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عزز وجوده في السابق
السياسية .واليوم ،بسبب غياب االتحاد السوفياتي الذي ّ
من حرية البرجوازية في الجنوب ،تميل برجوازيات هذه الدول إلى الكمبرادورية ،أي
لكن أمين يرى أن األحادية في
إلى لعب دور الوسيط بين بلدانها وبين اإلمبرياليةّ .
طريقها إلى الزوال ،إذ إن الواليات المتحدة تسير باتجاه فقدان هيمنتها على العالم،
ولكنها ستستخدم كل الوسائل للحفاظ على هيمنتها ،بما فيها العنف

ّ
روسـيــا كــانــت بـلـدًا متخلفًا %٩٠ ،مــن ال ــروس كانوا
فالحني ،صناعتها ناشئة ،ويسيطر عليها الرأسمال
األجنبي ،األملاني الفرنسي والبريطاني ،والقليل منه
كان أميركيا آنذاك ،روسيا إذًا كانت بلدًا طرفيًا.
ك ــان لـيـنــن ش ــدي ــد ال ـت ـف ــاؤل ب ــأن ت ـع ـ ّـم الـ ـث ــورة ،بعد
«أكتوبر» بلدان املركز .كيف يمكن للثورة في حلقة
ضعيفة أن تنتشر وفي مهلة قصيرة جدًا في بلدان
املركز الرأسمالي .التاريخ جاء ليدحض هذا التفاؤل
ويبني خطأه .وهذا ليس مفاجئًا .روزا لوكسمبورغ
فــي الفترة نفسها ،فــي عــام  ،١٩١٨وقبل أسابيع من

من دون «أكتوبر»
ال يمكن فهم البلدان
النامية الصاعدة اليوم

اغتيالها ،كانت تتحدث عن أن الثورة الروسية تجد
نفسها فــي مواجهة خيانة البروليتاريا األوروبـيــة
لها ،األملانية والفرنسية والبريطانية ،وأنها ستكون
وحيدة ولزمن طويل .وهذا ما سيراه لينني فيما بعد.
املــارك ـس ـيــة ال ـتــاري ـخـيــة ،وجــزئ ـيــا مــاركـسـيــة األمـمـيــة
ّ
الثالثة ،قللت كثيرًا من تداعيات املوقع اإلمبريالي
ال ــذي تـحـتـلــه ب ـل ــدان ه ــذه املـجـتـمـعــات عـلـيـهــا .وه ــذا
ي ـش ــرح إلـ ــى ح ــد م ــا ق ـب ــول ال ـش ـع ــوب ال ـغــرب ـيــة بشن
ب ـلــدان ـهــا حــربــا ب ـ ــاردة وح ـتــى ســاخ ـنــة ض ــد روس ـيــا

السوفياتية ،وفشل النموذج االشتراكي السوفياتي
في إغراء هذه الشعوب .وهذه املعطيات ال تزال قائمة
حتى يومنا هذا .نعم إن «ثورة اكتوبر» فتحت أبواب
التغيير الحقيقي لـلـعــالــم .ألن ه ــذا التغيير الكبير
بدأ ليس بإطالق التحول االشتراكي فحسب ،وإنما
بإشعال حركات التحرر الوطني الكبيرة ،في الجنوب
وفي بلدان األطــراف .من دون «ثــورة أكتوبر» ما كان
للثورة الصينية أن تندلع وتنتصر ،ولكانت توقفت
م ــع «ال ـكــوم ـي ـن ـتــانــغ» .م ــن دون «ث ـ ــورة أك ـت ــوب ــر» ،ما
وجــدت «باندونغ» بعد الحرب العاملية الثانية ،وملا
أبصرت املشاريع الوطنية الكبرى في الجنوب النور.
يكفي النظر إلــى سياسة جمال عبد الناصر ما بني
 ١٩٥٢و ١٩٥٥حتى «بــانــدونــغ» ،التي كانت سياسة
رجـعـيــة تـعـتـمــد عـلــى اج ـت ــذاب الــرســام ـيــل األجـنـبـيــة
لتطوير مصر ،وهــذه الـثــرثــرة الـبــرجــوازيــة املعروفة
في البلدان املتخلفة .بعد «باندونغ» تغير جمال عبد
الناصر ّ
وبدل رأيه في استراتيجية التنمية ،وباشر
فك ارتباط جزئي من دون الذهاب بعيدًا فيها.
