مئوية الثورة

ال كـفــن وأدب عــاملـيــن كــالـفــن واألدب
الغربيني ،بل كفن وأدب فولكلوري –
مصري ،هندي ،فلسطيني ،أو ما هو
أكثر عنصرية« ،أفريقي»).
إذًا ،ان ـح ـس ــار ال ـف ـك ــر ال ـ ــوح ـ ــدوي فــي
وج ــه اإلمـبــريــالـيــة والــرأسـمــالـيــة أدى
إل ـ ــى تـ ـح ــالـ ـف ــات أوسـ ـ ـ ـ ــع ،لـ ـي ــس ف ـقــط
ب ــن الـ ـب ــورج ــوازي ــات ال ـك ـم ـب ــرادوري ــة
ال ـت ــي ت ـع ــاون ــت م ــع االس ـت ـع ـم ــار قـبــل
االستقالل وبعده ،لكن أيضًا بني قسم
كبير من املثقفني والفنانني والنشطاء
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن فـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم الـ ـث ــال ــث
(الــذيــن كــانــوا فــي أغلبهم فــي طليعة
املناهضني لإلمبريالية قبل سقوط
االتـ ـح ــاد ال ـســوف ـيــاتــي) م ــع نـظــرائـهــم
ف ــي ال ـغ ــرب اإلم ـب ــري ــال ــي .وه ـنــا يجب
الـتـشــديــد ع ـلــى أن اح ـت ــواء النشطاء
السياسيني ّ
حولهم إلــى موظفني في
املنظمات غير الحكومية ،وإن كانوا
ّ
يدعون زورًا وبهتانًا بأنهم ال يزالون
نشطاء ،وهو زعم يهدف إلى التمويه
والتغطية على الدور اإلمبريالي الذي
يلعبونه.
فــي غـيــاب حــركــات وحــدويــة (بمعنى
أنـ ـه ــا حـ ــركـ ــات ت ـع ــي أن مـ ــا ي ـعــان ـيــه
الـ ـفـ ـق ــراء املـ ـص ــري ــون ه ــو م ــا يـعــانـيــه
فـقــراء الـبــرازيــل وفـقــراء الهند وفقراء
امل ـ ـغـ ــرب ،وف ـ ـقـ ــراء امل ـك ـس ـي ــك ،وفـ ـق ــراء
ج ـنــوب أفــري ـق ـيــا ،إلـ ــخ ،وأن امل ـســؤول
عـ ــن هـ ـ ــذا الـ ـفـ ـق ــر هـ ــو ال ـ ـطـ ــرف نـفـســه
والبنية االقتصادية نفسها) ترتكز
ف ــي أول ــوي ــات ـه ــا ع ـلــى م ـحــاربــة إف ـقــار
معظم شعوب األرض على يــد حفنة
مـ ــن امل ـ ـل ـ ـيـ ــارديـ ــرات ت ـح ـم ـي ـهــا ال ـ ــدول
اإلمبريالية وجيش عرمرم من املثقفني
وصــانـعــو الـ ــرأي فــي وســائــل اإلع ــام
أنتجتهم بنية اقتصادية وسياسية
واجـتـمــاعـيــة جـعـلــت ك ــل ه ــذا ممكنًا،
سيكون من الصعب على أي مقاومة
أن تقف باملرصاد لهذا الظلم .وهنا
يتم طمس دور الشيوعية واالتـحــاد
السوفياتي فــي الـقــرن العشرين (وال
س ـي ـمــا م ــن ق ـب ــل ال ـل ـي ـبــرال ـيــن ال ــذي ــن
ي ـط ــرح بـعـضـهــم أنـفـسـهــم ع ـلــى أنـهــم
مـ ـن ــاهـ ـض ــون ل ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة م ـن ـف ـل ـتــة
ويـ ـط ــالـ ـب ــون ب ــإص ــاحـ ـه ــا) أو حـتــى
بأنها كانت قد ّ
كونت التحدي األقوى
للقوى الرأسمالية وحددت معالم كل
أح ــداث ال ـقــرن ،ويــذكــرونـنــا بضحايا
األنظمة الشيوعية ،الحقيقيني منهم
ُ
ً
وامل ّ
تخيلني (فمثال علينا أن نتضامن
ّ
