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جدار برلين
فسحة للغرافيتي ما بعد 30 عامًا على سقوطه

رامي القليوبي

تصادف اليوم السبت، في التاسع 
من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، 
الــــذكــــرى الـــثـــاثـــن لــســقــوط جـــدار 
ــن 

َ
بـــرلـــن الـــــذي كــــان يــفــصــل بـــن األملــانــيــت

َعّد من 
ُ
الشرقية والغربية. وهذه املناسبة ت

أبرز األحــداث في النصف الثاني من القرن 
العشرين، وقد شّكلت مقّدمة لتوحيد القارة 
الــبــاردة وسقوط  الــحــرب  العجوز وانــتــهــاء 

الشيوعية في أوروبا الشرقية.
ــا مــــع الــنــمــســا،  ــدودهــ بـــعـــد فـــتـــح املـــجـــر حــ
القيام باملثل  إلى  الشرقية  أملانيا  جهت 

ّ
ات

»الــدول  إلــى  بالسفر  ملواطنيها  والسماح 
في  القيادي  ُسئل  وعندما  الرأسمالية«. 

)Getty( واحد من معالم العاصمة األلمانية

ــانـــي املـــوّحـــد في  الـــحـــزب االشـــتـــراكـــي األملـ
أملــانــيــا الــشــرقــيــة، غــونــتــيــر شــابــوفــســكــي، 
فـــي خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي الــتــاســع 
مــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 1989، عن 
من  الشرقية  أملانيا  سكان  تمّكن  توقيت 
التوّجه إلى الغربية، ارتبك بعض الشيء 
قــبــل أن يــجــيــب »فــــــــورًا«. وفــــي الــســاعــات 
التي تلت، حسم آالف األملان مصير جدار 
بــرلــن وقـــد أســقــطــوه. مــســتــجــّدات كثيرة 
 أبــرزهــا 

ّ
تبعت ســقــوط جـــدار بــرلــن، لــعــل

تــوحــيــد جــمــهــوريــة أملــانــيــا الــديــمــقــراطــيــة 
االتحادية  أملانيا  وجمهورية  )الشرقية( 
ــر/ تـــشـــريـــن األول  ــوبـ ــتـ ــيـــة( فــــي أكـ )الـــغـــربـ
مـــن عــــام 1990، وقـــيـــام أوروبـــــــا مـــوّحـــدة 
القانون.  وسيادة  الديمقراطية  تسودها 

بــعــد مـــرور ثــاثــة عــقــود، مــا زالـــت أسئلة 
كــثــيــرة تـــطـــرح حــــول الـــعـــوامـــل الـــتـــي أّدت 
إلى سقوط جدار برلن ودور آخر زعماء 
االتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي وصــاحــب مــشــروع 
ميخائيل  »بــيــريــســتــرويــكــا«  اإلصــاحــات 
الثورية  التحوالت  تلك  في  غورباتشوف 
الــســلــمــيــة فــي أوروبـــــا الــشــرقــيــة. وقـــد أقــّر 
»الشعب  بعنوان  مقال  فــي  غورباتشوف 
ـــشـــر فـــي مــجــلــة 

ُ
الــــــدور الـــرئـــيـــســـي« ن أّدى 

ــم« األمـــيـــركـــيـــة وصــحــيــفــة »نـــوفـــايـــا  ــايــ »تــ
غازيتا« الروسية عشية الذكرى الثاثن 
 تــلــك األحـــــــداث لــم 

ّ
لــســقــوط الــــجــــدار، بـــــأن

تــكــن مــفــاجــأة لــلــقــيــادة الــســوفــيــيــتــيــة، إذ 
 تــاريــخ الــتــاســع مــن نــوفــمــبــر/ تشرين 

ّ
إن

ــروف  ــظــ ــــق الــ ــوافـ ــ ــانــــي أتــــــى نـــتـــيـــجـــة تـ ــثــ الــ

ــه. وأّكـــــد  ــيــ ــنــــاس بــالــنــســبــة إلــ وأمــــزجــــة الــ
منذ  استبعدت  موسكو   

ّ
أن غورباتشوف 

البداية احتمال استخدام القوة وتوظيف 
أملانيا  فــي  املــرابــطــة  السوفييتية  الــقــوات 
الـــشـــرقـــيـــة، وقـــامـــت بـــكـــل مـــا فـــي وســعــهــا 
للعملية من دون  السلمي  املسار  لضمان 
السوفييتية  الحيوية  باملصالح  املساس 
والــســام في أوروبـــا في آن معًا. مع ذلك، 
إلــى  الــســابــق  السوفييتي  الــزعــيــم  خــلــص 
الرئيسي لذلك  البطل  الشعب كان هو   

