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دعم الغرب

وقد دين االثنان (أندريه سينيافس���كي ويولي
وحك���م عليهما بالس���جن في
داني���ال) فع�ل�اً ُ
اجلماعي الشهيرة .وبدوره،
معسكرات العمل
ّ
اعتب���ر الكرمل�ي�ن أن املس���ألة بر ّمته���ا ُس��� ّويت
لكن ما
وانته���ت مثل س���ابقات لها كثي���راتّ .
لم يدر في خلد ّ
احلكام السوفيات أن محاكمة
وس ّربت
سينيافس���كي ودانيال قد ُص ّورت س ّراً ُ
إلى الغرب ،حيث انطلقت حملة دعم عريضة
لهما في أوساط املث ّقفني واجلامع ّيني واإلعالم ّيني
واألوروبي معاً.
األميركي
وأهل الرأي العا ّم
ّ
ّ
والراهن ّأن ما كان ممكن ًا متريره في األربعينات
واخلمسينات لم يعد ممكن ًا بالسهولة عينها في
الس���تينات :ذاك أن إصالحات خروتش���وف،
على جزئ ّيتها وسطح ّيتها ،سمحت بحدّ أدنى

من التواصل الذي ّ
شكل ثغرة في جدار احلرب
الباردة واجلهل باآلخر .كذلك ،وبس���بب تلك
اإلصالح���ات اجلزئ ّي���ة ،صار في وس���ع املث ّقفني
والطلب���ة الس���وفيات أن يتج���رؤوا عل���ى طلب
مقادير من احلر ّية كان���وا ،من قبل ،ال يجرؤون
على تخ ّيلها.
ف���ي ه���ذه احل���دود ،وحس���ب جترب���ة
سينيافس���كي وداني���ال ،ب���دا م���ن املدهش أن
الس���لطة اجلدي���دة ،في قمعه���ا املث ّقف�ي�ن ،إنمّ ا
تف ّوق���ت على س���لطة س���تالني .فاألخير ،على
رغم قس���وته ،بل وحش��� ّيته التي غ���دت مثا ًال
ُيض��� َرب ،كان ال يضطه���د املث ّقفني بس���بب ما
يكتب���ون بل بس���بب ما يفعلون���ه ،أو ّأن هذا،
على ّ
األقل ،ما درجت الدعاية الستالين ّية على
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توكي���ده في معرض الر ّد عل���ى الن ّقاد الغرب ّيني.
أ ّما اآلن فأمس���ت الس���لطة ال تتو ّرع عن القول
ّإن «مضم���ون أعم���ال» الك ّت���اب ه���و ،بذاته،
«شهادة على ارتكاب» اجلرائم!
م���ا لم يك���ن متو ّقع ًا كل ّي ًا ف���ي دوائر احلزب
الش���يوعي وأجهزت���ه الرس���م ّية ،أن تنطل���ق
ّ
حملة اعتراض غير مس���بوقة ف���ي تاريخ االتحّ اد
الس���وفياتي نفسه ،منذ  ،1917على اضطهاد
ّ
سينيافس���كي وداني���ال .ولئ���ن ظ ّل���ت احلملة
املذكورة متواضع���ة ومحكومة ،بطبيعة احلال،
رج���ح الدارس���ون
بس���قف منخف���ض ،فق���د ّ
واملؤ ّرخ���ون في ما بع���د أن تكون تلك اللحظة
االعتراض ّية البداية التأسيس ّية حلركة االنشقاق
الالحقة التي عرفتها موس���كو ولينينغراد :ففي
 1966ظه���رت ،للم ّرة األولى« ،س���ميزدات»
(املطبوع���ات املع���دّ ة ذات ّي���اً) ر ّداً عل���ى تل���ك
التعبيري
احملاكم���ة ،وهي التي غدت الس�ل�اح
ّ
ّصالي األمضى للمنش ّقني الالحقني.
واالت ّ
كم���ا أن الكثيري���ن م���ن وجوه املنش��� ّقني
البارزين ،في السبعينات والثمانينات ،ظهروا
كمحتجني ومعترضني
ظهوره���م األ ّول آن���ذاك
ّ
على الوضع القائم .وفي  1967اع ُتقل فالدميير
بوكوفس���كي ،وهو يومها طالب في اخلامس���ة
والعش���رين ،بسبب تنظيمه تظاهرة صغيرة في
س���احة بوش���كني مبوس���كو ،دفاع ًا عن احلقوق
املدن ّية وعن حر ّية التعبير .وكان هو نفس���ه قد

اعتقل ،قبل أربع سنوات ،بتهمة حيازة «أدب
مناهض للسوفيات» ف ُأودع ،على جاري العادة
السوفيات ّية ،مستش���فى لألمراض العقل ّية .أ ّما
فحكم عليه بالسجن ثالث سنوات أخرى
اآلن ُ
جماع���ي ،وأيض ًا بس���بب
ف���ي معس���كر عمل
ّ
«نشاطات مناهضة للسوفيات».
وميك���ن الق���ول ،من دون خط���ر الوقوع في
املبالغ���ة ،إن محاكم���ة سينيافس���كي وداني���ال
ظهرت م���ا بدا واحدة من
وردود الفع���ل عليها ّ
السوفياتي والشيوع ّية احلاكمة
أبرز مرايا االتحّ اد
ّ
آن���ذاك .أي ّأن تل���ك احملاكم���ة كان���ت الدليل
عل���ى ما تغ ّير وما لم يتغ ّي���ر في احلكم والثقافة
واالجتم���اع وطبع��� ًا ف���ي تاري���خ القم���ع .وفي
احملصلة النهائ ّية انكشف من ذاك النظام وجهه
ّ
املتجهمة من غير مس���احيق،
الراك���د وروح���ه
ّ
ّ
الش���يوعي
وتأكد أن املؤمتر العش���رين للحزب
ّ

ف���ي  ،1956في إدانت���ه الس���تالين ّية ،قد ذوى
متام ًا وانتهت مفاعيل���هّ ،
وأن ليونيد بريجنيف
ومجموعته يعملون على ر ّد بلدهم إلى ما قبل
سياس���ية
ذاك املؤمتر .وهي ،على العموم ،جتربة
ّ
بقدر ما هي ثقاف ّية ،أو أنّها تدمج بني املستويني
وتعلن عن حجم تقاطعهما الكبير.
لقد كان التغيير في أوروبا الشرق ّية والوسطى
الس���وفياتي ،على
أصعب من مثيله في االتحّ اد
ّ
م���ا يك ّرر تون���ي جوت .ذاك أن ّ
س���كان أوروبا
كانوا ُع ّز ًال عل���ى نحو مزدوج :حيال أنظمتهم
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كم���ا حيال النظام
الروس���ي .وفي هنغاريا ،في ماركس ّية بال ستالين ّية؟
ّ
تش���رين الثان���ي  ،1956تل ّق���ى املنتفض���ون،
ّ
الس���كان ،درس��� ًا قاس���ي ًا متثّل في سحق
وتالي ًا
الد ّبابات الس���وفيات ّية النتفاضتهم ،بينما كان
ال يزال ،في تشيكوسلوفاكيا ورومانيا ،ضحايا
احملاكمات املس���رح ّية للس���تالين ّية يتع ّفنون في
سجونهم وفي معسكرات جتميعهم.
مع ه���ذا اختلف���ت أوروب���ا الش���رق ّية جلهة
إقدامه���ا على س���لوك طري���ق التغيي���ر الصعب
والوعر ،مم���ا جت ّنبه الروس .وكان أحد أس���باب
ذل���ك أن إحلاقه���ا بالس���وفيات كان ال ي���زال
حديث العهد نس���ب ّياً .ففي الستينات صارت
الش���يوع ّية النظ���ام الوحي���د الذي وع���اه وعرفه
الس���وفياتي الذين ولدوا
معظم س���كان االحتاد
ّ
بع���د  ،1917وق���د ج���اءت «احل���رب الوطن ّية
الكب���رى» ضدّ أملانيا الناز ّية لتمنحه الش���رع ّية
الوطن ّية والتقليد ّية .إ ّال ّأن السيطرة السوفيات ّية
في ش���رق أوروبا كانت ال ت���زال طر ّية وحديثة
ّ
املنصبني هن���اك كانوا
العه���د .ومبا ّأن
احل���كام ّ
أالعيب ف���ي يد موس���كو ،يفتق���رون إلى ّ
كل
شرع ّية وطن ّية ومحل ّية ،تضاعفت حساس ّيتهم
حيال اإلصالحات وزاد خوفهم منها ،كما فاقم
تفهم ّ
السكان احملل ّيني ومطالبهم.
عجزهم عن ّ