مـ ــع مـ ـ ـ ــاك األراضـ ـ ـ ـ ــي الـ ــذيـ ــن أرادوا
تجويع املــدن السوفياتية فــي أواخــر
العشرينيات ،مــا اضـطــر الـنـظــام إلى
االستحواذ على محاصيلهم بالقوة
ومنع مجاعة وشيكة ،بنفس املقدار
الذي نتضامن فيه مع عشرات اآلالف
مــن الـشـيــوعـيــن الــذيــن عـمــد ستالني
الى قتلهم في عملية التطهير املخيفة
الــذي قام بها في أواخــر الثالثينيات
داخـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــوع ـ ــي وف ـ ــي
مؤسسات الدولة) ،من دون أن يذكروا
ضحايا اإلمبريالية الليبرالية منذ
أواخر القرن الثامن عشر التي ال مجال
مل ـق ــارن ــة أعـ ــدادهـ ــا ال ـهــائ ـلــة ب ــاألرق ــام
الحقيقية وال املتخيلة لــ«ضـحــايــا»
األنظمة الشيوعية .أحدث مثال على
هذه املنظومة الدعائية هو التغطية
اإلعــام ـيــة امل ـعــاديــة لــاشـتــراكـيــة في
فـ ـن ــزوي ــا ،ح ـي ــث ي ـت ــم ال ـت ـع ـت ـيــم عـلــى
ض ـحــايــا اإلرهـ ـ ــاب امل ــوال ــي ل ـلــواليــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة والـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـسـ ـتـ ـه ـ ّـدف ن ـظ ــام
ال ــرئـ ـي ــس مـ ـ ـ ـ ــادورو ويـ ـض ــخ ــم حـجــم
«ضحايا» النظام بشكل خيالي.
ّ
تكلمت ،في كتابيك األخيرين ،عن ّ
تطور
¶
مــراحــل الهيمنة الليبرالية وتــأثـيــرهــا على
ّ
الهوية وثقافة الحقوق ومفهوم السياسة،
وانتقدت ما اعتبرته «أجندة ّامبريالية» في
دول الـجـنــوب ،تنشرها منظمات مدعومة
ّ
الغربية وتعمل على قضايا
من الحكومات
م ـث ــل الـ ـه ـ ّ
ـوي ــة وال ـح ــوك ـم ــة وامل ـ ـس ـ ــاواة بــن
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ّ
الـجـنـســن ،وأن ــت ت ـقــول ّإن ه ــذه املـنــظـمــات
تسعى الى تحويل قيم ّ
غربية ،منبثقة من
ٍ
قيم
ثقافة الطبقى الوسطى في اميركا ،الى ّ ٍ
ّ
كونية وفرضها على العالم .ملاذا تعتبر أن
هــذه املفاهيم (عــن الجنسانية أو الحوكمة
أو الديمقراطية أو الحقوق الشخصية) ال
يمكن «االستحواذ» عليها وأن تكون جزءًا
من أجندة ّ
تحرر ومـســاواة في املستقبل؟
مل ــاذا علينا أن نـفـهــم ه ــذه الـثـقــافــة والـقـيــم،
ب ـغــض ال ـن ـظ ٌــر ع ــن م ـص ــدر ن ـشــأت ـهــا ،على
ّ
أنها مرتبطة حكمًا باملشروع االقتصادي

في غياب حركات
وحدوية سيكون
من الصعب على أي
مقاومة أن تقف
بالمرصاد لهذا الظلم

ّ
والتوسع السياسي الغربي؟
الرأسمالي
كما أشرت في كتابي األخير ،اإلسالم
فــي الـلـيـبــرالـيــة ،إن الـفـكــر والـحــركــات
التي تطالب بمقاومة اضطهاد املرأة
والـتـمـيـيــز ضــدهــا لـيـســت مـحـصــورة
ب ــال ـف ـك ــر ال ـل ـي ـب ــرال ــي وال فـ ــي أج ـن ــدة
املـ ـنـ ـظـ ـم ــات غـ ـي ــر الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ال ـت ــي
