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مكتبة

الشيوعية والثقافة:
طالق ُم ّر بعد زواج حميم ()2-1
Tony Judt
Postwar: A History of Europe Since 1945

يالحظ الكاتب واملؤ ّرخ توني جوت في كتابه
«ما بع���د احلرب-تاريخ أوروبا منذ  1945أن
معظم مث ّقفي أوروبا البارزين ،في غربها وليس
في الوس���ط والشرق فحس���ب ،كانوا مع نهاية
احلرب العامل ّية الثانية ف���ي ثالثيناتهم أو مطالع
يص���ح هذا ،مث�ل�اً ال حصراً ،في
أربعيناته���م.
ّ
جون بول س���ارتر وسيمون دوبوفوار الفرنس ّيني
اإليطالي .وهو عمر
صحته في ألبرتو مورافي���ا
ّ
ّ
تالؤم���ه املث���ل العلي���ا ،فض ً
ال ع���ن البحث عن
ونقي للعال���م وما في���ه .وكثيراً
تأوي���ل كام���ل ّ
ما واكب احلماس���ة العارم���ة للتغيير ،عند ّ
جل
املث ّقفني الراغبني في إحراق هذا العالم «املل ّوث
ٌ
الطبقي ألصحابه
خجل باملوقع
والبورجوازي»،
ّ
ّ
املمجدة التي ُيف َترض بها،
قياس��� ًا بالبروليتاريا ّ
حس���ب األبجد ّية املاركس��� ّية ،أن تقود اخلطى
إلى املستقبل.

أ ّم���ا أوروبا الش���رق ّية والوس���طى فاختلفت
الروسي األحمر إلى بلدانها
جلهة دخول اجليش
ّ
وإقامته أنظمة ش���يوع ّية فيها .هكذا س���ريع ًا ما
تُرجم���ت املواقف النظر ّية والعا ّم���ة بامتحانات
محدّ دة جنم عنها إبداء احلماس���ة الثقاف ّية لذاك
اجلي���ش واألنظم���ة الت���ي ينش���ئها .وكان م���ن
العوامل األخرى ملبايعة قوى اليس���ار وس���ندها
حّ
اإلحس���اس امل ّر بالناز ّية التي
الس���وفياتي
االتاد
ُ
ّ
احت ّل���ت عدي���د البل���دان األوروب ّية الوس���طى،
وبعدائه���ا اجللف للثقاف���ة واملث ّقفني ،مصحوب ًا
السوفياتي في
بشعور من االمتنان حيال الدور
ّ
األملاني.
تخلي���ص تلك البلدان من االحت�ل�ال
ّ
لكن املشاعر املذكورة وجدت أيض ًا ما يرفدها
ّ
أوروبي مفاده التبرم من ال ُنظم احملل ّية
في تقليد
ّ
التقليد ّية ،بأبرش��� ّيتها الض ّيق���ة وأفقها احملدود
ثقاف���ي بقدر ما
حس
اللذي���ن ال يخاطب���ان ّ
أي ّ
ّ
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يستحضران االحتقار حياله.
والنضالي
الش���يوعي
إلى ذلك ،ففي الوعي
ّ
ّ
مل���ا بعد احلرب ،كانت احلكمة الس���ائدة ،كما
ع ّبر عن ذلك ش���يزالف ميل���وش ذات م ّرة ،أن
املث ّقفني ليس���وا مطالبني ب���أن ّ
يفكروا ويحدّ دوا
«الصح» و«اخلطأ» وطريق االنتقال
الفارق بني
ّ
املمك���ن من هذا إلى ذاك ،ناهي���ك عن التج ّرؤ
على احمل ّرم والتش���كيك بـ»البديه ّيات» .فهذه
مهم���ة فائضة عن املث ّقفني ،فض�ل�اً عن تعاليها
ّ
املهم���ة املنوطة
عل���ى اجلماهير والش���عب .أ ّما ّ
بهم فأن يفهموا م���ا يجري حولهم ويلتزموا به
بأن يكونوا «ضدّ » ّ
اخلط اآلخر ،أي أن يكونوا
تقن ّي���ي مواقف .وب���دا هذا ،رغ���م تناقضه مع
الوظيف���ة املفترضة للمث ّقف ،مقبو ًال ألس���باب
في عدادها أن الذين خرجوا من احلرب العامل ّية
الثاني���ة لم يخرج���وا من حرب ّيته���م وأخالق ّيتها
االس���تقطاب ّية واحلدّ ّي���ة التي نقلوه���ا إلى احل ّيز
الثقافي .هكذا ص���ارت الثقافة «جبهة» تقف
ّ
في مواجهة «جبهة» أخرى.
بي���د أن احل���رب الب���اردة زادت في ش���عور
مث ّقفي أوروبا الوس���طى بالعطالة :فال موسكو
معن ّية بتجاربهم ومناذجهم ،وال أوروبا الغرب ّية،
عم���ا يجري عندهم،
املفصول���ة عنهم والغافلة ّ
مكترث���ة بنتاجاته���م .وفي ه���ذا املعنى كتب
الروماني ميرس���يا إيلياد في  1952مبا ال يخفى
ّ
م���ن انزع���اج وم���رارة« :أال تدرك أوروب���ا أنها

تع ّرض���ت لإلخص���اء ببتر جزء م���ن حلمها؟».
ثقافي
وكان أن إس���هامات بل���دان ذات تقليد
ّ
عريق ،كبولن���دا وهنغارياُ ،وضعت في ثالجة
أو ُحذفت من واقع املمارسة الثقاف ّية في العالم.
وإذا بأوروب���ا الوس���طى الغرب ّي���ة الناطق���ة
باألملان ّية ،والتي كانت مح ّرك الثقافة األوروب ّية
ف���ي الثل���ث األ ّول من القرن العش���رينّ ،
تكف
الثقافي .ففيين���ا ،رغم وقوعها
عن االش���تغال
ّ
تش���ع
في «العالم احل ّر» ،لم تعد تس���تطيع أن
ّ
على الش���رق ،بل غدت عاج���زة عن أن تضيء
نفس���ها :ذاك أن انحس���ارها كان ق���د ب���دأ مع
انهي���ار إمبراطورية آل هابس���بورغ في .1918
الثقافي مما
املادي ناهيك عن
وق���د ضربها الفقر ّ
ّ
تعاظم بعد اندماجها في أملانيا الناز ّية.
فالفالس���فة والرياض ّي���ون والعلم���اء
واالقتصاد ّي���ون النمس���اويون ،مثله���م مث���ل
معاصريه���م الهنغار ّي�ي�ن ،إ ّما هرب���وا إلى املنافي
ف���ي أوروب���ا الغرب ّي���ة وأمي���ركا أو تعاون���وا م���ع
الس���لطات الناز ّية أو ُقتلوا .أ ّما أملانيا نفس���ها،
املنارة األعظم ألوروبا الوس���طى ،فباتت مد ّمرة
روح ّياً ،وبالطبع ما ّد ّياً ،بسبب الهجرة الثقاف ّية
الواس���عة بعد  1933التي لم تت���رك وراءها إ ّال
املتعاونني بصورة أو أخرى.
«النازي» مارتن هايدغر
فحالة الفيلسوف
ّ
لم تكن اس���تثنائ ّية ،مع أنّه���ا فريدة فقط جلهة
الفكري .وهناك عش���رات آالف
حجم هايدغر
ّ
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صح
املع ّلمني واإلعالم ّي�ي�ن وصغار املث ّقفني ممن ّ
فيهم الس���لوك ه���ذا نفس���ه .وزاد في إضعاف
أملانيا الثقاف ّية ،بعد احلرب ،انشطارها أملانيتني،
إحداهم���ا ّ
األملاني
تؤك���د أنّها وريث���ة املاض���ي
ّ
م���ي
«اجل ّي���د» ،أي املناه���ض للفاش��� ّية والتقدّ ّ
واملس���تنير .وكثي���رون م���ن املث ّقف�ي�ن والف ّنانني
وج���دوا حينذاك م���ا يغريهم في دعم الش���طر
الشرقي والعيش فيه .ذاك أن األخير ذهب أبعد
ّ
النازي
كثيراً م���ن أملانيا الغرب ّية في إدانة املاضي
ّ
ورحب رسم ّيوه الشيوع ّيون باملؤ ّرخني
َ
وجلدهّ ،
واملس���رح ّيني والسينمائ ّيني الذين أرادوا تذكير
جمهورهم بتلك احلقائق السوداء.
وق���د كان من أس���باب احلماس���ة الرس���م ّية
الستقبال هؤالء ّأن املث ّقفني األملان ميلكون قدرة
عل���ى مخاطب���ة األوروب ّيني الغرب ّي�ي�ن ال ميلكها
الرومان ّي���ون أو ح ّت���ى البولند ّي���ون والتش���يك
األكثر أوروب ّي���ة .وهم ،من جانبه���م ،اطمأنوا
إلى أن في وسعهم العودة غرب ًا إذا سارت األمور
على غير ما يرام ،وعلى هذا النحو ظ ّلت احلال
فع�ل�اً ح ّتى  1961ح�ي�ن بني اجل���دار .هكذا
املس���رحي الكبير برتولت بريخت ،مث ً
ال ال
ق ّرر
ّ
حصراً ،العيش في الشرق ّية.