م ــن دون «أك ـت ــوب ــر» ال يـمـكــن ف ـهــم ال ـب ـل ــدان الـنــامـيــة
الـ ـص ــاع ــدة ال ـ ـيـ ــوم ،وخ ـص ــوص ــا الـ ـص ــن« .أك ـت ــوب ــر»
الــروســي افـتـتــح عملية تغيير الـعــالــم ،وتـلــك الفكرة
امل ـت ــدوال ــة ف ــي الـ ـغ ــرب ،ب ــأن االش ـت ــراك ـي ــة ق ــد أخـفـقــت
وأننا قد عدنا أدراجنا إلى الراسمالية التي ال بديل
عـنـهــا ،هــي ثــرثــرة ال أك ـثــر .إن ال ـث ــورات تـكــون كبيرة
بقدر ما تضع نصب عينيها أهدافًا عظيمة ال يمكن
تحقيقها ف ّــي امل ــدى املـبــاشــر وال ـقــريــب ،وهــي ثــورات
تنعت بـحــق بــ«الـحــاملــة» ،ألن حلم الـيــوم هــو حقيقة
ال ـغــد الـبـعـيــد .وه ــي ال ـث ــورات ال ـتــي تـصـنــع الـتــاريــخ.
وهـنــاك ثــاث ث ــورات كبيرة شهدها الــزمــن الحديث:
الفرنسية والــروسـيــة والصينية .وألنـهــا مــدعــوة أن
تنجز أهدافها العظيمة في وقت قصير جدًا ،من دون
أن تتمكن من ذلــك ،تشهد خطوات إلــى ال ــوراء ،وهذا
مــا عرفته الـثــورة الفرنسية ،مــن خــال إع ــادة امللكية
مــؤقـتــا ،وه ــذا مــا شهدته ال ـثــورة الــروسـيــة ،وه ــذا ما
شـهــدتــه جــزئـيــا ال ـثــورة الصينية .هــذا ق ــدر ال ـثــورات
الكبرى.
¶ كيف تصف املشهد العاملي الجديد الــذي يتميز بتراجع
الهيمنة األميركية ،وصعود أقطاب جدد كالصني وروسيا؟
وهل يشكل ذلك فرصة لشعوب الجنوب؟
بــالـطـبــع .ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي طــريـقـهــا إل ــى فـقــدان
هيمنتها على العالم ،ولكنها ستستخدم كل الوسائل
للحفاظ على هيمنتها ،بما فيها العنف .وفي الوقت
نفسه ،إن ال ــدول املرشحة للعب دور أكبر في النظام
الـعــاملــي ،وف ــرض بــديــل عــن الـعــوملــة املـفــروضــة بعوملة
تــوافـقـيــة ،تـتــردد كـثـيـرًا .إن البلد الــوحـيــد ال ــذي يملك
استراتيجية واضحة هو الصني وكان بوسع الهند أن
تملك استراتيجية مماثلة لو قدر للتحالف الحكومي
الـســابــق امل ــدع ــوم مــن الشيوعيني الـبـقــاء واالحـتـفــاظ
باألكثرية فــي الـبــرملــان .أمــا فــي الـبـلــدان العربية ،فإن
البديل اإلسالمي هو األسلمة مع األمركة ،أي الشريعة
زائــد «كــوكــاكــوال» .أمــا البرازيل فقد استعادت القوى
الرجعية السلطة .في ظل هذه الشروط ،هل من املمكن
التفكير باستراتيجية تفتح الطريق أمام موجة ثورية
جديدة؟ أزعم أنه ممكن وأن هناك مؤشرات ومقدمات
ع ــن ذلـ ــك ال س ـي ـمــا ف ــي أم ـي ــرك ــا ال ــات ـي ـن ـي ــة .حصلت
ان ـت ـص ــارات انـتـخــابـيــة ل ـق ــوى ي ـســاريــة عـ ـ ّـدة نجحت
بالقيام بمجموعة من اإلصالحات لكنها عجزت عن
إعادة النظر بنمط االنتاج السائد وال بأشكال امللكية
املهيمنة .وقد تم استنزاف وإنهاك هذه القوى من قبل
األط ــراف الرجعية املحلية املتحالفة مــع اإلمبريالية
خالل العقدين املاضيني .وقد سقطت هذه القوى في
البرازيل بسبب قوة األطــراف الرجعية في هذا البلد،
لكنها ال تزال صامدة في بوليفيا وفنزويال واإلكوادور
وكوبا .أعتقد أن ما ينبغي أن يتصدر قائمة األولويات
اآلن ه ــو إن ـش ــاء أوسـ ــع كـتـلــة بــدي ـلــة مـمـكـنــة مـعــاديــة
لإلمبريالية.