وه���ذا م���ع العل���م أن ن ّق���اد األنظمة ف���ي تلك
البل���دان ،ما ب�ي�ن  1956و ،1968لم يكونوا
مناهض�ي�ن للش���يوع ّية .فف���ي جواب���ه عل���ى
توكي���د ج���ان ب���ول س���ارتر ف���ي  1956ب���أن
ث���ورة هنغاريا مت ّي���زت بـ«روح ّي���ة ميين ّية» ،قال
الهنغ���اري الالجئ فرانس���وا فيجتو
األكادمي���ي
ّ
ّ
بأن الستالين ّيني هم الذين يقفون على اليمني:
إنّهم «الفيرس���ا ّيون» (نس���بة إلى قصر فرساي
الفرنس���ي) و«نحن نبقى رجال اليسار ،أوفياء
ّ
ملبادئن���ا و ُمثلنا وتقاليدنا» .وكان إصرار فيجتو
على مصداق ّية يس���ار ّيته املناهضة للس���تالين ّية
تلتق���ط روح ّي���ة املعارض���ة الثقاف ّية ف���ي أوروبا
الش���رق ّية ،وهو ما اس���تم ّرت عليه احلال وصو ًال
إلى .1968
فاملوضوع لم يكن إدانة الشيوع ّية ،ناهيك
عن إطاحتها ،بل التفكير العميق في الس���بب
الذي أوجد األخط���اء املريعة في جتربتها ،ومن
ثم السعي إلى اقتراح بدائل من داخل الشيوع ّية
ّ
واملاركس��� ّية ذاتهما .وهذا ما عدّ ته السلطات
احلاكمة «حتريف ّية» ،مس���تعيدة الوصف الذي
كان لينني قد أطلقه على كاوتس���كي إذ اتّهمه
بالتخ ّلي عن املاركس��� ّية الثور ّية القومية لصالح
ماركس ّية إصالح ّية و«حتريف ّية» .وكان أ ّول من
جدّ د استخدام هذه الكلمة ،في هذا السياق،
البولن���دي فالديس���لو
الش���يوعي
القي���ادي
ّ
ّ
ّ
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غومولكا ،وذل���ك في أ ّيار (مايو)  1957إ ّبان
البولندي
العمال
ّ
اجتماع ل ّلجنة املركز ّية حلزب ّ
الشيوعي احلاكم.
املوحد ،أي
ّ
ّ
وح ّت���ى ّ 1956
ظ���ل كثي���رون م���ن هؤالء
وأهمه���م ف���ي بولن���دا يومها
«التحريف ّي�ي�ن»ّ ،
الش���اب ليجي���ك
املاركس���ي
الفيلس���وف
ّ
ّ
كوالكوفسكي ،ماركس��� ّيني أرثوذكس ًا أمناء،
النص ،كما اس���تم ّروا يراهنون
بالتال���ي ،حلرف ّية ّ
على التمييز بني صدق ّية املاركس��� ّية  -اللينين ّية
األمني
وبني جرائم جوزيف ستالني واستفحاله
ّ
والبيروقراط���ي .فعن���د كثيرين من ماركس��� ّيي
ّ
أوروب���ا الش���رق ّية ،كان���ت املاركس��� ّية املعمول
بها النسخة الرديئة واملمس���وخة عن املعتقد ّية
املاركس ّية كما ينبغي لها أن تكون ،مثلما ّ
ظل
الس���وفياتي الدليل الدائ���م إلى صدق ّية
االتحّ���اد
ّ
االش���تراكي ،س���لب ًا وإيجاباً.
مش���روع التح ّول
ّ
لك���ن ،وعل���ى عكس «اليس���ار اجلدي���د» في
ْ
بلدان أوروبا الغرب ّيةّ ،
فإن املراجعني في الش���طر
الش���رقي اس���تم ّروا يعمل���ون مع الش���يوع ّيني،
ّ
وغالب��� ًا داخل أحزابه���م .وقد جنم ه���ذا جزئ ّي ًا
ع���ن احلاج���ة واالضطرار املعيش��� ّيني ،لك ّنه جنم
أيض��� ًا ع���ن اقتناع ّ
ب���أن النظام ،عل���ى أخطائه،
مؤسس���اته ،على تش ّوهاتها،
هو نظامهم ،وأن ّ
مؤسساتهم.
تبقى ّ
وم���ع الزمن كان لهذا العامل أن س���اهم في
ع���زل «التحريف ّي�ي�ن» ال في نظر الس���لطة ،بل

أيض ًا في نظر جيل جديد صاعد ومتأ ّثر بزمالئه
في الغرب ومبا ُيطرح هناك من قطيعة مبرمة مع
ومؤسساته ومعتقداته.
الشيوعي
النظام
ّ
ّ
غي���ر أنّه يبقى أنّه ما ب�ي�ن  ،1956أي قمع
الثورة الهنغار ّية ،و ،1968أي قمع االنتفاضة
التشيكوس���لوفاك ّية أو «ربي���ع ب���راغ» ،كانت
اللحظ���ة التحريف ّي���ة ف���ي أوروبا الش���رق ّية هي
التي تز ّود الك ّتاب وصانعي األفالم السينمائ ّية
واالقتصاد ّي�ي�ن والصحاف ّي�ي�ن وغيره���م من فئة
االنتلجنس���يا تلك النافذة الض ّيقة للتفاؤل في
االش���تراكي البديل .وهذا
خص املس���تقبل
ما ّ
ّ
ثم مع س���قوط تلك
م���ا تغ ّير كل ّي ًا في ّ ،1968
األنظمة أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات.
في هذا املس���ار الذي يرص���ده توني جوت
كان لبولن���دا خصوص ّيتها .ففيه���ا ُوجد احل ّيز
واحملمي الذي و ّفرته الكنيس���ة،
األهم
ّ
النق���دي ّ
ّ
خصوص��� ًا اجلامع���ة الكاثوليك ّي���ة ف���ي لوبل�ي�ن
ومج ّلتا «زن���اك» و«تيغودنيك بوشيش���ني».
وكان من خصوص ّيات بولندا في سنوات حكم
غومولكا ّأن الفالس���فة املاركس ّيني والالهوت ّيني
الكاثوليك ط ّوروا قواس���م مشتركة في دفاعهم
عن حر ّية التعبي���ر واحلر ّيات املدن ّية ،وكان هذا
نواة مبكرة لتحالف عرفته السبعينات.
أ ّما ف���ي باقي أوروبا الش���رق ّيةّ ،
فظل احلزب
املجال الوحيد ملمارس���ة النقد ،وكان املوضوع
املأم���ون م���ن النق���د «الناف���ع» يط���ال اإلدارة
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االقتصاد ّي���ة حص���راً .فاملاركس��� ّية التقليد ّي���ة
السياسي بحيث
شديدة التداخل مع االقتصاد
ّ
باتت السياسة االقتصاد ّية ،بعد ستالني ،املجال
املتاح لالعتراض .ث���م ّإن الكثيرين من مث ّقفي
أوروب���ا الش���رق ّية كان���وا ال يزالون ينظ���رون إلى
الشيوعي
املاركس ّية بجدّ ّية ويعاملون االقتصاد
ّ
نظري لإلص�ل�اح .بيد ّأن التفس���ير
كمنطل���ق
ّ
األبس���ط هو أن اقتصاد ّيات الدول الش���يوع ّية،
مطالع الستينات ،كانت تُظهر بواكير اإلخفاق
فمما لم يعد س ّراً انكشاف
الذي ال إصالح لهّ .
عجز تل���ك األنظمة عن تأمني الطع���ام الكافي
ّ
لسكانها تبع ًا اللتزامها باإلنتاج الضخم للسلع
الصناع ّي���ة األساس��� ّية .أ ّما الس���لع ،وخصوص ًا
االس���تهالك ّية التي يتزايد الطل���ب عليها ،فإ ّما
أنّه���ا كانت تُنتج بنوع ّية رديئ���ة أو أنّها كانت
ال تُنت���ج أصالً .وبدوره ُأدي���ر نظام توزيع تلك
السلع الرديئة وبيعها بطريقة س ّيئة جدّ اً بحيث
ال عن
تعاظم���ت أس���باب النقص والن���درة فض ً
الفساد والهدر.

إنّهم اليهود...

وكان ُيغط���ى عل���ى نواق���ص الش���يوع ّية ،ف���ي
العق���د األ ّول مل���ا بع���د احلرب الثاني���ة ،باحلاجة
إلى إع���ادة إعمار ما هدّ مته احل���رب وضرورات
لكن في
ذل���ك وما يس���تلزم م���ن تضحي���اتْ .
أوائل الس���تينات ،ومع تباهي خروتشوف بأن

الش���يوع ّية س���تتف ّوق قريب ًا على الرأسمال ّية ،لم
يع���د ممكن��� ًا تلفيق الفج���وة بني النب���رة احلزب ّية
والواقع.
وف���ي صي���ف  1964أص���در طالب���ان ف���ي
جامعة وارسو ،هما جاس���يك كورون وكاريل
مودزيليفس���كي ،نق���داً أكادمي ّي��� ًا للنظ���ام
ال
البولن���دي .م���ا كتب���اه كان ماركس��� ّي ًا ش���ك ً
ّ
لكن هذا لم يحل دون طردهما من
ومحتوىّ ،
احلزب واتحّ اد الشبيبة االشتراك ّية ومن إدانتهما
في الدوائر الرس���م ّية لنشرهما «دعاية مناهضة
للحزب» .وجاء ر ّدهما في آذار  1965رس���ال ًة
مفتوحة إلى احلزب س ّلماها إلى فرعه في جامعة
بيروقراطي
وارسو ،وأشارا فيها إلى وجود نظام
ّ
وأوتوقراط���ي ال يس���تمع إال ملصال���ح النخب���ة
ّ
احلاكمة ،على حس���اب الش���عب ف���ي ازدهاره
وحر ّيات���ه ،وق���د اس���تنتجا ّأن األم���ل الوحي���د
لبولن���دا ث���ورة حقيق ّي���ة ترتكز عل���ى مجالس
عمال ّي���ة وعلى حر ّية الصحاف���ة وإلغاء البوليس
ّ
السياس���ي .بعد يوم على تقدميهما رسالتهما
ّ
اع ُتقال واتُّهما بتبرير إطاحة الدولة ،وبعد أشهر
ُحكما بالسجن ثالث سنوات وثالث سنوات
ونصف السنة على التوالي.
لق���د ب���دت الس���لطة ش���ديدة احلساس��� ّية
الس���تخدام لغتها ضدّ ه���ا وللدع���وة إلى ثورة
ّ
عمالية ّ
مح���ل الديكتاتور ّية البيروقراط ّية،
حتل
ّ
م���ا ّ
التروتس���كي القدمي
ذك���ر البع���ض بالنق���د
ّ
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مهتماً،
للسلطة الس���وفيات ّية .وربمّ ا كان النظام ّ
قب���ل ّ
كل ش���يء ،بقط���ع الطريق عل���ى اندماج
النضالي،
الي
التش���خيص
ّ
الفكري باجلهد ّ
ّ
العم ّ
وهو ما دعت إليه الرسالة.
وبدوره���ا أث���ارت قض ّي���ة ك���ورون
ومودزيليفس���كي ردوداً ح���ا ّدة ف���ي اجلامع���ة.
فاحملاكم���ة الس���ر ّية للطالب�ي�ن كان���ت صادم���ة
وظه���رت مطالب���ات تتع���دّ ى إخالء س���بيلهما
إلى نش���ر رس���التهما وبحثهما الذي س���بقها.
وتب ّن���ى املوضوع هذا أس���اتذة كبار كليس���يك
كوالكوفس���كي أس���تاذ الفلس���فة ف���ي جامعة
وارس���و :ففي أواخ���ر  ،1965خاطب الط ّ
الب
في معهد التاريخ إ ّبان الذكرى العاش���رة لقيام
احلزبي ،فق���ال إن تلك املناس���بة فرصة
احلك���م
ّ
ضاعت ،وان بولندا ،بعد عش���ر س���نوات على
انتصار الشيوع ّية ،ال تزال أرض امتيازات وق ّلة
كفاءة ورقاب���ة ،فيما اضطهاد ك���ورون ورفيقه
عالمة على انحطاط احلزب والبلد .هكذا ُطرد
كوالكوفس���كي من احل���زب بوصف���ه «ليبرال ّي ًا
بورجواز ّياً» ،م���ع ّأن زمالءه في اجلامعة ّأكدوا
عل���ى صدق ماركس��� ّيته .بع���د ذاك كتب 22
كاتب ًا ومث ّقف ًا ش���يوع ّي ًا بارزاً إلى اللجنة املركز ّية
يدافعون عن «الرفيق كوالكوفسكي» .وهؤالء
أيض ًا ُطردوا.
لك���ن ف���ي ربي���ع  1967نش���أت ،ف���ي
ْ
مقابل القي���ادة التي ه ّزها الهج���وم عليها «من

