساليب اإلصبلح وعمى دربو

:  كتب يقوؿ1933في أكتوبر . لكنو لـ يخش تغيير تقييمو في ضوء التجربة القاسية لما كانت تعنيو الستالينية التي ترّبعت عمى السمطة
 .[260]"ال يمكف إجبار البيروقراطية عمى تسميـ السمطة إلى أيدي الطميعة الپروليتارية إال بالقوة"

 :أما الثورة المغدورة، المكتوب بعد ذلؾ بثبلث سنوات، فكاف متشّبثا تماما بفكرة أنو ال يمكف إصبلح أيٍّ مف الحزب والدولة

تتفؽ كافة الدالئؿ عمى أف السياؽ البلحؽ لمتطور البد أف ُيفضي حتما إلى صداـ بيف قوى الشعب المتطورة ثقافيا واألوليجارشية 
إف البيروقراطية السوڤييتية لف تتخمَّى . لـ يسبؽ قّط لشيطاف أف قطع مخمبو بنفسو. وليست ىناؾ محصمة سممية ليذه األزمة. البيروقراطية

 .[261]ومف الجمي أف التطور سيقود إلى طريؽ الثورة. عف مواقعيا دوف قتاؿ

نتائج اجتماعية "وليست اجتماعية، رغـ أنيا البد أف تكوف ثورة سياسية ذات " سياسية"ثورة  -كما أكد تروتسكي-ىذه الثورة كانت 
 .[262]"عميقة

فقد ألّح عمى أنيا قوة معادية لمثورة، ونتاج لضغط . بؿ ازداد موقؼ تروتسكي مف البيروقراطية صرامة في السنوات األربع األخيرة قبؿ مقتمو
أرادت أقساـ ذات نفوذ قوّي مف البيروقراطية أف تحّوؿ نفسيا . لكنو كاف ال يزاؿ يمّح عمى أنيا ليست طبقة. البرچوازية عمى الطبقة العاممة

وقد منعيـ الخوؼ مف الطبقة -إلى طبقة، لكْف لـ يكف بمستطاعيـ أف يفعموا ذلؾ إال عف طريؽ إقرار الممكية الخاصة في الصناعة 
 .[263]..."ال تحتفظ بممكية الدولة إال بقدر خوفيا مف الپروليتاريا [البيروقراطية]إنيا . "العاممة مف أف يفعموا ذلؾ

وتماما كما لـ يكف بمستطاع الطبقة العاممة أف تقيـ دولة عمالية سميمة بدوف ثورة، لـ يكف بمستطاع البيروقراطية أف توطد نفسيا كطبقة 
لكف قوتيا لـ تكف لتدـو طويبل في واقع األمر، . كانت البيروقراطية تبدو قوية لمغاية، كما أّكد تروتسكي. حاكمة بدوف ثورة مضادة حقيقية

إف جسما كرويا متوازنا عمى رأس ىـر البّد أف يتدحرج َحْتما إلى ىذا : البوناپرتة بحكـ جوىرىا ذاتو ال يمكنيا أف تثبّْت نفسيا طويبل"
 .[264]"الجانب أو ذاؾ

سنضع أنفسنا " في أننا كاشتراكييف ثورييف 1939التي طّورىا شاختماف وآخروف في " نظرية الطبقة الجديدة"وقد تمثمت إحدى حججو ضّد 
في وضع يدعو إلى السخرية إذا نحف ألصقنا باألوليجارشية البوناپرتية تسمية طبقة حاكمة جديدة قبؿ سقوطيا الشائف بسنوات قميمة أو 

 .[265]"حتى بأشير قميمة فقط

أوضح ىذه الحجة بقوة أيضا فاندالع الحرب سيشّكؿ ازديادا في كافة الضغوط المتناقضة داخؿ االتحاد السوڤييتي ولف تكوف  1940وفي 
في حالة حرب طويمة األمد مصحوبة بسمبية . "ىناؾ أّي فرصة لمبيروقراطية ألف تكوف قادرة عمى مواصمة عمميا لمحفاظ عمى التوازف

-إلى ثورة مضادة برچوازية- وليس فقط ربما-الپروليتاريا العالمية البّد لمتناقضات الداخمية في االتحاد السوڤييتي مف أف تُفضي 
 .[266]"بوناپرتية

المشكمة التي كاف عمى أنصار تروتسكي أف يواجيوىا بعد الحرب تمثمت في أف البيروقراطية الستالينية، بعيدا عف أْف تتداعى أو حتى 
كانت جيوشيا قد وّسعت حدود االتحاد السوڤييتي وأقامت أنظمة مماثمة فعبل لبلتحاد السوڤييتي . تضعؼ، كانت أقوى مف أّي وقت مضى

ذا كاف االتحاد السوڤييتي دولة عمالية متدىورة فمف . وىذا إنجاز سرعاف ما سينسخو جيش ماوتسي تونج في الصيف-في أوروپا الشرقية  وا 
لكف ما الذي حدث آنذاؾ لقناعات تروتسكي المتعمقة بأف . المنطقي بالتالي أف تكوف ىذه األنظمة شكبل ما مف الدولة العمالية كذلؾ
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 أو لمقناعة الماركسية العامة المتعمقة بأف الثورة مف تحت ضرورية لتدمير الرأسمالية؟" -معادية لمثورة"البيروقراطية الستالينية كانت 

بما فييـ كؿ مف كميؼ وماندؿ )حاوؿ بعضيـ . 1949-47تصارع ثورّيو األممية الرابعة مع ىذه التناقضات في تحميؿ تروتسكي خبلؿ 
كانت روسيا دولة عمالية متدىورة، أما دوؿ أوروپا الشرقية فكانت ديكتاتوريات : أف يكيفوا الوقائع مع التحميؿ القديـ (بعد فترة وجيزة

لكْف سرعاف ما تبمور موقفاف، يختمؼ كؿ منيما . (وىو موقؼ ال تزاؿ منظمة النضاؿ العمالي في فرنسا تتظاىر باإليماف بو)برچوازية 
 .بطريقتو الخاّصة عف موقؼ تروتسكي

تمثّؿ الموقؼ األوؿ في استخداـ الكثير مف المغة المميزة لصيغ تروتسكي، لكْف لقبوؿ أف الستالينية كاف بمستطاعيا أف تكوف قوة ثورية رغـ 
، وميشيؿ Pièrre Frank كاف ىذا ىو الموقؼ الذي اتخذه ماندؿ، وپيير فرانؾ". دوال عمالية مشّوىة"أنفيا، وإلعبلف دوؿ أوروپا الشرقية 

 .، وآخروفMichel Pablo پابمو

پابمو، عمى سبيؿ المثاؿ، انتَيى إلى أنو إذا كاف بوسع . ىذا ىو الطريؽ الذي قاد بعض الناس بكؿ سيولة بعيدا عف روح نظرية تروتسكي
ويتمّثؿ عمؿ الثورييف في خمؽ " مئات السنيف مف الدوؿ العمالية المشّوىة"األحزاب الستالينية أف تكوف ثورية، فإف اإلنسانية تواجو بالتالي 

في نفس الوقت أّكد إسحؽ دويتشر، وىو تروتسكي مف جيؿ ما قبؿ الحرب كاف قد . [267]ىذه الدوؿ عف طريؽ دخوؿ األحزاب الستالينية
ومف جديد تمثؿ المنطؽ في التخمي . عارض تكويف األممية الرابعة، أف نمّو الصناعة داخؿ روسيا سيقود الستالينية آليا إلى إصبلح نفسيا

ألنو " نتيجة عصياف برليف كانت موضوعيا معادية لمثورة وليست ثورية" يقوؿ إف 1953كتب دويتشر في . عف السياسة الثورية المستقمة
وفيما بعد نقؿ دويتشر ثقتو  .[268]"كاف بيريا واحدا مف أولئؾ الذيف أّيدوا اإلصبلح الديمقراطي"في وقت  "Beria سقوط بيريا"ساىـ في 

  :إلى خروشوڤ، وكتب عف انتفاضات الخمسينيات قائبل

وجدت نفسيا عمى حافة استعادة البرچوازية عند نياية عيد ستاليف؛ ولـ يوقفيا ىناؾ ... (المجر، وپولندا، وألمانيا الشرقية)أوروپا الشرقية 
 .[269](أو التيديد بيا)سوى القوة المسمحة السوڤييتية 

وبطبيعة الحاؿ فإف مثؿ ىؤالء األشخاص لـ يكونوا . في الوقت ذاتو، أّيد قسـ مف أنصار پابمو سحؽ الثورة المجرية بالقوات الروسية
لى نياية حياتو في . بالضرورة غير نقدّييف لمستالينية أو لخروشوڤ  واصؿ دويتشر الجداؿ في سبيؿ طبعة ديمقراطية مف 1968وا 

لكف النقطة اليامة ىي أنو نظر إلى البيروقراطية الروسية، التي تعمؿ مف فوؽ، عمى أنيا وسيط بمستطاعو أف يأخذنا جزًءا . االشتراكية
 .مف الطريؽ إلى ىناؾ

نجح االتجاه السائد في األممية الرابعة في تفادي مثؿ ىذه االستنتاجات المتطرفة لكنيـ كانوا يميموف فعبل إلى النظر إلى الكتمة الروسية 
ماندؿ، عمى سبيؿ المثاؿ، سيؤكد أف معّدؿ نمّو االقتصاد الروسي كاٍؼ وحده إلثبات تفّوؽ اقتصاده عمى أّي . عمى أنيا قوة تاريخية تقدمية

 :(! سنة االنييار الوشيؾ لذلؾ االقتصاد20ناسيا توّقع تروتسكي قبؿ ذلؾ بقرابة )رأسمالية 

يحتفظ االتحاد السوڤييتي بإيقاع متوازف تقريبا لمنمو االقتصادي، خطة بعد خطة، وعقدا بعد عقد، دوف أف ُيثقؿ التقّدـ المتحّقؽ في الماضي 
لقد جرى التخمص مف كافة قوانيف تطور االقتصاد الرأسمالي التي تؤدي إلى تباطؤ في سرعة النمّو ... عمى إمكانيات المستقبؿ

 .[270]االقتصادى

ذا كاف ماندؿ لـ يرتكب قط خطأ دويتشر المتمثؿ في معارضة ثورتي   في المجر، فقد كاف يميؿ حقا 1956 في ألمانيا الشرقية و 1953وا 
ألساليب جومولكا في  1956ىكذا عبَّر عف تفضيؿ واضح في ". الثورة السياسية"إلى مطابقة اإلصبلح مف أعمى في أوروپا الشرقية مع 

الديمقراطية االشتراكية ستظؿ أماميا معارؾ مثيرة "وكاف بمستطاعو أف يكتب أنو رغـ أف . وارسو عمى تمؾ الخاصة بالثوار في بوداپست
تكسبيا في پولندا، فإف المعركة المبدئية، التي أتاحت لمبلييف العماؿ أف يطابقوا أنفسيـ مف جديد مع الدولة العمالية، قد تـ كسبيا في 
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 .[271]"الواقع

ىكذا، عمى سبيؿ المثاؿ، يضع طارؽ . ويواصؿ ىذا االتجاه اليـو كثير مف األشخاص الذيف يزعموف أنيـ ينطمقوف مف تحميؿ تروتسكي
رنست ماندؿ "قد " تكوينو السياسي"الذي يقوؿ إف -عمى  ثقة "- (بذلؾ الترتيب)تأثر إلى حد كبير بإسحؽ دويتشر، وليوف تروتسكي، وا 

يكتب طارؽ عمى، " لكْي يحافظ عمى االتحاد السوڤييتي. "الثورة مف فوؽ: ىائمة في جورباتشوڤ في كتابو الذي ىو اسـ عمى مسمِّى
 ."يحتاج جورباتشوڤ إلى أف يستكمؿ الثورة السياسية الجارية اآلف"

 :وىو يخبرنا بما يمي. لحسف الحظ، نجد نغمة كتاب ماندؿ عف الپيريسترويكا مختمفة

أزمة النظاـ ]يمثؿ جورباتشوڤ استجابة الجناح التحديثي لمبيروقراطية إزاء تيديد استقرار حكميا، ىذا التيديد الذي تمثمو ىذه األزمة 
ىذا ىو المشروع التاريخي لجناح -توجيو ىذه التغيرات ومحاولة إبقائيا تحت سيطرة البيروقراطية . وكذلؾ تقدُّـ اإلدراؾ العاـ [السوڤييتي

 .[272]جورباتشوڤ مف البيروقراطية السوڤييتية

ويشكّْؿ أساس الواقعية الظاىرة لجورباتشوڤ رؤية لمواقع محافظة بصورة عميقة، وتنسجـ تماما مع المحافظة االجتماعية واأليديولوچية 
 .[273]...لمبيروقراطية السوڤييتية

اليدؼ الحقيقي لما يجري ىو منع انفجار ثوري، أْي منع  :"ثورة مف فوؽ"ويجادؿ ماندؿ بقوة ضّد أولئؾ الذيف يقولوف إف ما يجري اآلف 
 .[274]...لكْف، ليذا السبب بالذات، ُتعّد ىذه التدابير إصبلحات جذرية وليست ثورة بالمعنى الصحيح لمكممة". ثورة مف تحت"

عمى التدابير التي اتخذىا جورباتشوڤ " الحكـ الصحيح الوحيد"لكف الميجة ليست واثقة ىكذا دائما، كما ىو الحاؿ عندما يكتب قائبل أف 
وكأّف ماندؿ، بعد أف اتخذ اتجاىا جادا . [275]"أمر مزعج جدا ألولئؾ المبالغيف في التبسيط... حكـ مدقؽ، حالة حالة، ومشكمة مشكمة"

 .ضد أولئؾ الذيف مف أمثاؿ طارؽ عمى، الذيف يريدوف منا أف نضع ثقتنا في جورباتشوڤ، ال يزاؿ غير مقتنع تماما بأنيـ مخطئوف

وال يقتصر األمر عمى مجّرد . لكْف إذا كانت استنتاجات ماندؿ ليست متماسكة تماما، فإف التحميؿ الذي يبنييا عميو أقّؿ تماسكا في الواقع
فاألكثر أىمية أف األساس النظري لممناقشة مزعزع . [276]أف الكتاب يشتمؿ عمى عدد يثير الغيظ مف األخطاء األولية المتصمة بالوقائع

 .مف الناحية الجوىرية

البيروقراطية العميا " :فيو يمّح عمى أف البيروقراطية ليست طبقة. والمشكمة األكثر أساسية مع ىذا التحميؿ تتعّمؽ بفيـ ماندؿ لمبيروقراطية
 .[277]..."ليست طبقة حاكمة بؿ قسـ مف طبقة اغتصب السمطة مف الطبقة العاممة (النومينكبلتورا)

الشريحة البيروقراطية تحتكر السمطة السياسية تماما كما تحتكر السمطة "فيو يكتب قائبل إف . ويقوده ىذا إلى كافة أنواع التناقضات
 .[279..."]المديريف/تتعارض مع مصالح الموجييف... مصالح جميور المنتجيف، العماؿ الفبلحيف"وأف  [278]"االقتصادية

الطبقة )المجموعة االجتماعية "، والقائؿ بأف "بالقانوف الجوىري الذي ينبثؽ مف تاريخ مختمؼ المجتمعات"وىو يطبّؽ عمى ذلؾ ما يسميو 
التي تسيطر عمى الفائض االجتماعي بفضؿ مكانيا في عممية اإلنتاج، تسيطر إلى درجة  (االجتماعية أو قسـ رئيسي مف طبقة اجتماعية

  :أف" التفسير المادي لمتاريخ"وينتج مف  .[280]"كبيرة عمى كافة النشاطات األخرى أيضا

وال يمكف لعبلقات السيطرة ىذه، إال خبلؿ فترات وجيزة مف السمطة المزدوجة، أف تكوف . عبلقات السيطرة تنبع مف عبلقات اإلنتاج
 .متعارضة جوىريا مع عبلقات اإلنتاج