ّ
أن

ــان  الــــزمــــن الـــحـــافـــل بـــــاألحـــــداث، أي »األملــــ
الذين أعلنوا بحزم، واألهم بشكل سلمي، 
عــن إرادتــهــم لــلــوحــدة الــقــومــيــة، وبالطبع 

الروس الذين تفهموا تطلعاتهم«.
ــــؤرخ إلــكــو - ســاشــا  مـــن جــهــتــه، تـــنـــاول املـ
كــوفــالــتــشــوك فــي مــقــال بــعــنــوان »لـــم يكن 
ــشــر فـــي صحيفة 

ُ
أحـــد يــنــتــظــر الـــثـــورة« ن

العوامل  أخيرًا،  الروسية  »كوميرسانت« 
الـــعـــمـــيـــقـــة وراء  ــلــــيــــة  الـــخـــارجـــيـــة والــــداخــ
 عــلــى 

ّ
ــــن الـــــــــذي ظـــــــل ــرلـ ــ ــــوط جـــــــــدار بـ ــقـ ــ سـ

ــزًا لــلــدولــة  ــ مــــدى ثـــاثـــة عـــقـــود تــقــريــبــًا رمـ
وللهيمنة  األركــــان  متكاملة  الــبــولــيــســيــة 
أوروبـــا. ومــن بن  الشيوعية على نصف 
ــر كــوفــالــتــشــوك  الـــعـــوامـــل الـــخـــارجـــيـــة، ذكــ
الــدعــم الــبــولــنــدي واألمــيــركــي ألملــانــيــا في 
استعادة وحدتها في أسرع وقت، مشيرًا 
األهم  الداخلي  العامل   

ّ
أن إلــى  املقابل  في 

هــو اســتــســام قــيــادة الــحــزب االشــتــراكــي 
األملــانــي أمـــام زخـــم الــتــظــاهــرات. وقـــد أّكــد 
 »الــثــورات ال تنتصر 

ّ
فــي الــوقــت نفسه أن

ن 
َ
القوية«. وضرب مثل أبدًا على السلطة 

عــلــى ذلـــك، هــمــا كــوبــا وكــوريــا الشمالية، 
حــيــث مـــا زال الــحــكــم الــشــيــوعــي صــامــدًا 
حتى اليوم على الرغم من ترّدي األوضاع 
مــا يخّص  وفــي  واملعيشية.  االقــتــصــاديــة 
 
ّ
أن أوضـــح كوفالتشوك  الــشــرقــيــة،  أملــانــيــا 
»الـــنـــظـــام واقـــتـــصـــاده وصـــا إلـــى مــرحــلــة 
السياسية  النخبة  وفــقــدت  االضــمــحــال، 
أدنــى  املــواطــنــن فــي  أهليتها، وكـــان والء 
غورباتشوف  يكن  لــم  بينما  مستوياته، 
ــد اســـتـــنـــزاف املــــــــوارد لــلــحــفــاظ عــلــى  يـــريـ

الوضع الراهن«.
بــعــدمــا كــــان جـــــدار بـــرلـــن رمـــــزًا النــقــســام 
ــا والــعــالــم عــلــى مـــدى ثــاثــة عــقــود  ــ أوروبــ
ى منه إلى واحد من 

ّ
تقريبًا، تحّول ما تبق

أبــــرز مــعــالــم الــعــاصــمــة األملــانــيــة وفسحة 
ــّمـــة أجـــــــزاًء من   ثـ

ّ
ــر أن ــذكــ ــ لــلــغــرافــيــتــي. وُي

ــــودة الــــيــــوم فــــي الــــواليــــات  ــــوجـ ــدار مـ ــ ــــجـ الـ
املــتــحــدة األمــيــركــيــة، تــحــديــدًا فـــي حديقة 
الرئاسية في والية  ريغان  رونالد  مكتبة 
هــو من  كــان  ريــغــان   

ّ
أن كاليفورنيا، علمًا 

طالب غورباتشوف في أثناء زيارة لبرلن 
الغربية في عام 1987 بإزالة الجدار.