يس���ارها» ،معارضة ثقاف ّية جدّ ّية فيما صارت
جامعة وارس���و حصنها دفاع ًا عن حرية التعبير
املضطهدين.
وعن األساتذة
َ
وف���ي اجلامع���ة املذك���ورة خيض���ت كبرى
معارك حر ّية التعبير مطالع  :1968فقبل أشهر
اجلامعي قد باشر عرض مسرح ّية
كان املس���رح
ّ
الوطن���ي،
آلدم ميكيوفيت���ش ،ش���اعر بولن���دا
ّ
املعاصرة
ُكتبت ف���ي  1832لك ّنها ظ ّلت بالغة
َ

ف���ي تصويرها ث��� ّوار القرن التاس���ع عش���ر وهم
يقاومون الظلم .وكان للمسرح ّية صدى واسع
كم���ا اجتذبت حض���وراً كبيراً إل���ى أن أعلنت
السلطات عن إلغاء عرضها .وعلى األثر زحف
الطلبة في اتجّ اه متثال ميكيوفيتش ،في وارسو،
ش���اجبني الرقابة مطالبني بـ«مس���رح ح ّر» .وقد
وصف طالبان من هؤالء هما هنريك سالجفير
وآدم ميشنيك الوضع للصحافة األجنب ّية ُ
فطردا
م���ن اجلامع���ة .وتد ّفق���ت موجة م���ن العرائض
الط ّ
الب ّية مرسلة للبرملان وخطابات حا ّدة أخرى
لكوالكوفس���كي وآخرين .ومن ناحيته هاجم
جتمعات الطلب���ة فانطلقت تظاهرات
البولي���س ّ
ط ّ
الب ّي���ة وأضربت اجلامعة نفس���ها ،وش���رعت
أوساط حزب ّية ّ
حتذر من ّأن احلزب يفقد سيطرته
كما ّ
حتذر موس���كو وتن ّبهها إلى وجود مخاطر
«حتريف ّية» على الطريقة التشيكوس���لوفاك ّية.
وبعنف ر ّد نظام غومولكا فس���حق التح ّركات،
السياسي
ما أ ّدى إلى استقالة عضو في املكتب
ّ
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ووزيري���ن بارزي���ن .وف���ي املقاب���ل ُفص���ل م���ن
اجلامع���ة  34طالب��� ًا وس��� ّتة أس���اتذة مب���ن فيهم
كوالكوفس���كي .بع���د ذاك وعل���ى أثر س���حق
انتفاضة الربيع في تشيكوس���لوفاكيا املجاورة،
اعتقل���ت الس���لطات ّ
منظم���ي االعتراض���ات
الس���وفياتي وج���اؤوا
والعرائ���ض ض���دّ الغ���زو
ّ
به���م إل���ى احملكمة .وف���ي مسلس���ل طويل من
احملاكمات خالل  1968وُ ،1969حكم على
طالب ومث ّقفني بالسجن مدداً تتراوح بني س ّتة
أشهر وثالث سنوات لـ»املشاركة في ّ
منظمات
س��� ّر ّية» وتوزيع «منش���ورات مناهضة للدولة»
و«جرائم» أخرى.
وخالل  69-1967اع ُتقل ُ
وطرد عدد من
الطلبة واألساتذة ،من ذوي األصول اليهود ّية،
يفوق كثيراً نس���بة اليهود ف���ي املجتمع ،وهذا
لم يكن بال داللة .فالالسام ّية منذ وفاة ستالني
ح ّت���ى  1967ظ ّل���ت خ���ارج النبرة الش���يوع ّية
الرس���م ّية .إ ّال أن ح���رب  1967العرب ّي���ة-
اإلس���رائيل ّية و ّفرت لها مناسبة االنتقال من نقد
إسرائيل املب ّرر إلى نقد اليهود.
وهكذا فف���ي خطاب ش���هير ألقي في 19
حزي���ران (يوني���و) ،مدين��� ًا َمن دعم���وا الدولة
س���مى غومول���كا اليهود
العبر ّي���ة ف���ي احلربّ ،
بالطابور اخلامس .هكذا أعيد االعتبار ألس���وأ
األوروبي ف���ي جعله اليهود
عادات االس���تبداد
ّ
واالقتصادي.
السياس���ي
كبش محرقة الفش���ل
ّ
ّ

وف���ي األح���وال كا ّف���ة ،انطلق���ت موج���ة متييز
ولك���ن خصوص ًا في احلزب
ضدّ ه���م في البلد،
ْ
واملؤسس���ات التعليم ّية ،ونش���ر ّ
موظفو احلزب
ّ
خراف���ة مؤ ّداه���ا ّأن اإلخفاق���ات االقتصاد ّي���ة
واملش���اكل األخ���رى ُيس���أل عنها الش���يوع ّيون
اليه���ود .وس���ريع ًا م���ا انتش���رت املقارنات بني
ش���يوع ّيني ج ّيدين تؤ ّرقه���م املصال���ح الوطن ّية
لبولن���دا وش���يوع ّيني يه���ود يكم���ن والؤه���م
للخ���ارج .واس���تم ّرت ف���ي  1968موجة طرد
اليهود من وظائفهم و«إغرائهم» مبغادرة البلد.
يه���ودي هاج���ر  20ألف ًا
فم���ن أص���ل  30ألف
ّ
خالل  .69-1968ولئن اس���تفادت إس���رائيل
م���ن ذلك ،فق���د اس���تفاد أيض��� ًا الش���يوع ّيون
ّ
مح���ل اليه���ود في
املس���يح ّيون الذي���ن ح ّل���وا
املناص���ب احلزب ّي���ة واحلكوم ّية .أ ّما اخلاس���رون،
املؤسس���ات
فض�ل�اً عن يه���ود بولن���دا ،فكانوا ّ
التعليم ّي���ة التي فقدت بعض خيرة رموزها مبن
لكن
فيهم كوالكوفس���كي (لم يك���ن يهود ّي ًا ْ
متزوج من يهود ّية) ،كما لُ ّطخت صورة البلد
في العالم.

تشيكوسلوفاكيا بعد بولندا

متكن ّ
وفي اخلالص���ةّ ،
حكام بولندا ،بس���هولة
نس���ب ّية ،م���ن ع���زل االحتجاج���ات الطالب ّي���ة
وضربه���ا ،عبر جناحه���م في فص���ل الطلبة عن
باقي األ ّمة .وربمّ ا كان للطلبة بعض املس���ؤول ّية
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ع���ن ذلك :فه���م ّ
رك���زوا عل���ى حر ّي���ة التعبير
أي اكتراث
واحلق���وق السياس��� ّية ول���م ُيب���دوا ّ
بالهموم املعيش��� ّية للشعب العامل ،األمر الذي
اس���تخدمه ستالين ّيو الس���لطة على أوسع نطاق
لكن درس تل���ك التجربة،
تش���هيراً باحلرك���ةّ .
ال���ذي اس���تفيد من���ه الحق���اً ،كان أن التغيي���ر
العمال واملث ّقفني
يستدعي ردم اله ّوة بني هموم ّ
سياسي بينهم .ولم يكن
والطلبة وإقامة حتالف
ّ
بال داللة ّأن جاس���يك كورون وآدم ميش���نيك
كانا في طليعة من وعوا هذا الدرس.
أ ّما تشيكوسلوفاكيا ،حسب توني جوت،
فهي حي���ث أفضى الزواج إلى أم��� ّر الطالقات.
فه���ي ف���ي أوائ���ل الس���تينات ب���دت كائن��� ًا
هجين��� ًا يعي���ش انتقاال متعثّ���راً من الس���تالين ّية
إل���ى الش���يوع ّية املُص َلح���ة .فأعم���ال التطهي���ر
واحملاكمات االس���تعراض ّية للخمس���ينات ّ
تأخر
وصولها إلى براغ ،لك ّنها تركت أثراً أفدح فيها.
فهناك ل���م يجر تدوير االس���تعانة بأفراد النخبة
الس���تالين ّية القدمية إذ ل���م يكن هناك غومولكا
أو كادار تشيكوس���لوفاك ّيان .لقد بقي احلرس
القدمي للنظام في مكانه ،وقد ُش ّ
���كلت جلنتان
للتحقيق في محاكمة سالنس���كي واحملاكمات
األخ���رى :األولى ف���ي  57-1955والثانية في
 ،63-1962واللجنت���ان هدفت���ا إل���ى تق���دمي
تنازالت ش���كل ّية ورس���م صورة ورد ّية للنظام.
وه���و غرض ُأجنز على امل���دى القصير :فضحايا