ينطوي إذف عمى استغبلليا " دورىا"، فإف "دورىا في عممية اإلنتاج"بفضؿ " تسيطر عمى الفائض االجتماعي"لكْف إذا كانت البيروقراطية 
 .(بكسر الغيف)التي تستغؿ المنتجيف المباشريف ىي، بحكـ التعريؼ، طبقة مستغّمة " الجماعة"و. لممنتجيف المباشريف
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بطبيعة الحاؿ، كانت ىناؾ حاالت كثيرة تاريخيا قاـ فييا قسـ مف طبقة مستغمة بتركيز السمطة في أيديو واغتصب بذلؾ جانبا كبيرا مف 
كاف ىذا يصّح، عمى سبيؿ المثاؿ، عمى الممكية اإلقطاعية . الفائض الذي كاف يجري توزيعو مف قبؿ عمى أقساـ أخرى مف الطبقة الحاكمة

لكف الفائض في ىذه الحاالت كاف يأتي، في المقاـ األوؿ، مف . المتأخرة، ووفقا لماركس عمى نظامْي كّؿ مف لويس فيميپ ولويس بوناپرت
 .(بكسر الغيف)قسما مف طبقة مستغمة  "القسـ مف الطبقة"كاف . االستغبلؿ الطبقي لممنتجيف المباشريف

، يمكنو أف يسيطر عمى الفائض (بفتح الغيف)مف التزييؼ التاـ لمماركسية أف ُيزعـ أف قسما مف الطبقة العاممة، أْي مف طبقة مستغمة 
 :فبعد ثبلث صفحات مف إيراده ينكر ماندؿ برىانو ىو. لكف ماندؿ ال يواصؿ ىذا الخط في المناقشة. الناشئ عف االستغبلؿ

المتماسؾ لمنظاـ االقتصادي،  (أْي إعادة اإلنتاج)بخبلؼ طبقة حاكمة حقيقية، البيروقراطية عاجزة عف أف تقيـ امتيازاتيا المادية عمى األداء
 .[281]...ولدورىا في عممية اإلنتاج

، "امتيازاتيا المادية"وبعد ثبلث صفحات نجد ". دورىا في اإلنتاج"بفضؿ " تسيطر عمى الفائض االجتماعي"وىكذا فالبيروقراطية في صفحة 
 :ثـ يزداد تشوُّش المناقشة كميا أكثر عندما ُيقاؿ لنا فيما بعد". دورىا في عممية اإلنتاج"التي ُيفترض أنيا جزء مف الفائض، ال تأتي مف 

 .[282]"في الواقع، ال يوجد في االتحاد السوڤييتي مجتمع اشتراكي، مجتمع ببل طبقات"

في عرض ماندؿ ال وجود لتفسير لدينامية االقتصاد . ىذا التشوُّش حوؿ ما إذا كانت البيروقراطية طبقة حاكمة جزء مف تشوُّش أوسع
ماندؿ، كما رأينا مف قبؿ، اعتاد أف يؤمف بوجية النظر القائمة بأف التخطيط جعؿ االقتصاد الروسي قادرا عمى التوسُّع ببل . السوڤييتي

المظير الصارخ أكثر ليذه األزمة ىو : "االقتصادية، ويقوؿ" األزمة"وىو يتحدث عف . أما اآلف فقد جعمو الواقع التجريبي يغير رأيو. حدود
 .[283]"تباطؤ معّدؿ النمو االقتصادي

 .وىو يفّسر ىذا بثبلث طرؽ

وتنبع الدينامية مف النمو  .التطور المتناقض لممجتمع السوڤييتي ىو بالتحديد نتاج القتراف الدينامية والجمود :يؤّكد ماندؿ أف ( أ
والذي يثير اإلعجاب في األمد الطويؿ، حتى إف كاف يتباطأ  (الذي ىو نتاج لما يبقى مف ثورة أكتوبر)االقتصادي واالجتماعي 

وىذا الجمود عقبة أماـ المزيد مف . وينبع الجمود مف القبضة البيروقراطية الخانقة عمى الدولة والمجتمع ككؿ. سنة بعد سنة
 .[284]النمو

 :وفي موضوع آخر يقدـ ماندؿ نفس الفكرة بطريقة تختمؼ اختبلفا طفيفا

 .[285]الشريحة المسيطرة في المجتمع تبدو عاجزة عف تطوير النظاـ

وىذا . القوة المحركة الرئيسية، إف لـ تكف الوحيدة، لتحقيؽ الخطة، ولؤلداء اليومي لمنظاـ [ىي]المصالح المادية لمبيروقراطية  ...
والمصالح المادية لمبيروقراطية تدفع في اتجاه استمتاع متزايد . يسمب االقتصاد بأسره أّي شكؿ مف أشكاؿ العقبلنية االقتصادية

وببل شؾ ليس في اتجاه تحقيؽ الحد -بالسمع والخدمات لمبيروقراطية نفسيا وليس في اتجاه تحقيؽ الناتج األمثؿ لممشروعات 
 .[286]األقصى لمعّدؿ التراكـ

مف الناحية التقنية يعّبر اليبوط في معّدؿ النمو عف الزيادة المنتظمة لما يمكننا في االقتصاد الرأسمالي أف  :ويمضي ليؤّكد أنو ( ب
 في المائة يزداد مف خطة خمسية إلى 1إف حجـ االستثمار البلـز لزيادة الدخؿ القومي بنسبة ". ُمعامؿ رأس الماؿ"نسمية 
 .[287]التالية

... قانوف القيمة/عبلقات االستبداد البيروقراطي: السوؽ، أو ما يعني نفس الشيء/عبلقات الخطة  :وأخيرا يزعـ ماندؿ أف (ج
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 .[288]...التناقض الجوىري لبلقتصاد [ىي]

  .ولنفحص ىذه الطرؽ واحدة واحدة

شيئا إال إذا كاف المقصود ىو أف ىذا االقتصاد كاف يبدو " اقتراف الدينامية والجمود"في نقطتو األولى ال يعني حديث ماندؿ عف 
مف المحتمؿ أف الياپاف حققت معدالت : ليس كميا مع ذلؾ)ديناميا لمغاية، بمعدالت نمو أعمى مف معظـ البمداف الغربية المتقدمة 

والركود " بما بقي مف ثورة أكتوبر"لكف مف الخطأ تماما أف نحاوؿ تفسير الدينامية . ، ولكنو يميؿ بصورة متزايدة إلى الركود(أفضؿ
كانت " بقايا ثورة أكتوبر"كانت أقّؿ وأف " القبضة البيروقراطية الخانقة"مثؿ ىذا التفسير يعني أف ". بالقبضة البيروقراطية الخانقة"

 .منيما في الوقت الحاضر- في زمف محاكمات موسكو ومف خمسة إلى عشرة مبلييف مف الشغيمة المستعبديف- أكبر 

والواقع، كما بّينت كّؿ دراسة جادة لمخطط الخمسية والتصنيع، أف االندفاع في اتجاه التصنيع والزراعة الجماعية قاـ بو جناح 
ْف كاف صحيحا أف ذلؾ تـ بمساعدة الزينوڤييڤييف السابقيف، والمعارضيف اليسارييف المذعنيف مف أمثاؿ )ستاليف مف البيروقراطية  وا 

بالثورة "وقد جاء ذلؾ االندفاع في أعقاب ما سمَّْي أحيانا . (پريوبراچينسكي وراديؾ، والجميور الغفير مف البوخارينييف التائبيف
لمحو كؿ تعبير  (چي پي يو)البقرطة النيائية والكاممة لمحزب، وآلة الدولة، والنقابات، واستخداـ الشرطة السياسية " -الستالينية

 .[289]عف المعارضة

لقد قادت  ."في اتجاه ازدياد استمتاع البيروقراطية نفسيا بالسمع والخدمات"ىذه البقرطة لـ َتُقْد ببساطة، وال حتى بصفة رئيسية، 
التي " السمع والخدمات"قبؿ كؿ شيء، رغـ ما يزعـ ماندؿ بخبلؼ ذلؾ، إلى معّدؿ ضخـ لمتراكـ ولـ يكف ىذا التراكـ في 

يستيمكيا البيروقراطيوف، بؿ كاف، قبؿ كؿ شيء، في الصناعة الثقيمة في الحديد، والصمب، واألسمنت، وتوليد الكيرباء، والفحـ، 
 .والپتروؿ

وىو يبدأ . في اآلونة األخيرة أمّدنا االقتصادي الروسي، ڤاسيمي سميونيف، بأرقاـ عف التراكـ في االتحاد السوڤييتي منذ العشرينيات
ثـ .  في المائة إلى االستيبلؾ75و" االدخار" في المائة مف الدخؿ القومي الراىف تذىب إلى 25بأرقاـ مف أجانبيچاف تبّيف أف 

 في 60صندوؽ االستيبلؾ يصؿ إلى "ُيعيد حساب ىذه األرقاـ آخذا في اعتباره التشويو الناتج عف األسعار وينتيي إلى أف 
ومثؿ ىذا المستوى المرتفع مف تكويف المدخرات ىو، مف الناحية .  في المائة40المائة مف الدخؿ وصندوؽ المدخرات إلى 

 في 20-15وىو يقابؿ مستوى وسطيا إلجمالي التراكـ في الدوؿ الغربية يتراوح بيف . [290]"الجوىرية، مستوى زمف الحرب
 .المائة

ويمضي سميونيف ليبّيف كيؼ ارتفع المستوى الحقيقي لمتراكـ في االتحاد السوڤييتي ارتفاعا متواصبل منذ العشرينيات، فيقّدـ األرقاـ 
 في 27.5-1960 في المائة، في 39-1940 في المائة مف الناتج، في 60.5 كانت السمع االستيبلكية 1928في : التالية

 :وينتيي إلى أف األرقاـ المقدمة رسميا لمعّدؿ التراكـ البد أنيا تقدير منخفض عمى نحو فظّ . في المائة 25.2–1985المائة، في 

ىؿ يمكف تصوُّر أف ثبلثة أرباع الدخؿ تذىب وفقا لؤلرقاـ الرسمية إلى االستيبلؾ في حيف أف السمع االستيبلكية ال تتجاوز ُرْبع 
 .الناتج الصناعي؟ ال يمكنؾ أف تمنع نفسؾ مف التساؤؿ عما ىي السمع التي يتـ شراؤىا بصندوؽ االستيبلؾ

وضعتنا التحوالت في اتجاه تصنيع السمع اإلنتاجية في وضع ينطوي عمى مفارقة حيث ال تممؾ معدالت النمو المتسارعة وال 
النمو األسرع في الدخؿ القومي سوى تأثير طفيؼ لمغاية عمى مستوى المعيشة إف االقتصاد يعمؿ بصورة متزايدة مف أجؿ نفسو، 

 .[291]وليس مف أجؿ اإلنساف

قد يكوف ىذا أمرا ال عقبلنيا مف وجية نظر جميور العماؿ الروس، الذيف يتراكـ عمميـ دوف أف يكسبوا شيئا لكف مف المؤكد أنو 
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يأكموف " الكوادر الفوالذييف"إال إذا كنت تعتقد أف -ليس سياسة تقـو عمى إنتاج السمع مف إجؿ استيبلؾ البيروقراطية وحدىا 
 !المواد الخاـ حقا

 .والواقع أف البيروقراطية قد أشرفت عمى سياسة تراكـ وتصنيع ضخميف، ومف الخطأ تماما زعـ أنيا منعت حدوث ذلؾ

تزايد عدـ استخداـ الموارد، الناشئ مف القصور العاـ في أداء "ل نتاج " ُمعامؿ رأس الماؿ"ثانيا، يزعـ ماندؿ أف النمو في 
 ."االقتصاد، باإلضافة إلى اإلنتاجية المنخفضة لعمؿ اإلنساف

قصور عاـ في أداء "، لماذا؟ ىناؾ "يتزايد"إذا كاف عدـ استخداـ الموارد  .لكف ىذا مف قبيؿ افتراض صحة المطموب إثباتو
لكف ىؿ ىناؾ أّي سبب ألف تكوف ىذه األشياء أسوأ اليـو مما كانت في زمف ستاليف ". إنتاجية عمؿ منخفضة"و" االقتصاد

 وخروشوڤ؟

فالمعامؿ يتصؿ اتصاال وثيقا  .بدقة أكثر مما يفعؿ ماندؿ" معامؿ رأس الماؿ"ربما توقع المرء مف ماركسي أف يبحث النمو في 
والمعامؿ ىو نسبة وسائؿ اإلنتاج إلى الناتج، التركيب العضوي لنسبة . بالمفيـو الماركسي عف التركيب العضوي لرأس الماؿ

 .إذا ارتفع أحد الحّديْف يصبح مف المتوقع أف يرتفع اآلخر كذلؾ. (بقياس كؿ ذلؾ بمعايير القيمة)وسائؿ اإلنتاج إلى قوة العمؿ 

وبطبيعة الحاؿ، كاف التركيب العضوي متزايد االرتفاع لرأس الماؿ، في نظر ماركس، أساس التناقض الجوىري لبلقتصاد 
ذا كاف يشكؿ أساس أزمة االتحاد السوڤييتي . الرأسمالي، ميؿ معدؿ الربح إلى اليبوط واالقتصاد بصورة متزايدة إلى الركود وا 

أيضا، فإف االكتشاؼ لو داللة بالغة حقا، وال ينبغي تبريره ببساطة باّدعاء أف البلعقبلنية وعدـ الكفاءة أكبر في الوقت الحاضر 
 .منيما في ذروة إرىاب ستاليف في الثبلثينيات

قانوف "و" االستبداد البيروقراطي"، أو بيف "السوؽ"و" الخطة"عمى أنو بيف " التناقض الجوىري"وأخيرا، ماذا عف محاولة فيـ 
 ؟"القيمة

  .وصيغة ماندؿ ىنا معيبة نظريا وخطرة سياسيا في آف معا

والوظيفة . وبوجو خاص الشكؿ األكثر تطورا لئلنتاج السمعي-يعمؿ قانوف القيمة في المجتمعات التي يوجد فييا إنتاج سمعي 
المتعّمقة بتوزيع العمؿ بيف مختمؼ اإلجراءات اإلنتاجية، ال يتـ القياـ بيا بصورة واعية في مثؿ ىذه  (الضرورية ألّي مجتمع)

المجتمعات، بؿ تتـ باألحرى مف خبلؿ التفاعؿ األعَمى بيف منتجات مختمؼ إجراءات العمؿ المنظمة بصورة مستقمة عف 
ومنظمو مختمؼ إجراءات العمؿ ىذه يتنافسوف فيما بينيـ، وىذا التنافس ُيجبر ُكبل منيـ عمى محاولة أف يظّؿ في طميعة . بعضيا

مف خبلؿ كّؿ مف َفْرض عمؿ أقسى واستثمار وسائؿ إنتاج متزايدة التقدـ دوما وىـ بتصّرفيـ -اآلخريف في رفع إنتاجية العمؿ 
بيذه الطريقة، يقيموف الصمة عمى نحو متواصؿ بيف كؿ إجراء مف إجراءات العمؿ الممموس وكؿ إجراء آخر مف إجراءات العمؿ 

 .يحّولوف العمؿ الفردي الممموس إلى عمؿ اجتماعي مجّرد- كما يعبّر ماركس-الممموس يجري القياـ بو ضمف النظاـ، أو 

وقانوف القيمة ىو الضغط الذي يوجد في مثؿ ىذا النظاـ ُمجبرا كؿ وحدة منفردة مف وحدات النظاـ عمى االرتباط باإلنتاجية في 
وفي ظّؿ . وىو القوة االقتصادية القسرية التي تمغي رغبات ونوايا أولئؾ الذيف يديروف األجزاء المنفردة مف النظاـ. كؿ وحدة أخرى

