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  رسالة من الوطن
  

  ...نحو عامل بال أقفاص

  إميل حبيبي
  
  

: ألرض طراً وتعزيتي بسكان ا. حتى ال شفاء" التشاؤل"يبدو يل أنني مدمن على   
  .القمر، املضاء واملعتم، سوى وجهه املضاء إنهم ال يرون من وجهيّ

فمن زمان علمنا أن أمواج تاريخ األعوام السبعين األخيرة ألقت باحلزب   
من زمان كان على ! سمكة قرش ميتة –وعي السوفياتي على صخور الشاطىء الشي

ميخائيل غورباتشوف وزمالئه أن يقيموا حزباً جديداً  بدالً من أن يحاولوا إحياء 
  .املوتى، حتى لو كان هؤالء املوتى أسماك قرش

 ١٩قد تهدّم فوق رأسي إال يوم اإلثنين، " عاملي"احلقيقة هي أنني مل أشعر بأن   
، حين وقع االنقالب العسكري يف موسكو ضد التغييرات ١٩٩١أغسطس / آب

الديمقراطية اإلنسانية التي حتققت بقيادة ميخائيل غورباتشوف، وحين تكاثرت 
األصوات يف إسرائيل الداعية إىل اعتبار االنقالب حقيقة منتهية وأن علينا التعايش 

ال سمح الله، ملا اكتفت أسماك القرش  فلو ثبتت سلطة االنقالبيين بانقالبهم،! معها
فترستهم د يف االحتاد السوفياتي فقط بل الالكبيرة والصغيرة بافتراس دعاة التجدي

تعذر علينا، أنا وعائلتي ورفاقي وأصدقائي، االستمرار يف يكان س. يف كل مكان
لى من زمان، نظرت إىل ما حدث ويحدث يف االحتاد السوفياتي ع! التنفس  يف بالدنا

وربطت مصيري الشخصي بانتصار " تسرعتُ"لكنني . أنه يعني اإلنسانية كلها
إنني أعرف ما أقوله، وخصوصاً أن . الغالسنوست والبيريسترويكا منذ يومهما األول

، إنقاذ شعبي من ييف حماولتي، وغير" حملت السلّم بالعرض"هي أنني " جنايتي"
زال ولن  اقف املتشبثين باملاضي الذيواإلحباط التي تقوده إليها مو مشاعر اليأس

تداول الكذبة الكبرى عن أنني كنت، يف يوم من األيام، إن اإلصرار على . يعود
هو حماولة مقصودة أو غير مقصودة لدمغ ماضي جميع " الستاليني األول"

مل أُقدّس النصوص يف يوم من األيام، ومل أتشبث إال بحقوق شعبي . الشيوعيين كله
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الظاملين واآلراء املبتسرة التي  تضعفين وبقضية السالم، ومل أحارب سوىوجميع املس
، وتشبثت باإلنسان املهني "الشيوعي اجليّد"ورفضت نظرية . تصبّ يف خدمة الظاملين

ورفضت التملق واحملاباة وأسلوب جتنيد األزالم حتى مل  –" الطبيب اجليّد" –اجليّد 
ن أية موهبة داخل اجلهاز احلزبي، إال ، كسول ومهمل وفارغ م"شيوعي جيد"يبق 

وهل يضير السيد شمير، مثالً، أن ينجح شعبنا يف مواصلة كفاحه . وناصبني العداء
حمبطة جديدة، وخصوصاً أنه " فنطزية"العادل بوسائل جديدة، وأال يقع يف شراك 

سكت هذه املرة وهو يعلم، علم اليقين، أن جناح االنقالب يف موسكو كان ) شمير(
يؤدي إىل تعاظم  الهجرة اليهودية من االحتاد السوفياتي، وإىل وقف مسيرة السالم س

" بول بوت"لقد رأيت يف عيون العديد من املتشددين نظرات ! احلالية، على أقل تقدير؟
جمتمعاً فيها حقد اخملطئين على الذين صدقت تقديراتهم، وخوف السلطة القديم من 

