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هوامش

تحوالت كبرى
د غدانسك من أبرز مدن بولندا وأقدمها ،فيما اسمها راسخ في الوعي الشعبي ،إذ هي شاهدة على
تُ َ
ّ
ع ّ
طبعت تاريخ البالد .كذلك هي مقصد سياحي ساحر في أوروبا الشرقية

سياحة في سفينة تاريخية (العربي الجديد)

غدانسك البولندية

مصنع سفن ومهد لمناهضة الشيوعية
موسكو ـ رامي القليوبي

غــدانـســك تـلــك املــديـنــة الـبــولـنــديــة
املـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى بـ ـ ـح ـ ــر الـ ـبـ ـلـ ـطـ ـي ــق
ّ
املميز
تشتهر بطابعها املعماري
وباحتضانها مصانع سفن أطلق ّ
عمالها
شــرارة إضــرابــات ّأدت في نهاية األمــر إلى
سقوط الشيوعية في البالد في عام 1989
وإل ــى ال ـتـ ّ
ـوجــه نـحــو الـتـكــامــل مــع االت ـحــاد
األوروبي.
وي ـع ــود ت ــاري ــخ اإلض ــراب ــات الـعـمــالـيــة في
غ ــدانـ ـس ــك ال ــواقـ ـع ــة شـ ـم ــال ـ ّـي ب ــولـ ـن ــدا إل ــى
ديسمبر /كانون األول من عام  ،1970حني
ّ
ت ــوق ــف ع ـ ّـم ــال مـصــانــع الـسـفــن ع ــن الـعـمــل،
ّ
احتجاجًا على ارتفاع األسعار عشية عيد
ّ
تتوسع
امل ـيــاد .وراح ــت رقـعــة الـتـحــركــات
على امتداد ساحل بحر البلطيق ،فعمدت
الـسـلـطــات الشيوعية إلــى تــوكـيــل الجيش

ب ــال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ال ـ ــوض ـ ــع .وف ـ ــي مــدي ـنــة
غدينيا املجاورة ،أطلقت قوات األمن النار
على املتظاهرين ،األمر الذي أدى إلى مقتل
مئات وجــرح آالف آخرين في االشتباكات
بالشارع.
وف ــي مـنـتـصــف ع ــام  ،1980أضـ ــرب عـ ّـمــال
م ـص ـن ــع «لـ ـيـ ـن ــن» (ت ـي ـ ّـم ـن ــا ب ــزع ـي ــم ثـ ــورة
ال ـبــاش ـفــة ف ــي روسـ ـي ــا فــادي ـم ـيــر لـيـنــن)
للسفن عــن الـعـمــل ،رفـضــا الرت ـفــاع أسعار
املواد الغذائية أيضًا ،لكن من دون الخروج
إل ـ ــى الـ ـ ـش ـ ــارع ه ـ ــذه املـ ـ ـ ــرة .وق ـ ــد ت ـ ّ
ـوس ـع ــت
اإلضرابات لتشمل كل أنحاء البالد ،علمًا
ّ
أن ليش فاليسا ال ــذي صــار الحـقــا رئيس
الـ ـب ــاد ،ك ــان ف ــي ق ـي ــادة اإلضـ ــرابـ ــات الـتــي
اكـتـسـبــت طــابـعــا سـيــاسـيــا وس ــط تصاعد
دور حركة «التضامن» العمالية املعارضة.
وب ـعــد ع ـجــزه عــن الـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق مع
حــركــة «ال ـت ـضــامــن» ،أع ـلــن رئ ـيــس الـ ــوزراء

الـبــولـنــدي آنـ ــذاك ،فــويـتـشــخ يــاروزلـسـكــي،
عن تطبيق القانون العسكري الذي فرض
ق ـي ــودًا ف ــوري ــة عـلــى ح ــري ــات س ـكــان الـبــاد
وم ـن ــح صــاح ـيــات اسـتـثـنــائـيــة لـلـشــرطــة،
األمر الذي ّأدى إلى إبعاد «التضامن» عن
املشهد السياسي البولندي.
وف ــي ن ـهــايــة ثـمــانـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي،
ع ــادت الـحــركــات العمالية م ـ ّـرة أخ ــرى إلى
الواجهة في سياق تغييرات جذرية طرأت
ّ
على املشهد بعد تولي آخر زعماء االتحاد
السوفييتي ميخائيل غورباتشوف ،زمام
ّ
ال ـس ـل ـطــة ف ــي م ــوس ـك ــو وت ـخ ــل ـي ــه ع ــن دع ــم
األن ـظ ـمــة الـشـيــوعـيــة الـحـلـيـفــة ف ــي أوروب ــا
ُ
الشرقية .وت ّوجت موجة اإلضــرابــات التي
انطلقت في عام  ،1988بمحادثات «املائدة
امل ـس ـتــديــرة» وتـشـكـيــل حـكــومــة أول ــى غير
شيوعية في بولندا في عام .1989
وفــي هــذا اإلط ــار ،يلفت الـبــاحــث فــي مركز