لمتخطيط داخؿ - لنفس السبب-أو " لبلستبداد البيروقراطي"الرأسمالية، مف المؤكد أف قانوف القيمة ليس شيئا مناقضا بالضرورة 
فيو ُيجبر المديريف عمى أف يكونوا مستبديف، وعمى تضييؽ الخناؽ عمى العماؿ، وىو ُيجبرىـ -العكس تماما . الشركات المنفردة
فوضى : "وكما عبر ماركس. الترتيبات الداخمية ضمف نطاؽ الشركة لموفاء بمتطّمبات المنافسة خارجيا" يخططوا"كذلؾ عمى أف 

 ."السوؽ ُتحّتـ طغياف المصنع
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في . صحيح أيضا أف الرأسمالية نظاـ يتطور بصورة متواصمة، بتجديدات وتقّدـ تقني تحدث في بعض أجزاء النظاـ قبؿ األخرى
منسجمة عندئذ  -األساليب القديمة لمتخطيط الرأسمالي" -لمطغياف داخؿ الشركة"مكاف آخر مف النظاـ ال تعود األشكاؿ القديمة 

عندئذ يدخؿ قانوف القيمة في تناقض مع األشكاؿ القائمة لتنظيـ . مع ما ىو ضروري لمواكبة الصراع مف أجؿ إنتاجية متزايدة
 .اإلنتاج

ىؿ يمكف أف يصدؽ ىذا عمى . ألف المجتمع خاضع لقانوف القيمة" قانوف القيمة"و" االستبداد البيروقراطي"يحدث التناقض بيف 
 .االتحاد السوڤييتي؟ فقط في حالة قبولؾ أف االتحاد السوڤييتي مجتمع منتج لمسمع، شكؿ مختمؼ مف أشكاؿ الرأسمالية

فرغـ أف الدولة كانت تسيطر عمى . لـ يمّثؿ ىذا أّي مشكمة لتروتسكي وپريوبراجينسكي وىما يكتباف في أواسط العشرينيات
الصناعة الكبيرة في االتحاد السوڤييتي، كاف القطاع الزراعي بكاممو مف الناحية العممية، وقسـ كبير مف التجارة، وكثير مف 

كانت الدولة تتاجر مع القطاع الخاص ومع البمداف الرأسمالية خارج الببلد، وليذا كانت تتعّرض  .اإلنتاج الحرفي، في أيدي األفراد
في ىذا الوضع كاف بمستطاع تروتسكي وپريوبراجينسكي أف يكتبا عف التعارضات بيف الضغوط . لضغوط اإلنتاج السمعي ذاتو

وتمؾ اآلتية مف ناحية أخرى مف المحاوالت التي تقـو بيا الدولة  ("قانوف القيمة")اآلتية مف ناحية مف متطّمبات اإلنتاج السمعي 
 .لتخطيط االقتصاد وفقا لمصالح مجموعة اجتماعية أو أخرى

لكف مف أيف تأتي اليـو الضغوط الخاّصة بإشباع متطمبات اإلنتاج السمعي؟ قضى ستاليف في واقع األمر عمى البرچوازية 
ذا كاف االتحاد السوڤييتي، كما يؤكد ماندؿ، . ويسيطر قطاع الدولة تماما عمى االقتصاد. الصغيرة الريفية والحضرية مجتمعا "وا 

، مجتمعا لـ يعد يسيطر عميو اإلنتاج السمعي، فمف الصعب إذف أف نفيـ لماذا ينبغي لقانوف القيمة أف يتعارض مع "بعد رأسمالي
إف ذلؾ أشبو ما يكوف في الواقع بأف نتوقع أف تعمؿ قوانيف الديناميكا اليوائية في حيز . أساليب البيروقراطية في إدارة االقتصاد

إال إذا كاف يقّر دوف قصد بما ينكره عمى طوؿ بقية كتابو، بأف البيروقراطية مجبرة عمى أف تسمؾ كطبقة -مفّرغ مف اليواء 
 .رأسمالية

، رغـ أنو بطبيعتو أقؿ كفاءة "يناقض قانوف القيمة"أف االقتصاد المدار بيروقراطيا : ىناؾ تفسير خطير يمكف إيراده عمى صيغتو
وىي أيضا . مف اقتصاد رأسمالي قائـ عمى السوؽ، وىذه، دوف شؾ، قناعة جميرة برّمتيا مف أيديولوچيّْيي الرأسمالية الغربية

قناعة كثير مف أولئؾ الذيف ينظروف إلى االتحاد السوڤييتي عمى أنو شكؿ جديد مف أشكاؿ المجتمع الطبقي، ال ىو رأسمالي وال 
في -بدينامية مختمفة تماما عف الرأسمالية " جماعية بيروقراطية"أو " استبداد شرقي"إنيـ ينظروف إليو عمى أنو : ىو اشتراكي

ىذا مف الناحية الجوىرية ىو . الحقيقة ببل أّي دينامية عمى اإلطبلؽ عادًة، وليذا ينبغي النظر إليو عمى أنو أدنى مف الرأسمالية
، عمى سبيؿ المثاؿ، موقؼ مجموعة المثقفيف الممتفيف حوؿ مجمة كريتيؾ في بريطانيا وكاف ىذا أيضا ىو التحميؿ الذي قاد . اليـو

 .التروتسكي األمريكي السابؽ ماكس شاختماف إلى تأييد غزو خميج الخنازير لكوبا

لكنو يمجأ فعبل إلى صيغ مف شأنيا أف تقود اآلخريف . ال يتجو ماندؿ، بطبيعة الحاؿ، إلى مثؿ ىذه االستنتاجات العممية الرىيبة
تكفميما الممكية الخاصة داخؿ نطاؽ المشروعات ... وضوح المعمومات ونشرىا دوف عوائؽ"إلييا، كما ىو الحاؿ عندما يؤكد أف 

 .[292]"الرأسمالية

في الواقع، عمى وجو التحديد ألف فوضى السوؽ تقود إلى طغياف المصنع، فيي تقود أيضا إلى القصور البيروقراطي داخؿ نطاؽ 
لى افتقار إلى سيطرة اإلدارة العميا عمى إدارة المصنع لى محاوالت لخنؽ التجديد، وا  ويتميز أداء أّي شركة رأسمالية . الشركة، وا 

بسمسمة كاممة مف الممارسات التي ال تمغييا آلّية ما أوتوماتيكية سمسة التشغيؿ، بؿ فقط إعادة التكييؼ الدورية لئلنتاج الداخمي 
أكثر مف ذلؾ، يعني التركيز والتمركز المتزايداف لرأس الماؿ أف الشركات ". إعادة الييكمة"مع قانوف القيمة الخارجي عْبر األزمة و
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تكبر دوما، وأف االستبداد البيروقراطي داخؿ الشركة يقَوى دوما، وأف درجة إعادة الييكمة واألزمة المطموبة إلشباع قانوف القيمة 
" أزمة الشيوعية"فنحف مواجيواف طوؿ الوقت بدعاية وسائؿ اإلعبلـ تخبرنا أف . وىذه النقطة ىامة تغدو دوما أكبر وأكثر خمبل 
 .وال ينبغي أف نتزحزح قيد أنممة فيما يتعمؽ بيذه الحجة. تبّيف كفاءة الرأسمالية الغربية

ففي نقطة أخرى يقوؿ إف السبب في أف الخدمة . مف المؤسؼ أف ىذه ليست النقطة الوحيدة التي يعطي ماندؿ فييا حجة
األطباء في االتحاد السوڤييتي يبّددوف قدرا كبيرا مف وقتيـ "الصحية في االتحاد السوڤييتي أسوأ منيا في الواليات المتحدة ىو أف 

وىي تمتيـ نسبة مف الناتج القومي تبمغ )عمى أف الرعاية الصحية األمريكية شييرة بعدـ كفاءتيا . [293]"في مؿء االستمارات
عمى وجو التحديد ألف األطباء  (ثبلثة أضعاؼ النسبة الخاصة باالتحاد السوڤييتى، أو ستة أضعاؼ إجمالي االعتمادات

 !األمريكييف يبّددوف قدرا كبيرا مف الوقت في مراجعة أرصدة مرضاىـ في البنوؾ

 Stephen ستيفف كوىف"ويظير االفتقار إلى التماسؾ النظري في تحميؿ ماندؿ بكّؿ وضوح عندما يكتب قائبل إف مقاربة 

Cohen وموشيو ليڤيف Moshe Lewin"..."وقد قّدـ كّؿ مف كوىف وليڤيف أعماال . [294]"مماثمة لمقاربة كاتب ىذه السطور
لكنيما كبلىما أيضا بوخارينياف متزمتاف، يعتقداف أف االعتماد عمى السوؽ كاف مف شأنو أف يحّؿ كافة مشكبلت . تاريخية مفيدة

االتحاد السوڤييتي االقتصادية في الثبلثينيات ويفيماف ميمتيما عمى أنيا ُنصح قادة االتحاد السوڤييتي باتباع سياسة اعتماد كيذا 
  .في الوقت الحاضر

وقد قاده . كاف تروتسكي ينظر إلى البيروقراطية عمى أنيا زائدة طفيمية غير مستقّرة. مبلحظة عممية، أخيرة، عمى تحميؿ ماندؿ
ستؤدي باألقساـ الرئيسية مف " سنوات قميمة، إْف لـ يكف أشير قميمة"ىذا إلى استنتاج أف األزمة الكبرى التي توقعيا في غضوف 

ليس بصورة عضوية مف خبلؿ . "البيروقراطية إلى أف تؤثر تحويؿ نفسيا إلى طبقة برچوازية تقـو عمى أساس الممكية الخاصة
 .[295]"التدىور، بؿ مف خبلؿ الثورة المضادة

ىناؾ أولئؾ الذيف ينظروف إلى . وأولئؾ الذيف ينطمقوف مف المعنى الحرفي لتحميؿ تروتسكي اليـو ينقسموف إلى ثبلثة معسكرات
 سنة أشرفت 55متجاىميف فترة زمنية فاصمة قدرىا )األزمة الحالية في االتحاد السوڤييتي عمى أنيا تمؾ التي حذر منيا تروتسكي 

وقد استخمص ىؤالء االستنتاج القائؿ بأف المصمحيف داخؿ االتحاد . (البيروقراطية خبلليا عمى تقّدـ ضخـ في قوى اإلنتاج
وأف ميمة الثورييف تتمثؿ في " نزعة االستعادة البرچوازية"السوڤييتي وأوروپا الشرقية الذيف يتحدثوف اليـو عف السوؽ يمثموف قوى 

 .القوى األكثر رجعية في االتحاد السوڤييتي-ومنطؽ ىذا الموقؼ ىو تقديـ تأييد نقدي لميجاتشيڤييف . مقاومتيـ

 .، وفي تقديـ تأييد نقدي لو"الثورة السياسية"يتمثؿ التفسير الثاني في القوؿ بأف إصبلحات جورباتشوڤ تواصؿ 

ْف بصورة غير متماسكة، كما رأينا)في كتابو : والرأي الثالث، وىو الذي يؤمف بو ماندؿ في المقاـ األوؿ ، يتمثؿ في السعي إلى (وا 
 .استغبلؿ الثغرات التي تقدميا الجبلسنوست لتنظيـ الطبقة العاممة بصورة مستقمة عف جورباتشوڤ وخصومو المحافظيف

ويمح ". االستعادة"لكف ماندؿ ال يمكنو أف يفعؿ ذلؾ إال عف طريؽ االنتقاص مف حجج تروتسكي تمؾ التي تمّح عمى قوة قوى 
رغـ أنو يكتب بانعداـ تماسؾ نموذجي في  -[296]"ليست الرأسمالية ما يريد جورباتشوڤ إدخالو في االتحاد السوڤييتي: "ماندؿ

ف  [297]"بكؿ جبلء‘ ذو نزعة استعادية‘نشأ داخؿ البيروقراطية قسـ "مكاف آخر قائبل إنو  المأزؽ االقتصادي الحقيقي "وا 
 ."االحتفاظ باقتصاد اشتراكي الطابع ومخطط أو استعادة الرأسمالية في الصناعة الكبيرة... ىو... لجورباتشوڤ

الواحد لبلتحاد السوڤييتي " التروتسكي األرثوذوكسي"واقع أف مثؿ ىذه المنظورات المختمفة تماما يمكف أف تنبثؽ مف نفس التحميؿ 
 .1948-47تماما كما فعمت أزمة الحركة التروتسيكية مف قبؿ في -البد مف أف يثير أسئمة حوؿ صحة التحميؿ نفسو 

أّكد في الطبعة األولى، المنسوخة باإلستنسؿ، مف كتابو، والتي ظيرت في . جاء رد فعؿ كميؼ بصورة مختمفة لمغاية عف ماندؿ



 100 

 فالوقوؼ عند المعنى الحرفي لتحميؿ قديـ لمواقع أمكنو أْف يؤدي إلى التخمي .، أف الحركة الثورية تواجو خطرا ىائبل1948أوائؿ 
عف الروح الثوري الذي كاف وراء ذلؾ التحميؿ أصبل وكانت الطريقة الوحيدة لتفادي ذلؾ الخطر تتمثؿ في إنجاز إعادة تحميؿ 

 ."تمّد جذورىا في تعاليـ المعمميف الماركسييف العظاـ"أساسية لممجتمع الروسي 

وبعد تمحيص ُكتؿ ضخمة مف المواد التجريبية، استخمص التناقضات . بدأ تحميؿ كميؼ بفحص الوقائع المادية لبلتحاد السوڤييتي
  .، عندما وطد ستاليف سمطتو أخيرا1928بيف األوضاع في فترة ما بعد الثورة واألوضاع بعد 

 بأف الترميدور، البقرطة الحاسمة لمنظاـ، كاف قد وقع قبؿ ذلؾ بعشر سنوات مع 1935كاف تروتسكي قد انتَيى إلى استنتاج في 
لكنو مضى بعد ذلؾ ليشير إلى أف الترميدور كاف يمثؿ، في الثورة الفرنسية، إقامة نظاـ غير ثوري . ىزيمة المعارضة اليسارية

 .يحتفظ مع ذلؾ بإنجازات جوىرية لمثورة، وكاف مختمفا عف الثورة المضادة

 قامت 1929-28وفي شتاء .  الروسي1924وأكَّد كميؼ أف تمحيصا لموقائع المادية بّيف أف تغيُّرا كيفيا أبعد حدث بعد ترميدور 
  .البيروقراطية، التي كانت تتذبذب مف قبؿ بيف الطبقة العاممة والفبلحيف، باليجـو الضاري عمييما معا

العناصر األخيرة مف الرقابة العمالية تـ تحطيميا في المصانع؛ واالستقبلؿ النقابي تـ القضاء عميو تماما؛ واألجور الحقيقية 
 في المائة؛ والشرطة السياسية ُمنحْت حرية التصرؼ لمحو بقايا النقاش داخؿ الحزب؛ والنضاؿ ضّد 40 أو 30ىبطت بنسبة 

أضحى سياسة دولة في حيف أخذت التفاوتات بيف البيروقراطييف والعماؿ تزداد بصورة كبيرة؛ والفبلحوف تـ طردىـ " المساواتية"
 مرة في غضوف سنتيف 20؛ وتضاعؼ عدد المساجيف في معسكرات العمؿ "بالتجميع"مف األرض مف خبلؿ ما ُسمَّْي 

 .؛ واسُتخدـ الترويس لتحطيـ استقبلؿ الجميوريات السوڤييتية غير الروسية(ليتضاعؼ مف جديد عشر مرات في العقد التالي)

كانت كميا نواتج جانبية الستجابة الجناح الستاليني مف . لـ يكف مف قبيؿ المصادفة أف تقع كؿ ىذه التغيرات دفعة واحدة
وعندما . 1928في " أزمة المقّصات" و 1927البيروقراطية إزاء األزمة االقتصادية التي أصابت الببلد مع خطر الحرب في 

استخدمت - المتمثمة في تجاىؿ بقية العالـ وأمبل في األفضؿ 1927-24ستاليف في -سياسة بوخاريف-تداعت سياستيا القديمة 
سعت البيروقراطية إلى الرد عمى التيديدات اآلتية مف الغرب عف . البيروقراطية كافة القوى التي في متناوليا لفرض سياسة جديدة