انتشرت منذ الثمانينيات ،بل تسبقها
بقرن كامل على األقل .فما ّ
يسوق على
أنــه تـحــريــر امل ــرأة الـيــوم مــن قـبــل هــذه
امل ـن ـظ ـمــات واملـ ـ ّ
ـروجـ ــن امل ـح ـل ـيــن لها
ليس بجديد ،بل هو مرتبط بحركات
تـشـبـهـهــا رع ـت ـهــا الـكــولــونـيــالـيــة منذ
أواخ ـ ــر ال ـق ــرن ال ـتــاســع ع ـشــر وتــواطــأ
معها الكثير من املثقفني الليبراليني
حينها ،لكن معظم الحركات النسائية
فـ ــي ب ـ ــادن ـ ــا ،وب ـ ـ ــاد الـ ـع ــال ــم ال ـث ــال ــث
ب ـش ـك ــل ع ـ ـ ــام ،قـ ــاومـ ــت ه ـ ــذه األجـ ـن ــدة
منذ العشرينيات وطــرحــت مشاريع
أخــرى إلنهاء اضطهاد املــرأة من قبل
االس ـت ـع ـم ــار وال ـب ـطــريــرك ـيــة الـعــاملـيــة
واملحلية والرأسمالية .وقــد حافظت
ال ـحــركــات الـنـســائـيــة ف ــي عــاملـنــا على
نهجها هذا املناوئ لألفكار الليبرالية
ح ـتــى ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات .وك ـ ــان االت ـح ــاد
السوفياتي (الذي ،كما ّ
أبي في كتابي
األخـيــر ،اتبع فــي العشرينيات نهجًا
استشراقيًا في التعامل مع املسلمني
ال ـ ـسـ ــوف ـ ـيـ ــات ،وال س ـي ـم ــا م ـ ــع امل ـ ـ ـ ّـرأة
السوفياتية املسلمة ،وإن كــان تبنى
صيغة اشتراكية لتحرير نساء العالم
الثالث ،بما فيه النساء املسلمات بعد
الخمسينيات) ودول أوروبا الشرقية
ومنظماتها النسائية حلفاء مركزيني
للحركات النسائية في العالم الثالث
املناوئة لليبرالية اإلمبريالية ورفض
األخـ ـي ــرة لـلـفـكــر ال ـن ـســوي الـلـيـبــرالــي.
كــانــت األم ــم املـتـحــدة هــي املنبر األهــم
لهذا الـنــزاع ،خصوصًا في املؤتمرات
التي عقدت منذ عام  ١٩٧٥حتى ١٩٩٥
ومــا بعد للنظر في هــذه املسألة .لكن
ب ـع ــدّ سـ ـق ــوط االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـس ــوف ـي ــات ــي
وتـفــشــي الفكر الليبرالي واالقـتـصــاد
ال ـن ـي ــول ـي ـب ــرال ــي ،ان ـ ـهـ ــارت امل ـن ـظ ـمــات
املناهضة للنسوية الليبرالية أو تم
احـتــواؤهــا ،وتحولت أهــم ناشطاتها
إل ــى مــديــرات ملنظمات غـيــر حكومية
ّ
تدر عليهن أرباحًا ويقمن بالتسويق
لـلـفـكــر ال ـل ـي ـبــرالــي ،غ ـيــر آب ـه ــات بـعــدم
جـ ـ ــدواه ف ــي ت ـحــريــر ال ـن ـس ــاء ك ـكــل بل
ِّ
ُمــركــزات على مقدرته على «تحرير»
ب ـع ــض الـ ـنـ ـس ــاء ،دون أن ي ــذك ــرن أن

بعض النساء قد تم «تحريرهن» على
حساب أكثرية النساء .وها نحن بعد
رب ــع ق ــرن عـلــى األق ــل مـنــذ إن ـشــاء هــذه
املنظمات نجد أنفسنا أمــام استمرار
وتعزيز االضطهاد ملعظم النساء على
جميع املستويات ،مــع تحرير جزئي
ل ـن ـســاء ال ـط ـب ـقــات ال ـع ـل ـيــا املـسـتـفـيــدة