احملاكم���ات الس���تالين ّية ُأطلق س���راحهم و ُأعيد
تأهيله���م ،وحص���ل ه���ذا ف���ي م��� ّرات كثي���رة
بإش���راف السياس��� ّيني الذين اتّهموهم والقضاة
ال اس���تعاد املس���اجني
الذي���ن حاكموهم .وفع ً
الس���ابقون بطاقاتهم احلزب ّية و ُأعطوا بعض املال
وتسهيالت لشراء س ّيارة أو ش ّقة ،كما صار في
إمكان نس���ائهم وأبنائهم أن يجدوا فرص عمل
وأن ُيق َبلوا في املدارس  .بيد ان القيادة املوروثة
عن الستالين ّية لم تتغ ّير.
الفرنس���ي
الش���يوعي
ومث���ل قائ���د احل���زب
ّ
ّ
موري���س توريز ،فإن االم�ي�ن العا ّم األ ّول أنتونني
نوفوتني انتظر سنوات طويلة وهو يراقب كيف
س���تهب الريح قبل ان يق ّلد منوذج خروتشوف
ّ
ويدين ستالني .فتجربة االرهاب كانت ال تزال
طر ّي���ة جدّ اً ف���ي تشيكوس���لوفاكيا كما كانت
حا ّدة .هكذا ّمت تأخير نزع الس���تالين ّية هناك ما
أمكن ذلك .ح ّتى متثال س���تالني املشرف على
ب���راغ ومثيله األصغر ف���ي عاصمة س���لوفاكيا،
براتيس�ل�افا ،ل���م متتدّ إليهما الي���د حتى أواخر
.1962
واحل���ال أن آث���ار الث���ورة االجتماع ّية بدت
على تشيكوسلوفاكيا مصحوبة بدرام ّية تفوق
م���ا عرفته البل���دان األخ���رى .وهذا م���ر ّده إلى
ح���دّ بعيد إلى أنّها كانت مجتمع��� ًا بورجواز ّي ًا
ّ
ب���كل بلد آخر خض���ع للحكم
متط ّوراً قياس��� ًا
الس���وفياتي .وكان الضحاي���ا الكبار لإلرهاب
ّ
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الس���تاليني ك ّلهم من املث ّقفني ،ومعظمهم من
ّ
أص���ول في الطبقة الوس���طى ،والكثيرون منهم
يه���ود .فالطبق���ات األخرى لم تع���ان بالدرجة
االقتصادي
نفسها ،بل استفاد معظمها باملعنى
ّ
البح���ت ،حي���ث ارتفع���ت مع���دّ الت التعليم
ارتفاع ًا نوع ّي ًا وكان توزيع املداخيل ،في أوائل
الس���تينات ،األش���دّ مساوات ّية في س���ائر بلدان
اإلمبراطورية السوفيات ّية.
وه���ذا الواق���ع معطوف��� ًا عل���ى بداي���ة ن���زع
الس���تالين ّية ف���ي  1962أث���ار مخ ّيل���ة الف ّنانني
واملث ّقف�ي�ن ،فانعقد مؤمت���ر للك ّتاب عام 1963
ف���ي ليبليش ُك��� ّرس لدراس���ة أدب فرانز كافكا
وملناقش���ته ،وهو م���ا كان موضوع ًا مح ّرم ًا حتى
ذاك احل�ي�ن :جزئ ّي ًا ّ
ألن كاف���كا كان يهود ّي ًا من
ب���راغ يكت���ب باألملان ّي���ة ،أي أنّ���ه كان تذكيراً
ولكن أساس��� ًا بسبب
مباضي بوهيميا الضائع،
ْ
م���ا تنط���وي عليه كتاب���ات كثي���رة لكافكا من
التوتاليتاري .هكذا
تو ّقع مبكر ملنطق احلك���م
ّ
بدا السماح مبناقشته والتداول في معانيه إشارة
إلى لب َرلة أكبر تلفح النقاش العا ّم.
هكذا ك ّرت الس���بحة ،ففي نيسان 1963
أتى الديس�ل�اف نوفوميس���كي ،وه���و كاتب
س���لوفاكي أعي���د تأهيل���ه ،في مؤمت���ر الكتاب
ّ
الس���لوفاك ّيني ،على ذك���ر «رفيقي وصديقي»
كليمنت���س ال���ذي كان أحد ضحاي���ا محاكمة
سالنس���كي .وبات���ت الرغبة ف���ي احلديث عن

املاضي ح���ا ّدة وجارفة مع أنها بقيت حذرة في
التمسك بحدود املراجعة .فحني قدّ م،
إعالنها
ّ
الشاب حينذاك ،ميالن كونديرا،
الروائي
مثالً،
ّ
ّ
مقالة لفصل ّية براغ الثقاف ّية «ليتيرارني نوفيني»
في حزي���ران من الع���ام ذاته ،ج���اءت انتقاداته
الستاليني في األدب
تقتصر على «االنحراف»
ّ
التش���يكي واحلاجة إلى قول احلقيقة في ش���أن
ّ
ذلك.
النس���بي لتلك
الليبرالي
لق���د كان امل���زاج
ّ
ّ
السنوات اس���تجابة تش���يك ّية ّ
متأخرة للحدث
لكن على رغ���م تغ ّير النبرة في
اخلروتش���وفيْ .
ّ
موس���كو بع���د وص���ول بريجنيف ،اس���تم ّرت
النهضة الفن ّية في تشيكوس���لوفاكيا ال يعيقها
إ ّال الرقابة والضغط املتف ّرقان واملوسم ّيان.
وبالنس���بة إل���ى األجانب كان أب���رز مظاهر
النهض���ة موج���ة م���ن األف�ل�ام اجلدي���دة الت���ي
تخاط���ب بحذر مواضيع كان���ت مطروحة قبل
سنوات قليلة .وقد ظهرت أيض ًا أسماء ك ّتاب
مسرح ّيني وش���عراء وروائ ّيني أحدهم كونديرا.
وف���ي  1966و ،1967جعل���ت تب���رز أعمال
السياس���ي ،كنقد
أج���رأ وأمنت صل���ة بالفك���ر
ّ
الديس�ل�اس مناكو لنومنكالت���ورا احلزب على
ش���كل رواية حملت عنوان «مذاق السلطة».
كذلك نش���ر كونديرا ،في « ،1967املزحة»،
وجودي ُيفت���رض أنّه رواية
وه���ي عمل ما بعد
ّ
الس���تاليني في بالده.
س���يرة ذات ّية عن اجلي���ل
ّ
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االقتصادي الضاغط
هك���ذا ص���ارت تلك الس���نوات ،الت���ي كانت العامل
ّ
ُس���مى رس���م ّي ًا «مرحل���ة بناء االش���تراك ّية»،
ت ّ
موضوع��� ًا مش���اع ًا لإلدانة الثقاف ّي���ة ،وفي املؤمتر
الراب���ع لك ّت���اب تشيكوس���لوفاكيا صيف ذاك
والروائي لودفيك فاكوليك
العام هاجم كونديرا
ّ
واملسرحي
واملس���رحي بافل كوهوت
والش���اعر
ّ
ّ
الش���اب فاكالف هاف���ل ،الذي س���يبرز الحق ًا
ّ
قائ���داً للحرك���ة الدميوقراط ّي���ة واالس���تقالل ّية،
القي���ادة الش���يوع ّية للبل���د ،داع�ي�ن إل���ى عودة
التقلي���د القدمي ف���ي احلر ّيات الثقاف ّي���ة واألدب ّية
«الطبيع���ي»
وإل���ى احت�ل�ال بالده���م موقعه���ا
ّ
الضمني
في قل���ب أوروبا احل ّرة .وب���دا الهجوم
ّ
على السياس���ة التشيك ّية صريح ًا واضح املعاني
فيم���ا كانت قيادة بريجنيف تراقب الوضع عن
ال بأن تشيكوسلوفاكيا
كثب .فهو ارتاب طوي ً
ّ
أقل بل���دان الكتلة مدعاة للثقة االيديولوج ّية،

وبس���بب ه���ذه القناع���ة حرص���ت القي���ادة
التقليد ّي���ة التشيكوس���لوفاك ّية ،ك���ي تطمئن
الكرملني ،عل���ى التق ّيد ّ
بأدق األرثوذكس��� ّية.
الثقافي
بي���د ّأن عاملني حاال دون ضرب التم ّرد
ّ
أواخر الس���تينات :احلاجة إلى إتباع إصالحات
اقتصاد ّية كانت اتُّبعت ّ
مؤخراً ،وهو ما يفترض
درجة من االنفتاح والتس���امح مع الرأي املنشقّ
عل���ى الطريقة الهنغار ّي���ة ،وكذلك الصعوبات
التي كانت جتدّ في سلوفاكيا نفسها.