تشكيك باخلرافات
لكن
هذه هي األعذار ملث ّقف���ي ما بعد احلربْ .
ش���يئ ًا فش���يئ ًا راحت األمور تتغ ّير ،إذ حس���ب
م���ا كتب الحق��� ًا ميلوف���ان دجيالس ،املنش���قّ
اليوغوس�ل�افي الكبي���ر وأحد أوائل املنش��� ّقني
ّ
في بل���دان الكتلة« :التوتاليتار ّية ،في البداية،
حماسة وإميان ،وفقط بعد ذاك تصبح ّ
منظمات
وسلطة».
وبالتدريج ،وم���ع قيام األنظمة الش���يوع ّية
واتّضاح م���دى اإلفادة الروس��� ّية التوظيف ّية من
تلك األفكار إلخضاع شعوبهم وبلدانهم ،بدأ
ّ
يش���ككون
املث ّقف���ون ،وكانوا ش��� ّبان ًا يومذاك،
باخلرافات تلك .هكذا لم تعد حتظى بترحيبهم
تل���ك الدوغم���ا الثنائ ّية الش���هيرة التي صاغها
نظري س���تالني األ ّول ،بعد ،1948
غدانوف،
ّ
عن «ثقافتني» متناحرتني ،س ّيما إصرارها على
ضرورة اتّخاذ مواقف صائبة في ّ
كل ش���يء من
علم النبات إلى الشعر.
واالنزعاج بدا أقوى في البلدان الكاثوليك ّية
الهابسبورغي،
التي كانت س���ابق ًا حتت احلكم
ّ
إذ ه���ي لم متلك نفس تقلي���د الطاعة واالنتظام
األرثوذكس���ي.
الس�ل�افي
ال���ذي عرف���ه العالم
ّ
ّ
فمث ّقف���و أوروبا الوس���طى أولئك كان���وا ،منذ
الق���رن التاس���ع عش���ر ،وتبع��� ًا النفتاحهم على
أفكار الثورة الفرنس��� ّية ،قد اعت���ادوا التحدّ ث
بلس���ان «الش���عب» و«األ ّم���ة» و«احلر ّي���ة»،
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ث���م ،حتويله���م إل���ى ناطق�ي�ن
فأرعبه���م ،م���ن ّ
بلس���ان نظام وأجهزة .وهذا ناهيك عن تعاظم
تعريضهم للقمع ،الثقيل منه واخلفيف ،ألنّهم
«كوزموبوليت ّي���ون» أو «يهود» أو «طفيل ّيون»
ممّ���ا كثر االتّهام به ف���ي العقد األخير من احلكم
الستاليني.
ّ
ومع وفاة «أب الشعوب» ،في  ،1953كان
الش���يوعي حتى
الثقافي
قد هزل كثيراً التقليد
ّ
ّ
في بلد كتشيكوس���لوفاكيا كان الش���يوع ّيون
أي مكان آخ���ر من بلدان
في���ه أقوى منه���م في ّ
«املعس���كر» .وهن���اك ب���دأ مبكراً الس���عي إلى
«جتديد» االش���تراك ّية أو «إصالحها» ،الشيء
ال���ذي وج���د تتويج���ه الالح���ق ع���ام ،1968
م���ع «ربيع براغ» ال���ذي قاده أمني ع���ام احلزب
الش���يوعي ألكس���ندر دوبتش���يك .كذلك لم
ّ
يعد التناقض قائم ًا بني الش���يوع ّية وخصومها،
على ما أش���اعت الصورة الرسم ّية واحلزب ّية ،بل
بني النظم الشيوع ّية واجلميع.
وفي رصد توني ج���وت لهذه العمل ّية بعد
ثم
احل���رب العامل ّية الثاني���ة ،أي عمل ّي���ة القران ّ
الط�ل�اق ب�ي�ن املث ّقفني والش���يوع ّية ،وصو ًال إلى
تشيكوس���لوفاكيا ُ ،1968يس���تعاد موق���ف
العدي���د م���ن مث ّقف���ي فرنس���ا ،قبي���ل احل���رب
الباردة وإ ّبانها ،من س���تالني والنظام الش���يوعي
الس���وفياتي وما تف ّرع عنه من أنظمة في بلدان
ّ
الكتلة الشرق ّية السابقة.

تاريخي محدّ د
وهذا ما لم يخرج عن سياق
ّ
لعب فيه املوقف من العنف دوراً مركز ّياً :فرغم
الهزمي���ة واخلض���وع املذلّني لفرنس���ا ف���ي احلرب
العامل ّية الثانية ،ونظام اجلنرال بيتان في فيشي،
ث���م اإلذع���ان ،ف���ي س���نوات م���ا بع���د احلرب،
ألمي���ركا وبريطانيا ،كان���ت الثقافة الفرنس��� ّية
مبثاب���ة ال���ر ّد عل���ى هذا ك ّل���ه والتعوي���ض عنه،
ح ّتى بدت باريس ،في تش ّبعها باأليديولوجيا
ووضع
وبس���جاالتها ،عاصم���ة أوروبا آن���ذاك.
ٌ
السياس���ية
كهذا جعل التزام املث ّقفني باخليارات
ّ
احل���ا ّدة ،ممّا ذهب بعضهم بعي���داً فيه ،حتصيل
حاصل .وفع ً
ال لم يكن هناك أكثر من مس���ألة
السياسي ،ممّا لم يقتصر على يسار ّييهم
العنف
ّ
فحسب ،مرآ ًة وتعبيراً عن ذلك.
فإميانوي���ل مونيي���ه ،مث�ل�اً  ،رئي���س حتري���ر
الفك���ري النافذ
مجلة «إس���بري» وذو احلضور
ّ
في األوس���اط املس���يح ّية ،رأى ف���ي ّ 1949أن
الطبقي
م���ن النفاق معارضة العن���ف أو الصراع
ّ
حني يمُ ���ا َرس «العن���ف األبيض» عل���ى ضحايا
الرأس���مال ّية ّ
كل ي���وم .وكان من الس���هل على
بلد ش���ديد االنقسام واالس���تقطاب ،أق ّله منذ
الثورة الفرنس��� ّية ،أ ّال يعثر في تقاليده الفكر ّية
والثقاف ّي���ة عل���ى ما يع��� ّزز النظرة ه���ذه :روت
جورج س���اند ،مثالً ،عن نزه���ة قامت بها على
الس�ي�ن في  1835مع صديق كان يشدّ د على
أهم ّية الث���ورة البروليتار ّي���ة الدمو ّية ،إذ «فقط
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حني يجري السني وقد صار أحم َر اللون ،وحني
حتترق باريس ويحتل الفقراء موقعهم الصائب،
يعما».
ميكن للعدالة والسالم أن ّ
وبع���د قراب���ة قرن حت���دّ ث كات���ب املقاالت
االنكلي���زي بيت���ر كوان ّ
ّي���ل ف���ي مجل���ة «ني���و
ّ
ستايتسمان» عن «العبادة شبه املَ َرض ّية للعنف
الت���ي يبدو أنه���ا تس���يطر عل���ى الكثيرين من
الك ّت���اب الفرنس���يني» .عم�ل�اً به���ذا التقليد،
الراديكالي
سياس���ي احلزب
أعلن ادوار هيريو،
ّ
ّ
املس���ن ورئيس اجلمع ّية الوطن ّية حتى وفاته في
ّ
 ،1957ف���ي إحدى مناس���بات االحتفال بعيد
التحري���ر ،أن احلي���اة السياس��� ّية الطبيع ّي���ة ل���ن
حمام
ميكن استرجاعها قبل «أن مت ّر فرنسا في ّ
دموي».
ّ
تبرير القسوة
فحينما أص ّر س���ارتر ومعاصروه على أن العنف
الش���يوعي شكل من «اإلنس���ان ّية البروليتار ّية»
ّ
وأنّه «و ّالدة التاريخ» ،لم يكن بالغ االستثنائ ّية
الثوري ه ّيأت
لكن األلفة مع العنف
ّ
أو الفرادةّ .
املث ّقفني مس���بق ًا للنظر بإيجاب ّية وباعتذار ّية إلى
الس���وفياتي للقس���وة .فف���ي تعليقه،
التبري���ر
ّ
ّ
االستعراضية
مثالً ،على محاكمة سالنس���كي
في تشيكوس���لوفاكيا عام���ي  1952و1953
(حي���ث اتُّه���م بع���ض الش���يوعيينّ الناقص���ي
الس���تالين ّية بالتيتو ّي���ة والكوزموبوليت ّي���ة

والتروتس���ك ّية ال���خ )...ق���ال مارس���يل بيجو
ملج ّلة سارتر «األزمنة احلديثة» ،إن ما من خطأ
ف���ي أن يقتل املرء خصومه السياس��� ّيني .وكال
املث ّقفون الفرنس��� ّيون الذين زاروا بلدان الكتلة
الش���رق ّية ،فيما الش���يوع ّية قيد البن���اء ،املدائح
الغنائ ّية ملا يجري هناك:
والس���وريالي الكبير بول
هكذا قال الش���اعر
ّ
إيلوار ،وهو يتحدّ ث في بوخارست في تشرين
األ ّول (أكتوبر) « :1948جئت من بلد لم يعد
أحد فيه بعد اليوم يضحك ،وما من أحد يغ ّني.
فرنس���ا في ّ
الظل .لك ّنكم أنتم اكتشفتم إشراق
شمس السعادة» .وبعد سنة في هنغاريا قال هو
نفسه« :في أعوام قليلة ستغدو السعادة القانون
األعل���ى» .ولئن كان إيلوار ش���يوع ّياً ،فعواطفه
هذه انتش���رت ب�ي�ن مث ّقفني وف ّنان�ي�ن كثيرين لم
ينضموا أبداً إلى احلزب.
ّ
الش���يوعي
وف���ي  ،1948بع���د االنق�ل�اب
ّ
الشهير على الدميقراطية في تشيكوسلوفاكيا،
ب���دت س���يمون دو بوف���وار ّ
متأك���دة م���ن ّأن
الش���يوع ّيني يس���يرون على الطري���ق إلى النصر
ف���ي ّ
كل م���كان .وكان معاصره���ا ب���ول نيتزان
قد كتب ،قبل عدّ ة س���نوات ،أن الفيلس���وف
الثوري ال يستطيع أن يكون ف ّعاال إ ّال إذا اختار
ّ
الطبق���ة الت���ي حتمل الث���ورة فيما الش���يوع ّيون
ه���م ممثّل���و تلك الطبق���ة .هكذا ب���دا املث ّقفون
ّ
«صف
امللتزم���ون مضط ّري���ن أن ينح���ازوا إلى
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بغض النظر عن ّ
التقدّ م والتاريخ» ّ
كل اعتبار.
والراه���ن أن أهم ّي���ة املس���ألة الش���يوع ّية
لدى املث ّقف�ي�ن هناك ارتبط���ت بحضور احلزب
الفرنس���ي :صحيح ّأن عضو ّيته لم
الش���يوعي
ّ
ّ
ضمها احلزب
تك���ن في حج���م العضو ّية الت���ي ّ
اإليطالي ،غير أن الش���يوع ّيني الفرنس ّيني جنحوا
ّ
ف���ي نيل  28في املائة م���ن األصوات االنتخاب ّية
الفرنسي ،وأيض ًا على
لكن احلزب
في ّ .1946
ّ
اإليطالي ،كان قليل التعاطف أو عدميه
عكس
ّ
مع املث ّقفني .وبينما كان املث ّقف بامليرو تولياتي
يقود الش���يوع ّيني الطليان ،تولّى موريس توريز
م���ن  1932حتى وفاته في  ،1964وهو عامل
مناج���م ض ّي���ق األفق حت��� ّول بيروقراط ّي��� ًا حزب ّياً،
أه���م ميزات
قيادة ش���يوع ّيي فرنس���ا .وكانت ّ
توريز ،في نظر ستالني ،أنّه ُين ّفذ ما ُيطلب إليه
من دون أسئلة.
أبع���د م���ن ه���ذا جميع���اً ،أن احملاكم���ات
املسرح ّية في أوروبا الشرق ّية ناقشها املث ّقفون في
باريس بحدّ ة اس���تثنائ ّية ،ودافع بعضهم الكثير
عنه���ا ،خصوص��� ًا أن العديدين م���ن ضحاياها
الش���يوع ّيني الذين أودت بهم الستالين ّية كانوا
قد عاشوا وعملوا في فرنسا .فالسلو راجيك،
مثالً ،كان انتقل إليها بعد انتهاء حرب إسبانيا
األهل ّية في  ،1939وأرثر لندن س���بق أن عمل
م���ع املقاوم���ة الفرنس��� ّية ،فيم���ا عاش ترايش���و
ّ
كوس���توف طوي ً
كموظف في
ال ف���ي باري���س،

