14

مئوية الثورة

اإلثنين  13تشرين الثاني  2017العدد 3323

مقابلة

أجراها
عامر محسن

جوزيف مسعد
• مكاسب الشعوب التي أوصلت إليها ثورة أكتوبر تكاد تختفي
• ّأدت «الصيغة النيوليبرالية» إلى دحر مبادئ التضامن العالمي
حولهم إلى موظفين
• احتواء النشطاء السياسيين ّ
في المنظمات غير الحكومية

في الذكرى المئوية للثورة البلشفية والسياق العربي والعالمي اليوم ،أجرت «األخبار» حوارًا مع الباحث
الفلسطيني جوزيف مسعد .وهو أستاذ السياسة العربية المعاصرة وتاريخ الفكر في جامعة كولومبيا
في نيويورك؛ وقد تناولت كتبه ومقاالته مواضيع مثل بناء الهوية الوطنية في األردن ،والمسألة
الغربية وتشكيلها لمسائل الجنسانية لدى العرب .وقد ُنشر كتابه األخير «اإلسالم
الفلسطينية ،واإلسقاطات ّ
الليبرالية الغربية المعاصرة
تكون
في
ّ
ّ
الليبرالية» عن دار جامعة شيكاغو عام  ،2015وهو يناقش ّ
وثقافتها ،ودور «اإلسالم» (كـ«آخر غير ليبرالي» بالنسبة الى الغرب) في هذه العملية
¶ ما هو املعنى السياسي الستذكار ثورة
ٍّ
مختلف
تاريخي
سياق
أكتوبر ،ونحن في
ٍ
ٍ
ّ
تـمــامــا؟ م ــاذا تعني ال ـثــورة الشيوعية التي
كعرب اليوم؟
قامت في روسيا منذ قرن لنا
ٍ
ـ ـ ـ أه ـ ــم مـ ــا ت ـق ــدم ــه ال ـ ـثـ ــورة ال ــروس ـي ــة
ه ــو األمـ ــل ب ــأن م ـقــاومــة الــرأس ـمــال ـيــة
واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــداد وال ـ ـغ ـ ــن ي ـم ـك ـن ـه ــا أن
ت ـ ـن ـ ـت ـ ـصـ ــر وأن ت ـ ـ ــؤس ـ ـ ــس مل ـج ـت ـم ــع
ج ــدي ــد ي ـه ــدف إلـ ــى مــأس ـســة ال ـعــدالــة
االقتصادية واالجتماعية وتأسيس
منظومة اجتماعية وثقافية جديدة.
ً
ك ــان ه ــذا اإلنـ ـج ــاز م ـث ــاال ي ـح ـتــذى به
ف ـ ــي الـ ـعـ ـش ــريـ ـنـ ـي ــات ال ـ ـتـ ــي ت ــرع ــرع ــت
خاللها الــديـمــوقــراطـيــة السوفياتية،
رغ ــم ك ــل ال ـن ـقــد الـ ــذي ّ
وجـ ــه إل ـيـهــا في
حـيـنـهــا وي ـ ّ
ـوج ــه إل ـي ـهــا الـ ـي ــوم .وأه ــم
هـ ــذه اإلن ـ ـجـ ــازات ال ـت ــي اس ـت ـم ــرت في
االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي لـحــن سـقــوطــه
ه ــي ال ـح ـقــوق االق ـ ّت ـص ــادي ــة الــرئـيـسـ ّـة
الـتــي قــدمـهــا :الـحــق فــي ا ّلـعـمــل ،الحق
في التعليم ّ
العناية
املجاني،
الحق في ّ
ّ
ّ
ّ
والصحية املجانية ،الحق في
الطبية
ّ
ّ
الـسـكــن ،ال ـحــق فــي تــوفــرّ الـحـضــانــات
املـ ّـجــانـ ّـيــة لــأطـفــال ،الـحــق فــي الثقافة
عبر توفير الكتب واملسارح والعروض
بأسعار زهـيــدة فــي متناول الجميع،
وه ــي ح ـق ــوق ال تـ ــزال مـعـظــم شـعــوب
العالم محرومة منها ،بمن فيها شعب
الواليات املتحدة .لكن تجدر املالحظة
هنا هو أنه لوال الحركات االشتراكية
وال ـش ـي ــوع ـي ــة ،مل ــا ح ـظ ــي ال ـك ـث ـيــر مــن
ش ـ ـع ـ ــوب األرض ح ـ ـتـ ــى ب ـ ــاإلج ـ ــازة
األسبوعية وبتحديد ساعات العمل،
ناهيك عــن التعليم املجاني املحدود
والـعـنــايــة الـصـحـيــة املـ ـح ــدودة ،وهــي
مـ ـك ــاس ــب تـ ـض ــاء ل ــت وضـ ـ ـم ـ ــرت مـنــذ
س ـقــوط االت ـح ــاد ال ـســوف ـيــاتــي وت ـكــاد
ت ـخ ـت ـف ــي تـ ـم ــام ــا ف ـ ــي م ـع ـظ ــم الـ ـب ــاد
الـتــي أجــازتـهــا اسـتـجــابــة ل ــ ،أو خوفًا
م ــن ،الـ ـث ــورة ال ـش ـيــوع ـيــة .ف ـمــا قــدمـتــه
األن ـظ ـم ــة االش ـت ــراك ـي ــة والــرأس ـمــال ـيــة
َ
العربية مــن دعــم فــي مجالي التعليم
والصحة لشعوبها ،من نظام يساري
كعبد الـنــاصــر أو أنظمة الـبـعــث ،إلى
أن ـظ ـمــة يـمـيـنـيــة ك ـن ـظــام امل ـل ــك حسني