وحطمت البيروقراطية . طريؽ مجاراة نفس الوسائؿ التي يستخدميا الرأسماليوف الغربيوف إلقامة الصناعة، ومعيا القدرة العسكرية
ذا كانت أساليبيا . استقبلؿ الطبقة العاممة والفبلحيف وىجمت عمى مستويات معيشتيـ لمحصوؿ عمى فائض مف أجؿ التصنيع وا 

أكثر وحشية حتى مف تمؾ التي اسُتخدمت، مثبل في إنجمترا، فذلؾ ألف البيروقراطية الستالينية سعت إلى أف تنجز في عقديف 
 . سنة في إنجمترا300اثنيف ما استغرؽ إنجازه 

كاف أكثر جزء إثارة لئلعجاب في كتاب كميؼ ىو ذلؾ الذي بّيف فيو، بالتمحيص البالغ التدقيؽ في اإلحصاءات الرسمية لبلتحاد 
كاف  (آخريف" تروتسكييف أرثوذكسييف"المقبوؿ آنذاؾ مف جانب ماندؿ و)" التخطيط"السوڤييتي، كيؼ أف الحديث الرسمي عف 

وفي حيف نمت السمع .  إلنتاج وسائؿ اإلنتاج1928ُيخفي واقع إخضاع إنتاج السمع االستيبلكية عمى نحو متواصؿ بعد 
مف " الخطة"وفي حيف كاف يتـ تجاوز أىداؼ . 1928 كبلىما معا، تباعد طريقيما تماما بعد 1928االستيبلكية واإلنتاجية قبؿ 

 .السمع اإلنتاجية، فإف أىدافيا مف السمع االستيبلكية كاف يتـ تجاىميا ببساطة

ويبّيف ىذا، بالمناسبة، التعارض الحاّد بيف التصور الخاّص بالتخطيط والتنمية الصناعية والذي ناضؿ تروتسكي مف أجمو في 
انطمؽ تروتسكي مف الحاجة إلى تسريع معّدؿ النمو الصناعي مف أجؿ .  وذلؾ الذي حققو ستاليف1928السنوات السابقة عمى 

أما ستاليف فقد انطمؽ مف خفض مستويات المعيشة، . رفع مستويات المعيشة، والثقة بالحكومة، والوزف االجتماعي لمطبقة العاممة
غراؽ الشرائح القديمة، الواعية طبقيا، مف العماؿ في بحر مف  واستخداـ الشرطة السياسية إلرىاب الطبقة العاممة إلخضاعيا، وا 
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 .الفبلحيف السابقيف، الجيبلء وقميمي التجربة والمصابيف بالفزع

وقد أربكت ىذه التشابيات تروتسكي نفسو بعض الوقت . كاف ىناؾ أوجو شبو شكمية بيف سياسات ستاليف وسياسات تروتسكي
لكنيما، كما أدرؾ تروتسكي نفسو فيما بعد، كانتا متناقضتيف  .وقادت أشخاصا مثؿ راديؾ وپريوبراجينسكي إلى اإلذعاف لمستالينية

  .مف وجية نظر الطبقة العاممة

. في ظّؿ ستاليف كانت الصورة اإلجمالية تتمّثؿ في اقتصاد يسيطر فيو االندفاع إلى تراكـ وسائؿ اإلنتاج عمى كؿ شيء آخر
فقد منح مختمؼ أعضاء البيروقراطية مصالح، تمّد جذورىا في . وىذا االندفاع إلى التراكـ أثار البيروقراطية ضّد العماؿ والفبلحيف

وكاف ىذا يعني أنيـ كانوا لـ يعودوا فئة . عممية اإلنتاج ذاتيا، شكمتيـ في طبقة في تعارٍض تاريخي قاس مع الطبقات األخرى
مف الطبقة العاممة، أو مجموعة تتذبذب ببساطة بيف طبقات أخرى، بؿ كانوا أبطاؿ تطوير أسموب إنتاج عمى حساب الطبقات 

 :وكما عبَّر كميؼ .األخرى

لماذا كانت الخطة الخمسية األولى نقطة تحوؿ كيذه؟ في ذلؾ الوقت بالذات، ولممرة األولى، سعت البيروقراطية إلى أف تخمؽ 
بكممات أخرى، في ذلؾ الوقت سعت البيروقراطية إلى أف تنجز الرسالة التاريخية لمبرچوازية . پروليتاريا وأف تراكـ الرأسماؿ بسرعة

وكاف البد لتراكـ سريع لمرأسماؿ عمى أساس مستوى منخفض لئلنتاج، ودخؿ قومي ضئيؿ لمفرد، أْف يمَقى . بأسرع ما يمكف
التي تحولت -في ظؿ مثؿ ىذه األوضاع كاف البد لمبيروقراطية . ضغطا ثقيبل عمى استيبلؾ الجماىير، عمى مستويات معيشتيا

إلى تشخيص لرأس الماؿ، والتي يشكؿ تراكـ رأس الماؿ نفسو بالنسبة ليا كّؿ شيء، أف تتخّمص مف كؿ بقايا الرقابة العمالية، 
وأف تحّؿ اإلكراه محؿ اإليماف بعممية العمؿ، وأف تحّوؿ الطبقة العاممة إلى ذرات متفّرقة مف األفراد، وأف تحشر الحياة االجتماعية 

ومف الجمي أف البيروقراطية، التي غدت ضرورية في عممية التراكـ الرأسمالي، . االقتصادية بأسرىا بالقوة داخؿ قالب شمولي
العماؿ، لـ تكف لتتباطأ عف استغبلؿ تفوقيا االجتماعي في عبلقات اإلنتاج مف أجؿ  (بكسر الياء)والتي غدت مضطيدة 

في بمد متأخر  ("التجميع")وىكذا فإف التصنيع والثورة التقنية في الزراعة  .الحصوؿ عمى امتيازات لنفسيا في عبلقات التوزيع
تحت شروط الحصار ُيحّوالف البيروقراطية مف شريحة خاضعة لمضغط المباشر وغير المباشر ولمرقابة مف جانب الطبقة العاممة 

 .[298]توجيو العمؿ، شؤوف الدولة، العدؿ، العمـ، الفف، وىمـ جرا: إلى طبقة حاكمة، إلى مدير لؤلعماؿ العامة في المجتمع

وقد تسّبب ىذا في اليجـو عمى نظريتو مف جانب جميرة غفيرة مف ". رأسمالية دولة"يشير كميؼ إلى البيروقراطية عمى أنيا 
يزعموف أنو ال يمكف أف تكوف ىناؾ رأسمالية بدوف مالكيف خاّصيف لوسائؿ اإلنتاج ينافسوف - وماندؿ واحد منيـ فقط-المعّمقيف 

 .بعضيـ لبيع السمع

وىو ينطمؽ مف التحميبلت الخاّصة بالمرحمة اإلمپريالية لمرأسمالية والتي طورىا خبلؿ . يبحث كميؼ ىذه الحجة بإسياب في كتابو
أوضحت تمؾ التحميبلت كيؼ أف تركيز وتمركز رأس الماؿ يقوداف إلى إحبلؿ  .الحرب العالمية األولى كؿ مف لينيف وبوخاريف

. لواعي. شمولي  عبلقات اإلنتاج مف أجؿ الحصوؿ ب:في المجتمع" السوؽ الحرة"محؿ رأسمالية " رأسمالية الدولة االحتكارية"
وتُفضي االندماجات األفقية والرأسية إلى شركات ضخمة تسيطر عمى صناعات بأكمميا، وتقـو بتخطيط عممياتيا بعناية مدققة 

ىناؾ، . وتعمؿ قمـ ىذه الصناعات في عبلقات وثيقة بصورة متزايدة مع بيروقراطيات الدوؿ. فبل تكتفي بتركيا لمصادفات السوؽ
وىذا يجد تطّوره األكمؿ في حروب إمپريالية جبارة شاممة، يعمؿ فييا الدولة . بيف الصناعة والدولة" اندماج"إف جاز القوؿ، 

  .والرأسماؿ معا عمى تخطيط اقتصاد الحرب داخميا، في الوقت الذي يسعياف فيو إلى تحطيـ الرأسماليات المنافسة تحطيما ماديا

واقتصاد الحرب دقيؽ التخطيط إلى حد أف أولئؾ الذيف ينطمقوف مف نظرة بسيطة، ال تاريخية، لمرأسمالية ال يعودوف ينظروف إليو 
كاف ىذا عمى سبيؿ المثاؿ، االستنتاج الذي انتَيى إليو اقتصادي الماركسية النمسوية الشيير، ىيمفردنج، بشأف . عمى أنو رأسمالي
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ففي داخؿ اقتصاد الحرب يكوف اإلنتاج مخططا مف أعمى وال يعتمد عمى تقمبات السوؽ، عمى التفاعؿ بيف . اقتصاد ألمانيا النازية
 .أما تجارتو الخارجية فمحدودة بالضرورة. السمع

مف الطراز القديـ ال " السوؽ الحر"ألنو إذا كانت منافسة . يمّح كميؼ، مع ذلؾ، عمى أف اقتصاد الحرب يظّؿ نوعا مف الرأسمالية
إنيا المنافسة العسكرية بيف طبقات رأسمالية الدولة . تمعب سوى دور ضئيؿ لمغاية، فإف شكبل جديدا لممنافسة يسيطر عميو تماما

وليذه المنافسة آثار عمى تنظيـ اإلنتاج داخؿ كؿ بمد مماثمة لتمؾ التي لممنافسة االقتصادية . الحاكمة المتنافسة لمختمؼ البمداف
  .عمى تنظيـ اإلنتاج داخؿ كؿ شركة

لمتنافس عسكريا فيما بينيـ، يكوف عمى حكاـ كؿ بمد أف يتحّققوا مف أف إنتاجية العمؿ تحت سيطرتيـ ليست أدنى مف تمؾ التي 
وفي كؿ مرة يستثمر فييا منافسوىـ في معّدات جديدة وتكنولوچيا أكثر تقّدما يكوف عمييـ أف يحاولوا أف يفعموا . لدى منافسييـ
وفي كؿ مرة ينجح فييا منافسوىـ في الحصوؿ عمى فائض أكبر الستثمارىـ عف طريؽ رفع معّدؿ استغبلؿ . نفس الشيء

 .عماليـ، يكوف عمييـ أف يحاولوا أف يباروىـ في محاوالتيـ

بيذه الطريقة تغدو مختمؼ إجراءات العمؿ الممموس المبذوؿ في مختمؼ المصانع في مختمؼ أنحاء العالـ مرتبطة ببعضيا، 
وتُقاس ببعضيا، وتتحّوؿ إلى تعبيرات عف عمؿ مجرد مشترؾ وُيجبر تيديد اليزيمة العسكرية طبقة رأسمالية الدولة الحاكمة 
 .العمبلقة عمى أف تفرض قانوف القيمة عمى مشروعاتيا تماما كما ُيرغـ تيديد اإلفبلس عمى ذلؾ أصغر صاحب مشروع منفرد

 تقتضي تحويؿ روسيا 1928كانت سياسات ستاليف بعد . ىذا ىو التحميؿ الذي يستخدمو كميؼ لفّؾ شفرة لغز روسيا الستالينية
إلى اقتصاد أسمحة ضخـ، يسيطر عميو االندفاع إلى مراكمة األساس االقتصادي لمقوة العسكرية، وقبؿ كؿ شيء الصناعة 

لقانوف )كاف ستاليف ُيخضع اقتصاد االتحاد السوڤييتي ككؿ لضغوط شكؿ خاّص مف أشكاؿ المنافسة الرأسمالية العالمية . الثقيمة
 .، حتى وىو يمنع المنافسة بيف مختمؼ أقساـ االقتصاد داخؿ االتحاد السوڤييتي(القيمة عمى نطاؽ عالمي

الطريقة : ىذه السيطرة عف طريؽ المنافسة ىي التي تفّسر السمة األكثر لفتا لمنظر في التنمية االقتصادية في االتحاد السوڤييتي
في البياف . السعي الذي ال نياية لو إلى التراكـ-التي كشفت بيا عف نفس الدينامية التي أكد ماركس أنيا فريدة لمرأسمالية 

 "العمؿ الحي سوى وسيمة لزيادة العمؿ المتراكـ"الذي ال يكوف فيو " المجتمع البرچوازي"الشيوعي يعقد ماركس تمييزا حادا بيف 

ثراء، وتعزيز وجود الشغيؿ"حيث " المجتمع الشيوعي"و واالتحاد السوڤييتي يقع عمى ". العمؿ المتراكـ ليس سوى وسيمة لتوسيع، وا 
 .ويوضح كميؼ لماذا. مف ىذه الناحية وليس عمى جانب االشتراكية "المجتمع البرچوازي"جانب 

فيدفو مف كشؼ دينامية اقتصاد االتحاد السوڤييتي بوصفيا دينامية تراكـ تنافسي ال . لكف ىذا ليس كؿ ما يسعى إلى أف يفعؿ
 .نياية لو ىو استخبلص استنتاجات مف أجؿ النضاؿ في سبيؿ االشتراكية

األوؿ ىو . أما أولئؾ الذيف ال ُيدركوف حقيقة مثؿ ىذه الدينامية فيمكنيـ أف ينتيوا إلى أحد استنتاجيف مشؤوميف عمى حد سواء
ويصبح المنطؽ بالتالي إخضاع . النظر إلى الفئة البيروقراطية الحاكمة عمى أنيا أكثر تقدمية مف الطبقات الرأسمالية في الغرب

وىو منطؽ يقود إلى الرعب مف فكرة أف . النضاؿ مف أجؿ االشتراكية لتقديـ المساعدة، أو النصيحة عمى األقؿ، ليؤالء الحكاـ
لى الشمؿ أماـ األزمة الراىنة في االتحاد السوڤييتي خشية أف تُفضي إلى  استعادة "الثورات االجتماعية قد تيّدد حكميـ، وا 

 ."لمرأسمالية

االستنتاج الثاني ىو النظر إلى البيروقراطية عمى أنيا أقؿ تقدمية مف الطبقات الرأسمالية الغربية، عمى أنيا قوة شمولية تمنع 
وىو الطريؽ الذي ينجذب إليو . تطور اإلنساف لمستقبؿ غير محدود، كاف ذلؾ طريؽ شاختماف في األربعينيات والخمسينيات



 103 

 ."منّظري الطبقة الجديدة"اليـو كثير مف 

إنو االستنتاج القائؿ بأف . أما نظرية كميؼ فتنتيي، بفضؿ إدراكيا لحقيقة مثؿ ىذه الدينامية، إلى استنتاج متميز جذريا
وكمما كانت ناجحة في مراكمة . البيروقراطية الستالينية، شأنيا في ذلؾ شأف الطبقات الرأسمالية الغربية، تخمؽ حّفار قبرىا

 .الرأسماؿ، فإنيا تخمؽ حجـ وقوة طبقة عاممة تممؾ القدرة عمى اإلطاحة بيا

وميما تكف المحاوالت اليادفة إلى عبور . البيروقراطية توسّْع أعداد الطبقة العاممة عمى أساس أعمى تركيز عرفو التاريخ إلى اآلف
اليّوة بيف العمؿ المأجور المرّكز ورأس الماؿ المرّكز، فإف البيروقراطية تخمؽ قّوة سوؼ تصطدـ معيا بعنؼ عاجبل أـ 

 .[299]آجبل

مئات السنيف مف "عندما ُكتَبْت ىذه الكممات في أواخر األربعينيات، كانت تبدو أقؿ تأثيرا بكثير مف تمؾ التي كانت تتحّدث عف 
أو تمؾ التي زعمت أف البيروقراطية الروسية كانت تحكـ نوعا جديدا مف المجتمع العبودي ال يتعّرض " الدوؿ العمالية المتدىورة

 .أما اليـو فُيثبتيا مدى االضطراب الذي يجتاح االتحاد السوڤييتي. لتناقضات الرأسمالية