السفارة البلغار ّية ،قبل أن ُيعتقل في صوفيا.
ال ب���ل ُجعل���ت باري���س نفس���ها مس���رح ًا
حملاكمت�ي�ن سياس��� ّيتني واكبت���ا م���ا يج���ري في
البلدان الش���رق ّية :ففي  ،1946نش���ر فيكتور
كرافش���نكو ،وه���و موظ���ف
س���وفياتي انش���قّ
ّ
وه���رب ،قبل عام�ي�ن ،إلى الوالي���ات امل ّتحدة،
ّ
«اخت���رت احلري���ة» .وق���د
مذكرات���ه بعن���وان
ُ
أثارت نقاش��� ًا ح���ا ّداً حول التصفي���ات والقمع
ف���ي موس���كو ونظ���ام معس���كرات التجميع أو
«الغ���والغ» .وف���ي تش���رين الثان���ي (نوفمبر)
الش���يوعي النظر ّية
 ،1947ر ّدت مج ّلة احلزب
ّ
«لي ليتر فرانس���يز» بسلسلة مقاالت ّ
تؤكد أن
كتاب كرافش���نكو مجموعة أكاذيب فبركتها
لكن في نيسان (إبريل)
املخابرات األميرك ّيةْ .
 ،1948س���اق كرافش���نكو املج ّلة إلى احملكمة
فتح ّولت الدعوى محاكمة تواصلت أش���هراً.
الش���يوعي ع���دداً هائال
يومها حش���د احل���زب
ّ
لكن
م���ن املث ّقف�ي�ن الذي���ن ش���هدوا لصاحل���هّ ،
كرافشنكو كسب الدعوى.
ثم في تش���رين الثاني  ،1949وبعد أربعة
ّ
أسابيع على إعدام السلو راجيك في براغ ،نشر
روس���يت في «الفيغارو األدب ّية» مناشدة
دفيد
ّ
للمس���اجني الس���ابقني في املعس���كرات الناز ّية
حتقيق���ي يؤ ّديه عن
ك���ي يس���اعدوه في عم���ل
ّ
املعس���كرات الس���وفيات ّية .وكان رأيه أن تلك
األخيرة ليس���ت مراكز إلعادة التعليم والتربية،
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عل���ى م���ا يزع���م النظ���ام ،بل ه���ي نه���ج وبنية
الس���وفياتي
يتكام�ل�ان مع متط ّلبات االقتصاد
ّ
ونظ���ام العقوبات هناك .وبعد أس���بوع ،وأيض ًا
ف���ي «ل���ي ليت���ر فرانس���يز» ،اتّهم���ه الكاتب���ان
الش���يوع ّيان بيار داكس وكلود مورغان بتلفيق
السوفياتي.
مصادره وتشويه سمعة االتحّ اد
ّ
روسيت إلى
وكما فعل كرافشنكو ،ذهب
ّ
احملكم���ة في دع���وى أنتجت ص���دى ضخماً.
فالكاتب اش���تراكي مل���دّ ة طويلة وق���د م ّر على
احلرك���ة التروتس���ك ّية كم���ا كان م���ن أبط���ال
املقاومة الفرنس��� ّية وسجني املعسكرات الناز ّية،
فض ً
ال عن صداقته لس���ارتر وعيش���ه في أجواء
الثقافي .بذا جاء اتّهام ش���خص كهذا
اليس���ار
ّ
اليساري
الس���وفياتي يقطع مع التقليد
لالتحّ اد
ّ
ّ
واالصطفاف���ات السياس��� ّية يوم���ذاك .وأيض��� ًا
روس���يت الدعوى ،ما أطل���ق بدايات
كس���ب
ّ
التبريري ألفعال موس���كو ،فلم
حت ّول في الوعي
ّ
يتر ّدد موريس ميرل���و بونتي في أن يعترف بأن
«احلقائ���ق مأخ���وذة مع ًا تطرح عالمة اس���تفهام
الروسي».
على معنى النظام
ّ
وه���ي ع ّين���ات وأمثل���ة عل���ى أن املث ّقف�ي�ن
يتعصب���ون للقضايا النضال ّية ،وللحس���م
حني ّ
والعن���ف ،ينتهون مجاف�ي�ن للحقائق وللحر ّية،
تنظيم���ات وأنظم���ةً.
مب ّرري���ن لالس���تبداد
ٍ
وبالطب���ع ،وكما احلال دائماً ،جلأ الش���يوعيون
النق���دي بع���دم
إل���ى ابت���زاز أصح���اب الوع���ي
ّ

مناهضتهم الفاش��� ّية قبل أن ي ّتهموهم بخدمة
املصالح األميرك ّية.
وعن���د تون���ي ج���وت أن جترب���ة املعس���كر
الس���وفياتي مع مث ّقفيه أنتج���ت معاني ُم ّرة لم
ّ
ت ُف ْقها مرار ًة إ ّال جتربة الناز ّية األملان ّية مع املث ّقفني.
ُ
«االنشقاق» هذه العالقة:
وفي احلالتني ،س���اد
فهو االنعط���اف الكامل عن الس���ائد والقطيعة
اجلزئي
التا ّمة معه ،نظراً إلى استحالة االنعطاف
ّ
واملس���مى
املع���روف ف���ي األنظم���ة الدميقراطية
ّ
معارضة.
لكن االنش���قاق لم يقتصر عل���ى النظامني
ّ
املذكورين بش��� ّتى تف ّرعاتهما .فقد انش���قّ في
الوقت نفس���ه مث ّقفون عن حركات توتاليتار ّية
وش���به توتاليتار ّية لم ُيق ّيض له���ا أن تصل إلى
الس���لطة .وهذا لئن أعفى املنش ّقني أولئك من
اجلسدي ،غير أنّه لم
عذابات الس���جن والقمع
ّ
ُيعفه���م من معاناة االنفصال عن أجواء نش���أوا
فيها وعن صداقات بنوها داخل تلك األحزاب
التي انش��� ّقوا عنها ،كما ل���م يق ّلل من قيمة ما
أنتجوه إبداع ًا كان أم إسهامات نظر ّية.
وجتربة األح���زاب التي تط���رد مث ّقفيها بعد
دفعه���م إل���ى االنش���قاق ،أو ما يوازي���ه ،قدمية
قدم األح���زاب واملث ّقف�ي�ن :ذاك أن األولى متيل
ّ
واخل���ط الواحد ،بينما
إل���ى فرض الرأي الواحد
اآلخ���رون جتتذبه���م رحاب���ة اآلراء وتعدّ ده���ا،
وحر ّية التجارب وغناها.
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التجربة اإليطال ّية
وهن���ا ال تزال ّ
الش���يوعي
حتتل جتربة احلزب
ّ
اإليطال���ي موقع ًا مم ّيزاً :فالش���يوع ّية ،من جهة،
ّ
وعل���ى عك���س الفاش��� ّية ،ال جته���ر بعدائه���ا
تكوين���ي ف���ي الفاش��� ّية ذات
للثقاف���ة ممّ���ا ه���و
ّ
الالعقالني ،بل ،ف���ي املقابل ،تتباهى
املرتك���ز
ّ
النظري
بثقاف ّيتها املس���تمدَّ ة من متاس���ك بنائها
ّ
االقتصادي
ومن تقصيرها املس���افة بني الصعيد
ّ
وس���ائر األصع���دة ،وفي عداده���ا الثقافة .ومن
جهة أخرى ،كانت الس���مة التي م ّيزت احلزب
اإليطال���ي ع���ن جمي���ع األح���زاب
الش���يوعي
ّ
ّ
الشيوع ّية ،شرق ًا وغرباً ،أن قيادته غالب ًا ما كانت
ف���ي عهدة مث ّقفني .وق���د كان بامليرو تولياتي،
مؤسسي احلزب
مثل أنطونيو غرامشي وس���ائر ّ
قبل عش���رين س���نة ،مث ّقف��� ًا ب���دوره ،بل أذكى
وأعرف القادة واألمناء العا ّمني الشيوع ّيني .وفي
العقد بعد احل���رب العامل ّية الثانية حافظ احلزب
رحب��� ًا باملث ّقف�ي�ن ،إن كأعضاء
عل���ى تقليدهُ ،م ّ
أو كحلفاء وأصدقاء ،س���اعي ًا عل���ى الدوام إلى
ترطيب لغته مبا ال ين ّفرهم أو يثير حفيظتهم.
أ ّم���ا معادلة توليات���ي الش���هيرة فلم تكن،
في ه���ذا املعن���ى ،قليلة الدالل���ة :إنّها «نصف
كروتش���ه ونص���ف س���تالني» ،واأل ّول ،أي
بينيديتو كروتشه ،فيلسوف إيطاليا األبرز في
القرن العش���رين ،ال���ذي قدّ م دمج���ه املم ّيز بني
الهيغل ّية املثال ّية في الفلسفة وبني ليبرال ّية القرن

التاسع عشر في السياسة ،مرجع ًا أخالق ّي ًا جليل
م���ن املث ّقف�ي�ن املناهضني للفاش��� ّية .وق���د تولّى
َ
العمل بهذه املعادلة عدد من القادة الشيوع ّيني