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ثورة أكتوبر والتحرر الوطني
في القرن الواحد والعشرين
وليد شرارة
ثورة أكتوبر منعت سقوط روسيا ومعها القسم األكبر من الدول والشعوب الخاضعة لإلمبراطورية
القيصرية في براثن القوى اإلمبريالية الغربية التي كانت في أوج توسعها في أرجاء املعمورة خالل
تلك الحقبة من التاريخ .ما كان ملصير هذا البلد أن يكون أفضل من مصير السلطنة العثمانية
التي اجتاحتها جيوش الغرب وقسمتها أو من مصير غالبية دول الجنوب التي توزعت ما بني
مستعمرات وأشباه مستعمرات تابعة لهذه الدولة الغربية أو تلك لو لم تتنتصر هذه الثورة .وقد عزز
من مناعتها نجاح الحزب البلشفي في حسم الحرب األهلية التي تلتها ملصلحته ،على الرغم من
تدخل القوى الغربية املباشر للقتال إلى جانب أعدائه الروس البيض ،ومن ثم في بناء دولة مركزية
قوية وجيش ّ
جرار وتحديث وتطوير البنى التحتية االقتصادية واالجتماعية.
طبيعة االتحاد السوفياتي ما زالت حتى اليوم محط جدال بني من يعتبر أنه كان نظامًا اشتراكيًا
بالفعل وبني من يرى أنه كان دولة عمالية مشوهة أو حتى برأي آخرين مجرد رأسمالية دولة .لكن
املؤكد أن البالشفة ،بغض النظر عن قناعاتهم العقائدية ونواياهم ،أنجزوا وظيفة وطنية بامتياز
إذ حافظوا على وحدة واستقالل روسيا ،وهي كانت قبل الثورة دولة متداعية مرشحة للتفكك
واالنهيار ،وعلى البلدان الخاضعة لنفوذها في ذروة االستباحة االستعمارية للعالم غير الغربي.
وعلى أنقاض اإلمبراطورية القيصرية ،نشأ االتحاد السوفياتي الذي تحول إلى قطب دولي بارز
بفترة وجيزة نسبيًا.