مــن النيوليبرالية ،كـمــا تـبــن الكثير
مــن الــدراســات النسوية ،ال سيما عن
ن ـس ــاء الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وأوروبـ ـ ـ ــا،
ولـيــس فقط نـســاء الـعــالــم الـثــالــث .إذًا
املشكلة في هذه األجندة اإلمبريالية
التي ّ
تدعي أن من يناهض املنظمات
واألجـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــدة ال ـ ـن ـ ـسـ ــويـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة
الليبرالية هو كاره للنساء وجنسوي
ومـعــاد لـلـمــرأة ،والـتــي تشبه الدعاية
الصهيونية التي تزعم أن من يعادي
األجندة الصهيونية السامي ومعاد
لليهود؛ وهــذا مــا ينطبق أيضًا على
امل ـ ّ
ـروج ــن لـلـهــويــات املـثـلـيــة الـغــربـيــة
حــول العالم وأجنداتهم اإلمبريالية،
حـيــث َيـصـمــون مــن يـقــاومـهــم بــرهــاب
امل ـث ـل ـيــة وال ـف ـك ــر ال ـج ـن ـســي امل ـح ــاف ــظ،
ب ـي ـن ـم ــا ه ـ ــم م ـ ــن ي ـ ـ ـنـ ـ ــادون ب ـت ـح ــدي ــد
العالقات الجنسية والـلــذة الجنسية
وامل ـ ـ ـمـ ـ ــارسـ ـ ــات ال ـج ـن ـس ـي ــة ب ـه ـ ّـوي ــات
ي ـن ـب ـغ ــي عـ ـل ــى م ـم ــارس ـي ـه ــا ت ـبــن ـي ـهــا
وينبغي عـلــى الــدولــة النيوليبرالية
تقنينها .نحن أمام هجمة شرسة هي
جزء من دعاية عاملية تختزل التحليل
وال ـف ـك ــر بـ ـشـ ـع ــارات س ـط ـح ـيــة واه ـي ــة
يـتـبـنــاهــا لـيـبــرالـيــونــا عـلــى أن ـهــا قمة
العمق والتحليل الفكري واملفاهيمي،
وهـ ــذا م ــا يــدخـلـنــا ف ــي عــالــم أورويـ ــل،
حيث تصبح سيطرة الدولة والقانون
واملجتمع واملنظمات غير الحكومية
على اللذة الجنسية وفرضها ّ
الهويات
الجنسية على كل من يمارس الجنس
تحريرًا من القمع! هنا نجد أيضًا أن
الثورة الروسية أخفقت في استنباط
فكر جنسي تحريري في العشرينيات.
ف ـب ـي ـن ـمــا ألـ ـغ ــت الـ ـ ـث ـ ــورة ع ـل ــى ال ـف ــور
القوانني التي ّ
جرمت العالقات املثلية
الجنسية فــي املـنــاطــق األوروب ـي ــة من
االتحاد (قام ستالني بإعادة تجريمها
فــي ع ــام  ،)١٩٣٤قــامــت بـتـجــريــم هــذه
الـعــاقــات فــي املناطق اآلسـيــويــة ذات
األغ ـل ـب ـيــة امل ـس ـل ـمــة ع ـلــى أن ـه ــا قــائـمــة
بــن رج ــال راش ــدي ــن ومــراه ـقــن .نجد
ردي ـف ــا ل ـه ــذه األجـ ـن ــدة االس ـت ـشــراق ـيــة
اليوم في التغطية اإلعالمية الغربية
ألف ـغــان ـس ـتــان ،حـيــث ي ـقــوم األمـمـيــون
امل ـث ـل ـيــون ،ك ـمــا سـ ّـمـيـتـهــم ف ــي كـتــابــي
اشـتـهــاء ال ـعــرب ،بالتنديد بالتجريم
القانوني األفـغــانــي للعالقات املثلية
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـح ــاك ــي الـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــوذج الـ ـغ ــرب ــي