 جميع الغابات، مثلما اهتدى إىل يفريقه السوي جناح شعبنا يف االهتداء إىل ط
  .االنتفاضة

إنني أتفهم ميخائيل غورباتشوف، يف حماولته التي استمر فيها حتى اللحظة   
األخيرة، حتى وقوع االنقالب العسكري بتأييد جهاز احلزب املتعفّن، أن ينقذ احلزب 

. احلركة الشيوعية العامليةفاحلقيقة أن أمثاله ظهروا يف العديد من أحزاب . من الداخل
، ولألسباب نفسها، إىل التخلي عن جميع مراكزي ١٩٨٩مايو / لقد اضطررت منذ أيار

وكنت . احلزبية أمام حملة شديدة ضدي وضد آرائي التجديدية مستمرة حتى اآلن
شبّهتها بالهستيريا التي كانت تصيب، يف الزمن الغابر، مُبحرين يف سفينة هبّت 

شديدة هدّدتها بالغرق؛ فَخَيَّلَتْ لهم هستيريتهم أن أحد الركاب هو سبب عليها عاصفة 
ومما ال شك فيه . لقوا به يف لُجَّة البحر العاصفعاصفة وأنهم سينجون منها إذا ما أال

  !وقد كان وسيكون. أن جنونهم سيزداد حين يرون أنه مل يغرق، وأن العاصفة مل تهدأ
إنقاذ احلزب، الذي أعتبره وغيري خالصة األمل بالقدرة على  لكنني واصلت

وفقط يف يوم اإلثنين املذكور أعاله، وحين شاهدت تهافت . جهد حياتنا، من الداخل
تهافت الذباب على اللهب، وإسراعهم إىل تأييد " حريق موسكو"املتهافتين على 

، "هقانونيت"االنقالب العسكري وتعليق آمالهم على جناحه، وإسراعهم إىل الدفاع عن 
خروجي النهائي من  –يف الداخل ويف اخلارج  –أعلنت على وسائل اإلعالم أول مرة 

لقد أوقفت حياتي كلها تقريباً على بناء هذا احلزب سنداً لشعبي ولكل . صفوف احلزب
انضممت إىل صفوفه سنة . املستضعفين يف األرض ولقضية السالم والتقدم اإلنساين

  .عشرة من سني صباي، أي حين كنت يف التاسعة ١٩٤٠
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وبمدى ما أنا راجع فإنني راجع ". متراجع"أو " مرتد"غير أنني ال أشعر بأنني 
العدالة، يف كل جماالت العدالة، : إىل ينابيع صباي التي أوصلتني إىل الشيوعية

من غير املمكن . إىل أعلى وأعلى" برج بابل"والرغبة يف االستمرار يف الصعود يف 
من  اللينينية قد أخرجت أبناء جيلي –ي مفادها أن املاركسية جتاهل احلقيقة الت

لكن، بفضل ميخائيل غورباتشوف، أدركنا أن مسار الوعي اإلنساين ". أفالطون كهف"
كتبت روايتي اجلديدة . غير مؤلف من كهف واحد؛ خرجنا من كهف، ودخلنا كهفاً آخر

مسيرتي الشخصية هذه، يف حماول صادقة إلجمال  –" خرافية سرايا بنت الغول" –
وألول مرة  –وكي أعبّر عن أملي بقدرة اإلنسانية، على عتبة القرن احلادي والعشرين 

واملضي يف االرتفاع أعلى فأعلى، من دون أن " عقدة برج بابل"على جتاوز  –
  !تعترضها أية بلبلة يف األلسن

تي غيّرت يف اعتقادي أن فشل االنقالب العسكري يف موسكو هو من األحداث ال
لقد أثبت العلم، . أشبه باالنتصار على الفاشية يف احلرب العاملية الثانية –وجه العامل 