الوظيفة الوطنية لثورة أكتوبر من منظور تاريخي هي السبب األول لعداء القوى اإلمبريالية الغربية
لها ،وهو عداء مستحكم ومستديم لم يبرد رغم مرور أكثر من ربع قرن على انهيار االتحاد
السوفياتي .يظهر التعاطي اإلعالمي ألجهزة الدعاية الغربية الخاضعة أكثر من السابق ملصالح
املجموعات االقتصادية واملالية التي تمتلكها ولسياسات حكوماتها ،مع ذكراها املئوية هذا الواقع
بجالء .ويظهره أيضًا مناصبة هذه األجهزة العداء للنظام الروسي الحالي ،بقيادة الرئيس فالديمير
بوتني ،رغم االختالفات الكبرى في الطبيعة واألسس األيديولوجية والسياسات بني القيادتني
والنظامني .وجه الشبه الوحيد بينهما هو في الدور الذي اضطلعت به القيادتان في مرحلتني
حرجتني من تاريخ بلدهما .عند وصول بوتني إلى السلطة كانت روسيا في طور التحول مجددًا إلى
دولة متداعية مهددة باالنهيار بعد فترة حكم الرئيس بوريس يلتسني التي سيطرت خاللها مافيات
الفساد السياسي واملالي ،املرتبطة بشركات أميركية وغربية ،على مؤسسات الدولة ومواردها .تم
بيع جزء معتبر من القطاع العام بأبخس األثمان وبدأت الحكومة املركزية تفقد السيطرة على
مناطق واسعة من البالد ووقعت تحت سطوة تحالف املسؤولني املحليني واملافيات املشار إليها
سابقًا .دفع هذا الواقع زبغنيو بريجنسكي ،مستشار األمن القومي للرئيس األميركي األسبق
جيمي كارتر وأبرز الخبراء االستراتيجيني األميركيني ،إلى أن يتنبأ ببراءة شديدة ،في كتابه
الشهير «رقعة الشطرنج» ،بحتمية أن تنقسم روسيا إلى ثالث دول .لكن بوتني وفريقه استطاعوا
أن ّ
يغيروا مجرى األحداث ويطهروا مؤسسات الدولة نسبيًا من مراكز القوى ذات االرتباطات
الخارجية ويعيدوا سيطرتها الفعلية على كامل مناطقها وأطرافها .وعادت روسيا لتحتل موقعًا
هامًا على املستوى الدولي.
ً
التطورات التي تلت ثورة أكتوبر لم تكن مطابقة لتوقعات لينني والبالشفة .فبدال من انتقال العدوى
الثورية من الحلقة الضعيفة للمنظومة الرأسمالية ،أي روسيا التي وصفت كذلك بسبب تخلف
بناها االقتصادية واالجتماعية ،إلى حلقاتها القوية أي دول املركز الرأسمالي الغربي ،انتقلت هذه
العدوى إلى الجزء املستعمر من العالم .جميع الثورات التي حملت راية االشتراكية وانتصر بعضها
خالل القرن العشرين في الصني وفييتنام وكوبا وأنغوال وموزمبيق وزيمبابوي كانت في الواقع
حروب تحرير وطنية ضد االستعمار .وكما كان الحال مع ثورة أكتوبر ،أنجزت هذه الثورات
مهامها الوطنية بجدارة فانتزعت استقالل بلدانها وطورت ،بدرجات متفاوتة جدًا أحيانًا بني بلد
وآخر ،بناها االقتصادية واالجتماعية وأدخلت تحسينات نوعية على مستويات حياة شعوبها.
وقد سمح ميزان القوى الجديد على املستوى الدولي الناجم عن انتصار هذه الثورات لعدة دول
أخرى في الجنوب ،كدول جنوب شرق آسيا ،أن تستفيد من التناقضات بني القطبني الدوليني
لتحقق هي األخرى إنجازات كبرى في املجاالت االقتصادية والعلمية والتكنولوجية ما كانت القوى
الغربية لتقبل بها لوال ضرورات الصراع مع االتحاد السوفياتي والصني والدول االشتراكية.
مئة عام بعد أكتوبر ،ما زال التحرر الوطني هو القضية املركزية للشعوب العربية ولشعوب أفريقيا
جنوب الصحراء وأميركا الالتينية .فحروب التدخل العسكري اإلمبريالية ومنظومة السيطرة
والنهب املعوملة ووكالئها املحليني حولوا دولها إلى دول منكوبة أو متداعية وقطاعات واسعة من
شعوبها إلى كتل هائمة مشردة داخل أو خارج بلدانها نتيجة الحروب وسياسات التصحيح
الهيكلي أي تدمير الريف والقطاع العام والصناعات الوطنية واملزيد من إفقار وتجويع الفقراء.
إعادة صياغة مشروع للتحرر الوطني مسألة مصيرية ،مسألة بقاء بالنسبة للشعوب املنكوبة
حتى تستعيد األمل في الحد األدنى من الحياة الكريمة ولو في مستقبل بعيد .ودون ذلك املزيد من
ً
الخراب والدمار واملوت اقتتاال أو غرقًا في قعر البحار...
(أ ف ب)