ويطالبون فــي الــوقــت نفسه بتجريم
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات امل ـ ـث ـ ـل ـ ـيـ ــة ب ـ ـ ــن الـ ـ ــرجـ ـ ــال
واملــراه ـقــن .فــي هــذا الـسـيــاق ،يتضح
أن ن ـمــوذج الـحــريــات الجنسية الــذي
ّ
يسوقه الـغــرب ومنظماته فــي بالدنا
يرتكز على مفهوم غربي من الحرية
يعتمد سن الرشد على أنه سن الرشد
املعتمد غربيًاُ ،
ويفرض علينا على أنه
ســن الــرشــد الـعــاملــي ،وهــو مــا ينطبق
ً
مثال على إصرار هذه املؤسسات على
عــدم تــزويــج «األط ـف ــال» لـلــ«راشــديــن»
(حـيــث يتبع مـفـهــوم الـطـفــل والــراشــد
ً
أيضًا النموذج الغربي) .فمثال يصبح
من املستحيل على ابن الثالثة عشرة
وابنة الثالثة عشرة أن يتزوجا ،لكن
م ــن امل ـم ـكــن أن ت ـت ــزوج اب ـن ــة الـثــامـنــة
ع ـش ــرة م ــن ث ـمــان ـي ـنــي ،ع ـلــى م ـب ــدأ أن
زواج ّ
األول ـ ْـن ظلم لألطفال أمــا زواج
األخ ـ ـيـ ــريـ ــن فـ ـب ــاخـ ـتـ ـي ــارهـ ـم ــا! ت ـف ــوح
املغالطات والتناقضات من هذا الفكر
الذي ّ
يدعي أنه يسعى لرفع الغنب عن
الدولة وآلياتها
الناس ،بينما يطالب ّ
القمعية بعقاب من يشذ عن القاعدة
الغربية للعالقات والهويات الجنسية
أشد عقاب.
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لو استيقظ لينين...
وسام متى
لنفترض أن شابني أرثوذكسيني متشددين قـ ّـررا تكرار تجربة جنونية ،حاول
شابان آخران ،من املعسكر ذاته ،القيام بها قبل عامني ،فذهبا إلى الكنيسة ،وأخذا
مـ ًـاء مقدسًا ،واخترقا حواجز «الغرانيت» التي تطوق ضريح لينني في الساحة
ّ
الحمراء ،ثم رشاه بها ،وصرخًا «انهض ّواذهب» ،والذا بالفرار.
ولنفترض أنه ،لسبب مجهول  -وفوق كل ذي علم عليم  -انتصرت «امليتافيزيقا»
على املــاديــة ،وأدت التعويذة فعلها ،تمامًا كــأفــام الخيال العلمي ،مثل «ليلة في
املتحف» أو «الحرب العاملية الثالثة»!
ستدق أج ــراس الكرملني ،كــالـعــادة ،عند منتصف الليل ،وسينهض قائد الثورة
البلشفية من سريره ،داخل الضريح ،ويبدأ التفكير «جدليًا» في سبب وجوده في
هذا املكان:
ّ
وصيتي بأن أوارى الثرى في
الرفاق
ذ
لنف
توفيت
أنني
لو
ميت؟
أم
حي
«هل أنا
مسقط رأســي! إذًا ،ما زلت على قيد الحياة ،ولربما ُأ َ
وجــد حاليًا في عيادة طبية
خاصة ،بعدما ّ
ألم بي الداء».
يبحث لينني عن قبعته فال يجدها .يخرج مباشرة من املكان املغلق ،ليجد نفسه
في الساحة الحمراء« :لقد تغيرت معاملها كثيرًاَ».
يقع نظره على نجمات حمراء خمس تعلو أبراج الكرملني ،فيشعر بسعادة غامرة:
«لقد نفذ الرفاق وصيتي بأن أزالوا رموز النظام القيصري البائد» ،لكنه سرعان
ما يفاجأ بمجسمات ّ
مذهبة لنسور ذات رأســن تعلو األبــراج األخــرى .بعصبية
شديدة يصرخ« :هذا تقصير ال يمكن أن تسمح به الثورة! أين الرفيق ستالني؟!».