فليس من احملتم عدم الرجوع إىل ". احلتمية التاريخية"مؤخراً، بطالن ما كنا نعتبره 
اجملتمع اإلسرائيلي يتدهور من تطرف يميني إىل : خذوا الوضع يف إسرائيل مثالً . وراء

وال يعود فشله . كان من املمكن أن ينجح االنقالب العسكري. ميني أشد ورائيةتطرف ي
إىل عدم التحضير الكايف أو إىل تردد العصابة االنقالبية، كما يحاول املتحسّرون على 

إنما مني بالهزيمة . االنقالب أن يعزوا أنفسهم؛ فكل اجلهاز احلزبي احلاكم أيّد االنقالب
تفجُّر اآلالم البشرية املتراكمة عبر  –إلنسانية التي جابهته الساحقة بفضل العظمة ا

مما . سبعين عامًا يف وجه االنقالب ووجوه االنقالبيين املعدومة احلساسية كاألصنام
ال شك فيه أنه ظهرت، يف األحزاب الشيوعية كلها، دوائر أيّدت مقتريف االنقالب 

ي تصدّت لالنقالب ولالنقالبيين، فيحق يل اعتبار العظمة اإلنسانية، الت. العسكري
تعبيراً أيضاً عن آالم مئات األلوف من الشيوعيين يف العامل كله الذين قاسوا األمرين 

ضمائرهم الشخصية، ومرارة  مرارة السكون واإلسكات والرضى بتلويث –شخصياً 
للمضي يف " املركزية الديمقراطية"التحريم والعزل على أيدي قيادات اختبأت وراء 

من زمان أدركت، ! دوس كل ضمير وكل خُلُق بحجة املصلحة العليا للثورة وللحزب
لكنني . اللينينية –وغيري، ضرورة إعادة النظر يف العديد من مسلّمات املاركسية 

أعتقد أن املصدر األساس للكارثة املميتة التي نزلت بحركتنا هو األسس لتنظيم 
املركزية "والقائمة على  ١٩٠٣نا منذ  سنة التي وُضعت حلركت" احلزب من نوع جديد"

حتُرِّم " ثكنات عسكرية"فكر احلزب، وحولت حركتنا إىل " وحدانية"و" الديمقراطية
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املبادرة الشخصية وتقطف رأس كل من يرغب يف استعمال ما هو موجود يف رأسه، 
ويف إقامة " أليقوناتا"سوى املتفوق يف عبادة " الثكنات"يف هذه " حنراالً"فال يصبح 

  .للمفكرين" حماكم التفتيش"
أغسطس / آب ١٨شاء القدر أن أكتب مقاالً يف األسبوع املاضي، األحد يف 

، أي عشية وقوع االنقالب العسكري، عن تقرير غورباتشوف أمام دورة اللجنة ١٩٩١
ته ذلك التقرير الذي أقر. يوليو/تموز ٢٥املركزية للحزب الشيوعي السوفياتي يف 

اللجنة املركزية بأكثرية ساحقة، على اعتبار أنه األساس لبرنامج جديد تماماً للحزب 
عاد غورباتشوف، يف ذلك التقرير، إىل سنة تأسيس احلزب . الشيوعي السوفياتي

ودعا إىل التخلّي عن أسس احلزب البلشفي والعودة إىل أسس احلركة ) ١٩٠٣(البلشفي 
 –) لينينغراد(د الهجوم على الباستيل وعلى القصر الشتوي االشتراكية الديمقراطية؛ عَهْ

جتيز التطور املتدرج  –قال  –مضى بال عودة؛ والتغييرات اجلارية يف عهدنا  –قال 
واإلصالحي؛ ومن غير املمكن االستمرار يف استهداف بناء نظام شيوعي أثبت التاريخ 

ر اسم احلزب بشطب كلمة أنه غير موجود ومن غير املمكن حتقيقه؛ ودعا إىل تغيي
نه منه، من دون التخلي عن حلم اإلنسانية القديم، والذي عبّر ماركس ع" الشيوعي"