فتشيكوس���لوفاكيا كان���ت دائم��� ًا دولة صعبة
وغير متوازنة :األقل ّية الس���لوفاك ّية في الش���رق
واجلن���وب أفقر وأكث���ر ريف ّية من التش���يك في
الش���مال الغرب���ي .وبع���د حت ّررهم م���ن احلكم
الهنغاري في  ،1918كان الس���لوفاك اجلماعة
ّ
ّ
األقل مت ّتع ًا بعالقات مجتمع ّية حديثة ومزدهرة،
كما ان براغ لم تعاملهم دائم ًا على نحو الئق.
رحب كثيرون م���ن القادة السياس��� ّيني
هك���ذا ّ
السلوفاك ّيني بانفصام البلد في  1939وبظهور
دول���ة «مس���تق ّلة» ش���كل ّي ًا في كن���ف الناز ّيني
األملان عاصمتها بريتس�ل�افا .وف���ي املقابل ّ
فإن
االشتراكي
التشيك ّيني املدين ّيني وذوي التقليد
ّ
الدميوقراط���ي ف���ي بوهيميا ومورافي���ا كانوا َمن
ّ
دعم ّ
املرشحني الشيوع ّيني في انتخابات ما بعد
احل���رب ،بينما وقف الس���لوفاك الكاثوليك إما
في املوقع الضدّ أو في موقع غير العابىء.
ف���ي الوق���ت نفس���ه لم تذع���ن س���لوفاكيا
للش���يوع ّية .فاملث ّقف���ون وقع���وا ضح ّي���ة أعمال
التطهير واتُّهموا بالقوم ّية البورجواز ّية وبالتآمر
املناهض للش���يوع ّية .كما عان���ى العدد القليل
املتب ّق���ي م���ن يهود س���لوفاكيا ما عان���اه اليهود
التش���يك .إ ّال أن «القوم ّي�ي�ن البورجواز ّي�ي�ن»
والشيوع ّيني واليهود واملث ّقفني كانوا أصغر عدداً
في س���لوفاكيا وأكثر عزلة ع���ن باقي املجتمع.
فمعظ���م الس���لوفاك كان���وا فقراء يعيش���ون في
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األرياف ،وله���ؤالء حمل التمد ُي���ن والتصنيع
الس���ريعان للعق���د األ ّول بع���د احل���رب مناف���ع
حقيق ّية .هكذا بدوا ّ
أقل تذ ّمراً من التشيك.
على ّأن املزاج في سلوفاكيا تغ ّير بحدّ ة بعد
«االشتراكي» اجلديد فرض
 :1960فالدستور
ّ
مزي���داً من التقييدات على املبادرة احملل ّية وعلى
الرأي ،كما تراجع اإلقرار بخصوص ّية تشيك ّية
مهمة إع���ادة بناء البلد في
ممّا كانت اس���تدعته ّ
العق���د األ ّول مل���ا بع���د احل���رب .كذل���ك دخل
االقتص���اد في ركود ،وفي  1964باتت نس���بة
النم��� ّو في تشيكوس���لوفاكيا األبط���أ في بلدان
الكتل���ة ،إ ّال أن الركود ض���رب الصناعة الثقيلة
أي مكان آخر.
في سلوفاكيا الوسطى أكثر من ّ
ف���ي كان���ون الثان���ي (يناي���ر)  1967كان
يفترض بنوفوتني أن يباش���ر وضع اإلصالحات
االقتصاد ّي���ة التي اقترحها خب���راء حزبه موضع
التنفي���ذ ،واالقتراح���ات تلك هدفها تفكيك
املركز ّية ف���ي صناعة القرار وزي���ادة صالح ّيات
اإلدارات احملل ّي���ة ،مم���ا وج���د الترحي���ب ف���ي
براتيس�ل�افا .وه���ذا مع أن بع���ض االقتراحات،
مثل رب���ط احلوافز باألجور ،لم يك���ن لها كبير
العمال غير املهرة في املصانع
معنى في أوس���اط ّ
لكن نوفوتني
الس���لوفاك ّية الضئيلة الفاعل ّي���ةّ .
كان غريز ّي��� ًا يق���اوم إرخ���اء الس���يطرة احلزب ّية.
شجع على إدخال تعديالت
وهو ،في املقابلّ ،
مؤسسات
على اإلصالحات املقترحة كي يع ّزز ّ

املرك���زي .وه���ذا لم ي���ؤ ّد فقط إلى
التخطي���ط
ّ
تخري���ب االقتراحات اإلصالحي���ة القتصاد ّيي
احلزب ،بل أفضى كذلك إلى تنفير الرأي العا ّم
السلوفاكي .فالش���يوع ّيون السلوفاك أنفسهم
ّ
ش���رعوا يتحدّ ثون ع���ن احلاجة إل���ى الفيدرال ّية
وعن مصاع���ب التعاون م���ع بيروقراط ّية حزب ّية
هرم���ة ف���ي ب���راغ .وهن���ا حض���رت تذ ّم���رات
القطاع���ات االجتماع ّي���ة جميع��� ًا وأحاس���يس
األقل ّية حي���ال األكثر ّي���ة وع���دم احترامها لها،
ال عن التطهيرات الس���تالين ّية للش���يوع ّيني
فض ً
السلوفاك.
ف���ي غض���ون ذل���ك ،وللم��� ّرة األول���ى منذ
س���نوات ،الح���ت إش���ارات إلى مش���اكل على
جبه���ات أخ���رى :ففي أواخ���ر تش���رين األ ّول
ّ 1967
نظم���ت مجموع���ة ط ّ
الب م���ن جامعة
ب���راغ التقن ّي���ة تظاه���رة لالعت���راض عل���ى قطع
الكهرباء ف���ي منامات الطلبة في اجلامعة ،لكن
املطالب���ات بـ«ضوء أكثر» س���ريع ًا ما ُف ّس���رت،
السياسي .هكذا قمع
وبحقّ  ،دعوة لرفع العتم
ّ
البوليس بقس���وة وبعنف تلك املظاهرة ،غير ّأن
ذلك ع ّب���أ الوضع فبدا أن الطلبة في املعس���كر
االش���تراكي قد ال يكونون بعيدي���ن عن احلالة
ّ
الطالب ّية في الغرب .ونوفوتني ،مثل غومولكا،
لم يكن ّ
متأكداً من كيف ّية االس���تجابة املجدية
الالسامي
للتحدّ ي ،وألنّه كان يفتقر إلى املهرب
ّ
الذي جلأ إليه البولند ّيون ،طلب من بريجنيف
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لكن
املس���اعدة في التعامل م���ع الن ّقاد احملل ّينيْ .
الس���وفياتي إلى ب���راغ في
ح�ي�ن وص���ل القائ���د
ّ
كانون األ ّول (ديس���مبر) ،لم يجد ما يقترحه
إ ّال ذاك اخليار الغامض ،وهو ترك حر ّية التص ّرف
التشيكوس���لوفاكي .هكذا
لنوفوتني واحلزب
ّ
انتهز بعض الش���يوع ّيني املناسبة وانتخبوا في 5
كانون الثاني  1968أمين ًا عا ّم ًا أ ّول للحزب هو
ألكسندر دوبتشيك.
واألخير كان في السابعة واألربعني ،أي أنّه
أصغر  16س���نة من نوفوتن���ي .وهو من اجلناح
س���لوفاكي.
واألهم أنّه
اإلصالح���ي للح���زب،
ّ
ّ
ّ
السلوفاكي للسنوات
الشيوعي
وكقائد للحزب
ّ
ّ
الث�ل�اث املاضي���ة ،ظه���ر دوبتش���يك للبع���ض
بوصفه ّ
التس���ووي املتم ّتع بالصدق ّية:
املرش���ح
ّ
فه���و م���ن البيروقراط ّية الش���يوع ّية العتيقة ،وال
بدّ أن يؤ ّيد اإلصالحات كما ميإلىء التذ ّمرات
الس���لوفاك ّية .وجاءت حت ّركاته األولى مصداق ًا
لهذه الرواية :فبعد ش���هر على تعيينه ،وافقت
القيادة عل���ى برنامج اإلصالح���ات االقتصاد ّية
مجمدا .وكان س���لوك دوبتش���يك
الذي كان ّ
الصريح يخاطب الش���بيبة ويجذبها فيما كان
والؤه ّ
املؤك���د للحزب و«االش���تراك ّية» يضمن
رض���ا موس���كو والقادة الش���يوع ّيني ف���ي احمليط
ممّ���ن ينظرون بقلق إلى تشيكوس���لوفاكيا .وإذا
ت���راءت أفكار دوبتش���يك غامض���ة للمراقبني،
فألنّه هو نفسه لم يكن ،على األرجحّ ،
متأكدا

من املكان الذي ي ّتجه إليه.
وق���د خدمه ،ف���ي البداية ،ه���ذا الغموض
إذ تنافس���ت الكت���ل املختلف���ة عل���ى دعم���ه
وعرضت اس���تعدادها لتقوية قبضته .وبدورها
طالب���ت تظاهرات ش���هدتها براغ في األس���ابيع
التي تل���ت انتخابه بإنهاء الرقاب���ة وبحرية أكبر
لإلعالم وحتقيق جدّ ّي ف���ي أعمال التطهير في
اخلمس���ينات وفي مس���ؤول ّيات احل���رس القدمي
ّ
امللتف حول نوفوتني الذي بقي رئيس��� ًا للبلد
رغ���م إزاحت���ه ع���ن قي���ادة احل���زب .ومحمو ًال
على موجة من احلماس���ة الش���عب ّية ،اس���تجاب
دوبتش���يك بتخفيف الرقابة كما باش���ر بتطهير
التشيكي.
النوفوتن ّيني من القيادة ومن اجليش
ّ
وف���ي  22آذار اس���تقال نوفوتن���ي نفس���ه م���ن
ّ
ليحل مح ّله اجلنرال لودفيغ سفوبودا.
الرئاس���ة
وبع���د خمس���ة أ ّي���ام تب ّن���ت اللجن���ة املركز ّي���ة
للح���زب «برنام���ج عم���ل» يدع���و إل���ى حكم
ذاتي لس���لوفاكيا ووضع ّية مس���اوية بتش���يكيا
ّ
وإع���ادة تأهي���ل ضحاي���ا املاض���ي و«دمقرطة»
واالقتص���ادي .وبات احلزب
السياس���ي
النظام
ّ
ّ
سماه البرنامج «جتربة فريدة في
رسم ّي ًا يؤ ّيد ما ّ
الش���يوع ّية الدميوقراط ّية» أو «االشتراك ّية ذات
االنس���اني» ،وهي التس���مية التي ذاعت
الوجه
ّ
الحقاً.
وق���د حتدّ ث���ت الوثيق���ة ع���ن فت���رة انتقال
الش���يوعي
من عش���ر س���نوات يس���مح احلزب
ّ
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التشيكوسلوفاكي بعدها بقيام أحزاب تنافسه
ّ
صح ان هذه ليس���ت
ف���ي انتخابات عا ّمة .وإذا ّ
منصة
أف���كاراً غير مطروقة ،ف���إن صدورها عن ّ
احلزب كان مبثابة ه ّزة أرض ّية .لقد ابتدأ معها،
مبعنى ما« ،ربيع براغ».
فأح���داث ربي���ع  1968وصيف���ه ارتكزت
على بضعة أوهام معاصرة :فقد شاع في البلد،
بعد صعود دوبتش���يك ،وخصوص ًا بعد نش���ر
«برنام���ج العمل» ،أن احلر ّي���ات واإلصالحات
«االش���تراكي»،
ميك���ن دمجها ف���ي املش���روع
ّ
الش���يوعي .واحل���ال أن م���ن اخلط���أ
واملقص���ود
ّ
ّ
الط�ل�اب والك ّت���اب وإصالح ّيي
االفت���راض إن
احلزب ف���ي  1968كانوا يبحث���ون عن إحالل
ّ
مح���ل الش���يوع ّية ،أو
الليبرال ّي���ة الرأس���مال ّية
إنس���اني»
أن حماس���تهم «لالش���تراك ّية بوجه
ّ
كان���ت مج ّرد صياغ���ة لفظ ّية .عل���ى العكس،
دميوقراطي
ف���إن االعتقاد بوجود طريق ثال���ث،
ّ
مؤسس���ات ح ّرة كما تحُ ترم فيه
واشتراكي وفيه ّ
ّ
احلر ّيات الفرد ّية واألهداف اجلماع ّية ،اس���تولى
عل���ى مخ ّيل���ة الطلب���ة التش���يك ّيني ،ال ّ
أقل من
اس���تيالئه على عقول االقتصاد ّي�ي�ن الهنغار ّيني
ممّن آمنوا باملعادالت ذاتها في حقل اشتغالهم.
وقد اع ُتمد على نطاق واس���ع التمييز املستجدّ
بني الس���تالين ّية الذاوية جلي���ل نوفوتني ومثال ّية
حقب���ة دوبتش���يك ،ال س��� ّيما من قب���ل أعضاء
احل���زب .وعلى م���ا ّأك���د جيري بيلي���كان في