يهرع لينني للبحث عن رفاق الثورة ،فتنبئه العبارات املخطوطة عند قاعدة تماثيل
لهم ،بأنهم رحلوا .يحبس دموعه ،وهو يتمتم« :يبدو أنني أطلت السبات ...ألذهب
وأرى ما حل بروسيا وثورتنا» .يتوجه مباشرة إلى مجمع «غوم» للتسوق ،الذي
سبق أن ّأممته الثورة في إطار الخطة االقتصادية الجديدة « -نيب».
يستوقفه أحد الحراس ممازحًا« :أمــا زلت هنا يا رفيق؟ لقد مضى السياح إلى
حياتهم الليلية ...فمن الذي سيلتقط صورًا ذاتية معك في هذه الليلة الباردة؟».
ي ـبــادر لينني ال ـحــارس بــأمــر ص ــارم لـكــي «يـفـســح لــه الـطــريــق لـلــدخــول إل ــى مركز
ّ
التسوق» ،فيرمقه األخير بنظرة ساخرة ،قبل أن يجيب بغضب« :وهل أنت قادر
على التضحية بآالف الروبالت؟!».
سرعان ما يشعر الحارس بتأنيب الضمير ملخاطبته هذا الرجل املسكني بتلك
اللهجة العدائية« :اسـمــع يــا صديقي؟ لقد مــر ذلــك الــزمــن الجميل الــذي كــان فيه
الـ(غوم) للبروليتاريا ...هذا املكان بات للبرجوازية».
(وسام
متى)

ّ
تقض الثورة على البرجوازيني؟!
يرد لينني ،كمن وقعت الصاعقة على رأسه« :ألم
ِ
العام للحزب!» .يبدي
هذا انحراف أيديولوجي خطير ينبغي أن نعالجه في املؤتمر ّ
الحارس عجزًا في التعامل مع ذلك «املجنون» املسكون بزمن ولى.
يغادر لينني الساحة الحمراء لرصد مظاهر االنحرافات األيديولوجية األخرى ،لكي
يقدمها في تقرير إلى اللجنة املركزية.
ّ
ال يخفي قائد الثورة إعجابه بمظاهر االزدهــار الــذي حل على موسكو ،فيهتف
باستمرار« :لقد أحسن الرفاق صنعًا بثورتنا واقتصادها!».
تشرق شمس موسكوّ ،
فيهم لينني للحصول على نسخة من صحيفة «برافدا»،
وبطبيعة الحال مطبوعات أخرى .ينكب ،كعادته على قراءة الصفحات االقتصادية،
فال يحتاج إلى جهد كبير ،ليدرك أخيرًا أن الرأسمالية قد انتصرت!
يسرع خطواته مجددًا باتجاه الساحة الحمراء ،فيفاجأ بشبيه له ،يلتقط له السياح
صورًا ،مقابل مئة أو مئتني أو ربما خمسمئة روبل.
ّ
«ماذا تفعل أيها األفاق؟!» يصرخ لينني ،فيجيب الرجل« :هذا مكان وجودي الدائم...
اذهب أنت إلى الناحية الثانية فثمة عدد ال بأس به من السياح».
ً
بعد جــدل مطول ،يعرض الرجل حــا وسطًا« :فلنعمل معًا في الساحة الحمراء
ومحيطها ،ونتقاسم املال بالتساوي».
«ومــا تقديرك للدخل اليومي؟» يسأل لينني ،فيجيب الرجل« :بإمكاننا أن نجني
سويًا  20ألف روبل يوميًا!».
يمضي لينني ،ليشق طريقه نحو مركز شرطة «كيتاي غوراد» ،وهو يتمتم ،وعلى
وجهه ابتسامة ماكرةَّ :
«علي أن أدخله السجن ...عشرين ألف روبل مقسومة على
واحد ،أفضل بالتأكيد من عشرين ألف روبل مقسومة على اثنني»!