 ســلــطــات أملــانــيــا 
ّ
تـــجـــدر اإلشـــــــارة إلــــى أن

ــدار بــرلــن  الــشــرقــيــة بــــدأت أعـــمـــال بــنــاء جــ
فـــي أغــســطــس/ آب مـــن عـــام 1961، وذلـــك 
السوفييتي وغيره من  االتحاد  بدعم من 
بــلــدان حلف وارســـو لــانــعــزال عــن أملانيا 
الــغــربــيــة ومــنــع تـــســـّرب الـــاجـــئـــن. ومــنــذ 
قيام الجدار وحتى سقوطه في عام 1989، 
لقي نحو 200 شخص مصرعهم في أثناء 
محاولتهم الفرار من أملانيا الشرقية، وقد 

سقط أغلبهم برصاص حرس الحدود.

بدأت سلطات أملانيا 
الشرقية أعمال بناء 
جدار برلني في عام 

1961، بدعم من 
االتحاد السوفييتي 

وغيره من بلدان حلف 
وارسو.

■ ■ ■
منذ قيام الجدار وحتى 
سقوطه في عام 1989، 
لقي نحو 200 شخص 

مصرعهم في أثناء 
محاولتهم الفرار من 

أملانيا الشرقية.

■ ■ ■
بعدما كان الجدار 

رمزًا النقسام أوروبا، 
ى منه إلى 

ّ
تحّول ما تبق

واحد من أبرز معالم 
العاصمة األملانية.

باختصار

التاريخ الحديث، ويحاول كثيرون التوّقف عندها إلعادة  ثالثة عقود مرّت على سقوط جدار برلين، تلك المحّطة أساسيّة في 
قراءة حقبة طبعت العالم

هوامش

رشا عمران

كانت املقاومة السلمية في كل الدول التي قامت فيها 
الوسائل  إحــدى  الحديث،  العصر  فــي  ثـــورات شعبية، 
الــنــاجــحــة ضــد األنــظــمــة الــتــي تــثــور الــشــعــوب ضــدهــا. 
مطلبية  أو  سياسية  مطلبية  الـــثـــورات  كــانــت  ــواء  وســ
تخترع  كيف  الشعوب  عرفت  واقتصادية،  اجتماعية 
وسائل جديدة للمقاومة، شعبية ال عنفية، تكون بمثابة 
الرد الحضاري على همجية األنظمة وتعّسفها، وليس 
غــانــدي أو مــانــديــا )قــبــل تحوله إلــى الــكــفــاح املسلح( 
سوى سيرتني من سير كثيرة للشعوب التي اعتمدت 
أو  تحّررها  أجــل  من  نضاالتها  في  السلمية  املقاومة 
جدا،  كثيرة  ذلــك  على  األمثلة  أو حقوقها.  استقالها 
وتــتــفــوق فــي تــحــضــرهــا وابــتــكــارهــا ملــا فــعــلــه غــانــدي 
بشعوب  مرتبطا  السلمي  الــكــفــاح  كــان  إذ  ومــانــديــا، 
أكثر من ارتباطه بأفراد، هو التاريخ فقط الذي يعرف 
كيف يمّجد األفــراد، ويكتب سيرهم ويقّدمهم أبطاال، 
والتاريخ يحب األفراد األبطال، ويحب نمذجتهم، بينما 
تصنع الشعوب حياتها من دون أن تلقي باال للنماذج 

إال في القصص والحكايا الشعبية وكتب التاريخ.
وقــــارئ ســيــر املــقــاومــة السلمية ســـوف يــدهــشــه أنها 
ظهرت في بلدان العالم الثالث، البلدان التي  ينظر إليها 
وغرائزية،  متخلفة  شعوبها  أن  النمطية:  النظرة  تلك 

بها  تليق  وال  االستبداد،  بغير  تحكم  وال تصلح ألن 
حركة  وأي  العلمانية،  الحديثة  والــنــظــم  الديمقراطية 
ألن  كــارثــيــة،  تــكــون  ســوف  فــي مجتمعاتها  تغييرية 
شعوب هذه البلدان سوف تتحول إلى وحوش، ما أن 
الثورات  أن  غير  عنها،  األمنية  الــدولــة  قبضة  تتراجع 
فــي هــذه الـــدول أثبتت بــطــان هــذه الــنــظــرة، إذ قدمت 
واالحتجاج  التغيير  آلــيــات  عــن  رائــعــة  أمثلة  شعوبها 
والــكــفــاح السلمي الــاعــنــفــي، فــي وقـــٍت تظهر صــورة 
األول  العالم  دول  في  املطلبية  الشعبية  االحتجاجات 
مفاجئة، إذ ال يتوّرع املحتجون عن الحرق والتكسير 
والنهب ومــمــارســة أعــمــال الشغب املــتــاحــة. رأيــنــا هذا 
تــظــاهــرت شعوبها في  الــتــي  أوروبــــا  فــي معظم دول 
بعض  فــي سعي  أو سياسية   مطلبية،  احــتــجــاجــات 
الغربية  الحكومات  وتقابل  االنــفــصــال.  إلــى  الشعوب 
كانتشار  لها،  املــتــاح  العنف  بأقل  االحتجاجات  هــذه 
املــيــاه،  خراطيم  واســتــخــدام  الشغب،  مكافحة  شــرطــة 
التعّرض  من  املحتّجني  ملنع  األمنية  الحواجز  ووضــع 
ــك، يــســتــمــر املــحــتــجــون في  ــ ــع ذل ــعــامــة. ومـ لــأمــاكــن ال