. تحميؿ كميؼ وحده ىو الذي يجعؿ بمقدورنا أف نفّسر طابع األزمة االقتصادية الحالية في االتحاد السوڤييتي .نقطة واحدة أخيرة
فيي ترجع إلى أف االتحاد السوڤييتي جزء مف نظاـ عالمي يقـو عمى المنافسة العسكرية واالقتصادية بحيث تمة االقتصادية 

جد البيروقراطية أف أساليبيا القديمة في إدارة االقتصاد لـ . الي. ساـ االقتيا، ـ الحالية في االتي كانت تتحّدث عف مفي االت
  .تعد مبلئمة

وليذا يتعّيف -ويحاوؿ حكاـ االتحاد السوڤييتي المحافظة عمى التكافؤ العسكري مع دولة تممؾ ضعؼ ناتجيـ القومي اإلجمالي 
وتستحوذ عمييـ فكرة تحديث صناعتيـ اليندسية . عمييـ أف ينفقوا ضعؼ نسبتيا مف ناتجيـ القومي اإلجمالي عمى األسمحة

وىـ ينظروف إلى اليبوط النسبي في سعر صادرىـ الرئيسي،  .بحيث يمكنيـ أف يجاروا التقدـ التقني في أّي مكاف آخر في العالـ
خاـ الپتروؿ، في السنوات األخيرة عمى أنو تيديد إلستراتيچيتيـ االقتصادية بأكمميا بجعؿ استيراد اآلالت األكثر تقدما أمرا أكثر 

وىـ يخشوف بعمؽ، قبؿ كؿ شيء، أف ال يمكنيـ أف يرفعوا إنتاجية العمؿ داخؿ االتحاد السوڤييتي لتقترب مف مستوى . صعوبة
 .الواليات المتحدة

اعتاد ماندؿ أف ُينكر أف الظروؼ الخارجية يمكنيا أف تمارس مثؿ ىذه الضغوط عمى االقتصاد الروسي، وكتب قائبل إف ىذا 
أف ذيَؿ واحٍد في المائة مف الناتج المستورد مف والمصّدر إلى البمداف الرأسمالية المتقدمة ىو الذي ييّز كمب االقتصاد "يعني زعـ 

وىكذا، كما رأينا، يرى  .أما اآلف فيو يسّمـ بأف ىذه الضغوط قائمة، لكنو ال يستطيع دمجيا في تحميؿ شامؿ. [300]"الروسي
دوف أف يفّسر كيؼ يعمؿ ذلؾ القانوف ولماذا كاف ينبغي أف يأتي " االستبداد البيروقراطي"و" قانوف القيمة"ماندؿ تناقضا بيف 

 .التناقض إلى الصدارة اآلف

استجابت . لكنؾ بمجرد أف تدرؾ أف االتحاد السوڤييتي بمد رأسمالية دولة بيروقراطية يصبح مف السيؿ جدا إكماؿ التحميؿ
البيروقراطية الستالينية لؤلزمة العالمية في الثبلثينيات والتيديد المتعاظـ بالحرب بالسعي إلى مراكمة الرأسماؿ داخؿ الببلد مع 

ومف ىذه الناحية، لـ تكف البيروقراطية تسمؾ سموكا بالغ االختبلؼ عف الطبقات . خفض صبلتيا التجارية الخارجية إلى حّد أدنى
كانت الفترة بأكمميا فترة اقتصادات مكتفية ذاتيا نسبيا تتدخؿ . الحاكمة في كثير مف البمداف الرأسمالية في الغرب والعالـ الثالث

فترة الكينزية في الغرب، وتنمية إحبلؿ -فييا الدولة لكْي تمنع انطبلؽ األزمات العنيفة مف عقاليا ضمف االقتصاد الداخمي 
 .الستاليني في الصيف وحتى في اليند" التخطيط"الواردات في بمداف كاألرچنتيف والبرازيؿ، ومحاوالت نسخ 
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. لكْف في الستينيات والسبعينيات وصمت مثؿ ىذه المقاربات في كؿ مكاف بصورة متزايدة إلى تناقض مع تدويؿ االقتصاد العالمي
كاف تركيز الرأسماؿ يعني أف الموارد البلزمة لمبقاء في الطميعة في الصناعات األكثر تقدُّما بدأت تتجاوز الموارد الداخمية لكؿ 

الدوؿ تقريبا؛ وكانت مواكبة التطورات في التكنولوچيا تعني بصورة متزايدة صياغة عبلقات مع أضخـ الشركات المتعّددة 
أما الصناعات التي كانت قد تطورت داخؿ نطاؽ الحدود القومية فمـ يكف بمستطاعيا عندئذ أْف تبقى إال في حالة . الجنسيات

 .إعادة بنائيا كجزء مف تقسيـ عالمي جديد لمعمؿ

أما في  .كاف مف الممكف أف تكوف إعادة البناء مؤلمة حتى لرأسماليات الدولة المحدودة والمفتوحة نسبيا مثؿ تمؾ التي في بريطانيا
فيي ال تيدد فقط أوضاع وأسباب عيش كثير . رأسماليات الدولة الكاممة واألكثر اكتفاًء ذاتيا في الشرؽ فيمكنيا أف تكوف مدمّْرة

وال يمكف أف تكوف ىناؾ أّي ضمانة، حتى في حالة . اإلداري ذاتو-مف العماؿ، بؿ تيّدد أقساما بأكمميا مف الجياز البيروقراطي
استكماليا بنجاح، عمى أف األوضاع في العالـ الخارجي لف تكوف قد تبّدلت خبلؿ الفترة الفاصمة، تاركة اقتصاد االتحاد 

 .دوف مستوى المنافسة-السوڤييتي كما كاف 

إف نفس األساليب التي سمحت بتراكـ . تواجو الطبقة الحاكمة الروسية المشكمة التي تنقّض دورّيا عمى كؿ طبقة حاكمة رأسمالية
وألنيا جزء مف نظاـ عالمي فإف عمييا أف تحاوؿ تغيير أساليبيا لكف محاوالتيا ألف تفعؿ . ناجح في الماضي ال تعود تفعؿ ذلؾ

 :وكما كتب ماركس في البياف الشيوعي. ذلؾ ُتطمؽ مف عقاليا قوى اجتماعية ال يمكنيا أف ُتسيطر عمييا

ال يمكف لمبرچوازية أف توجد دوف أف تقـو عمى نحو متواصؿ بتثوير أدوات اإلنتاج وبالتالي عبلقات اإلنتاج ومعيا عبلقات 
كؿ -ىذا التثوير المتواصؿ لئلنتاج، واالضطراب المتواصؿ لكّؿ الشروط االجتماعية، والشّؾ والقمؽ الدائماف ... المجتمع بأسرىا

إف كافة العبلقات الثابتة، البالغة الجمود، بما يبلزميا مف تحيزات وآراء قديمة . ىذا يميز العيد البرچوازي مف كؿ العيود السابقة
كّؿ ما ىو صمب يذوب . ومبجمة يجري اكتساحيا، وكافة العبلقات الجديدة تغدو عتيقة قبؿ أف تجد الوقت الكافي لمتشكُّؿ والرسوخ

في اليواء، وكؿ ما ىو مقدس ُينتيؾ، وفي نياية األمر يصبح اإلنساف مجبرا عمى أف يواجو بوعي يقظ شروط حياتو وعبلقاتو 
  .[301]بنوعو

لـ يعد بإمكاف برچوازيات الدولة الستالينية في الشرؽ أف تيرب مف ىذه الدينامية الرأسمالية العنيفة أكثر مما بإمكاف البرچوازيات 
ىذا ىو األمر المثير لمغاية فيما يجري . في الغرب والعالـ الثالث (برچوازيات رأسمالية الدولة االحتكارية :وبدقة أكثر)" الخاصة"

لكْف لتفيـ لماذا، عميؾ أف تتجاوز صيغ ماندؿ المبيمة، وغير المتماسكة والمتناقضة مع نفسيا، . في االتحاد السوڤييتي اليـو
 .وأفضؿ طريقة لعمؿ ذلؾ ىي أف تنطمؽ مف كتاب كميؼ
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اث الطبُعت الاجخماعُت   لبلدان الىمىذج السىڤُُتى حىل هظٍس

   جرًُل بقلم املترجم

خاصة بعد )وبمداف أوروپا الشرقية  ( والپيريسترويكا1986خاصة منذ )إلى أيف تؤدي التطورات الجارية في االتحاد السوڤييتي 
 ؟(1989انييار نظميا الحاكمة في أواخر 

وتتوالى األسئمة . في كؿ مكاف في العالـ (بالمعنى الواسع لمكممة)ىذا ىو السؤاؿ الذي يطحف ويعتصر عقوؿ وقموب الماركسييف 
إلى اشتراكية ذات وجو إنساني ميما يكف ظاىر مسار التطور الفعمي بعيدا تماما عف أف يكوف مبشرا بيا؟ إلى : القمقة المؤرقة

الرأسمالية؟ وما مصير حمميـ الذي اطمأنوا طويبل إلى أنو تحقؽ عمى األرض؟ وما مصير البشرية ذاتيا في ظؿ مثؿ ىذا 
االنقبلب في اتجاه التاريخ؟ وما مصير الماركسية بدورىا في ضوء المحصمة التاريخية لتطبيقيا طواؿ ىذا القرف؟ والبد أف تنتيي 

االقتصادي الذي كاف قائما في تمؾ البمداف؟ أكاف اشتراكيا -ما طبيعة النظاـ االجتماعي: مثؿ ىذه األسئمة إلى سؤاؿ جوىري
ىؿ يمكف لمجتمع اشتراكي حقا أف يتحوؿ إلى الرأسمالية؟ : حقا؟ أكاف رأسماليا رغـ الشعارات؟ أـ ماذا؟ وال تنتيي األسئمة

ىؿ يحتاج مجتمع رأسمالي إلى كؿ ىذه العواصؼ واألعاصير والزالزؿ والطوفاف ليظؿ مع ذلؾ رأسماليا؟ وال تنتيي : وبالمقابؿ
 .األسئمة بؿ تتواصؿ قمقة ومؤرقة، محيرة ومعذبة، حقيقية ومضممة، لكف مصيرية في كؿ األحواؿ، إلى ما ال نياية

عمى أّي حاؿ، ىذا ىو السؤاؿ الجذري الذي ألقى كريس ىارماف، وىو مف أبرز مفكري حزب العماؿ االشتراكي في بريطانيا 
، وليذا العنواف صمة بكراس عنوانو "العاصفة َتُيبّ "بزعامة توني كميؼ، عمى عاتقو ميمة اإلجابة عنو في كتابو ىذا 

أْي قبؿ االنييار  -1988ألفو ىارماف باالشتراؾ مع آندي زيبروڤسكي، وُنشر في عدد صيؼ " قبؿ العاصفة: الجبلسنوست"
( المجمة النظرية الفصمية لحزب العماؿ االشتراكي)مف االشتراكية األممية – بأكثر مف عاـ (1989أواخر )األوروپي الشرقي 

 .1990والتي نشرت ىذا الكتاب أيضا في عدد ربيع 

ويقدـ ىارماف ىنا استقصاًء شامبل مدققا لكؿ ما ىو جوىري، لكؿ ما لو مغزى، في مسار التطورات الجارية في االتحاد 
ورغـ أف ىذا االستقصاء . السوڤييتي منذ الپيريسترويكا، وفي مجرى األحداث التي عصفت باألحزاب الحاكمة في أوروپا الشرقية

الشامؿ المعمؽ ىو السمة المميزة ليذا الكتاب، الذي ىو كتاب سياسي في المحؿ األوؿ، ال يكتسب كتاب ىارماف أىميتو مف 
مجرد الوصؼ الموضوعي واألميف والغني بالتفاصيؿ التي تطمح إلى تقديـ صورة ناطقة بالحياة، بؿ ىناؾ دائما ما يعمؽ مغزى 

االقتصادية التي كانت ىذه األزمة -ىذا االستقصاء لما ىو راىف مف بحث عف جذور األزمة الراىنة، وكشؼ لمبنية االجتماعية
ممكنة بؿ حتمية ضمف إطارىا، واستكشاؼ لصورة المستقبؿ، لمنتائج التي البد أف تؤدي إلييا ىذه التطورات التاريخية في نياية 

االنتقاؿ مف شكؿ لمرأسمالية إلى شكؿ آخر لنفس الرأسمالية، االنتقاؿ مف رأسمالية : والحقيقة أف إجابة ىارماف حاسمة. األمر
 .الدولة إلى الرأسمالية المتعددة الجنسيات

ال جداؿ بطبيعة الحاؿ في أف إجابة ىارماف لف تكوف ُمرضية لجميع المعنييف، كما أنو الشؾ في أنيا إجابة واحدة بيف إجابات 
التحوالت الجارية في البمداف  (واتخاذ موقؼ إزاء)ذلؾ أف كافة محاوالت تفسير  .متعددة، موجودة أو محتممة، حاسمة أو مترددة

الصيف، ڤييتناـ، كوريا الشمالية، كوبا، ألبانيا،  :خاصة)المعنية وغيرىا مف البمداف التي ظمت توصؼ بأنيا بمداف اشتراكية 
ليست مجرد استجابات وردود فعؿ تمقائية أو  (وقد امتدت العاصفة إلى البمديف األخيريف بعد نشر ىذا الكتاب-يوغسبلڤيا 

عارضة ليذه التحوالت العاصفة، بؿ ترتبط ارتباطا وثيقا بالنظريات المتعددة األقدـ عيدا والتي ال يقؿ عمر أحدثيا عف عدة 
بؿ يمكف القوؿ إف كافة المحاوالت والتفاسير والتحميبلت واألحكاـ الجديدة ما . نظريات الطبيعة االجتماعية ليذه البمداف :عقود
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ىي إال اجتيادات نظريات الطبيعة االجتماعية، األصمية القديمة، مف خبلؿ محاوالت أنصارىا ومفكرييا فيـ ىذه التحوالت 
 .الجديدة

ظمت النظرية ". أثناء العاصفة"عمى أف إجابة ىارماف تستمد مغزى خاصا مف الظروؼ التي جاءت فييا، مف واقع أنيا جاءت 
القائمة بأف البمداف المعنية رأسماليات دولة بيروقراطية، والتي تمثؿ إجابة ىارماف إجابتيا عمى السؤاؿ الراىف، نظرية محدودة 

بعد اندالع العاصفة التي ألقت بأنصار الخط .. واآلف. الشعبية في ظؿ السيادة العالمية لماركسية الحزب الشيوعي السوڤييتي
السوڤييتي في كؿ مكاف إلى متاىات ال مخرج منيا مف الحيرة وفقداف االتجاه والتشوش واإلحباط والتي أدت وال بد أف تؤدي 
بالكثيريف منيـ إلى إعادة النظر في الماركسية السوڤييتية برمتيا، أصبح مف المحتمؿ تماما أف تجد نظرية توني كميؼ عف 

بؿ يمكف القوؿ إف . رأسمالية الدولة البيروقراطية وكذلؾ كؿ تحميؿ يرتكز عمييا لمتطورات الراىنة آذانا صاغية بصورة متزايدة
المتعددة والمتناقضة حوؿ ىذه القضية المحورية سيدفعنا مف اآلف فصاعدا إلى اإلصغاء " الماركسية"إفبلس جممة مف النظريات 

لى ىذه النظرية التي ترتكز عمييا بعقوؿ وقموب مفتوحة  .إلى ىذه اإلجابة وا 

 وظيور االتحاد السوڤييتي ثـ بقية بمداف ما يسمَّى بالمنظومة االشتراكية العالمية 1917وخبلؿ قرابة ثبلثة أرباع القرف منذ ثورة 
 :تبمورت عدة نظريات نكتفي باإلشارة إلى أبرزىا حسب الترتيب الزمني

نظرية أف ىذه البمداف اشتراكية، وىي نظرية ىذه البمداف عف نفسيا، وىي أيضا النظرية التي ظمت سائدة في الحركة  - 1
 .الشيوعية العالمية، وىي النظرية الموسكوڤية المرتبطة بالنموذج السوڤييتي لبلشتراكية