األذكياء واألصغر س ّن ًا من تولياتي ،كجورجيو
أمن���دوال ولوس���يو لومب���اردو وبيات���رو إنغران���و
كاس���وال واميلي���و س���يريني ،وك ّلهم
وكارل���و ّ
وف���دوا إلى احلزب من عالم الفلس���فة واألدب.
انض���م إلى هؤالء رجال ونس���اء
وبع���د 1946
ّ
خ���اب أملهم ورهانهم عل���ى حتويل طموحات
املقاوم�ي�ن وتط ّلعاتهم أثناء احل���رب الثانية إلى
ال علمان ّي ًا وراديكال ّي ًا من غير
حزب يكون بدي ً
أن يكون ماركس ّياً.
لك���ن ف���ي ظ���ل انقس���ام أوروب���ا ّ
وتوط���د
ْ
االس���تبداد ش���رقاً ،تع ّرض���ت قي���ادة توليات���ي
وجهه
وحزب���ه لضغ���وط ح���ا ّدة :فالنقد ال���ذي ّ
الس���وفيات للرف���اق اإليطال ّيني ،ف���ي االجتماع
األ ّول للكومنف���ورم ف���ي أيل���ول (س���بتمبر)
 ،1947كشف عن رغبة ستالني في وضعهم،
ووضع شيوع ّيي فرنسا كذلك ،حتت جناحيه،
ال سياس��� ّي ًا فحس���ب ،بل ثقاف ّي ًا أيض���اً .وهذا
كان يعن���ي حتديداً املطالبة باإلقالع عن التعدّ د
ملصلح���ة تب ّني نظر ّية غدانوف في عدم التوافق
الكلي بني «ثقافت�ي�ن» ،واحدتهما بورجواز ّية
ّ
واألخرى بروليتار ّية.
ومع ّ
تدخل واش���نطن ملصلحة املس���يح ّيني
الدميقراطيني ف���ي انتخابات  ،1948ش���رعت
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الس���ذاجة تتب���دّ ى عل���ى سياس���ة تولياتي في
املؤسس���ات ،ول���م تعد رحب ًة
العمل من ضمن ّ
خيارات���ه ف���ي اإلبق���اء عل���ى املزج بني س���تالني
وكروتش���ه .وهذا ،بدوره ،ما أثار تذ ّمر بعض
املث ّقف�ي�ن الش���يوع ّيني الذين راح���وا مي ّيزون بني
السياس���ي للح���زب وب�ي�ن ممارس���تهم
والئه���م
ّ
لك���ن تولياتي لم يعد يرى
الثقاف ّية املس���تق ّلة.
ّ
األم���ور هك���ذا :فه���و كان قض���ى الثالثينات
ف���ي موس���كو ولعب دوراً ب���ارزاً ف���ي عمل ّيات
الكومنترن اإلس���بان ّية إ ّبان احلرب األهل ّية أواخر
ذاك العقد.
وهم���ا جتربت���ان كانت���ا كافيت�ي�ن لتطوي���ع
وحمله على تق ّب���ل اخلضوع
ُمك ّون���ه
الثقاف���ي ْ
ّ
ألوامر الرف���اق في موس���كو .وبالنتيجة بدا أن
على املث ّقف�ي�ن أن يقبلوا ّ
خط احلزب في األدب
والفن واألفكار ،وإ ّال فما عليهم إ ّال أن يغادروا
ّ
صفوفه .هكذا شهد العامان التاليان مزيداً من
اخلضوع ملوسكو ومزيداً من ابتعاد املث ّقفني عن
حزبه���م ،وهو ما اع ُتبر بداي���ة املذبحة الفكر ّية
التي نزلت بحزب ُعرف باألفكار بقدر ما ُعرف
بالسياسة.
اإليطالي بق���ي أفضل
صحي���ح أن احل���زب
ّ
من غي���ره حيو ّي ًة وإقراراً بفس���حةٍ ما تتم ّتع بها
استقالل ّية الرأي .وهذا إنمّ ا عاد إلى تاريخ البلد
وجتربته م���ع موس���وليني التي جعل���ت املطالبة
باحلر ّي���ة واالس���تقالل ّية مث���ل املطالب���ة بالهواء.

الفاش���ي
فعلى مدى عش���رين س���نة من احلكم
ّ
اس���تهدفت قوم ّية موسوليني ،بني أشياء أخرى
اس���تهدفتها ،الثقافة والنف���وذ األجنب ّيني ،وقد
متاش���ى تفضيلها الثقافة اإليطال ّية مع إجراءات
«حلمايته���ا» ف���ي ميادين الفن واألدب تش���به
اإلج���راءات احلمائ ّي���ة جت���اه الس���لع األجنب ّي���ة
األخرى.
واحل���ال أن كثيرين من املث ّقفني ،ال س��� ّيما
األصغر س ّناً ،كانوا ارتضوا دعم الدولة الفاش ّية
ومس���اعداتها ،خصوص ًا ّأن البديل كان النفي
الش���يوعي البارز
أو اإلس���كات الكامل .ح ّتى
ّ
الحق��� ًا إيليو فيتوريني ،ن���ال جوائز أدب ّية عهد
ذاك ،وكان فيتوري���و دو س���يكا ممثّ�ل�اً معروف��� ًا
في أفالم احلقبة الفاش��� ّية قب���ل أن يصبح ،بعد
احل���رب ،املع ّبر األكب���ر عن الواقع ّي���ة اجلديدة.
الواقع���ي اجلديد ،املخرج
وبدوره ،ف���إن زميله
ّ
روبرت���و روس���لليني ،ال���ذي ج���اءت أفالمه ملا
بعد احل���رب صريحة في ش���يوع ّيتها وتعاطفها
السياس���ي ،كان قبل س���نوات قليلة قد أخرج
ّ
أعم���ا ًال وثائق ّي���ة وأفالم��� ًا قصي���رة ف���ي إيطاليا
موس���وليني مبساعدة من الس���لطات ،وهو في
هذا لم يكن استثناء.
واحلال أن «الدوتش���ي» ،حت���ى إطاحته في
ّ ،1943
ظل احلالة الطبيع ّية لكثيرين لم يعرفوا
نظام ًا آخر غير نظام���ه ،وهو الدرس الذي ك ّرس
املؤسس���ات
قناعتهم اجلدي���دة بأن االبتعاد عن ّ
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الرسم ّية وش���به الرسم ّية شرط شارط للممارسة
الثقاف ّية .هكذا ميكن الق���ول إن دروس التجربة
الفاش ّية أثمرت معاندة لم ّ
متكن القيادة الشيوع ّية
من تنفيذ مذبحتها الثقاف ّية دفعة واحدة .إ ّال أن
املذبحة ،مع هذا ،ابتدأت يومذاك.
وكان ك ّت���اب ومؤ ّرخ���ون كثي���رون ق���د
تناول���وا انط���واء تاري���خ العالق���ة ب�ي�ن الثقاف���ة
الغرب ّية واملاركس��� ّية على فصول عدّ ة متفاوتة.
فاملاركس��� ّية ،ف���ي األصل ،إح���دى بنات تلك
الش���يوعي-
الثقاف���ة .إ ّال أن انتص���ار احل���زب
ّ
البلشفي في روسيا عام  1917وما ترتّب عليه
ّ
توتاليتاري ،خل���ق أولى األزمات بني
م���ن نظام
ّ
روس��� َنة املاركس ّية
الطرفني .فمن جهة ،عملت َ
األوروب���ي ،وهو ما
على تبعيده���ا عن جذرها
ّ
ميكن قراءته في أعمال ماركس��� ّيني إصالح ّيني
ككاوتس���كي ،بل أيض��� ًا ماركس��� ّيني ثور ّيني
ك���روزا لوكس���مبورغ .وم���ن جهة ثاني���ة ،بدأ
األوروبي إلى اكتشاف جذور
الليبرالي
السعي
ّ
ّ
االستبدادي داخل الفكر
املاركس ّية في التقليد
ّ
الغربي نفسه.
ّ
وهذا ما س���ار مب���وازاة انف���كاك العالقة بني
املث ّقفني اليهود ،األمم ّي�ي�ن أو الكوزموبوليت ّيني،
َ
الره���ان على أن
الذي���ن كان أح���د تقاليده���م
تأتي األمم ّي���ة الثور ّية بعالج املس���ألة اليهود ّية،
املاركس���ي الذي انعطف ،على يد
وبني الوعي
ّ
وبوليسي.
قومي
ّ
ستالني ،انعطافة شديدة باتجّ اه ّ