ونـظــام بــورقـيـبــة ،بما فيها «الخطط
ال ـخ ـم ـس ـيــة» لـلـتـنـمـيــة ،ك ــان ــت نتيجة
رواج ال ـن ـم ــوذج ال ـس ــوف ـي ــات ــي .وه ــذا
بــالـضـبــط م ــا ك ــان ــت عـلـيــه ال ـح ــال في
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ال ـتــي كــانــت ت ــرزح
تـحــت حـكــم الـفـصــل الـعـنـصــري حتى
ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات .فـ ـق ــد ن ـج ـح ــت ن ـس ــاء
الــواليــات املـتـحــدة فــي الـحـصــول على
حق االقـتــراع نتيجة الثورة الروسية
وتـحــريــرهــا لـلـمــرأة السوفياتية ،كما
أن ّ
تحول الدولة األميركية تحت حكم
روزفلت إلــى دولــة رفــاه اجتماعي في
الثالثينيات واألربعينيات ومــا بعد
ك ــان ل ــدرء الـخـطــر الـشـيــوعــي فــي زمــن
كان فيه نصف مليون أميركي أعضاء
في الحزب الشيوعي .أما إنهاء نظام
الفصل العنصري الذي بدأ تفكيكه في
عــام  ،١٩٥٤عبر إنهاء الفصل العرقي
ف ــي امل ـ ـ ـ ــدارس األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي قـضـيــة
«بــراون ضد املجلس التعليمي» ،فقد
ّ
مركزيًا من أجــل تسويق
كــان توقيته
الواليات املتحدة كدولة غير عنصرية
ونـ ـم ــوذج لـلـعــالــم ال ـث ــال ــث ،الـ ــذي كــان
ي ـحــرز اسـتـقــالــه ف ــي تـلــك ال ـف ـتــرة من
االستعمار والعنصرية األوروب ـيــن،
وكـ ــي ت ـث ـن ـيــه الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة عــن
التحالف مع االتحاد السوفياتي؛ بما
معناه أن معظم التغييرات التقدمية
التي حصل عليها الشعب األميركي
منذ العشرينيات حتى السبعينيات،
والـتــي حصل عليها الشعب العربي
ف ــي ك ـث ـيــر م ــن ب ـل ــدان ــه ك ــان ــت بـفـضــل
ال ـثــورة الــروس ـيــة ،وق ــد ب ــدأ كــل هــؤالء
ب ـخ ـســارة مـعـظــم ه ــذه امل ـكــاســب منذ
تـقـهـقــر ال ـســوف ـيــات ف ــي الثمانينيات
وسـقــوطـهــم .وال يعني هــذا أن الثمن
الـ ــذي دف ـع ـتــه ال ـش ـعــوب الـســوفـيــاتـيــة
للحصول على هــذه الـحـقــوق لــم يكن
بــاه ـظــا ،لـكـنــه يـعـنــي أن ال ـث ـمــن ال ــذي
تــدفـعــه مـنــذ أن خـســرت هــذه الحقوق
في عــام  ،١٩٩١عندما تم إفقارها في
أغلبيتها ،يفوق ذلك بأضعاف.
¶ انبثقت عن نظام ثورة أكتوبر أيديولوجيا
م ـض ـ ّـادة تـحـمــل ،مـثــل الـلـيـبــرالـيــةّ ،ادعـ ــاءات