نظرية أف ىذه البمداف ال ىي اشتراكية وال ىي رأسمالية، بؿ ىي في مرحمة انتقاؿ مف الرأسمالية إلى االشتراكية أماميا  - 2
إلى األماـ نحو االشتراكية عبر انتصار ثورة سياسية عمالية أو إلى الوراء نحو الرأسمالية عبر انتصار ثورة : احتماالف

 .وىذه نظرية التروتسكية واألممية الرابعة. برچوازية تحطـ مقاومة الپروليتاريا-مضادة بيروقراطية (اجتماعية)

نظرية أف ىذه البمداف تمثؿ نظاما استغبلليا جديدا لكنو ليس رأسماليا ىو نظاـ الجماعية البيروقراطية وىي نظرية ماكس  - 3
 ...شاختماف وچيمس بورنياـ إلخ

وىذه نظرية .  في االتحاد السوڤييتي ومنذ البداية في غيره مف البمداف المعنية1929نظرية أف ىذه البمداف رأسمالية دولة منذ  - 4
 .، وىي نظرية حزب العماؿ االشتراكي في بريطانيا(1948)رأسمالية الدولة في روسيا  :توني كميؼ في كتابو

وىذه ىي النظرية .. نظرية أف االتحاد السوڤييتي بمد رأسمالي، إمپريالي اشتراكي، يييمف عمى توابعو األوروپية الشرقية، إلخ - 5
وكاف ليا صداىا في الحركة  (في الستينيات والسبعينيات)لفترة  (وألبانيا)الماوية األحدث عيدا والتي سيطرت عمى الصيف 

واتجاه الصيف  (1976)الشيوعية العالمية قبؿ أْف تتبلشى تقريبا مع تصفية الماوية في الصيف في أعقاب وفاة ماو تسي تونج 
 .إلى سياسة عممية ال جداؿ فييا

نما ييمنا في سياؽ ىذه اإلشارات إلى اإلطار . ال يتسع المجاؿ ىنا بطبيعة الحاؿ ألّي مناقشة مستفيضة ليذه النظريات وا 
ال يمكنؾ في الواقع أف تبحث بجدية الطبيعة االجتماعية : التاريخي النظري العاـ لكؿ تحميؿ لمتطورات الراىنة أف نؤكد ما يمي

ينبغي بالتالي أف ينتبو كؿ المعنييف إلى أف البحث . (أو غيرىا)لمتطورات الراىنة دوف أف تنطمؽ مف إحدى ىذه النظريات 
األعمؽ المطموب اآلف يتعمؽ بالطبيعة االجتماعية األصمية ليذه البمداف وبالنظريات العديدة التي تبمورت عمى مدى عقود حوؿ 

حسب -أوال في مجرى الواقع الفعمي لمتطورات الجارية، ثـ أثناء وبعد ذلؾ : ىذه المسألة، والتي فرضت نفسيا أخيرا ساعة حسميا
 .عمى مستوى النظريات- استعداد الماركسييف نظريا وسياسيا ونفسيا



 107 

، فبعكس "بعد التجربة"ال بد مف اإلشارة ىنا إلى أف نظريات الطبيعة االجتماعية لمبمداف المعنية ىي بحكـ طبيعتيا نظريات 
النظرية الماركسية األصمية السابقة عمى الثورات والتجارب االشتراكية عف االشتراكية تتميز النظريات الجديدة بأنيا تقييـ وتنظير 
لمتجربة، بأنيا نظريات عف التجربة، عف واقع عيني، وليست نظريات عف مبادئ ىدؼ ضروري تاريخيا لـ يوضع بعد موضع 

 .التطبيؽ

وتنطوي كؿ نظرية عف الطبيعة االجتماعية ليذه البمداف، بالضرورة، عمى نظرية خاصة بيا عف االشتراكية، وىي ليست 
فبل يمكف لنظريات متعارضة عف الواقع السوڤييتي المحدد مثبل أف تكوف . بالضرورة النظرية الماركسية األصمية عف االشتراكية

وال يمكف أف تقوؿ إحداىا إف الواقع المعنّي الواحد اشتراكي وتقوؿ . منطمقة مف مفيـو واحد لبلشتراكية ىو مفيوميا الماركسي
دوف أف نستنتج مف ىذا التعارض الجذري أف ىذه النظريات عف الطبيعة ... أخرى إنو رأسمالي وتقوؿ ثالثة إنو انتقالي إلخ

االجتماعية تنطوي عمى نظريات متعارضة جذريا عف االشتراكية بؿ كذلؾ عف الرأسمالية وعف الدولة وعف أساليب اإلنتاج بوجو 
كما أنو ال يمكف ليذه النظريات المتعارضة عف االشتراكية أف تكوف ماركسية أو صحيحة في آف . عاـ عمى المستوى النظري

وليذا فمف الواجب عندما نكوف بصدد فحص نظرية مف نظريات الطبيعة االجتماعية أف نبحث نظريتيا الخاصة عف . معا
االشتراكية مف حيث مدى اتفاقيا مع أو اختبلفيا عف النظرية الماركسية عف االشتراكية، رغـ أف كؿ نظرية خاصة عف 

االشتراكية تعمف نفسيا ماركسية وتتخؼ وراء أقنعة ماركسية وتغرؽ مبادئيا الخاصة بفيض مف المصطمحات والعبارات الماركسية 
 .ومف الحؽ الذي أريد بو الباطؿ

 .تعمف النظرية السائدة واألقدـ عيدا حوؿ الطبيعة االجتماعية لمبمداف المعنية، أْي النظرية السوڤييتية، أنيا بمداف اشتراكية

لى أّي مدى تتطابؽ ىذه  فإلى أّي مدى تتطابؽ ىذه النظرية عف االشتراكية مع موضوعيا، أْي الواقع العيني لمبمداف المعنية؟ وا 
 النظرية وموضوعيا معا مع النظرية الماركسية عف االشتراكية؟

الواقع أف التطابؽ بيف نظرية الطبيعة االشتراكية ومفيوميا عف االشتراكية وموضوعيا التجريبي تطابؽ جوىري، بؿ ىو االندماج 
" مقاس"عمى " تفصيميا"بعينو، فيذه النظرية ليست في واقع األمر سوى تنظير ليذا الموضوع، وبعبارة أخرى فيي نظرية تـ 

 ."ماركسية"التجربة، لكف بعبارات 

ىذا الحكـ الذي يبدو متسرعا لمغاية وقاسيا لمغاية يؤكده مع ذلؾ واقع أف المحتوى الفعمي ليذه النظرية لـ يكف محتوى نقديا بؿ 
في  (مف الماركسية بالذات)البحث مف داخؿ حدود التجربة ودوف لجوء إلى معايير مف خارجيا : كاف طواؿ تاريخيا محتوى ذيميا

ظروؼ : ويعرؼ الجميع الظروؼ التي أحاطت بنشأة ىذه النظرية وبتطور موضوعيا ذاتو. طبيعة ومشكبلت وحموؿ ىذه التجربة
الديكتاتورية الستالينية التي لـ تنجح ولـ ترغب اإلصبلحات الفوقية السابقة لمپيريسترويكا في أكثر مف تصفية أساليبيا األشد 

 .وحشية وضراوة

لكف حقيقة الطابع الزائؼ والممفؽ ليذه النظرية تتجمَّى بكؿ وضوح عند أدنى مقارنة لنظريتيا عف االشتراكية ولموضوع ىذه 
والواقع أف تمؾ النظرية لـ يكف بمستطاعيا أف تّدعي أف البمداف المعنية اشتراكية . النظرية مع النظرية الماركسية عف االشتراكية

فالمسألة كما ترى ليست مسألة . إال بعد أف تسمحت بنظرية عف االشتراكية تتعارض تعارضا جذريا مع االشتراكية الماركسية
لنفس ىذه النظرية، كما  (آف األواف لبحث نجاحو مف فشمو)وتطبيؽ  (آف األواف لبحث صحتيا مف بطبلنيا)نظرية ماركسية 

يحاوؿ بعضيـ طرح المسألة، بؿ ىي مسألة خاصة بنظرية أفرزىا واقع بعينو وقّدميا عمى أنيا ىي النظرية الماركسية عف 
 .االشتراكية

بوصفيا : فبدال مف النظرية الماركسية عف االشتراكية والتي تنظر إلى ىذه األخيرة عمى أنيا تحرير الطبقة العاممة لنفسيا بنفسيا
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بقيادة حزبيا الماركسي الثوري القوة األساسية لمثورة االشتراكية وبوصؼ سمطتيا والتي ىي ديكتاتورية الپروليتاريا ديمقراطية 
مباشرة تسيطر مف الناحية الفعمية وليس باألقواؿ وحدىا عمى الدولة واالقتصاد والتخطيط والسياسة الداخمية والخارجية األممية، 

حيث ال تمثؿ ممكية الدولة إال شكبل لمممكية الفعمية واإلدارة الفعمية ليذه الممكية مف جانب الطبقة العاممة وبقية الجماىير العاممة، 
وحيث يكتسب التخطيط طابعو االشتراكي مف كونو تخطيطا لئلنتاج والتوزيع تباشره الطبقة العاممة لمصمحتيا ولمصمحة 

بدال مف ىذا نجد أف ممكية الدولة ىي قدس أقداس النظرية السوڤييتية فالدولة التي تقيميا .. -االشتراكية والشيوعية إلخ إلخ إلخ
اشتراكية والتخطيط القائـ عمييا اشتراكي وطابع قوى اإلنتاج التي ترتكز عمييا اشتراكي ومستويات المعيشة التي تنشأ في ظميا 

كؿ ىذا بفضؿ ممكية الدولة في حد ذاتيا أما كؿ تحميؿ . مكاسب اشتراكية واأليديولوچية التي تنقشيا عمى صدرىا اشتراكية
 .ماركسي لممكية الدولة لفيـ طابعيا االجتماعي الحقيقي فيرطقة ال معًنى ليا

وىذه النظرية غريبة عمى أّي احتجاج نقدي بأف البيروقراطية الستالينية غدرت بثورة أكتوبر واغتصبت السمطة وأقامت ديكتاتورية 
لى  لى أيديولوچية اشتراكية ماركسية مزيفة وا  معادية لمطبقة العاممة واستندت إلى شرعية ثورة أكتوبر وتأميميا وممكيتيا العامة وا 

لى حزب مغانـ شيوعي ىو في حقيقتو  تحطيـ كافة مؤسسات الديمقراطية االشتراكية مف سوڤييتات ونقابات ووسائؿ إعبلـ وا 
جياز نوعي مف أجيزة الدولة لتقيـ مشروعا لمتصنيع وتطوير القوى المنتجة يحتؿ فيو التراكـ مركز الصدارة عمى حساب حاجات 

. الجماىير العاممة وتتضخـ مف خبللو امتيازات البيروقراطية وتغدو الطبقة العاممة في مجراه محرومة مف أّي أسمحة لمنضاؿ
ومثؿ ىذا المشروع ال يمكف أف يكوف في ظؿ الشروط التاريخية الراىنة شيئا آخر سوى مشروع رأسمالي ال بّد لو مف أف يمّر 

وعندما . بمرحمة طويمة غير تقميدية ألنو نتاج ثورة مغدورة تقّيده مع ذلؾ ببعض خصائص نشأتو التي يستمّد منيا شرعيتو ذاتيا
إلى  (!وال يعرؼ أحد متى يأتي الدور عمى الصيف وڤييتناـ وكوريا)تصؿ التحوالت الراىنة في االتحاد السوڤييتي وأوروپا الشرقية 

التي ال يختمؼ  (رأسمالية دولة، رأسمالية خاصة، رأسمالية متعددة الجنسيات: ميما يكف شكميا)نقطة الرأسمالية الصريحة السافرة 
اثناف حوؿ طبيعتيا، سيتجمَّى بوضوح أف اّدعاء أف االشتراكية بعد أف توطدت وتطورت ونضجت يمكف أف تتحوؿ إلى رأسمالية 

باستثناء أقميات مف )اّدعاء سخيؼ حقا وسيدفع ذلؾ دوف شؾ إلى إعادة النظر في األسطورة التي سيطرت عمى الجميع 
مف أوائؿ القرف إلى أواخره، أسطورة أف البمداف المعنية بمداف اشتراكية، ىذه األسطورة التي صّدقتيا ىذه البمداف عف  (الماركسييف

 .نفسيا، وصّدقيا أنصار االشتراكية خارجيا، وصّدقيا حتى أعداؤىا اإلمپرياليوف والرجعيوف في كؿ مكاف

يبدو أف مف العبث أف نتوقؼ ىنا عند محاوالت تفسير التطورات الجارية لدى أصحاب وأنصار ىذه النظرية التي تعصؼ بيا 
اآلف ىذه التطورات ذاتيا في البمداف المعنية، كما تدخؿ األحزاب الشيوعية التي تبنتيا تاريخيا في متاىات ال فكاؾ منيا وىا ىي 
األحزاب الشيوعية الغربية تدخؿ في عمميات ال تنتيي مف تغيير األسماء والبرامج والمبادئ، مف اإلحباط العاـ واإلحساس بأنيا 

، عمى أف الميؿ المتزايد إلى التحرر مف األوىاـ في صفوؼ مناضمي األحزاب التي تتبنَّى ىذه .فقدت مبرر وجودىا إلخ إلخ
النظرية، تحت ضغط التحوالت العاصفة، يدفع وسيدفع الكثيريف منيـ إلى إعادة النظر في نظرية الطبيعة االشتراكية بعيدا عف 
األوىاـ الجديدة التي أطمقتيا ىذه التحوالت ذاتيا عف زواج االشتراكية والحرية، عف اشتراكية ذات وجو إنساني، عف اشتراكية 

ىذه األوىاـ التي ال تبدو بالغة االنسجاـ مع المجرى الفعمي لمتطورات ومع تعبير البيروقراطية السوڤييتية عف ... السوؽ، إلخ إلخ
أىدافيا بتشريعات وبرامج وخطط وتدابير قاطعة التحدد وبمغة بالغة الببلغة ناىيؾ عف انييار نظـ أوروپا الشرقية التي تحكميا 
 .اآلف أحزاب معادية لمشيوعية والتي تراجعت األحزاب الشيوعية فييا حتى بعد تغيير األسماء والبرامج إلى موقع معارضة ىزيمة

سنكتفي بإشارة موجزة ىنا، قبؿ الحديث عف تروتسكية األممية الرابعة، إلى كؿ مف نظرية الجماعية البيروقراطية ونظرية 
 .اإلمپريالية االشتراكية
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يعتقد كاتب ىذه السطور أف المأثرة الحقيقية لنظرية الجماعية البيروقراطية ىي اكتشافيا المبكر لواقع أننا إزاء مجتمع استغبللي 
لكنني أعتقد أيضا أف مشكبلتيا الجوىرية تتمثؿ في أنيا لـ تتعّرؼ في عبلقات اإلنتاج االستغبللية عمى أساس قوى اإلنتاج 

نظاـ استغبللي جديد بسبب نظرتيا إلى ممكية الدولة " اكتشاؼ"المناظرة لتمؾ التي تميز الرأسمالية عمى مجتمع رأسمالي بدال مف 
بعكس نظرية توني كميؼ التي ربطتيا مباشرة برأسمالية الدولة البيروقراطية مبرىنة أف ممكية الدولة ليست مبررا حقيقيا الكتشاؼ 

  .أسموب إنتاج خاص

التي كانت قد حّمت في أواخر الستينيات محؿ نظرية صينية سابقة قصيرة العمر ىي نظرية )أما نظرية اإلمپريالية االشتراكية 
الصيني كأداة مف أدواتو وليس كنظرية -فقد تـ إعدادىا في سياؽ ما ُسمَّْي بالنزاع السوڤييتى (التحريفية وخطر استعادة الرأسمالية