العداء للشيوع ّية
بعد ذاك ،وما بني أواس���ط الثالثينات وأواسط
اخلمس���ينات ،أي م���ا ب�ي�ن قي���ام «اجلبه���ات
الشعب ّية» وسحق ثورة هنغاريا ،مروراً بالصراع
س���جل
ضدّ الفاش��� ّية واحل���رب العامل ّية الثانيةّ ،
الثقاف���ي ،ال س��� ّيما في فرنس���ا ،تقاطع ًا
املن���اخ
ّ
عريض��� ًا ب�ي�ن البيئت�ي�ن الش���يوع ّية والثقاف ّي���ة.
ولربمّ ا حمل اس���م ج���ان بول س���ارتر التلخيص
األب���رز لهذا اللق���اح الذي ع ّززه ع���داء الطرفني
للكولونيال ّي���ة الغرب ّية كم���ا للواليات امل ّتحدة.
بيد أنّه ،وقبل أواسط اخلمسينات ،مع اتّضاح
الطبيعة الستالين ّية وانقشاعها كون ّياً ،متلملت
احلياة الفكر ّي���ة والثقاف ّية في الغرب على إيقاع
س���جالي ال ميكن من دونه فهم احلقبة الالحقة
ّ
البادئ���ة أواس���ط اخلمس���ينات ،أو ه���ذا ،على
ّ
األقل ،ما يراه توني جوت.
واحل���قّ أن الع���داء للش���يوع ّية ق���دمي ق���دم
الش���يوع ّية ذاته���ا ،وه���و متع���دّ د األس���باب
واحلواف���ز .وح ّت���ى إ ّبان احل���رب العامل ّي���ة الثانية
الغربي مع موس���كو ضدّ الناز ّية ،لم
والتحالف
ّ
ّ
تش���كلت على
تفت���ر مناهضة الش���يوع ّية التي
الدوام في كتلة عدمية التجانس متتدّ من أقصى
الفاشي،
التروتسكي إلى أقصى اليمني
اليسار
ّ
ّ
فض�ل�اً عن املؤمن�ي�ن وأش���باه املؤمن�ي�ن .وعدم
يس���هل على املس���اجلني
التجانس هذا كان ما
ّ
مهمتهم.
الشيوع ّيني ّ
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وقد عرفت ،على مدى ثالثني عاماً ،بلدان
كفرنس���ا وبريطانيا مث ّقف�ي�ن محافظني لم يتغ ّير
كرههم للش���يوع ّية .ففيهما ،كما في ايطاليا،
لع���ب ك ّت���اب وأدب���اء كاثولي���ك دوراً ب���ارزاً
ف���ي الس���جاالت املناهض���ة لها ،بينه���م إيفلني
واف وغراه���ام غري���ن الل���ذان مثّ�ل�ا التقليد ّية
لك���ن بينما كانت
الكاثوليك ّي���ة البريطان ّي���ة.
ْ
الوجهة هنا ت ّتخذ ش���كل التصدّ ي للحداثة أو
االنكفاء عنها ،فإن فرنس ّي ًا كاثوليك ّي ًا كفرانسوا
السياسي
مورياك لم يتر ّدد في أن يدخل املعترك
ّ
بصورة مباشرة .وهو ،على مدى تو ّرطه املديد
في الش���أن العام ملا بعد احلرب الثانية ،إذ كتب
بال انقط���اع لـ»الفيغارو« اليوم ّية الفرنس��� ّية)،
حافظ على حججه املك ّفن���ة باللغة األخالق ّية،
جامع ًا بني شديد عدائه للشيوع ّية وبني قدر ال
األخالقوي لـ»القيم الغري ّبة»
بأس به من العداء
ّ
الت���ي ّ
األميرك���ي .وككثيرين
يضخها املجتمع
ّ
م���ن احملافظ�ي�ن األوروب ّي�ي�ن ،لم يك���ن مورياك
مرتاح��� ًا إلى التحالف مع واش���نطن إ ّبان احلرب
الباردة.
لك���ن ه���ذا لم يط���رح أ ّي���ة مش���كلة على
ّ
كالفرنس���ي رميون أرون:
الليبرال ّي�ي�ن الواقع ّيني
ّ
فاألخير ،مثل كثيرين م���ن «احلرب بارد ّيني»،
كان���ت عواطف���ه حي���ال الوالي���ات امل ّتحدة في
منوذجها واقتصادها ،أقرب إلى النقد ّية .غير أن
أرون فهم احلقيقة املركز ّية للسياس���ة األوروب ّية

بع���د احلرب ،وه���ي تداخل صراع���ات الداخل
واخل���ارج :فقد كتب ،مث�ل�اً  ،صيف :1947
«بالنس���بة لألف���راد كما لألمم ف���ي أزمنتنا ،فإن
اخليار الذي يق ّرر ّ
كوني ،وهو
كل ما عداه خيار ّ
جغرافي .فإما أن يكون املرء
في احلقيق���ة خيار
ّ
أراض ُفرض
في نط���اق البلدان احل ّرة وإال فف���ي ٍ
الس���وفياتي ّ
الفظ.
عليها الوق���وع حتت احلكم
ّ
وم���ن اآلن فصاعداً ،على ّ
كل واحد في فرنس���ا
أن يحس���م خياره» ،أو كما طرح املشكلة في
صياغة أخ���رى« :إنه ليس أبداً صراع ًا بني اخلير
والش ّر ،لك ّنه بني ّ
املفضل واملُقرف».
وهك���ذا كان املث ّقف���ون الليبرال ّي���ون وغي���ر
القاري ،كأرون ولويجي
الدين ّيني ،بصنفيهما
ّ
البريطاني كأش���عيا برلني ،أش���دّ
إين���اودي ،أو
ّ
ش���عوراً باالرتي���اح م���ن س���ائر احملافظ�ي�ن حيال
التحال���ف مع أميركا بوصف���ه فرض ًا من التاريخ
عليه���م .واألمر نفس���ه ،ولو في س���ياق مغاير،
يصح ف���ي االش���تراك ّيني الدميقراطي�ي�ن :وهذا
ّ
م���ا عاد جزئ ّي��� ًا إل���ى أن روزفل���ت كان ال يزال
طر ّي��� ًا ف���ي الذاك���رة ،كم���ا أن الكثيري���ن م���ن
الديبلوماس��� ّيني وص ّن���اع الق���رار األميرك ّي�ي�ن
الذي���ن تعام���ل معه���م األوروب ّي���ون كان���وا من
أنصار «النيو ديل» (الصفقة اجلديدة) الذين
أ ّي���دوا قيام الدولة بدور نش���ط في السياس���ات
لكن ذلك جنم أيض ًا
االقتصاد ّية واالجتماع ّيةّ .
عن السياس���ات األميرك ّي���ة ذاته���ا .فالنقابات
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واملخابرات واخلارج ّية األميرك ّية ،سواء بسواء،
العمال ّي���ة واالش���تراك ّية
رأت ف���ي األح���زاب ّ
الدميقراطية املستندة إلى النقابات أفضل عازل
الش���يوعي ،خصوص ًا في فرنسا
في وجه النم ّو
ّ
وبلجيكا .أ ّم���ا في إيطالي���ا فاختلفت اخلريطة
السياس��� ّية إذ راهن األميرك ّيون على املسيح ّيني
الدميقراطيني.
وح ّت���ى أواس���ط ّ 1947
ظ���ل التعويل على
لكن
اليسار غير
الش���يوعي موضوع ًا إشكال ّياًْ .
ّ
بع���د طرد األحزاب الش���يوع ّية م���ن حكومات
فرنس���ا وبلجي���كا وإيطالي���ا ،وخصوص��� ًا بعد
الش���يوعي عل���ى الدميقراطي���ة ف���ي
االنق�ل�اب
ّ
تشيكوس���لوفاكيا في شباط (فبراير) ،1948
اكتمل انفصال ش���يوع ّيي أوروبا واشتراك ّييها،
وحصلت صدام���ات عنف ّية بني نقاب ّيي الطرفني
كم���ا ب�ي�ن ش���يوع ّيني مضرب�ي�ن ورجال ش���رطة
يأمرهم بالقمع وزراء اش���تراك ّيون ،فيما كانت
تنتش���ر في الغرب أخب���ار أوروبا الش���رق ّية عن
اش���تراك ّيني يتع ّرضون لالعتقال .وهذا جميع ًا
ما ح ّول االش���تراك ّيني الدميقراطي�ي�ن في أوروبا
السوفياتي،
الغرب ّية إلى بعض ألدّ أعداء االتحّ اد
ّ
وجعلهم على استعداد لتل ّقي ّ
كل معونة ممكنة
يص���ح هذا ف���ي قادة
م���ن الوالي���ات امل ّتحدة.
ّ
اشتراك ّيني كمثل ليون بلوم في فرنسا وكورت
شوماخر في أملانيا.
على أن اجليل األصغر الذي عاش التحالف

م���ع الش���يوع ّيني ف���ي س���نوات املقاوم���ة وجد
انضم لفترة
املس���ألة أصعب :فألبير كامو الذي ّ
قصيرة في اجلزائر ،إ ّبان الثالثينات ،إلى احلزب
الشيوعي ،خرج من احلرب الثانية بقناعة صلبة
ّ
ش���اركه إ ّياه���ا أبناء جيل���ه عن ض���رورة اإلبقاء
يضم الش���يوع ّيني
على ائت�ل�اف املقاومة الذي ّ
واالش���تراك ّيني واإلصالحية الراديكال ّية من ّ
كل
نوع.
وق���د كت���ب ف���ي  1944م���ن اجلزائ���ر أن
«مناهضة الش���يوع ّية بداية ديكتاتور ّية» .بيد
أن الش���كوك بدأت تساور كامو مع احملاكمات
والتصفي���ات ف���ي فرنس���ا بعد احل���رب ،حينما
الش���يوعي موقف ًا متص ّلباً ،بوصفه
اتّخذ احلزب
ّ
ح���زب املقاوم���ة ،وطال���ب بالع���زل والس���جن
وعقوب���ة املوت لآلالف من املتعاونني احلقيق ّيني
أو املتو َّهمني .وتدريج ًا تعاظمت شكوك كامو
بحس���ن نواي���ا حلفائ���ه السياس��� ّيني ،ح ّتى إذا
أصدر روايته «الطاعون» في  1949ترك لبطله
تا ّرو أن يعلن« :لقد قررت أن أرفض ّ
كل شيء
يجعل الناس ،مباش���رة أو م���داورة ،ميوتون ،أو
يب ّرر اآلخرين الذين يجعلونهم ميوتون».
أي حال ّ
ظل كامو متر ّدداً في إعالن
وعل���ى ّ
خالف���ه م���ع أصدقائه في اليس���ار ،مح���او ًال أن
يوازن ب�ي�ن النقد النزيه للس���تالين ّية وإش���اراته
املتوازن���ة و«املوضوع ّية» للعنصر ّي���ة األميركية
واجلرائ���م األخرى الت���ي تُرتكب في املعس���كر
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لك���ن احملاكم���ات املس���رح ّية في
الرأس���مالي.
ّ
ّ
أوروب���ا الش���رق ّية وامتداداتها في فرنس���ا أنهت
ذلك .وق���د اعترف في مالحظاته الش���خص ّية
قائ�ل�اً « :واحدٌ ممّ���ا ندمت عليه أنن���ي تنازلت
كثيراً للموضوع ّية ( )...أبداً لن أكون ّ
مهذب ًا
م ّرة أخرى».
قب���ل ذلك وف���ي  1947حت���دث ايغناتزيو
س���يلون في مؤمتر جلماعة «القلم» الدولية عن
«كرامة الذكاء وعدم أهل ّي���ة املث ّقفني» ،فأعلن
ندم���ه على صمت���ه وصمت رفاقه م���ن مث ّقفي
اليس���ار« :مثلما تودع الد ّباب���ات في املخازن،
ّ
ال���رف مب���ادئ احلر ّي���ة للجميع
أودعن���ا عل���ى
والكرام���ة اإلنس���انية» .ومث���ل س���يلون الذي
مض���ى في ه���ذا الطري���ق ،مضى كام���و مط ّوراً
النقدي من األوهام «التقدم ّية» ،وهو ما
موقفه
ّ
الثوري في مقالة شهيرة
تت ّوج في إدانته العنف
ّ
له عام  1951تأ ّدت عنها قطيعته مع رفاقه في
الباريس���ي .فعند س���ارتر ،أن الواجب
اليس���ار
ّ
العمال،
األ ّول للمث ّقف
الراديكال���ي أ ّال يخون ّ
ّ
األهم عند كامو ،كما عند سيلون،
أما الشيء ّ
فهو أ ّال يخون نفسه .هكذا ارتسمت بالكامل
خطوط جبهة احلرب الباردة الثقاف ّية.