مقدّ مته للتقرير الثالث عن احملاكمات السياس ّية
التشيكوس���لوفاكية (وهو ما كان دوبتش���يك
ق���د ك ّلف���ه ،ف���ي  ،1968بإص���داره ،قب���ل أن
ّ
يتعطل املشروع ُبعيد إطاحته) ،كسب احلزب

الش���يوعي ش���عب ّية ضخم���ة ،وراح املواطن���ون
ّ
يعلنون طوع ًا أنّهم يؤ ّيدون االشتراك ّية.
وه���ذا ال���كالم لئ���ن حم���ل بع���ض املبالغة
إال أن���ه ل���م يكن خاطئ���اً ،مع أنه أنع���ش وهم ًا
آخر :فلئن آمن الش���عب بأن احلزب يس���تطيع
إنق���اذ االش���تراك ّية م���ن تاريخهاّ ،
ف���إن القيادة
احلزب ّي���ة آمنت ،ف���ي املقاب���ل ،بأنّها تس���تطيع
ذل���ك من دون أن تفقد س���يطرتها على البلد.
ّ
تش���كلت حكوم���ة جديدة
وفي  18نيس���ان
برئاسة أولدريتش تس���يرنيك ووجدت الدعم
والتش���جيع في عدي���د التظاه���رات املؤ ّيدة ،ال
العم���ال في أ ّول
س��� ّيما ي���وم االحتفاالت بعيد ّ
أ ّيار .ونزعت هذه احلكومة الكثير من أشكال
الرقاب���ة عل���ى الرأي الع���ا ّم والتعبي���ر ،وفي 26
حزيران ألغت الرقاب���ة على الصحافة واإلعالم،
و ُأعلن ،في اليوم نفس���ه ،أن تشيكوسلوفاكيا
ّ
تتش���كل من
س���تغدو دول���ة فيدرال ّية حقيق ّية
جمهور ّيتي تشيكيا وسلوفاكيا االشتراك ّيتني.
الدوبتشكي
والراهن ّأن هذا كان اإلصالح
ّ
ه���و الوحي���د ال���ذي عاش إل���ى ما بع���د إطاحة
صاحبه .لكن مبا إن القيادة الشيوع ّية قد فعلت
مواجه���ة ،وم���ن ّ
كل جانب،
ذل���ك ،ص���ارت َ
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بضغوط تطالبها باملزيد وباالستكمال :فلماذا
االنتظار عشر س���نوات أخرى إلجراء انتخابات
ح��� ّرة؟ وم���ا دام���ت الرقابة ق���د زال���ت ،فلماذا
االحتفاظ مبلك ّية عا ّمة لإلعالم؟
وف���ي  27حزي���ران حمل���ت «ليتيرارن���ي
ليس���تي» ومطبوع���ات أخرى مانيفس���تو كتبه
لودفيك فاكوليك حتت عن���وان «ألفا كلمة»،
«العم���ال واملزارعني والرس���م ّيني
موجه��� ًا إل���ى
ّ
ّ
والف ّنانني واألساتذة والعلماء والتقن ّيني» ،وقد
دع���ا إلى إع���ادة تش���كيل األحزاب السياس��� ّية
وتأس���يس جل���ان للمواطن�ي�ن تدافع ع���ن مبدأ
اإلص�ل�اح ،واقتراح���ات أخرى في إط���ار تعزيز
التح ّرر من س���يطرة احل���زب .فاملعركة لم تكن
قد ُكس���بت بعد ،وقد ّ
ح���ذر فاكوليك من أن
الرجع ّي�ي�ن في احلزب س���وف يقاتلون للحفاظ
عل���ى امتيازاته���م ،ال ب���ل إن هن���اك كالم ًا عن
«قوى أجنب ّية ّ
تتدخل في تط ّوراتنا» ،والشعب
بحاجة إلى تقوية ذراع الشيوع ّيني اإلصالحيني
ودفعهم إلى مزيد من احلسم والراديكال ّية.
دوبتش���يك ،من ناحيته ،رفض املانيفس���تو
وتضمين���ه فكرة تخ ّلي الش���يوع ّيني عن حكم
كش���يوعي طوال سنوات
احلزب الواحد :فهو،
ّ
عم���ره ،ل���ن يرتك���ب القب���ول بـ«التعدد ّي���ة
ثم���ة حاجة لذلك.
البورجواز ّي���ة» ول���م ير أن ّ
فاحل���زب عنده هو وحده األداة الصاحلة للتغيير
الراديكال���ي واالحتف���اظ مبكاس���ب النظ���ام
ّ

االش���تراكي ،وك ّلم���ا تعاظمت ش���عب ّية احلزب
ّ
تزايدت قدرته على ذلك .وكان املانيفستو قد
حلظ ،في املقابل ،أن ش���عب ّية احلزب وصدق ّيته
تقوم���ان ،وفي صورة متنامي���ة ،على رغبته في
التغيير الذي يقود ،في النهاية ،إلى إزاحته عن
الس���لطة .وهكذا اتّضح على نحو بالغ التبلور
ذاك الفارق بني دولة شيوع ّية ومجتمع مفتوح.

وهم دوبتشيك

الش���عبي ،صيف
وه���ذا م���ا ح��� ّول االهتم���ام
ّ
 ،1968نح���و وه���م آخر هو األخط���ر :فقناعة
دوبتش���يك كانت انه يس���تطيع ردع موس���كو
ّ
التدخل ويس���عه طمأنة رفاقه الس���وفيات
ع���ن
م���ن أن ما م���ن س���بب ملخاوفهم ،ال ب���ل أنهم
الش���يوعي
يس���تفيدون كثيراً من حت ّول احلزب
ّ
التشيكوس���لوفاكي إلى حزب واس���ع الشعب ّية
ّ
ومن جتديد اإلميان باالشتراك ّية.
والس���بب األ ّول ف���ي ارتكاب دوبتش���يك
ه���ذا اخلطأ اجلس���يم أن اإلصالحيني التش���يك
الهنغ���اري .فهم
ل���م يس���توعبوا درس 1956
ّ
اعتقدوا ّأن خطأ إميري ناجي انفصاله عن حلف
وارسو وإعالنه حياد بالده ،وبالتالي فإذا بقيت
تشيكوس���لوفاكيا بصالب���ة عض���واً في احللف
واستم ّرت ش���ديدة التحالف مع موسكو ،فإن
لكن
بريجنيف وزمالءه س���يدَ عونهم لشأنهمْ .
الس���وفياتي قلق ًا على
ف���ي  1968كان االتحّ اد
ّ
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العس���كري ّ
أق���ل مما على خس���ارة احلزب
أمنه
ّ
الحتكار السلطة .ففي  21آذار ،وفي اجتماع
الس���وفياتي تذم���ر القائد
السياس���ي
للمكتب
ّ
ّ
األوكراني بيترو شيليس���ت م���ن العدوى التي
ّ
التشيكوس���لوفاكي ،وقال
يتس��� ّبب بها املث���ال
ّ
إن االش���اعات الت���ي تص���ل من ب���راغ تنعكس
مباش���رة عل���ى ش���بيبة بل���ده .كذل���ك أدل���ى
الشرقي مبالحظات
واألملاني
البولندي
القائدان
ّ
ّ
ّ
مش���ابهة أمام رفاقهم الس���وفيات ف���ي اجتماع
عقد في درسدن بأملانيا في الشهر نفسه ،وبدا
غومولكا ،وهو يعاني متاعبه في بلده ،ش���ديد
االستياء من االنتقادات العلن ّية التي تر ّددت في
براغ عن حت ّول بولندا إلى الالسام ّية.
وم���ن غي���ر أن تع���رف براغ بذل���ك ،حتدّ ث
رئيس الكي جي بي يوري أندروبوف عن حاجة
محتملة لـ»إجراءات عسكر ّية ملموسة» ،وفي
الس���وفياتي أندريه
نيس���ان ُك ّلف وزير الدفاع
ّ
غريش���كو ب���أن يض���ع به���دؤ ّ
خط���ة احتياط ّية
لعمل ّية عسكر ّية في تشيكوسلوفاكيا ،وكانت
هذه النس���خة األولى ملا بات ُيع���رف بـ«عملية
الدانوب».
ومع ّ
كل خطوة في اللبرلة خطتها براغ ،كان
يزداد برم موسكو واستياؤها .أ ّما دوبتشيك فال
بدّ أنّه استشعر ذلك :لهذا قام ،في  4و 5أ ّيار،
برفقة قياد ّيني آخرين في احلزب بزيارة موسكو
حيث كان في اس���تقباله قادة الكتلة الش���رق ّية