وتتمثؿ مشكمتيا الجوىرية في انطبلقيا مف خرافة إمكانية االنتقاؿ مف االشتراكية . ماركسية أصيمة تطمح إلى التفسير والتغيير
إلى الرأسمالية، ذلؾ أف ىذه النظرية نظرت إلى عيد ستاليف عمى أنو كاف قمعة لبلشتراكية رغـ أخطائو وسمبياتو، ولـ يبدأ 

 .البلحقة" التحريفية"االنحراؼ عف االشتراكية والماركسية في نظرىا إال بعد ذلؾ العيد مف خبلؿ اإلصبلحات 

والحقيقة أف كاتب ىذه السطور يجيؿ أّي تناوؿ ألنصار نظرية الجماعية البيروقراطية لمتطورات الراىنة ويرى في تفسير بعض 
أنصارىا المحمييف ليذه التطورات بأنيا تجري في إطار االنتقاؿ مف الجماعية البيوقراطية إلى الرأسمالية، انطبلقا مف أف الجماعية 

مف اإلقطاع إلى الرأسمالية، نفس الميؿ األصمي إلى المبالغة في شكؿ " انتقالي"البيروقراطية ذاتيا لـ تكف سوى أسموب إنتاج 
لى اكتشاؼ أساليب إنتاج انطبلقا مف ممكية الدولة كما أف مف العبث أف نبحث اليـو عف تفسير ماوي محتمؿ . الممكية وا 

 .لمتطورات الراىنة بعد اختفاء الماوية مف حكـ الصيف ومف التأثير القوّي خارجيا

واآلف، وسط نظرية الطبيعة االشتراكية والنظرية التي تناقضيا عمى طوؿ الخط، نظرية رأسمالية الدولة البيروقراطية، تبرز نظرية 
تتضمف ىذه  (الطابع االنتقالي)وبحكـ منطقيا الداخمي  .الطبيعة االنتقالية لمبمداف المعنية وىي نظرية تروتسكية األممية الرابعة

 :النظرية احتماؿ أف تؤدي التحوالت الراىنة إلى مصائر متعددة

 .(في حالتي نجاح أو فشؿ اإلصبلح البيروقراطي الفوقي)استمرار المجتمع االنتقالي لفترة أخرى  *

 .(تفتح التحوالت الراىنة سبيبل إلييا)االنتقاؿ مف المجتمع االنتقالي إلى االشتراكية عف طريؽ ثورة سياسية عمالية  *

 .االنتقاؿ مف المجتمع االنتقالي إلى الرأسمالية عف طريؽ ثورة مضادة تحطـ مقاومة الطبقة العاممة *

ونظرية المجتمع االنتقالي ىي في األصؿ نظرية تروتسكي الذي كاف ينظر منذ نصؼ قرف إلى حسـ ىذا التناقض بثورة سياسية 
أو بثورة مضادة برچوازية تحطـ مقاومة الطبقة العاممة عمى أنو مسألة سنوات قميمة أو حتى  (ذات نتائج اجتماعية عميقة)عمالية 

ذا كانت تمؾ النبوءة لـ تتحقؽ، بؿ حتى إذا كانت نظرية المجتمع االنتقالي قد فات أوانيا في ذلؾ الحيف، فإف . أشير قميمة فقط وا 
ثورة أكتوبر تجري اآلف تصفيتيا عمى أيدي البيروقراطية الحاكمة : الروح الثورية لموقؼ تروتسكي كانت تتمثؿ في ىذا النداء

ما الرأسمالية عف  باسـ الطبقة العاممة ولكف ضدىا فإما ثورة عمالية توقؼ ىذا االنحدار وتستأنؼ السير في اتجاه االشتراكية وا 
انقذوا ثورة أكتوبر مف التصفية النيائية الوشيكة : طريؽ الثورة المضادة التي أضحت مستعدة تماما لبلنقضاض، وبعبارة أخرى

ال فعمييا السبلـ  .وا 

ذا كانت مأثرة تروتسكي الكبرى مف الناحية النظرية وفيما يتعمؽ بالمسألة المطروحة ىنا ىي أنو وضع النظاـ السوڤييتي بيف  وا 
االقتصادية لمنقاش، وكشؼ طبيعة البيروقراطية المعادية لمطبقة العاممة ولبلشتراكية، وحذر -قوسيف، وطرح طبيعتو االجتماعية

مف أف ذلؾ النظاـ كاف يتجو بخًطى حثيثة نحو الرأسمالية، ودعا إلى الثورة ضّده دوف إبطاء، فقد تمثؿ الخطأ الكبير في موقفو 
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في نظرية الطبيعة االنتقالية ذاتيا والتي قاده إلييا اعتقاده أف ىناؾ تناقضا جوىريا بيف ممكية الدولة لوسائؿ اإلنتاج والتخطيط 
المركزي مف ناحية وديكتاتورية البيروقراطية وامتيازاتيا ومخططاتيا وأىدافيا الرأسمالية األبعد مدى مف ناحية أخرى، حيث تمثؿ 

وكاف ىذا الخطأ الكبير ىو األب الشرعي مف الناحية النظرية لتطور الفكر التروتسكي . ممكية الدولة ىذه نقيضا مباشرا لمرأسمالية
 .االقتصادية لمنموذج السوڤييتي-في اتجاه مناقض لروح ومحتوى موقؼ تروتسكي فيما يتعمؽ بمسألة الطبيعة االجتماعية

فاالنتقاؿ مف الرأسمالية إلى  :وال جداؿ في نظر كاتب ىذه السطور في أف نظرية المجتمع االنتقالي تنطوي عمى مغالطة كبرى
االشتراكية يفترض النمو المطرد لمجديد االشتراكي رغـ بقاء عناصر مف القديـ الرأسمالي لفترة تطوؿ أو تقصر، بينما يعاني ىذا 

مف النمو المطرد إلى حّد األزمة لمقديـ الرأسمالي عمى حساب بدايات الجديد االشتراكي التي تحققت قبؿ انفراد ستاليف " االنتقاؿ"
 .ولوال التقييـ الخاطئ لممكية الدولة والتخطيط المركزي لكانت ىذه المغالطة التاريخية الكبرى مستحيمة تماما .بالسمطة

رنست ماندؿ أو " تروتسكية"أو " التروتسكية"والحقيقة أف  وىذه األخيرة ىي التسمية المبلئمة في رأي )" الماندلية"األممية الرابعة وا 
احتفظت بالمعادلة الشكمية لنظرية الطبيعة االنتقالية  (كاتب ىذه السطور فيما يتعمؽ بالمسألة المطروحة ىنا عمى وجو الحصر

مجتمع انتقالي ال ىو رأسمالي وال ىو اشتراكي يجمع عناصر مف الماضي الرأسمالي مع عناصر مف المستقبؿ : عند تروتسكي
االشتراكي، أمامو احتماؿ االشتراكية عْبر الثورة السياسية واحتماؿ الرأسمالية عْبر الثورة المضادة التي تحطـ مقاومة الطبقة 

عميو لكف بطريقة ممتوية ثـ جرى مّده بنفس الطريقة الممتوية " تثبيتو"وما طبقو تروتسكي عمى االتحاد السوڤييتي جرى . العاممة
وال يمّؿ ماندؿ تكرار ىذه المعادلة . (بعد ثورات أو تدخبلت سوڤييتية)إلى كافة البمداف التي سارت في طريؽ النموذج السوڤييتي 

بؿ تطور طرفا ىذه . التي كاف حْسميا مسألة سنوات قميمة أو حتى أشير قميمة فقط منذ أكثر مف نصؼ قرف في نظر تروتسكي
المعادلة عند ماندؿ عمى نحو يتراجع فيو تدريجيا احتماؿ استعادة الرأسمالية إلى أف استبعدىا نيائيا ووصفيا بأنيا فكرة مضحكة 

ومف الجمي أف تروتسكية ماندؿ فيما يتعمؽ بمسألة طبيعة ومصائر النموذج السوڤييتي، تتعارض . حتى بعد الپيريسترويكا بسنوات
تعارضا جذريا مع تروتسكية تروتسكي رغـ أنيا تغذت نظريا وكنقطة انطبلؽ عمى نقاط الضعؼ في تحميؿ تروتسكي ليذا 

 .النموذج

استمرار المجتمع : سبؽ أف أشرنا إلى أف نظرية الطبيعة االنتقالية تتضمف احتماؿ أف تؤدي التطورات الراىنة إلى مصائر متعددة
وقبؿ أف نرى كيؼ يطرح ماندؿ االحتمالْيف األولْيف مستبعدا الرأسمالية استبعادا . االنتقالي لفترة أخرى، االشتراكية، الرأسمالية

قطعيا قاطعا ينبغي أف نشير إلى أف نظرية الطبيعة االنتقالية ال تستبعدىا بؿ ىي الفكرة األساسية في تروتسكية تروتسكي بيذا 
 .فكرة أف التحوالت الراىنة تؤدي وستؤدي إلى الرأسمالية (ديڤيد نورث)الخصوص، كما يتبنَّى اتجاه تروتسكي راىف 

صفحات  1989 مارس 15)إلى أيف يمضي االتحاد السوڤييتي في ظؿ جورباتشوڤ؟ : وفي القسـ األخير مف مقدمتو لكتابو
احتماؿ حدوث استعادة لمرأسمالية في االتحاد السوڤييتي، سواء "، يستبعد إرنست ماندؿ منذ البداية ( في الطبعة الفرنسية20-23

التقميؿ "لمرأسمالية تعني " العفوية"، فاالستعادة "أو مف خبلؿ مخطط خفي لدى جورباتشوڤ، أو باإلرادة الشعبية "عفوية"أكانت 
وكما . عمى نحو غير مسموح بو مف شأف الدور المستقؿ لمعامؿ السياسي، لمدولة والقوى االجتماعية، في مجرى الثورات المضادة

، أما تصّور مخطط لدى جورباتشوڤ أو الجناح "أف الرأسمالية ال يمكف القضاء عمييا تدريجيا فإنو ال يمكف استعادتيا تدريجيا
بؿ يّدعي " يعني أف نسيئ تماما فيـ طبيعة وأسس ومدى امتيازاتيـ وسمطتيـ"لمبيروقراطية الستعادة الرأسمالية فيو  "الميبرالي"

قبوؿ سمطة حقيقية "ماندؿ أف قبوؿ استعادة الرأسمالية يساوي في نظر ىذه الشريحة قبوؿ االنتحار الياراكيري الذي يمثمو 
إلعادة "ليسوا مستعديف " ثبلثة أرباع الشعب السوڤييتي"، وأخيرا فإف الشغيمة "لمسوڤييتات، أْي قبوؿ إطاحة الپروليتاريا بيا

ثـ ". مصالحيـ المادية األكثر أولية"فيذا ال يتفؽ مع " المصانع الكبرى، التي أقاموىا بكثير مف التضحيات، إلى ُمبلؾ خاصيف



 111 

 :"أكثر واقعية لتجربة جورباتشوڤ"يناقش إرنست ماندؿ أربعة احتماالت 

نجاحيا في المقرطة ورفع مستوى حياة الجماىير في حدودىا اإلصبلحية لكف ىذا السيناريو ىو األقّؿ احتماال أماـ مقاومة  :1
‘ إصبلحى‘التناقضات االجتماعية والسياسية التي تشكؿ عقبة أماـ أّي حؿ "الفئات البيروقراطية األكثر محافظة وجمودا وأماـ 

 ."ليذه التناقضات

تجاوزىا مف خبلؿ التقاء تجذير قسـ مف الكادر القيادي لمحزب الشيوعي السوڤييتي مع تعبئة جماىيرية معادية لمبيروقراطية  :2
لكْف أقّؿ مف "وىذا السيناريو بعيد االحتماؿ أيضا . عمى غرار ربيع پراغ" ربيع موسكو"أوسع كثيرا مف تمؾ الجارية حاليا وبالتالي 

 ."في ىذه الحالة ستعتبر قوى الجياز جورباتشوڤ أىوف الضررْيف بالنسبة إلى خطر ثورة مف تحت"ألنو " األوؿ

لغاء الجبلسنوست عمى ": األكثر مدعاة لمتشاـؤ"إخفاقيا وىو المآؿ  :3 قياـ القسـ المحافظ مف البيروقراطية العميا بوقؼ المقرطة وا 
الفور في حالة عدـ اتساع التعبئة الجماىيرية وتدىور شروط حياة وعمؿ الطبقة العاممة واإلخفاؽ االقتصادي وسيكوف ذلؾ 

لكف األمور لف تعود إلى وضعيا السابؽ " بمثابة كارثة لبلشتراكية، في االتحاد السوڤييتي وكذلؾ عمى المستوى العالمي"بالتأكيد 
 .بعد كّؿ ىذه الحريات التي انتزعت والتي تجعؿ قمعا باتساع قمع الثبلثينيات أمرا ال يمكف تصّوره

يتأخر تحسيف شروط حياة وعمؿ الطبقة العاممة، ويزداد سخطيا ويتحوؿ إلى حركة جماىيرية : انفبلتيا إلى ثورة سياسية :4
 :مستقمة متزايدة االتساع والتنظيـ الذاتي متزايد التمركز مف خبلؿ استغبلؿ الجبلسنوست

بكؿ محتواه الكبلسيكي، في !" كؿ السمطة لمسوڤييتات"ويمتمئ شعار . وتعمف الجماىير ترشيح نفسيا لمممارسة المباشرة لمسمطة
وتنبثؽ مف الپروليتاريا ومف . 1927، أو 1923، أو 1917اقتصادي أكثر مواتاة لمغاية مف نظيره في -سياؽ اجتماعي

اإلنتميچنسيا االشتراكية الراديكالية قيادة سياسية جديدة، شيوعية بالمعني األصيؿ والحقيقي لمكممة، لتساعد الجماىير في تحقيؽ 
 .وتنتصر الثورة السياسية بالمعَنى الماركسي ليذه العبارة .أىدافيا األساسية

ال يستبعداف بعضيما  (االنفجار الثوري الجماىيري والثورة السياسية)والسيناريو الرابع  (تدعيـ الديكتاتورية)والسيناريو الثالث 
ْف مف خبلؿ اجتماعيما"البعض عمى المدى الطويؿ بؿ قد يؤدي الثالث إلى الرابع، وىما االحتماالف األكثر رجحانا  ، وىما "وا 

 ."ينطمقاف مف تقييـ أكثر واقعية لعمؽ التناقضات االجتماعية التي تمّزؽ االتحاد السوڤييتي"

 :فاالحتماالف الوحيداف عند إرنست ماندؿ ىما باختصار

إخفاؽ )أو الثالث  (تجاوز التجربة)أو الثاني  (نجاح التجربة)مف خبلؿ السيناريو األوؿ " االنتقالي"استمرار نفس النظاـ  *
 .(التجربة

 .(السيناريو الرابع)الثورة السياسية واالشتراكية  *

 جاء بانييار نظـ أوروپا الشرقية وباتجاه االتحاد السوڤييتي 1989 لكف خريؼ 1989جاءت تقديرات إرنست ماندؿ في ربيع 
بمزيد مف التصميـ نحو الممكية الخاصة والسوؽ وتفاقـ المسألة القومية، وبدت بوادر استجابة ماندؿ ليذه التطورات العاصفة في 

حيث سّمـ بأف پولندا والمجر قد تستعيداف الرأسمالية لكنو قاؿ أيضا إف المعركة لـ  (في حديثو في مجمة إمپريكور) 1990بداية 
ف حركة پروليتارية جماىيرية لـ يشيد التاريخ ليا مثيبل توشؾ عمى االندالع وىذه النبوءة األخيرة لـ تؤكدىا  .تحسـ بعد وا 

نما ىي عقائدية تروتسكية حوؿ ضرورة  التي  "مقاومة الطبقة العاممة"التطورات األوروپية الشرقية والسوڤييتية حتى اآلف، وا 
تـ تحطيميا منذ عيد بعيد مف خبلؿ آليات النظاـ " المقاومة"سيكوف عمى ثورة مضادة بورچوازية أف تحطميا مع أف ىذه 