باختصار
تحتضن املدينة
مصانع سفن أطلق
ّ
عمالها شرارة
إضرابات ّأدت في
نهاية األمر إلى سقوط
الشيوعية في البالد في
عام 1989
■■■
مفاوضات «املائدة
املستديرة» في عام
 1989أفضت إلى إجراء
انتخابات وتشكيل
حكومة غير شيوعية
في بولندا وتحقيق
االنتقال السلمي
للسلطة والفصل بني
فروعها
■■■
ألهمت تجربة التوافق
بني األطراف السياسية
ً
دوال أخرى في كتلة
حلف وارسو إلنهاء
الحكم الشيوعي
بطريقة سلمية

الـ ــدراسـ ــات األوروب ـ ـيـ ــة بـمـعـهــد االق ـت ـصــاد
ال ـ ـعـ ــاملـ ــي وال ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة الـ ـت ــاب ــع
ألكاديمية العلوم الروسية ،ستانيسالف
ك ــوف ــال ــدي ــن ،إل ـ ــى امل ـك ــان ــة ال ـخ ــاص ــة ال ـتــي
ت ـح ـت ـل ـهــا غ ــدانـ ـس ــك فـ ــي م ـس ـي ــرة ب ــول ـن ــدا
نحو إنـهــاء الحكم الشيوعي التي انطلق
قطارها مطلع سبعينيات القرن املاضي.
ويـ ـق ــول ك ــوف ــالــديــن ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»:
«ال ت ـح ـت ــل غ ــدانـ ـس ــك م ـك ــان ــة خ ــاص ــة مــن
جهة املـفــاوضــات بــن السلطة والتضامن
فحسب ،بل هي احتضنت اإلضرابات حتى
قـبــل الـثـمــانـيـنـيــات ،األم ــر ال ــذي أس ـهــم في
إطالق آلية املواجهة بني ّ
العمال والسلطة
وما تالها من تعايش وإطــاق مفاوضات
املائدة املستديرة».
وعن دور إضرابات عام  1970في املسيرة
ال ـن ـض ــال ـي ــة ل ـل ـع ـ ّـم ــال ال ـب ــول ـن ــدي ــن ،ي ـقــول
ّ
ك ــوف ــال ــدي ــن إن «قـ ـم ــع هـ ـ ــذه اإلض ـ ــراب ـ ــات
بــاسـتـخــدام الـجـيــش أدى إل ــى سـفــك دم ــاء،
وقد ترك القمع جروحًا عميقة في املجتمع،
محدثًا تغييرًا في عالقة ّ
العمال مع السلطة
وس ــط تـنــامــي األم ــزج ــة الـنـقــديــة تجاهها
بني ّ
عمال غدانسك» .وعن دور فاليسا في
تحويل مجرى اإلضرابات إلى املفاوضات
ّ
في نهاية الثمانينيات ،يشرح أن «مكانة
ّ
ّ
فــالـيـســا ك ــان ــت تـمــكـنــه م ــن إق ـن ــاع ال ـعــمــال
بــوقــف اإلضـ ــرابـ ــات ،فــدخ ـلــت الـسـلـطــة في
املفاوضات معه .وفي ذلك الوقت ،تشكلت
في غدانسك مجموعة من االتـحــادات ذات
ّ
تــوجـهــات لـيـبــرالـيــة ،علمًا أن ه ــذه املدينة
هي مدينة سياسيني بولنديني ليبراليني
ومـ ـع ــارض ــن ح ــالـ ـي ــا ،ب ـم ــن ف ـي ـه ــم رئ ـيــس
الوزراء األسبق دونالد توسك».
وكانت مفاوضات «املائدة املستديرة» في
عام  1989قد أفضت إلى إجــراء انتخابات
وتشكيل حكومة غير شيوعية في بولندا،
وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق االن ـ ـت ـ ـقـ ــال الـ ـسـ ـلـ ـم ــي ل ـل ـس ـل ـطــة
وال ـف ـصــل ب ــن فــروع ـهــا ،م ــع إب ـق ــاء الـحــزب
الشيوعي على أغلبية املقاعد في مجلس
ال ـش ـيــوخ وان ـت ـخ ــاب ي ــاروزل ـس ـك ــي رئـيـســا
للبالد قبل أن يخلفه فاليسا في عام .1990
وق ــد ألـهـمــت ه ــذه الـتـجــربــة الـتــي ّأدت إلــى
ً
توافق بني األطراف السياسية دوال أخرى
ف ــي ك ـت ـلــة ح ـل ــف وارسـ ـ ـ ــو؛ امل ـج ــر وأمل ــان ـي ــا
الـشــرقـيــة وتـشـيـكــوسـلــوفــاكـيــا وبـلـغــاريــا،
إلن ـهــاء الـحـكــم الـشـيــوعــي بطريقة سلمية
في األشهر املقبلة ،باستثناء رومانيا التي
ش ـه ــدت م ــوج ــة م ــن أع ـم ــال ع ـنــف أدت في
نهاية املطاف إلى إعدام الرئيس نيكوالي
ت ـشــاوش ـي ـس ـكــو وزوج ـ ـتـ ــه ،ف ــي ديـسـمـبــر/
كانون األول من عام .1989
ّ
تجدر اإلشارة إلى أن غدانسك ،إلى جانب
ّ
احتضانها مـصــانــع الـسـفــن ،تـحــولــت إلــى
وج ـهــة سـيــاحـيــة رائ ـ ــدة ف ــي بــول ـنــدا تضم
ع ـ ــددًا م ــن امل ـع ــال ــم واملـ ـت ــاح ــف ،م ــن بـيـنـهــا
مـتـحــف ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة (- 1939
 )1945الــذي فتح أبوابه أمــام الزائرين في
عام .2017