ومعه���م الئح���ة م���ن التذ ّمرات ف���ي خصوص
أح���داث بلدانه���م الناجمة عن ح���دث بلده.
لكن فيما مضى دوبتشيك يص ّر على ان احلزب
ْ
يس���يطر على ّ
كل ش���يء وأن ب�ل�اده لن تتخ ّلى
مطلق ًا ع���ن التزاماتها األخو ّي���ة والرفاق ّية حيال
التشيكوسلوفاكي
املعسكر ،فإن الثقة باجليش
ّ
ّ
الش���ك فيما كان اإلعالم
ب���دأت توضع موضع
التشيكوس���لوفاكي ،ال���ذي حت ّرر م���ن الرقابة،
ّ
ينشر موا ّد عن املنش ّقني السوفيات .وبدورهم،
فإن الطلبة الروس الذين كانوا يزورون براغ بات
في وس���عهم ان يس���معوا ما هو غير معهود عن
أفكار وأناس غير مرغوب بها وبهم في بلدهم.
لقد جعلت براغ تتح ّول إلى نافذة على الغرب.
توصل االتحّ اد
وفي ّمت���وز (يولي���و) ّ 1968
الس���وفياتي إل���ى قناع���ة ب���أن األح���داث ف���ي
ّ
تشيكوس���لوفاكيا تخرج عن س���يطرة احلزب،
وهذا االنطباع ربمّ���ا كان صحيحاً .هكذا وفي
ضم
اجتماع في موسكو في أواسط ذاك الشهر ّ
السوفياتي
قادة األحزاب الش���يوع ّية في االتحّ اد
ّ
وبولندا وأملانيا الشرق ّية وبلغاريا وهنغاريا ،من
دون حضور القادة التشيكّ ،متت املوافقة على
التشيكوسلوفاكي
إرسال رسالة أخو ّية للحزب
ّ
ّ
حت���ذره من مخاطر الث���ورة املض���ا ّدة كما تعدّ د
اإلجراءات التي ينبغي اتّخاذها ،ذاك «أن الوضع
ّ
يش���ل املصال���ح احليو ّية
في تشيكوس���لوفاكيا
املش���تركة للبلدان االشتراك ّية األخرى» .وبعد
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أس���بوعني التقى القادة الس���وفيات والتش���يك
عل���ى احل���دود املش���تركة وح���اول دوبتش���يك
الش���يوعي
مج���دّ داً إقناع بريجنيف بأن احلزب
ّ
أي موقع
ال ُيضع���ف ،باعتم���اده اإلصالحاتّ ،
لك ّنه يق ّوي موقعه وش���عب ّيته بني ّ
السكان .أ ّما
بريجني���ف فل���م يخ���رج غير مقتنع فحس���ب،
بل غدا أش���دّ تش���كيك ًا مبقاصد دوبتش���يك.
وبالفع���ل أعل���ن حلف وارس���و عن من���اورات
وش���يكة قرب احلدود التشيك ّية .وفي اجتماع
للحلف في براتيسالفا في  3آب (أغسطس)،
الرومان���ي عن حضوره،
امتنع تشاوتشيس���كو
ّ
أعل���ن بريجنيف املبدأ الذي صار ُيعرف الحق ًا
باسمهّ :
ش���يوعي ح ّر في أن يط ّبق
«كل حزب
ّ
مب���ادىء املاركس��� ّية-اللينين ّية واالش���تراك ّية
ف���ي بل���ده ،لك ّن���ه ليس ح��� ّراً ف���ي أن ينحرف
ع���ن تل���ك املبادىء إذا ما ش���اء أن يبق���ى حزب ًا
أي من حلقات النظام
ش���يوع ّياً ...إن إضعاف ّ
العاملي لالش���تراك ّية يؤ ّثر مباش���رة على البلدان
ّ
االش���تراك ّية ك ّلها ،وهي ال تس���تطيع أن تكون
غير مكترثة حيال هذا».
واإلعالن هذا ،كما يرى توني جوت ،ربمّ ا
لكن لم يك���ن هناك الكثير
أخاف دوبتش���يك ْ
الذي يس���تطيع فعله .هكذا استم ّر في إصراره
ّ
أي
عل���ى ان االصالحات الداخل ّية ال
تش���كل ّ
االش���تراكي .وفي  13آب،
خطر عل���ى النظام
ّ
وف���ي محادث���ة هاتف ّية م���ع بريجني���ف ،حاول

دوبتش���يك ّ
بكل جهد إقناعه بأنّه يحاول وقف
السوفياتي في بلده،
االنتقادات الشعب ّية لالتحّ اد
ّ
غي���ر أن أمراً كهذا «ال ميكن ح ّله مبج ّرد إصدار
إداري من أعل���ى» .في غضون ذلك ،وفي
أمر
ّ
 3آب حتديداً ،كان خمسة من أعضاء مجلس
التشيكوسلوفاكي ،وهم من احملافظني،
الرئاسة
ّ
قد س ّلموا الروس رس���الة س ّر ّية يصفون فيها ما
يج���ري في بالده���م بأنّه خطر على الش���يوع ّية
ّ
بالتدخ���ل
ويطالبونه���م
العس���كري .وقد تبينّ
ّ
الحق ًا ّأن هذه الرس���الة جاءت استجابة لطلب
الهنغاري الذي
جانوس كادار ،أمني عام احلزب
ّ
اهتم بالبحث ع���ن مجموعة في الداخل تدعو
ّ
ّ
التدخل.
حلف وارسو إلى
قصة
قصة الغزو ّ
في احلاالت جميع��� ًا تبقى ّ
خيبة األمل التي أصابت التشيكوس���لوفاك ّيني
عموماً ،لك ّنها أصابت املث ّقفني منهم في صورة
الرس���مي بالغزو لم
خاص���ة .واحلال أن الق���رار
ّ
ّ
ُي ّتخذ ح ّتى  18آب.

قمع الربيع

ويبدو أن بريجني���ف كان متر ّدداً ،ال خوف ًا من
العمل ّية العس���كر ّية بالطبع ،ب���ل من تداعياتها
السياس��� ّية .وقد س���بق للق���ادة الس���وفيات أن
تو ّقع���وا النج���اح للمحافظني في املؤمت���ر الرابع
التشيكوس���لوفاكي ،الذي كان
عش���ر للحزب
ّ
مق��� ّرراً انعقاده قريب���اً ،في تس��� ّلم القيادة وفي

مكتبة | الشيوعية والثقافة | 271

وق���ف اآلثار املُعدية للنم���وذج اجلديد .هكذا
ب���دا غريش���كو واضح��� ًا وه���و يطل���ع اجتماع ًا
للقادة العس���كر ّيني السوفيات على قرار الغزو:
«إن الغزو س���يحصل حتى لو أفضى إلى حرب
عامل ّية ثالثة».
لكن س���ادة الكرملني كانوا يعرفون ّأن هذا
ّ
اخلطر غير وارد ،وهذا ليس فقط ألن واش���نطن
متو ّرط���ة ف���ي فيتن���ام ،ب���ل أيض ًا ّ
ألن موس���كو
وواش���نطن كانتا قبل خمسة أس���ابيع فقط قد
و ّقعتا معاهدة عدم انتش���ار األس���لحة النوو ّية.
والوالي���ات امل ّتح���دة م���ا كانت لتلحق الش���لل
بإجناز كهذا من أجل تشيكوس���لوفاكيا ،على
أهم ّية تشيكوسلوفاكيا.
هكذا تقدّ م ،ف���ي  21آب  ،1968نصف
جندي حللف وارسو ،من بولندا وهنغاريا
مليون
ّ
الس���وفياتي،
وبلغاريا وأملانيا الش���رق ّية واالتحّ اد
ّ
نح���و تشيكوس���لوفاكيا .والق���ى الغ���زو بعض
املقاومة الس���لب ّية والكثير من االحتجاجات في
لكن لم يحدث،
الشوارع ،خصوص ًا في براغْ ،
بطلب من احلكومة التش���يك ّية ،أكثر من هذا.
ال���ودي بعض
وبدوره ،س��� ّبب االس���تقبال غير
ّ
املفاجأة ل���دى القيادة الس���وفيات ّية التي كانت
للظ���ن ب���أن د ّباباتها س���وف حتاط
ق���د انقادت
ّ
باملؤ ّيدين.
في البداية اع ُتقل دوبتشيك وبعض زمالئه
القادة ونُقلوا إلى موس���كو حي���ث ُأجبروا على

توقي���ع ورقة تدين أجزاء م���ن برنامجهم وتؤ ّيد
لك���ن ّ
تأكد
الس���وفياتي لبلده���م.
االحت�ل�ال
ّ
ّ