العداء ألميركا
ويدلّنا توني جوت إل���ى موقع العداء للواليات
امل ّتحدة ف���ي هذه الس���يرورة .فأوروب���ا الغرب ّية
عرف���ت الظاه���رة تل���ك ،وكان أكثر م���ا يلفت
النظر الس���ياق ال���ذي ل ّفها وأحاطه���ا :ذاك أن
األوروب���ي ألمي���ركا إنمّ ا انفج���ر حتديداً
الع���داء
ّ
بعد حتري���ر الوالي���ات امل ّتح���دة لألوروب ّيني من
النازي ،وإ ّبان تقدمي واشنطن
األملاني
االحتالل
ّ
ّ
مس���اعداتها إلع���ادة بن���اء الق���ا ّرة م���ن ضم���ن
«مشروع مارشال» الشهير.
فإذا حكمنا انطالق ًا م���ن هذا املنظور ،قلنا
إن ذاك الع���داء كثي���راً م���ا ّ
يتغذى م���ن اعتداد
بالذات يجعل من غير املقبول اإلقرار مبس���اعدة
أمي���ركا أو االعت���راف بق ّوته���ا وتف ّوقه���ا .ولم
يك���ن مصادف��� ًا أن تتح ّول فرنس���ا إلى املس���رح
األش���دّ احتواء له���ذه املواقف الس���لب ّية ،وهي
عاملي مارس���ته
األكث���ر اعت���داداً بذاته���ا وبدور ّ
من���ذ الث���ورة الفرنس��� ّية في  ،1789كم���ا أنّها
في الوقت نفس���ه البلد الذي غ���زاه هتلر وأذلّه
فيما تُرك لألميرك ّيني والبريطان ّيني أن يح ّرروه.
السوفياتي يومها لهذا
والغريب أن االس���تغالل
ّ
الفرنس���ي ،إنمّ ا
األوروبي ،خصوص ًا منه
الع���داء
ّ
ّ
ترافق مع انتشار س���خافات ورمز ّيات من النوع
الذي ال نزال نشهده اليوم في فرنسا حروب ًا ضدّ
«كوكا كوال» و«ماكدونالدز» و«ستار بكس»
وغيرها.
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لق���د ّ
الثقافي كما
ركزت حمالت اليس���ار
ّ
السياس���ي ،في أوروبا أواخر األربعينات ،على
ّ
الواليات امل ّتحدة .وكان التركيز هذا يشتدّ في
الس���تاليني وفظائعه،
موازاة انكش���اف النظام
ّ
خصوص��� ًا ّأن احل���رب العامل ّي���ة الثاني���ة حملت���ه
عل���ى االمتداد إلى أوروبا الوس���طى والش���رق ّية
وأخضع���ت له ماليني البش���ر وعديد البلدان.
فالوالي���ات امل ّتحدة ومعها أملاني���ا الفيدرال ّية أو
اللفظي
الغرب ّي���ة كانتا الهدف املباش���ر للعن���ف
ّ
والشعبوي.
اليساري
ّ
ّ
وق���د نه���ض التكتي���ك ه���ذا عل���ى فرض ّية
ضمن ّية مفادها أن أميركا ليس���ت ش���عب ّية جدّ اً
الس���خي
ف���ي أوروب���ا الغرب ّية على رغم دعمها
ّ
األوروب���ي ،بل في
االقتص���ادي
إلع���ادة البن���اء
ّ
ّ
بعض األوساط ،بسبب ذاك الدعم .ففي صيف
 ،1947كان أكثر من  60في املائة من البالغني
الفرنس ّيني يظ ّنون أن «مشروع مارشال» يطرح
خط���راً جدّ ّي ًا على اس���تقالل فرنس���ا ويتهدّ ده.
وق���د ذه���ب التش���كيك باألغ���راض األميرك ّية
أبع���د ،تع ّززه بداي���ات التدهور ف���ي العالقات
الدول ّي���ة وما اس���تج ّرته من مخاوف ،ال س��� ّيما
م���ع اندالع احلرب الكورية ع���ام  .1951لهذا
فإن التهم الشيوع ّية املفبركة عن أن األميرك ّيني
يستعملون أسلحة بيولوج ّية في كوريا وجدت
في باري���س ّ
كل اآلذان الصاغية واس���تحضرت
كا ّفة التنديدات املالزمة.

واحل���ال ّأن اخلوف من الس���يطرة األميرك ّية
ومن االنتقاص من س���يادات دول أوروبا جذب
مي».
الكثيري���ن يومها إل���ى املعس���كر «التقدّ ّ
فبالقي���اس إلى فق���ر الدول املذك���ورة ودمارها،
املالي على واش���نطن ،بدت أميركا
واعتمادها ّ
هيول ّي���ة اقتصاد ّي ًا وف���ي الوقت نفس���ه ظالم ّية
ثقاف ّياً.
وه���و ّ
مركب قاتل لم ُيع���دَ م تعبيراته :ففي
تش���رين األ ّول  ،1949أي ف���ي الس���نة الثانية
لـ»مش���روع مارش���ال» ،وم���ع وضع اللمس���ات
الثقافي
األخيرة على حلف الناتو ،أخبر الناقد
ّ
الفرنس���ي بيار إميانويل ق ّراء جريدة «لوموند»،
ّ
في عب���ارة ص���ارت ش���هيرة الحق���اً ،أن هد ّية
أمي���ركا الكبرى ألوروبا ما بعد احلرب ليس���ت
الذك���ري ودف���ع أرض
س���وى ...القضي���ب
ّ
س���تاندال إلى أن تعب���د القضيب! وبعد ثالث
س���نوات ّ
ذكر مح ّررو مج ّلة «إسبري» املسيح ّية
ق ّراءه���م بـ»أننا ّ
حذرنا من���ذ البداية من املخاطر
الوطني ثقافة
الت���ي تطرحها على جودة وضعنا
ّ
الذهن���ي
أميرك ّي���ة تهاج���م ج���ذور التجان���س
ّ
واألخالقي لشعوب أوروبا».
ّ
في غضون ذلك كانت سلعة أميرك ّية سا ّمة
تنتش���ر في القا ّرة األ ّم :فب�ي�ن  1947و1949
أنش���أت ش���ركة «كوكا ك���وال» معام���ل تعبئة
في هولندا وبلجيكا ولوكس���مبورغ وسويسرا
وايطالي���ا .وصارت أملاني���ا الغرب ّية ،ولم ينقض
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تضم 96
غير خمس س���نوات عل���ى قيامه���اّ ،
مصنع��� ًا كهذا ،كم���ا أضحت الس���وق األكبر
لكن
لـ»الك���وكا» خ���ارج الواليات امل ّتح���دةْ .
بينم���ا أثار األمر بعض االعتراضات في بلجيكا
وايطاليا ،ففي فرنس���ا انطلقت عاصفة عارمة،
ال س��� ّيما ح�ي�ن ذك���رت «لومون���د» أن «كوكا
ك���وال» وضعت هدف ًا لها ه���و بيع  240مليون
قنينة ف���ي  ،1950فكان ذلك مثار اعتراضات
شجعها الشيوع ّيون ّ
محذرين من
مرتفعة النبرة ّ
ّ
ستشكل،
أن خدمات التوزيع التابعة للشركة
للتجسس.
بدورها ،شبكة
ّ
وف���ي افتتاحي���ة لها ف���ي  29آذار (مارس)
 ،1950كتب���ت «لومون���د» أن «ك���وكا كوال
هي دانزيغ الثقافة األوروب ّية» .وكان للضجيج
حول «اس���تعمار كوكا» جانبه الذي ال ُيخفي
خ ّفت���ه ،فس���رت ش���ائعات بأن الش���ركة تنوي
إلصاق شعارها وهو ُمضاء على برج إيفل .غير
أن املش���اعر الكامنة وراء احلمل���ة كانت ثقيلة
وجدّ ّي���ة ،جوهرها رفض ألميركا يتش���ارك فيه
الس���وفياتي
اليس���ار واليمني .فإذا كان االتحّ اد
ّ
يطرح خطراً مباش���راً على أوروب���ا ،فإن أميركا
هي الت���ي تطرح التحدّ ي األبع���د مدى .وهذا
الرأي إنمّ ا ع ّززته حرب كوريا ،خصوص ًا عندما
بدأت واشنطن مبمارسة الضغط إلعادة تسليح
أملانيا الغرب ّية .فقد بات في وسع الشيوع ّيني أن
يهاجم���وا «الناز ّيني الس���ابقني» في بون بتهمة

أن أميركا تدعم تس ّلحهم .وكان األمر مقدّ مة
ل���دورة جدي���دة م���ن الدمياغوجي���ا السياس��� ّية
والدعو ّية التي تبادله���ا الطرفان وحت ّول العديد
من عواصم العالم مسارح لها.
ويتن���اول ج���وت مط��� ّو ًال دور س���تالني.
فباالستفادة من مشاعر العداء للحرب ،وخوف ًا
من شبح «س���يطرة أميركا» ،أطلق الديكتاتور
الش���يوعي ،بعد احلرب العامل ّي���ة الثانية ،حركة
ّ
العاملي .واحلال أنه من���ذ  1949حتى
للس���لم
ّ
وفات���ه ف���ي ّ ،1953
ظ���ل «الس���لم» ركي���زة
اإلستراتيجية الثقاف ّية املعلنة لروسيا.
لقد أنش���ئت حرك���ة «أنصار الس���لم» في
عامل���ي
بولن���دا صي���ف  1948خ�ل�ال «مؤمت���ر
ّ
للمث ّقف�ي�ن» ،وه���و نش���اط م���ا لب���ث أن وجد
م���ا يوازيه ويواكب���ه من امت���دادات في باريس
لكن بوصفها تنظيمات ـ واجهات
ونيويوركْ .
من الن���وع املعروف في األنظم���ة التوتاليتار ّية،
تولّ���ى علم���اء ومث ّقف���ون كب���ار ،كفريدري���ك
جولي���وت ك���وري ،قي���ادة تلك احلرك���ة فيما
بقيت للش���يوعيني الس���يطرة الفعلي���ة عليها،
منسقة مع الكومنفورم.
كما كانت نشاطاتها ّ
وب���دوره فاألخي���رّ ،
املنظ���م ألعم���ال األحزاب
الش���يوع ّية في العالم ،ص���ارت مجلته الصادرة
في بوخارس���ت حتمل ش���عار «من أجل س�ل�ام
دائم ودميقراطية شعب ّية».
وبالفع���ل حص���دت حرك���ة الس���لم جناح ًا
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ملحوظ���اً .فاملناش���دة الت���ي أطلقته���ا ف���ي
س���توكهولم ف���ي آذار « 1950اللجنة الدائمة
العاملي ألنصار الس���لم» ،حصلت على
للمؤمتر
ّ
ماليني ع���دّ ة م���ن التواقيع في أوروب���ا الغرب ّية،
فض�ل�ا عن عش���رات املاليني في بل���دان الكتلة
السوفيات ّية .والراهن أن جمع هذه التواقيع كان
املهمة األساس��� ّية للحركة ،ال س��� ّيما في فرنسا
ّ
حي���ث أحرزت أكبر الدع���م وأقواه .وظهرت،
حتت مظ ّلة الس�ل�امّ ،
منظم���ات واجه ّية أخرى
ّ
الس���وفياتي يقف في
تؤك���د ك ّلها أن االتحّ ���اد
ّ