يكون فيه النمو احلر لكل فرد  جمتمع"ن هدفنا هو قيام إ") البيان الشيوعي"يف (بقوله 
 –فلم يكن احلق على ماركس، يف هذا اجملال، أننا ." هو شرط النمو احلر للجميع

قلبنا هذه املعادلة رأساً  –م لينين التي أورثنا إياها ستالين واحلزب السوفياتي بتعالي
كان هناك عدة أسباب . غير أن وقوع االنقالب اضطرين إىل سحب هذا املقال. على عقب

غير أنني أعتقد أن أحد األسباب الرئيسية هو . جعلت االنقالبيين يختارون موعدهم
لقد أرادوا، هم وكل األصوليين . حزب الشيوعي السوفياتيإعالن هذا البرنامج اجلديد لل

ولوال ذلك لكان من املمكن إنقاذ كل . يف حركتنا، نسف هذا البرنامج اجلديد قبل إقراره
  .عبر بنائها من جديد –حركتنا العاملية ال إنقاذ حزب لينين وحده 

  فما العمل؟. ولكن، قُضي األمر
املاضي يف بالدنا عن أن العرب، من أذكر الدعاوى التي كانت تُسمع يف 

مؤيدي الشيوعية، ال يفهمون الشيوعية إنما يؤيدون البرنامج السياسي للحزب 
). اليهودي(الشيوعي اإلسرائيلي، فاعتُبرت هذه الدعاوى من قبيل التعايل القوجمي 

فاحلقيقة أنه ليس العرب فقط بل كل العاملين واملسحوقين، من مؤيدي األحزاب 
ية، إنما يؤيدونها ألنهم يؤيدون براجمها السياسية، وألنهم اقتنعوا بأن الشيوع

الشيوعية هي أمتن سفينة، وربما السفينة الوحيدة التي يف إمكانها حتقيق أمانيهم 
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فماذا علينا أن نفعل بعد أن اتضح لنا، تاريخياً وعملياً، أن هذه السفينة . العادلة
  اوية؟متصدعة وغارقة ولن تصل إال إىل اله

هناك من يُصر على البقاء فوق هذه السفينة الغارقة وعلى الغرق معها، هو 
أنا هذا الفعل األخرق وال أقراين وال  ما فعلتُ". املبدئية"عادلة، بحجة وأماين شعبه ال

ومن املعروف أن النضال من . شعبي وال باقي املسحوقين كما أتمنى يف نهاية األمر
مل يبدأ بظهور احلركة الشيوعية، ولن ينتهي  دل االجتماعيأجل التقدم اإلنساين والع

وليست احلركة الشيوعية احلركة الوحيدة التي اختفت يف مسيرة التاريخ . بانتهائها
وأذكر، على سبيل املثال، احلركة . بسبب حتجّرها  وعدم قدرتها على مواكبة الزمن

وكانت، يف ) م(لتاسع والعاشر اإلسماعيلية يف تراثنا العريق التي ظهرت يف القرنين ا
وهي أول حركة تسمى أعضاؤها باسم . بدايتها، حركة للمسحوقين العرب وغير العرب

  !إىل حركة من املرتزقة لكل من يدفع –يف نهايتها  –، لكنها حتولت "الرفيق"
وال داع إىل حتسُّر املثقفين على . احلزب الشيوعي هباء مل تذهب جتربة سلطة

. لشيوعية، بل عليهم أن يتحسّروا على زمن أمضوه يف الكسل الفكريمصير احلركة ا
ومل تذهب التجربة هباء، ال من حيث ما قدمته من مكتسبات جديدة، اجتماعية 

وسياسية، للبشرية كلها فقط، بل أيضاً من حيث اتضاح األخطار املميتة جراء رضوخ 
كل اإلنسانية نكبت . ارعيناحلركة الشيوعية حلالة انقسام العامل إىل معسكرين متص