الكرمل�ي�ن من أن اإلصالح ّي�ي�ن يحظون بتأييد
ش���عبهم حمل���ه عل���ى إبقائهم ف���ي مناصبهم
الش���كل ّية .وعل���ى أ ّية حال فقم���ع إصالحات
ب���راغ ،أو «التطبيع» على ما ب���ات ُيعرف ،بدأ
مباش���رة .فقد ُألغي مؤمتر احل���زب املق ّرر وأعيد
العمل بالرقابة وتو ّقف ّ
كل كالم عن اإلصالح.
وبني القادة السوفيات كان هناك تأييد ملحوظ
لف���رض ديكتاتور ّي���ة عس���كر ّية عل���ى ب���راغ.
واألوكراني
فهذا ل���م يكن خي���ار أندروب���وف
ّ
األملاني
ولكن أيض ًا خيار
شيليس���ت فحسب،
ْ
ّ
والبلغاري ت���ودور جيفكوف
ولت���ر أولبرخ���ت
ّ
والبولندي غومولكا.
ّ
بي���د أن بريجنيف اس���تق ّر رأي���ه على إبقاء
دوبتش���يك في منصبه أش���هراً أخرى من أجل
األصلي
إجن���از فدرلة البلد لغرض غي���ر الغرض
ّ
ال���ذي رم���ى اإلصالح ّيون إليه .ف���إذا كان هذا
مطلب ًا رئيس��� ّي ًا ثابت ًا للس���لوفاك ،إ ّال أن الهدف
اآلن ال يعدو فصلهم عن التشيك ألنّهم األكثر
راديكال ّية .واختار بريجنيف أن يراقب الوضع
به���دوء فيم���ا ُيبقي ق��� ّوات عس���كر ّية للحلف
هناك.
أحيان��� ًا كان���ت حتص���ل تظاه���رات طالب ّية
دفاع ًا ع���ن اإلصالحات ،وفي امل���دن الصناع ّية
لبوهيمي���ا ومورافي���ا ظه���رت ،لفت���رة قصيرة،
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ش���بكة مجالس عمال ّية على غ���رار هنغاريا في
لك���ن ف���ي ذروتها ،مطال���ع ،1969
.1956
ْ
استطاعت هذه املجالس أن متثّل واحداً من ّ
كل
س���تة في ق ّوة العمل الوطن ّية ،علم ًا بأنّها ظ ّلت
ش���ديدة الضعف في سلوفاكيا .كذلك انتحر
جان ب���االخ ،الطالب ابن العش���رين في جامعة
تش���ارلز ،ال���ذي أض���رم النار في جس���ده على
الوطني في ساحة وينسيسالس
مد ّرج املتحف
ّ
املركز ّي���ة ف���ي ب���راغ ،اعتراض��� ًا منه عل���ى الغزو
الس���وفياتي وما ت�ل�اه .لقد عاش ب���االخ ثالثة
ّ
أ ّيام قبل موته وهو يعاني من حروقه وجروحه،
وكانت جنازته ،في  25كانون الثاني ،1969
الوطني عليه وعلى اس���تقالل
مناس���بة للحداد
ّ
تشيكوسلوفاكيا ودميوقراط ّيتها.
وربمّ ا جاز القول إن هذه العواطف الشعب ّية
الواس���عة كان���ت عواط���ف ثقاف ّي���ة مبعن���ى ما،
كم���ا أن املث ّقف�ي�ن كانوا أ ّول وأب���رز من يتل ّقاها
ويتفاعل معها.
امل ّرة الثانية التي خرجت فيها إلى الش���وارع
مظاه���رات مؤ ّي���دة للدميوقراطي���ة ،كانت بعد
مباراة رياض ّية (في «اآليس هوكي») انتصرت
السوفياتي،
فيها تشيكوسلوفاكيا على االتحّ اد
ّ
فاس���تثمر الكرملني الفرصة إلزاحة دوبتش���يك
هوس���اك مح ّل���ه،
رس���م ّي ًا وإح�ل�ال غوس���تاف ّ
وكس���لوفاكي
وكان ه���ذا ف���ي  17نيس���ان.
ّ
وأحد مساجني س���تالني بتهمة «القوم ّية» ،بدا

هوساك الش���خص األمثل للقيام بتطهير البالد
ّ
من الهرطقة اإلصالح ّية ،دون أن يتس ّبب ذلك
باتّهامه ببعث الستالين ّية .أ ّما القمع الذي ّ
حل
فكان ّ
أقل جالفة من السابق لك ّنه أكثر فعال ّية.
فعلى مدى سنتني ُط ّهر احلزب من ّ
كل العناصر
«غير املوثوقة»ُ ،
فطرد عش���رة قياد ّيني ،تس���عة
منهم تشيك.
والرجال والنس���اء الذين كانوا ناش���طني في
«ربيع براغ» اس ُتجوبوا ُ
وطلب منهم أن يو ّقعوا
بيان���ات تدي���ن أعماله���م وترف���ض إصالحات
دوبتش���يك .وكان البائ���س أن الغالب ّية و ّقعت
فيم���ا الذين رفضوا خس���روا أعمالهم وصاروا،
ه���م وأقاربه���م وأبناؤه���م ،معزول�ي�ن ومارق�ي�ن
ّ
تش���كلت كب���رى
اجتماع ّي�ي�ن .وب�ل�ا قي���اس
مجموعات الضحايا م���ن أولئك الذين لعبوا،
م���ن داخل احلزب أو من خارجه ،دوراً ملحوظ ًا
ف���ي الس���نوات األخي���رة :صحاف ّي�ي�ن ،مذيعي
تلفزيون ،ك ّتاب مقاالت ،روائ ّيني ،سينمائ ّيني،
مس���رح ّيني ،أو قادة طالب ّيني .وهؤالء جميعاً،
بنس���بة أو أخرى ،وبحس���ب تعري���ف أو آخر،
مث ّقفون .وقد أهني كثي���رون منهم على أيدي
ثم بدا
رجال الش���رطة وصغار البيروقراط ّي�ي�نّ ،
العالج لـ»الهس���تيريا» التي أثاروها خليط ًا من
املوسعة
جزرة السلع االستهالك ّية وعصا الرقابة ّ
واملعممة.
ّ
لكن
التهديد بالعنف كان غالب��� ًا ضمن ّياًّ ،
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عدم اضطرار السلطة إلى ممارسته بشكل صريح
ومعل���ن زاد الش���عور باملهان���ة اجلمع ّي���ة .فم ّرة
أخرى ،وكما ف���ي  1938ثم ُ ،1948جعلت
تشيكوس���لوفاكيا متواطئ���ة م���ع هزميتها .ولم
« ُيس��� َت َعد النظام» ،حس���ب اللغة الرسم ّية ،إ ّال
في  1972حني ُحمل الشعراء وك ّتاب املسرح
عل���ى تنظيف النواف���ذ والقرمي���د ،بعدما ُطرد
ّ
الط�ل�اب األكثر اعتراض ًا واألعل���ى صوتاً ،فيما
كانت مل ّفات البوليس محش��� ّوة بـ«اعترافات»
مفي���دة ،وكان الش���يوع ّيون اإلصالح ّي���ون قد
منفي.
ُبدّ دوا ما بني راضخ مستسلم أو ّ
وف���ي بل���دان الكتل���ة ظه���رت عالم���ات
احتج���اج .فف���ي  28آب  1968حصل���ت
حتتج
تظاه���رات في الس���احة احلمراء مبوس���كو ّ
ضمت
على احت�ل�ال تشيكوس���لوفاكيا ،وقد ّ
بافيل ليتفينوف ،حفيد وزير خارجية ستالني،
الروائ���ي الس���وفياتي
والريس���ا داني���ال زوج���ة
ّ
ّ
املس���جون .وقد ُحملت الوحدات العس���كر ّية
األوروب ّي���ة الش���رق ّية التي ش���اركت ف���ي الغزو
عل���ى االعتق���اد بأنّه���ا تداف���ع ع���ن البلد ضد
لكن في وقت
غزاة أمل���ان غرب ّيني وأميرك ّي�ي�نْ .
الحقُ ،س���حب بهدؤ بعض هذه الوحدات ،إذ
تراجعت الثقة بهم ،ال س ّيما الق ّوات الهنغار ّية
التي احت ّلت س���لوفاكيا ومترك���زت فيها .وفي
بولندا حف���ز القمع في براغ عل���ى احتجاجات
طالب ّية كما أطلق يد السلطات في إخضاعها.

وفي نيسان  ،1969وفي ريغا عاصمة التفيا،
أش���علت طالب���ة يهود ّي���ة ،هي إليا ريبس���ت،
نفس���ها لك���ي تلف���ت االنتب���اه إل���ى املعامل���ة
السوفيات ّية لدوبتشيك.
أ ّما مواقف التشيك والسلوفاك ،وهم حتى
ذاك الوق���ت بني أكثر أمم الكتلة تأييداً للروس،
فتغ ّيرت كثيراً وإن مت احتواء هذا ك ّله بسهولة.
فالكرمل�ي�ن أثب���ت ما أراد إثباته م���ن أن الدول
االش���تراك ّية الش���قيقة لن تكون لها إ ّال س���يادة
أي تذبذب في احتكار احلزب
مح���دودة ،وأن ّ
للسلطة قد يس���تحضر ّ
ال عس���كر ّياً .أ ّما
تدخ ً
الالشعبية في الداخل أو اخلارج فليست سوى
ثم���ن تافه ُيدفع مقابل االس���تقرار .على أنّه لم
يعد ميك���ن الزع���م أن الش���يوع ّية تنهض على
موافقة ش���عب ّية أو على شرع ّية حزب ُمص َلح أو
حتى على دروس التاريخ.
بلغ���ة أخرى ،ما عادت الش���يوع ّية تتط ّلب
غطاء ثقاف ّياً ،وال عاد في وس���ع املث ّقفني ،أو في
رغبتهم ،أن ّ
يغطوا الشيوع ّية.
فاخلديع���ة القائل���ة إنّه���ا قابل���ة لإلص�ل�اح
س���يء ،وإن مثاالت
بينم���ا الس���تالين ّية عارض ّ
التعدّ د ّي���ة الدميقراطية تقب���ل التعايش مع بنى
اجلماع ّي���ة – هذه اخلديعة س���حقتها الد ّبابات
ف���ي  21آب  ،1968ولم تتماثل إلى الش���فاء
بع���د ذاك .فألكس���ندر دوبتش���يك وبرنام���ج
عمل���ه ما كان���ا بداية بل كان���ا النهاية :ذاك أن
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الراديكال ّي�ي�ن واإلصالح ّيني ك ّفوا عن النظر إلى
احل���زب احلاكم بوصفه ما يح ّقق طموحاتهم أو
ينقل مش���اريعهم إلى الواق���ع .لقد ماتت روح
الش���يوع ّية ولم تبق على قي���د احلياة إ ّال بفضل
الق ّوة املمزوجة بالقروض األجنب ّية ،وقد استم ّر
املؤجل حتى .1989
هذا املوت ّ
أ ّم���ا الثقافة في أوروب���ا الغرب ّية ،ومن خالل
رموز بارزة في اليس���ار ،فاس���تكملت طالقها،
التشيكوس���لوفاكي ،مع
حت���ت وط���أة احل���دث
ّ
الش���يوع ّية في س���ائر تالوينها ،وشرعت تته ّيأ
لتصنيفه���ا لون ًا آخ���ر م���ن أل���وان التوتاليتار ّية
فحسب.
حازم صاغية