سلوكهم، وقد يتعّرض بعضهم العتقال قصير.
والجزائر  والعراق  )لبنان  اليوم  العربية  تقّدم شعوبنا 
في  وإثــيــوبــيــا(،  وتــاهــيــتــي  )تشيلي  ومثلها  وتــونــس( 
مــوجــة الــربــيــع الــعــربــي الـــجـــديـــدة، نـــمـــاذج مــذهــلــة عن 
إعــادة  فــي سبيل  وكفاحها  السلمي  الــشــعــوب  حـــراك 

عــلــى أســس  وبــنــاء دول حــديــثــة  صــيــاغــة مجتمعاتها 
السياسية  والحقوق  والديمقراطية  االجتماعية  العدالة 
انتماء  أي  عن  بعيدا  جميعا،  للمواطنني  واالجتماعية 
 كــل ما 

ً
خــارج عــن االنتماء الوطني واإلنــســانــي، نــابــذة

كّرسته األنظمة الحاكمة من انتماءات مذهبية وقبلية 
ن(، 

ّ
كل يعني  ن 

ّ
)كل بالرحيل  األنظمة  مطالبة  وعرقية، 

ذاكرة كل ما تسببت به هذه األنظمة من إفقار للباد 
والشعوب، ومــن إقصاء وتهميش وخــراب عــام طاول 
كل شيء. وعلى الرغم من أنها لم تقف مكتوفة األيدي 
أمـــام هـــذه املــظــاهــرات واالعــتــصــامــات الــعــارمــة، لجأت 
األنظمة إلى استخدام العنف والتهديد والوعيد، ومحالة 
جر أنصارها للوقوف في وجه الثورات، ضمن أساليب 

هذه األنظمة في اختراع الحروب األهلية لتحافظ على 
بقائها، إال أن املوجة الجديدة من الثورات تشهد أيضا 
عنفا أمنيا سلطويا أقل بكثير من عنف أنظمة الثورات 
ــى لــلــربــيــع الــعــربــي. وهــنــا أســتــعــيــد ســـؤال مثقف  ــ األول
مــصــري صــديــق: مـــاذا لــو أتــيــح للسوريني أن  يقيموا 
اعتصامات مشابهة ملا يحدث في لبنان مثا، هل كان 

مسار الثورة السورية سيختلف عما هو عليه اآلن؟
أيٌّ  لم تشهده  السوريون من عنف وإجـــرام  ما شهده 
من دول الربيع العربي، مع أن األشهر األولى من الثورة 
كانت حافلة بالتضال السلمي. وابتكر الشباب السوري 
وسائل للنضال غير مسبوقة، واطلعوا على نضاالت 
أشد  كــان  العنف  أن  غير  تطبيقها،  وحــاولــوا  الشعوب 
هوال وفظاعة مما تخّيل أحد، ليس عنف النظام فقط، 
بل حتى تنّمر كثيرين ممن ما زالوا يشتمون عسكرة 
الثورة الحقا، هؤالء الذين أعلنوا احتجاجهم على طلب 
للنظام،  ال  للدولة  إسقاطا  معتبرينه  املدني،  العصيان 
على الرغم من أنه ال توجد دولــة في سورية بل نظام، 
ونسبوا أية ظاهرة نضال سلمي إلى الشيخ العرعور أو 
اإلخوان املسلمني، في محاوالت إبعاد الشارع السوري 
النظام  ن 

ّ
وليتمك الثورة،  عن  اإلساميني  الــذي يخشى 

والتطييف،  واألســلــمــة  التسليح  ملعبه:  إلــى  جــّرهــا  مــن 
وهـــو مـــا حـــدث بــعــد أن فــتــك الــنــظــام بــالــرعــيــلــني األول 

والثاني من الثوار، اعتقاال وتهجيرا وقتا.

شعوبنا والمقاومة السلمية

وأخيرًا
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