كــونـ ّـيــة ،وتــزعــم تقديم مـشــروع بــديــل ّ
يقدم
ٍ
ٍ
ًّ
ّ
تفريق بني القومية
البشرية بال
حل لكامل
ٍ
وال ـعــرق .ال نجد ال ـيــوم ،مقابل الرأسمالية
الـلـيـبــرالـيــة ،ح ــرك ــات ب ـهــذه ال ـ ّـص ـف ــات ،فهل
ٌ
ّ
وجودها ضــرورة لتغيير النظام القائم ،أم
ّأنـنــا سنشهد فــي وجــه الـعــوملــة ،كما يتنبأّ
ّ
ً
ّ
وانكفاء
مستمرًا للهويات
البعض ،تشظيًا
انعزاليًا داخــل الـحــدود القومية فــي الغرب
وفي الشرق؟
ل ـ ــم ت ـ ـهـ ــدف الـ ـ ـح ـ ــرب ال ـ ـش ـ ـعـ ــواء ال ـت ــي
ش ـن ـت ـه ــا الـ ـ ـق ـ ــوى ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة عـلــى
ال ــدول االشـتــراكـيــة وال ــدول املناهضة
لـ ــإم ـ ـبـ ــريـ ــال ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ـ ـ ــدار ال ـ ـقـ ــرن
العشرين ،والتي انتصرت فيها أخيرًا
في الصيغة النيوليبرالية ،التي جرى
التأسيس لها في السبعينيات والتي
امـتــدت عامليًا منذ الثمانينيات ،إلى
دث ــر ال ـت ـهــديــد االق ـت ـص ــادي لـلـمـبــادئ
االش ـت ــراك ـي ــة ف ـح ـســب ،ب ــل أي ـض ــا إلــى
دح ــر م ـبــادئ الـتـضــامــن ال ـعــاملــي ضد
عدو مشترك .فإذا كان مبدأ شيوعيي
االت ـ ـحـ ــاد ال ـس ــوف ـي ــات ــي إبـ ـ ــان ال ـح ــرب
العاملية األول ــى الـتــي انسحبوا منها
فــور انتصار الـثــورة هو أنــه ال يوجد
وطن لرأس املال ،وأنه بالتالي ذلك ما
يجب أن ينطبق على الطبقة العاملة
التي ُيطلب منها أن تحارب في حروب
تـ ّ
ـدر أربــاحــا على الطبقة الرأسمالية
ف ـ ـح ـ ـسـ ــب ،وإذا ك ـ ــان ـ ــت ح ـ ــرك ـ ــة عـ ــدم
االن ـح ـيــاز وح ــرك ــة املــؤت ـمــر اآلس ـيــوي
ـ ـ األفــري ـقــي ال ـتــي انـبـثـقــت عــن مؤتمر
باندونغ نــادت بــوحــدة دول الجنوب
ض ــد مـضـطـهــديـهــا م ــن دول الـشـمــال،
كما نادى الوحدويون العرب بتوحيد
الـ ــدول الـعــربـيــة ،فـقــد وصـلـنــا الـيــوم،
ب ـع ــد سـ ـق ــوط االت ـ ـحـ ــاد ال ـســوف ـيــاتــي،
إل ــى وح ــدة مـخـتـلـفــة ،أال وه ــي وحــدة
األيــديــولــوجـيــا الليبرالية السياسية
ال ـت ــي تـعـتـنـقـهــا ال ـط ـب ـقــة ال ـن ــاف ــذة من
م ـث ـق ـف ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم ال ـ ـثـ ــالـ ــث ،م ـحــاك ـيــة
ّ
ليبراليي أوروبــا والــواليــات املتحدة،
وعقيدة النيوليبرالية التي اعتنقتها
أو أجبرت على اعتناقها دول العالم
أجمع منذ الثمانينيات وباطراد بعد
انهيار االتحاد السوفياتي ،باستثناء

ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة وبـ ـع ــض األن ـظ ـمــة
امل ـقــاومــة لـلـنـيــولـيـبــرالـيــة ق ــي أمـيــركــا
الالتينية الـتــي ال ت ــزال تتآمر عليها
الواليات املتحدة حتى يومنا هذا من
خ ــال م ـح ــاوالت انـقــابـيــة وعـقــوبــات
اقتصادية ودعــم املتمردين املحليني
ً
املتحالفني معها ً
وإعالميًا.
ماليًا
بــال ـط ـبــع ،ك ــان وجـ ــود ه ــذه ال ـحــركــات
ق ـ ــد ح ـ ـ ـ ّـد م ـ ــن ال ـ ـتـ ــوسـ ــع اإلمـ ـب ــري ــال ــي
اق ـت ـصــاديــا وم ــن ال ـتــوســع الـلـيـبــرالــي
ّ
ّ
وفكريًا ،واندحارها أدى
أيديولوجيًا
إلـ ــى ت ــوس ــع االثـ ـن ــن ع ـلــى ن ـحــو غير
م ـس ـبــوق ك ـمــا نـشـهــد الـ ـي ــوم .م ــا نتج
م ــن ذل ـ ــك ه ــو اس ـت ـج ــاب ــة لـلـمـنـظــومــة
ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة وال ـن ـي ــول ـي ـب ــرال ـي ــة ال ـتــي
ُ
تتبنى الـحـقــوق الـهــويــاتـيــة وتقصي
ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ،ح ـ ـيـ ــث إن
األول ـ ـ ــى ي ـت ــم اس ـت ـغ ــال ـه ــا لـلـتـســويــق
الــرأسـمــالــي بإنشاء أس ــواق وبضائع
َ َ
لح َملة هذه
تستهدف القوة الشرائية
الهويات الناشئة والعابرة لألوطان،
ّ
وأي ــدي ــول ــوج ـي ــا ل ـت ــدل ع ـلــى إنـســانـيــة
ال ـل ـي ـبــرال ـيــة ال ـت ــي ت ــداف ــع ع ــن األف ـ ــراد
وه ــوي ــاتـ ـه ــم .وه ـ ـ ــذا هـ ــو بــال ـت ـحــديــد
دور املـنـظـمــات غـيــر الـحـكــومـيــة التي
تـ ــدافـ ــع عـ ــن هـ ــويـ ــات ع ــامل ـي ــة تـضـفــي
عليها طــابـعــا محليًا هــي مــن يسوق
ً
لـ ـه ــا أص ـ ـ ـ ـ ــا ،وف ـ ـ ــي بـ ـع ــض األح ـ ـيـ ــان
هــي مــن يـخـتــرعـهــا ،بـحـســب أج ـنــدات
إم ـب ــري ــال ـي ــة ي ـت ــم ال ـت ـخ ـط ـيــط ل ـه ــا فــي
ال ــوالي ــات املـتـحــدة وأوروبـ ــا الغربية.
ّ
وحــلــت هــذه املنظمات محل املجتمع
امل ــدن ــي امل ـح ـلــي ال ـ ــذي كـ ــان الـنـشـطــاء
ال ـس ـيــاس ـيــون ف ــي ال ـســابــق جـ ــزءًا منه
واحتوت الكثير منهم برواتب عالية
أدت إلـ ــى ت ـس ــري ــح ال ـع ـم ــل وال ـن ـش ــاط
ال ـس ـي ــاس ــي ال ـق ــائ ــم ونـ ـق ــل أي ن ـشــاط
سـ ـي ــاس ــي جـ ــديـ ــد إل ـ ـ ــى ب ــوتـ ـق ــة ه ــذه
املـنـظـمــات الـتــي تتبع استراتيجيات
م ــن ي ـمـ ّـول ـهــا م ــن الـ ـخ ــارج .وبــالـتــالــي
استبدل املنهج التنموي االشتراكي
املـنــاوئ للرأسمالية بالقوى املحلية
املتعاونة مــع اإلمبريالية ،وال سيما
البورجوازية الكمبرادورية واملثقفني