جانب الس�ل�ام فيما األميرك ّي���ون وأصدقاؤهم
ف���ي كوريا ويوغوس�ل�افيا التيتو ّية واحلكومات
األوروب ّية الغرب ّية هي حزب احلرب.
وق���د وجدت هذه الدعاية اس���تقبا ًال هائ ً
ال
أي انتباه إلى وظيف ّية موقف الشيوع ّيني
من دون ّ
حيال حركات كتلك .فحركة الس���لم لم تكن
غير قاطرة لسياس���ات موس���كو ،ولهذا رأيناها
الس���لمي»
تتب ّنى في  1951ش���عار «التعايش
ّ
انطالق ًا من حت ّول طرأ على إس���تراتيجية ستالني
الدول ّي���ة ،علما بأن الش���يوع ّيني لم ميلكوا غير
الس���لمي :إنهم ،في
االحتق���ار لرفاق طريقهم
ّ
نظرهم« ،بلهاء مفيدون» حسب تعبير للينني.
وبطبيعة احلال اس���تدعت ه���ذه النجاحات
الس���وفيات ّية ،بذريع���ة الس���لم والتخوي���ف من
أميركا ،ر ّداً ثقاف ّي ًا غرب ّي ًا ولو جاء ّ
متأخراً :هكذا
تأسس���ت في  1950في برلني «جبهة» ثقاف ّية
ّ

سمت نفسها «املؤمتر من أجل احلر ّية الثقاف ّية»،
ّ
وجاء الهدف من اختيار برلني ،ال باريس مثالً،
نقل املعركة إلى موسكو مباشرة .وكان للمؤمتر
ه���ذا رعات���ه الثقاف ّي���ون من أصحاب األس���ماء
الكبيرة كبرتراند راسل وبنيتو كروتشه وجون
الكاثوليكي
ديوي وكارل ياسبرز والفيلسوف
ّ
الفرنس���ي جاك ماريتاين .ولئ���ن أضفى هؤالء
املس��� ّنون االحت���رام عل���ى املش���روع ف���إن طاقته
العمل ّي���ة و ّفره���ا جيل أصغر س��� ّن ًا م���ن املث ّقفني
الليبرال ّي�ي�ن والش���يوع ّيني الس���ابقني املتح ّول�ي�ن
ع���ن الش���يوع ّية كأرثر كوس���تلر ورمي���ون آرون
وإيغانتزيو سيلون وسيدني هوك وسواهم.
جبهة أم حكومات؟
لك���ن البائس أن حتوي���ل الثقافة إل���ى «جبهة»
ّ
الثقاف���ي في حض���ن احلكومات
أوق���ع العم���ل
ّ
ومش���اريعها .فاجله���د املب���ذول ف���ي اجلانب�ي�ن
ذه���ب معظمه هدراً وتبديداً .ففي الغرب ،لم
يلبث املش���روع هذا ،املدعوم أميرك ّياً ،أن أنشأ
مكاتب له في  35بلداً وإن ظ ّلت أوروبا مجال
تركيزه ،ال س��� ّيما فرنسا وإيطاليا وأملانيا .وكان
اله���دف جتميع وحتفي���ز املث ّقف�ي�ن للنضال ضدّ
الش���يوع ّية ،خصوص ًا من خالل نش���ر وتوزيع
ّ
مج�ل�ات ثقاف ّي���ة كـ»إنكاونت���ر» ف���ي بريطانيا

و«بروف» في فرنس���ا و«تيمبر بريس���نت» في
ايطاليا و«دير مونا» في املانيا.
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لكن أ ّي ًا من هذه املج ّ
الت لم حترز الكثيرين
من الق��� ّراء ،فيما تباه���ت «إنكاونتر» ،أكثرها
جناح���اً ،ببلوغه���ا  16ألف ق���ارئ في .1958
لق���د حظي «املؤمتر» ،رس���م ّي ًا وعلن ّي���اً ،بدعم
«ف���ورد فاونديش���ن» وضمن ًا وكال���ة املخابرات
املركز ّي���ة (الس���ي أي آي) ،وهو م���ا لم يعرف
به في حينه معظم ناش���طي وك ّتاب املش���روع،
ّ
وظل األمر هكذا إلى أن انكش���ف بعد سنوات
طويلة .مع هذا بقي أن أرون وكوستلر وسيلون
ما كانوا بحاجة للس���ي أي آي كي يكتبوا ضدّ
ال عن أن انتقاداتهم للواليات
الش���يوع ّية ،فض ً
امل ّتحدة لم تتغ ّير ولم ت ّ
ُلطف.
ف���ي املقاب���ل ،خي���ض «النض���ال م���ن أجل
الشيوعي ،على
السلم» ،كما أس���ماه اإلعالم
ّ
«اجلبه���ة» الثقاف ّي���ة عب���ر «معرك���ة الكت���اب»
َ
املعس���كرة).
ُالحظ اللغ���ة اللينين ّية
(حي���ث ت َ
وق���د ظه���رت النش���اطات األول���ى في فرنس���ا
وبلجي���كا وإيطالي���ا ربي���ع  .1950هكذا راح
ك ّت���اب ش���يوع ّيون ب���ارزون كإيلس���ا تريولي���ه
ولوي���س أراغون يقصدون بل���دات ريف ّية نائية
إللقاء محاض���رات وتوقيع كتب لهذا الغرض.
لك���ن هذا لم يخدم القض ّية بدليل أن اثنني من
ّ
الكت���ب األكثر مبيع ًا في فرنس���ا ما بعد احلرب
كانا ألرثر كوستلر «العتمة في الظهيرة» الذي
ب���اع  420أل���ف نس���خة خ�ل�ال 55-1945
و«اخت���رت احلر ّية» ،املذكور أع�ل�اه ،لفيكتور

كرافش���نكو ال���ذي باع  503آالف نس���خة في
الفترة نفس���ها ،وهما من كالسيك ّيات الكتب
الشيوعي.
املناهضة للنظام
ّ
ومن طينة دعائ ّية مشابهة جاءت االستجابة
األميرك ّية ،فتمثّلت في إنشاء «بيوت أميركا»
ضم���ت مكتبات وغرف ًا لق���راءة الصحف
التي ّ
واس���تضافة محاضري���ن ولق���اءات وصفوف��� ًا
لتعلي���م اللغ���ة االنكليز ّي���ة .وف���ي  1955بلغ
ع���دد هذه البيوت  69ف���ي أوروبا ،وفي بعض
بلدانه���ا كان لها وقع مم ّيز :ففي النمس���ا حيث
ش���هدت س���نوات مشروع مارش���ال طبع 134
مليون نس���خة باالنكليز ّية لكتب ُوزّعت على
وطني ،زارت نس���بة معتبرة من السكان
نطاق
ّ
تلك البيوت الس���تعارة كت���ب وقراءة صحف،
كما ح ّلت دراس���ة االنكليز ّية محل الفرنس��� ّية
واللغ���ات الكالس���يك ّية بوصفها اخلي���ار األ ّول
للط ّ
الب الثانو ّيني النمسو ّيني.
لك���ن كمثل ّ
احملط���ات اإلذاعي���ة األميرك ّية
ْ
(وكان «رادي���و أوروب���ا احل��� ّرة» ق���د افتت���ح
ف���ي ميوني���خ بعد ش���هر عل���ى ان���دالع احلرب
الكور ّي���ة) ،كثي���راً م���ا أس���اءت جالف���ة اللغة
الدعائ ّية ومباشرتها إلى برامج «بيت أميركا».
ففي ذروة سنوات املكارث ّية ،جهد مدراء تلك
«البي���وت» إلزال���ة كتب «غير مرغ���وب فيها»
م���ن الرفوف .وكان من الك ّتاب الذين اع ُتبرت
أعماله���م «غي���ر مالئم���ة» ،وهم بالعش���رات،

 | 256الكرمل الجديد |  | 2خريف 2011

ألبرت أينش���تاين وتوماس مان وألبرتو مورافيا
ال عن «مش��� َت َبه
وت���وم باين وهن���ري ثورو ،فض ً
بهم» كجون دوس باس���وس وأرثر ميلر ودشيل
هاميت وأبتون س���نكلير .لقد كانت الواليات
امل ّتح���دة ف���ي «معرك���ة الكت���ب» ،مثلها مثل
روسيا السوفيات ّية ،خصم نفسها األ ّول.
لكن ،حلس���ن ّ
ح���ظ الغ���رب ،كان للثقافة
ْ
الش���عب ّية األميرك ّي���ة ،ال للثقاف���ة الدعائ ّي���ة
والرس���م ّية ،جاذب ّي���ة عجزت سياس���ات احلرب
الباردة عن تلطيخها .وبالفعل بدا الشيوع ّيون
الرس���مي للجاز
قاصري���ن ج���دّ اً ف���ي رفضه���م
ّ
«املتفس���خني» ،حيث
والس���ينما األميرك ّي�ي�ن
ّ
اتّخ���ذوا من املواقف املتش��� ّنجة م���ا ّ
يذكر بآراء
جوزف غوبلز .وبينما راحت الدول الشيوع ّية
«متفسخ»
كفن
في أوروبا الش���رق ّية متنع اجلاز ّ
ّ
و«غريب» ،ع��� ّوض «راديو أوروب���ا احل ّرة» عن
حماقات���ه ب���أن ّ
ب���ث إلى تل���ك البل���دان ثالث
س���اعات يوم ّي ًا م���ن تلك املوس���يقى ،لم تكن
تقطعه���ا إ ّال نش���رة أخبار ملدّ ة عش���ر دقائق ّ
كل
س���اعة .ولئن ّ
متكنت األنظمة التوتاليتار ّية من
الس���يطرة على الس���ينما األميرك ّي���ة وتد ّفقها،
كان���ت لألف�ل�ام األميرك ّية على أوروب���ا الغرب ّية
جاذب ّي���ة ال تُق���ا َوم .وهن���ا ل���م متل���ك الدعاي���ة
الس���وفيات ّية م���ا تنافس في���ه ،وراح يس���ار ّيون
ينجذبون إلى تلك الس���ينما واملوس���يقى ضدّ اً
توجهات أحزابهم.
على ّ