  .جراء استمرار احلرب الباردة، وكل اإلنسانية ستربح وتتنفس الصعداء بفضل انتهائها
، التي عشنا ومتنا فيها منذ بداية القرن العشرين وأُشبّه مرحلة احلرب الباردة

وكان . تقريباً، بليل طويل مل تبدده، ولفترات قصيرة فحسب، سوى ومضات برق عابرة
ثم عاد الليل . ق األساس هو التحالف املعادي للفاشية يف احلرب العاملية الثانيةالبر

ويحاول املفكرون التقدميون العرب أن يثبتوا لشعوبهم أن االحتاد . ليطبق على العامل
السوفياتي، باإلضافة إىل كونه ركيزة متينة لها يف كفاحها التحرري، كان أيضاً 

وأساءت احلرب الباردة إساءة كبرى، . ديد من الفرصفوّتت على شعوبنا الع" حدبة"
والقيادة العمياء هي التي مل تستطع رؤية . وخصوصاً إىل شعبنا العربي الفلسطيني

وجنهد اآلن يف أن نوضّح لشعوبنا واقع مضي ليل . البريق العابر واالستفادة منه
يع األقطار واجملاالت، احلرب الباردة نهائياَ ً اآلن، وأن العامل اجلديد هو جديد يف جم

لكن فشل االنقالب العسكري يعزز إيماننا . قد  يزخر العبور إليه باآلالم والصعوبات
  .بأن ما يحدث يف زمننا اآلن ليس جمرد وميض برق عابر بل هو نهار مشرق وطويل
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وقد يشتد ويتّسع من . سيستمر الكفاح من أجل الديمقراطية واحلرية والعدالة
الشيوعيين، بجماعة من الطير  وأشبّه وضعنا، نحن. ضي وقيودهدون سوءات املا

وذات يوم فُتح باب القفص فخرجت الطيور احلبيسة . عاشت حتى اآلن داخل قفص
منه إىل رحاب الطبيعة، بعضها أجهد نفسه واستعمل جناحيه فحلّق يف األجواء، 

  .داًوبعضها ارتاع وتخاذل وعاد إىل القفص فلم يجده ألنه مل يعد موجو
إننا نثق . ، وال احلركة الشيوعية"يتمنّاك"فال أنا وغيري، يا شعبي الطيّب، 

ونبقى نتمنى أال يسقط طائر  .بقدرتك، يا شعبنا الصابر، على التحليق يف كل األجواء
. وال أقفاص بعد اليوم. من الطيور التي حتنّ إىل حياة األقفاص، وال أقفاص بعد اليوم

ي على احتوائه يف اء ألن ما من بديل، وألن شعبكم عصز الفضقوموا وحلّقوا يف أجوا
  !أي قفص

أتمنى أن يحافظ االحتاد السوفياتي على وحدته، وعلى مكاسبه االجتماعية 
والسياسية، وعلى رأس هذه املكاسب ما يبديه العامل كله من عطف على شعوبه يف 

يات الطيبة تأييد هذا ومن واجب كل ذوي الن. مسعاها للتغلب على صعوباتها اآلنية
  .العطف العاملي واالنضمام إليه

وبالقضاء على االنقالب واالنقالبيين أثبتت شعوب االحتاد السوفياتي أنها 
وللحضارة حُضن الطبيعة أكثر مالءمة لإلنسان . تعرف كيفية التغلب على صعوباتها

االنتظام احلزبي ال أحد ينكر ضرورة . املوجودة يف العامل اإلنسانية من كل األقفاص
لكن التجربة املؤملة لإلنسانية أثبتت، يف اعتقادي، أمرين . بأشكاله اخملتلفة

األول، أنه من املمنوع التخلّي عن الديمقراطية وحرية الفرد؛ والثاين، أنه من : أساسيين
األنسب ازدياد عدد أصحاب الضمير ومبدعي القيم اإلنسانية السامية الذين يختارون 

  .وأحراراً من قيود األقفاص جميعاً ستقلينالبقاء م



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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