املستفيدين منها .وهكذا عندما يتم
الـتــدخــل اإلمـبــريــالــي عـلــى أي صعيد
ُ
فــي بــاد العالم الـثــالــث ،تـقـ ّـدم الحجة
بـ ــأن امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي امل ـح ـل ــي ،ال ــذي
هـ ــو ص ـن ـي ـعــة اإلمـ ـب ــري ــالـ ـي ــة ،هـ ــو مــن
ط ــال ــب ب ــه .أم ــا ال ـع ــدال ــة االق ـت ـصــاديــة
واالجـتـمــاعـيــة فـيـعــاد تــأطـيــرهـمــا من
هذا املنظور الليبرالي عبر ما يسمى
م ـنــابــر «ال ـح ـق ـي ـقــة وامل ـص ــال ـح ــة» كما
ً
حصل مثال في جنوب أفريقيا ،وكما
يطالب «محبو الـســام» بــأن يحصل
ب ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن واإلســرائ ـي ـل ـيــن،
أو ب ــن ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة املـتـنــاكـفــة
فــي مصر وتــونــس والـيـمــن وســوريــا،
إل ـ ــخ .وه ـن ــا ي ـص ـبــح ال ـح ـقــل الـثـقــافــي
(وال س ـي ـمــا الـ ـف ــن ،ب ـم ــا ف ـي ــه ال ــرس ــم،
وامل ــوسـ ـيـ ـق ــى ،وال ـس ـي ـن ـم ــا ،واألدب)
م ــن أه ـ ــم م ــا يـ ـس ـ ّـوق ع ــامل ـي ــا إن ثـبــت
أن ــه يـتـبــع امل ـب ــادئ الـثـقــافـيــة والـفـنـيــة
ال ـغــرب ـيــة – ال ـن ـســويــة ال ـب ــورج ــوازي ــة
ال ـب ـي ـض ــاء أم ـي ــرك ـيــة ال ـص ـن ــع ،ح ـقــوق
امل ـث ـل ـي ــن ك ـح ــام ـل ــن ل ـه ــوي ــة ح ـ ّـدده ــا
ل ـ ـهـ ــم م ـ ـث ـ ـل ـ ـيـ ــون ب ـ ـيـ ــض أم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــون
وغ ــرب أوروب ـي ــون (وي ـس ـعــون بمعية
األخ ـي ــري ــن إل ــى ت ـحــريــر غ ـيــرهــم ممن
ّ
جنسيًا ،حتى
يصفونهم باملقموعني
لو رفض األخيرون هوياتهم وزعمهم
التحريري) ،والنضال من أجــل الحق
السياسي بالتعبير عن الــذات (ولكن
ليس الحق بــإعــادة تــوزيــع الـثــروات)،
أو املطالبة بالديموقراطية السياسية
(وع ـ ـ ـ ــدم امل ـط ــال ـب ــة ب ــال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة
االقـتـصــاديــة) .وهنا نــرى كيف يعمل
القائمون الغربيون على تسويق الفن
بتحديد ما يمكن اعتباره فنًا مصريًا
أو ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــا أو ه ـن ــدي ــا يـسـتـحــق
الـتـســويــق عــامل ـيــا ،أو أدب ــا أو سينما
جـ ــزائـ ــريـ ــة أو س ـ ــوري ـ ــة ت ـس ـت ـح ــق أن
تدخل سوق الثقافة العاملية ،وتذكرة
الــدخــول هــي الــوحــدة األيــديــولــوجـيــة
الليبرالية التي يتبعها هؤالء ،بغض
النظر عــن استشراقها وعنصريتها
فــي تـصــويــرهــا للعالم غـيــر األبـيــض.
وه ـن ــا ي ـتــم دخ ـ ــول هـ ــذا ال ـف ــن واألدب

أهم ما تقدمه الثورة الروسية هو األمل بأن مقاومة الرأسمالية
واالستبداد والغبن يمكنها أن تنتصر