الستاليني والتي استمرت مف الناحية الجوىرية بعد ستاليف بدليؿ الحالة السياسية الراىنة لمطبقة العاممة في االتحاد السوڤييتي 
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 .وأوروپا الشرقية وبقية البمداف المعنية

وميما يكف مف شيء فإف إفبلس ماندؿ والماندلية فيما يتعمؽ بيذه المسألة المحورية مف المسائؿ النظرية والعممية لمتروتسكية 
مع التقدير الكامؿ لئلنجازات )والذي يشمؿ في آف واحد نظرية الطبيعة االجتماعية ونظرية إعادة البناء يفتح الباب واسعا 

أماـ نظرية أخرى تنطمؽ مف تبنّْي نقاط قوة  (الضخمة لماندؿ واألممية الرابعة في بقية المسائؿ النظرية والعممية لمماركسية الراىنة
 .نظرية تروتسكي والعمؿ عمى التغمب عمى نقاط ضعفيا في آف معا، وىي النظرية األخيرة التي ننتقؿ إلييا اآلف

ىذه النظرية التي تحدد الطبيعة االجتماعية لمبمداف المعنية بأنيا رأسمالية دولة وتنظر إلى إعادة البناء عمى أنيا انتقاؿ مف شكؿ 
وىي  (1948)رأسمالية الدولة في روسيا : لمرأسمالية إلى شكؿ آخر لنفس الرأسمالية الواحدة ىي نظرية توني كميؼ في كتابو

كما يقوؿ " طّورىا إلى مدى أبعد ودافع عنيا، بيف آخريف، كريس ىارماف، نايچؿ ىاريس، دنكاف ىاالس، پيتر بينس"النظرية التي 
وىي، كما سبؽ  (، الفصؿ الرابع90، باإلنجميزية، اإلشارة رقـ 1981)نظرية الثورة عند ليوف تروتسكي : چوف مولينو في كتابو

 .القوؿ، نظرية حزب العماؿ االشتراكي البريطاني

ؿ إلى رأسمالية دولة عبر مسار تبرز فيو حقائؽ 1917ترى ىذه النظرية أف النظاـ السوڤييتي الناشئ عف ثورة أكتوبر   تحوَّ
تخمُّؼ قوى اإلنتاج، دمار الحرب األىمية التي دمرت أيضا الطبقة الثورية ذاتيا، صعود البيروقراطية الستالينية كطبقة : أساسية

مف تروتسكي إلى رأسمالية الدولة : وفي مقالو المعنوف.  تاريخا حاسما في ىذا المسار1929تمثؿ سنة : رأسمالية حاكمة
، عدد صيؼ ) ، 1929-28، يشير كريس ىارماف إلى تغيرات كبرى تمت دفعة واحدة في شتاء (1990إنترناشوناؿ سوشاليـز

 :موجزا أفكار توني كميؼ في كتابو سالؼ الذكر

. قامت البيروقراطية، التي كانت تتذبذب مف قبؿ بيف الطبقة العاممة والفبلحيف، باليجـو الضاري عمييما معا 1929-28في شتاء 
تـّ تحطيـ العناصر األخيرة مف الرقابة العمالية في المصانع؛ وتـّ القضاء تماما عمى االستقبلؿ النقابي؛ وىبطت األجور الحقيقية 

 في المائة؛ وُمنحت الشرطة السياسية حرية التصرؼ لمحو بقايا النقاش داخؿ الحزب، وأضحى النضاؿ ضد 40 أو 30بنسبة 
سياسة دولة في حيف أخذت التفاوتات بيف البيروقراطية والعماؿ تزداد بصورة كبيرة؛ وتـّ طرد الفبلحيف مف األرض  "المساواتية"

ليتضاعؼ مف جديد ) مرة في غضوف سنتيف 20؛ وتضاعؼ عدد المساجيف في معسكرات العمؿ "بالتجميع"مف خبلؿ ما يسمَّى 
 .؛ واستخدـ الترويس لتحطيـ استقبلؿ الجميوريات السوڤييتية غير الروسية(عشر مرات في العقد التالي

 :عف ذلؾ التحوؿ (137ص )ويقوؿ چوف مولينو في كتابو سالؼ الذكر 

وفي رأسمالية الدولة في روسيا أثبت توني كميؼ بالتحميؿ التفصيمي، أنو ابتداًء بالخطة الخمسية األولى، تـّ إخضاع االقتصاد 
نتاج وسائؿ اإلنتاج، كنقيض الستيبلؾ العماؿ حيث  1928-21وذلؾ في تناقض صارخ مع فترة . السوڤييتي بكؿ قسوة لمتراكـ وا 

 .كاف ىناؾ، رغـ التشّوه البيروقراطي، نمّو متوازف إلى حّد ما لئلنتاج، والتراكـ، واالستيبلؾ

منذ ذلؾ العيد )أْي أف استعادة الرأسمالية في االتحاد السوڤييتي تاريخ قديـ تحقؽ منذ أكثر مف ستيف سنة فبل مجاؿ لمحديث 
عف مجتمع اشتراكي أو انتقالي كما تفعؿ النظرية السوڤييتية والنظرية التروتسكية عمى التوالي انطبلقا مف ممكية الدولة  (القديـ

والتخطيط المركزي الشامؿ المذْيف ينظر إلييما كميؼ عمى أنيما األداتاف الضروريتاف لرأسمالية الدولة البيروقراطية، والمذْيف يرتكز 
كميؼ عمى دراسة مستفيضة معمقة لبلقتصاد السوڤييتي ولعبلقات اإلنتاج والتوزيع في المجتمع السوڤييتي لمكشؼ عف طابعيما 

 .الطبقي الحقيقي الذي تخفيو النظريات التي ال تتصور الرأسمالية إال في شكؿ الرأسمالية الخاصة والممكية الخاصة والفردية

 .ويوّد كاتب ىذه السطور أف يشير ىنا إلى تبنيو مف الناحية الجوىرية لنظرية رأسمالية الدولة البيروقراطية في السنوات األخيرة
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الفكري السياسي التنظيمي، وال : لكنني أوّد أيضا أف أؤكد أف ىذا التبني ال يمتّد إلى كافة وجيات نظر ىذا المذىب الماركسي
يبدو : وسأشير فقط إلى نقطة واحدة. يخمو مف تحفظات ىامة عمى بعض األفكار المرتبطة بنظرية رأسمالية الدولة البيروقراطية

أف ىجـو ىذه النظرية عمى المبالغة في دور ممكية الدولة في نظريات أخرى قادىا إلى المبالغة في تصور أف رأسمالية الدولة 
في بمد واحد أو في مجموعة مف البمداف، وليذا لـ يكف باستطاعتيا أف تتنبأ بانييار محتمؿ  "دائما"الشاممة يمكف أف تكوف نظاما 

ليذا الشكؿ مف أشكاؿ الرأسمالية وليذا كاف التيويف الدائـ مف إمكانية استعادة شكؿ الرأسمالية الخاصة رغـ أف ىذا الشكؿ ال 
يمكنو أف يحوؿ في الظروؼ المعاصرة دوف أف تحتؿ رأسمالية الدولة دورا بالغ األىمية في االقتصاد كما ىو الحاؿ في قبلع 

وىنا يمكف القوؿ إف ىذه النظرية سوؼ تجد، تحت ضغط التطورات الراىنة، ما تتعممو مف إلحاح . الرأسمالية الغربية ذاتيا
تروتسكي عمى الرأسمالية الخاصة وعمى الممكية الخاصة لوسائؿ اإلنتاج لكف ضمف إطار نظري مختمؼ يعتقد أف رأسمالية الدولة 

الشاممة يمكف أف تكوف، وكانت بالفعؿ، مرحمة خاصة وشكبل خاصا لمرأسمالية، كما يعتقد أنيا ستمعب دورا كبيرا في اقتصاد 
 .البمداف المعنية في المستقبؿ

ذا كاف كريس ىارماف يصؼ محصمة التحوالت الراىنة بأنيا ستكوف انتقاال مف شكؿ رأسمالية الدولة البيروقراطية إلى شكؿ  وا 
الرأسمالية المتعددة الجنسيات، مقدّْرا لمدور الذي تمعبو اإلمپريالية العالمية في ىذه التحوالت، ومتفاديا أّي حديث عف رأسمالية 

خاصة بعقائدية نموذجية لدى ىذا االتجاه في ىذه النقطة بالذات، فإف أّي تحميؿ ماركسي مدقؽ لف يعثر عمى سور صيني بيف 
وكريس ىارماف ال يقيـ مثؿ ىذا السور  .الرأسمالية المتعددة الجنسيات والرأسمالية الخاصة والفردية وال بينيما وبيف رأسمالية الدولة

ْف كاف تفاديو العقائدي لكؿ حديث عف الرأسمالية الخاصة قد يوحي بو عف حؽ أو عف غير حؽ  .بصورة مباشرة عمى أّي حاؿ وا 



 114 

 اململلل في سطىز 

، وعضو المجنة "األممية االشتراكية" International Socialism ىو رئيس تحرير الفصمية المندنية Chris Harman كريس ىارماف
شارؾ في حممة التضامف مع ڤييتناـ، وأغضب . وىو مف أصوؿ عمالية. المركزية لحزب العماؿ االشتراكي في بريطانيا، وأحد كبار منظّْريو

زعيـ الحركة  Ta Thu Thau (1906-1945) الكثير مف اليسارييف عندما اتَّيـ في أحد االجتماعات ىو تشي منو باغتياؿ تا ثو ثاو
وقد أصدر العديد مف الكتب والكراسات .  بعد سحؽ االنتفاضة العمالية في ذلؾ العاـ في سايجوف1945التروتسكية الڤييتنامية في 

إعادة تقييـ : تفسير األزمة)" :ومف أعمالو. والمقاالت حوؿ مجموعة واسعة مف الموضوعات، ُنشر الكثير منيا في المجمة المذكورة
  و توني كميؼPeter Binnsباالشتراؾ مع پيتر بنس" (1987)روسيا مف الدولة العمالية إلى رأسمالية الدولة "، و "(1984)ماركسية 

Tony Cliff (1999)األصولية اإلسبلمية، والطبقة، والثورة  :النبي والپروليتاريا"، و "(1998)الماركسية التاريخ "، و". 
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خميؿ كمفت كاتب ومترجـ مصري، كتب العديد مف مقاالت النقد األدبي وقميبل جدا مف القصص القصيرة في النصؼ الثاني مف 
العديد مف المقاالت والكتب في مختمؼ مجاالت السياسة المصرية والعربية  (باسـ قمـ)وفي النصؼ الثاني مف السبعينيات كتب . الستينيات

يعمؿ منذ بداية الثمانينيات في مجاؿ إعداد المعاجـ المغوية، . والعالمية والمسألة الزراعية في مصر ومسألة القومية العربية وغيرىا
والترجمة عف اإلنجميزية والفرنسية، حيث ترجـ العديد مف الكتب في مجاالت األدب والنقد األدبي والسياسة والفكر، كما نشر العديد مف 

-نشأتيا ومغزاىا : مدرسة فرانكفورت: فيؿ سميتر"ومف ترجماتو في مجاؿ السياسة والفكر . المقاالت والدراسات السياسية والثقافية والمغوية
سيرچ "، "مصير العالـ الثالث: توما كوترو وميشيؿ إّسوف"، "األساطير والميثولوچيات السياسية: راؤوؿ چيرارديو"، "وجية نظر ماركسية

مخاوؼ وأخطار : حروب القرف الحادي والعشريف: إينياسيو رامونيو"، "دراسة حوؿ داللة ومغزى وحدود تنميط العالـ: تغريب العالـ: التوش
 :1980 مايو 26-24جمسة بشأف أرتريا ميبلنو، إيطاليا، -وثائؽ محكمة الشعوب الدائمة لمرابطة الدولية لحقوؽ وتحرر الشعوب "، "جديدة

إيڤ ميشو : "، كما شارؾ في ترجمة"عالـ جديد : فيديريكو مايور و چيرـو بانديو "(باالشتراؾ مع عمى كمفت)وترجـ " قضية أرتريا
چوزيؼ : "ويصدر لو قريبا". معجـ الماركسية النقدي(: إشراؼ)چيرار سوساف وچورچ البيكا "، "جامعة كؿ المعارؼ [محاضرات] (إشراؼ)

  ."تجارة عادلة لمجميع: ستيجميتز
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 كلمت الغالف

 انهُاز الىمىذج السىڤُُتي

  

، ومف كبار مفكّْري حزب العماؿ [االشتراكية األممية]" إنترناشوناؿ سوشاليـز"يقدـ كريس ىارماف، وىو رئيس تحرير المجمة الفصمية المندنية 
االشتراكي في بريطانيا، في ىذا الكتاب استقصاًء شامبل مدقّْقا لمسار التطورات الكبرى التي جرت في االتحاد السوڤييتي السابؽ منذ 

ورغـ أف ىذا االستقصاء الشامؿ المعمَّؽ ىو . الپيريسترويكا، وفي مجرى األحداث التي عصفت باألحزاب الحاكمة في أوروپا الشرقية
السمة المميزة ليذا الكتاب، فيو كتاب سياسي في المحؿ األوؿ، ال يكتسب كتاب ىارماف أىميتو مف مجرد الوصؼ الموضوعي واألميف 
والغني بالتفاصيؿ التي تطمح إلى تقديـ صورة نابضة بالحياة، بؿ ىناؾ دائما ما يعمّْؽ مغزى ىذا االستقصاء لما ىو راىف مف بحث عف 

االقتصادية التي كانت ىذه األزمة ممكنة بؿ حتمية ضمف إطارىا، واستكشاؼ لصورة -جذور تمؾ األزمة، وكشؼ البنية االجتماعية
االنتقاؿ  :والحقيقة أف إجابة ىارماف حاسمة. المستقبؿ، لمنتائج التي كاف ال بد مف أف تؤدي إلييا تمؾ التطورات التاريخية في نياية األمر

  .مف شكؿ لمرأسمالية إلى شكؿ آخر لنفس الرأسمالية، االنتقاؿ مف رأسمالية الدولة إلى الرأسمالية المتعددة الجنسيات
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: هىامش

 جرى تدخؿ تحالؼ دولي بقيادة الواليات المتحدة بغطاء مف األمـ المتحدة، وُوصؼ بأنو تدخؿ إنساني إلنقاذ الصوماؿ مف المجاعة [*]  
 :والحرب األىمية، عمى أف مثؿ ىذا التدخؿ مشكوؾ فيو مف أكثر مف ناحية

 .غموض األىداؼ اإلستراتيچية األمريكية :1

 .ال يمكف تصوُّر تدخبلت مماثمة في أماكف أخرى مف العالـ الثالث في حالة تزامف المجاعات والحروب األىمية عمى نطاؽ واسع :2

إيقاؼ ىذه الشعوب عمى  (وال يريد أصبل)الشماؿ اإلمپريالي قد يممؾ تمطيؼ ىذه المجاعات في المدى القريب غير أنو ال يممؾ قطعا  :3
" القومية"وقد عبرت حتى صحافتنا . أقداميا بحيث تنتقؿ إلى نظاـ اجتماعي اقتصادي حديث ومتطور يمكنو وحده منع مثؿ ىذه الكوارث

 .عف مثؿ ىذه الشكوؾ والمخاوؼ والتحفظات

 .المترجـ-اليمينية  (پاميات)تأسست إلحياء ذكري ضحايا القمع الستاليني وىي غير جماعة الذاكرة  *

 .المترجـ.. -واألجيزة المنزلية كالثبلجات والغساالت والمواقد، إلخ.. البياضات كالفوط والمبلءات والمفارش إلخ: السمع البيضاء *

قطعة صغيرة جدا مف السميكوف في كمپيوتر يمكنيا حمؿ مقادير ىائمة مف المعمومات أو القياـ بعمميات  microchip الميكروتشيپ *
 .المترجـ-رياضية أو منطقية 

 .المترجـ-زعيـ ستاليني تشيكوسموڤاكي  :Jakes الياكيسات إشارة إلى ميموس ياكيس *
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