والفن ،وبفعل
وبالفعل ففي مج���ال األدب
ّ
حماقات الس���تالين ّية ،فصل املث ّقفون الغرب ّيون
تصاعدي عن موس���كو.
أنفس���هم على نح���و
ّ
الشعبي األوسع ،راح السوفيات
وعلى النطاق
ّ
يخسرون األرض بس���رعة :ففي ّ
كل مكان ما
عدا إيطاليا ،بدأ التصويت للشيوع ّيني يتراجع
منذ أواخ���ر األربعين���ات ،وصار بع���ض الذين
يص ّوت���ون له���م ال يقص���دون بذل���ك أكثر من
رمزي.
عالمة احتجاج ّ
نيكيتا خروتشوف
ويواكب توني جوت ّ
محطات التر ّدي التي
أصابت العالقة بني الشيوع ّية والثقافة والتراجع
ّ
يحت���ل نيكيت���ا
التدريج���ي لألوه���ام ،حي���ث
ّ
خروتشوف وجتربته موقع ًا مم ّيزاً.
مهم ًا
فقد ب���دا التغيي���ر
الثقافي موضوع��� ًا ّ
ّ
منذ رحيل س���تالني ف���ي  ،1953لقطع الطريق
عل���ى احتم���االت التعبير الصاخ���ب واملتجرئ
على الس���لطة .فورثة لينني ك ّله���م أخذوا عنه
قلقه الشهير من النقد والن ّقاد الذي كان يفوق
قلق���ه من املبادئ .لهذا ف���إن املعارضة الفكر ّية
ّ
بغ���ض النظر عن م���دى صداها في
والثقاف ّي���ة،
احل���زب أو خارج���ه ،ظ ّل���ت مما يثير حساس��� ّية
القادة الشيوع ّيني مبن فيهم خروتشوف.
وبع���د إدانت���ه األول���ى لس���تالني ف���ي املؤمتر
الس���وفياتي عام
الش���يوعي
العش���رين للحزب
ّ
ّ
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الس���وفياتي
 ،1956انتش���ر التفاؤل في االتحّ اد
ّ
بأن الرقابة سوف تسترخي ّ
وخارجه ّ
وأن فسحة
ما سوف تُتاح لالنشقاق والنقد «املدروسني».
وم���ع أن املت���اح كان مدروس��� ًا ج���دّ اً ،بدلي���ل
س���جلت رفض نش���ر رواية
أن الس���نة نفس���ها ّ
بوريس باس���ترناك «دكتور جيفاغو» التي قدّ م
مخطوطته���ا للمج ّل���ة األدب ّية الرس���م ّية «نوفي
مي���ر» ،فإن الكرملني س���ريع ًا ما أقلقه صعود ما
الثقافي.
اعتبره تراخي ًا وحت ّرراً زائداً في احل ّيز
ّ
هك���ذا بدأ التراجع ف���ي  1959بينما إدارة
أيزنهاور  -التي ش���اء أن يقايضها خروتشوف
في العالقات الدول ّية ،فـ»يأخذ» منها مقابل ما
«يعطي» من حر ّيات لشعبه ومث ّقفيه  -تقضي
س���نتها األخي���رة ف���ي البي���ت األبي���ض .وراح
«األمني الع���ا ّم» عامذاك يلقي خطابات عدائ ّية
مدافع��� ًا عن «الواقع ّية االش���تراك ّية» في الفنون
ومهدّ داً ن ّقاده���ا بنتائج وخيمة إذا ما مضوا في
وجهت السلطات
حتدّ يها .وفي الوقت نفس���ه ّ
الروس��� ّية ،أيض ًا ف���ي  ،1959ضربته���ا لرجال
الدين األرثوذكس واملعمدان ّيني ،بعدما ّ
ش���كل
الدين شك ً
الثقافي الذي ُسمح
ال من االنشقاق
ّ
له ،إثر وفاة ستالني ،بشيء من احلر ّية.
أي ح���ال ،كان���ت ّ
كل مقارن���ة ب�ي�ن
عل���ى ّ
خروتشوف وسياس���ته وبني الشيوع ّية الصين ّية
وسياس���تها تعمل على تخفيف صورة التراجع
الس���وفياتي ّ
وتؤكد على ما هو منفتح ومتط ّور
ّ

توجهات موس���كو .ومن���ذ املؤمت���ر الثاني
ف���ي ّ
السوفياتي في تشرين األ ّول
والعشرين للحزب
ّ
 1961وم���ا ت�ل�اه م���ن تنافس م���ع بكني على
الكوني ،حاولت روس���يا أن تكس���ب
النف���وذ
ّ
لنفس���ها وجه ًا جديداً ينطوي على ش���يء من
االلتب���اس .هك���ذا أجيز ،في  ،1962ألس���تاذ
ريفي مغمور هو ألكسندر سوجلنتسني
مدرسة ّ
أن ينش���ر روايته املتشائمة و«املخ ّربة» «يوم في
حياة إيفان دينيزوفيتش» في «نوفي مير».
يومه���ا كان ج���ون كيني���دي نزي���ل البيت
األبي���ض فيما «اجل ّباران»ّ ،
كل بطريقته ،يوالي
السلمي واالنفتاح .بيد أن
التبش���ير بالتعايش
ّ
صح الوصف،
التسامح
النس���بي وامللتبس ،إذا ّ
ّ
لس���نوات خروتش���وف األخيرة ،مب���ا فيه بعض
التجري���ب احلذر ،لم يغد نقداً مباش���راً للقيادة
السوفيات ّية .هكذا اس���تم ّرت روح ّية ،1959
أي نه���ج االرت���داد ال���ذي اس���تقطب الق���ادة
الش���يوع ّيني املنقلبني على خروتش���وف بزعامة
بريجني���ف وميكوي���ان وكوس���يغني .وبالفعل
فم���ع االنقالب في تش���رين األ ّول  1964تغ ّير
ّ
كل شيء بسهولة ما بعدها سهولة .وتبينّ إ ّذاك
أن اخلروتش���وف ّية كانت حلظة شاردة في تاريخ
الشيوع ّية الروس ّية ،حلظ ًة ال ُيع ّول عليها .هكذا
عادت سنوات املرارة لتخ ّيم ن ّيف ًا وعشرين عام ًا
الس���وفياتي إل���ى أن ظهر
عل���ى ص���در االتحّ ���اد
ّ
ميخائي���ل غورباتش���وف ال���ذي أراد اإلصالح
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لإلصالح وليس للتفاوض مع واشنطن.
ويالحظ توني جوت كيف أن بريجنيف،
وعلى خطى س���ائر املس���تبدّ ين ،جعل املث ّقفني
موض���وع التمري���ن األ ّول عل���ى ممارس���ة القمع
والتش���دّ د .فخالل أش���هر من تولّيها السلطة،
بدأت قي���ادة الكرملني اجلدي���دة الضغط على
االنتلجنس���يا وم���ن ُيش���تبه ب���ه االنتم���اء إليها
أو الصل���ة بدوائره���ا .هك���ذا ،وبع���د عدد من
التحذي���رات الصارم���ة اللهج���ة الت���ي حملتها
صحافة موس���كو احلزب ّية والرسم ّية (والشيئان
ش���يء واح���د) ،اع ُتق���ل ،ف���ي أيل���ول 1965
كاتبان ش���ا ّبان هما أندريه سينيافسكي ويولي
القصة تتدحرج
دانيال .وش���يئ ًا فش���يئ ًا راحت ّ
وتكبر كما كرة الثلج متج���اوز ًة حدود االتحّ اد
السوفياتي نفسه.
ّ
م���ا هي اجلرمي���ة الت���ي اقترفه���ا املذكوران؟
إنّهم���ا ،وباس���مني مس���تعارين اختاراهما هما
أب���رام تيرت���ز ونيك���والي أرزهاك ،ه ّربا للنش���ر
في البلدان الغرب ّية عدّ ة أعمال أدب ّية س���وفيات ّية
مغض���وب عليها أو ممنوع نش���رها في الداخل،
أو أن أصحابها ال يجرؤون على اإلفصاح عنها
أص�ل�اً ملعرفتهم بالنتيجة س���لفاً .كذلك نش���ر
الغربي مقالة نقد ّية قصيرة
االثنان في اإلع�ل�ام
ّ
الس���وفياتي احلدي���ث
وصريح���ة ح���ول األدب
ّ
أعطياها عنوان «حول الواقع ّية االشتراك ّية».
واملعروف أن «الواقع ّية االشتراكية» ما هي

الرسمي الذي ُي َ
األدبي
حاكم العمل
إ ّال املعتقد
ّ
ّ
مبوجبه و ُيق ّيم منذ اس���تقرار الس���لطة البلشف ّية
ثم ،وفي شباط ،1966
في االتحّ اد
السوفياتيّ .
ّ
ُأخضع األديبان الش���ا ّبان للمحاكمة ،وكان ال

بدّ من خدعة تعتمدها الس���لطة لتبرير فعلتها
الس���وفياتي
ه���ذه :فطاملا ل���م يوجد في االتحّ اد
ّ
حين���ذاك قان���ون يح��� ّرم النش���ر خ���ارج البلد،
زعم���ت الس���لطة أن مضم���ون أعمالهم���ا هو
بذاته ش���هادة على ارتكابهما جرمية «مناهضة
السوفيات» اخليان ّية.
حازم صاغية