وأخيرًا
تتحمل المسؤولية أيضًا
الشعوب
ّ
رشا عمران

ّ
تتحمل األنظمة السياسية التي حكمت بالدنا العربية
فــي الـعـقــود املــاضـيــة املـســؤولـيــة األول ــى عـمــا وصلت
ّ
إليه حال املجتمعات العربية من تخلف وجهل وأمية
وت ـط ـ ّـرف وع ـنــف وتـعـ ّـصــب دي ـنــي ومــذهـبــي وقــومــي،
ّ
تتحمل تلك األنظمة مسؤولية كل األمراض املجتمعية
ٍّ
تغييري عمال بالغ الصعوبة،
حراك
التي تجعل من أي
ٍ
ّ
شاقا وكلفته عالية جدا ،ليس فقط في األرواح ،وإنما
في حالة الشلل التي سوف تصيب املجتمعات ،نتيجة
يأس الساعني إلى التغيير والراغبني فيه ،ذاك أن مقاومة
التغيير ال تأتي فقط من األنظمة وأتباعها وحلفائها،
وإنما تأتي أيضا من ّ
املؤسسات املجتمعية املرتبطة
ٍّ
سياسي سوف
بها ،والتي تــدرك جيدا أن أي تغيير
ٍ ّ
يحصل سـيـكــون عـلــى حـســاب تسلطها وهيمنتها
على املجتمع ،إذ إن ارتباطها الوثيق باألنظمة يجعل
من مصيرهما واحــدا لدى أية محاولة للتغيير ،وهذا
مــا يجعلها تـخــرج كــل وســائـلـهــا ال ـص ـ ّـادة واملـقــاومــة
ّ
واملضادة للحراك املجتمعي التغييري ،وتطلقها على
عنانها ،لتبدو ،حتى ال ـثــورات الكبيرة ،والـتــي دفعت
أثمانها بــالــدم واألرواح ،مستحيلة اإلن ـجــاز ،أو أنها
تـهــدف إلــى إشــاعــة حــالــة مــن الديستوبيا والفوضى
العظيمة في وعي كثيرين من أفــراد هذه املجتمعات،
وال يستطيعون إدراك أن التغيير ،إن حصل وأنجز،

سوف تكون نتائجه لصالحهم أوال ،إذ إن الدأب الذي
اشتغلت به املؤسسات املجتمعية مع األنظمة الحاكمة
عـقــودا استطاع أن يضع العقل العربي الجمعي في
ّ
قماقم تحتاج عقودا مشابهة ،وجهدا خارقا لفكها
وتحرير العقل املعتقل داخلها.
أدركـ ـ ــت األن ـظ ـم ــة ال ـحــاك ـمــة ،م ـنــذ ثـمــانـيـنـيــات ال ـقــرن
ّ
املاضي ،أن ال شيء يمكنه مساعدتها على التسلط
واالستيالء األبدي على الحكم أكثر من جعل شعوبها
ً
غ ــارق ــة ف ــي تـفــاصـيــل غـيـبـيــة ،تـلـهـيـهــا ع ــن التفكير
ّ
بشؤون السياسة واملجتمع ،فجندت لهذا كل طاقاتها
اإلعالمية واملــالـيــة ،استخدمت كــل التقنيات الحديثة
ذل ــك الــوقــت لتكريس الـتـفــاهــة املجتمعية ،فــا عجب
إن كنت تجد لــدى مشاهدتك ّ الفضائيات ،التي تبث
عبر األقـمــار الصناعية ،محطة للفن الهابط والتافه
(ك ــان وقتها بــدايــة ظـهــور الفيديو كليب ،حيث كان
الهدف جذب املشاهد إلى ما يظهر من جسد املغنية
ذات املوهبة املعدومة أو ّ
املؤديات في الفيديو كليب).
وتليها محطة دينية ت ـ ّ
ـروج أف ـكــارا غيبية ،وتشتغل
ُ
على بـ ّـث الكراهية بكل أشكالها ،وتشغل متابعيها
ـؤون ليست مــن جــوهــر الــديــن ،وتــركــت ملجموعة
ب ـشـ ٍ
املشعوذين والـ ّ
ـدجــالــن ،يـظـهــرون ليل نـهــار على
مــن
ّ
الفضائيات ،أن يتدخلوا حتى فــي تفاصيل الحياة
الزوجية واملعيشة في داخــل البيوت ،باسم الحرص
على الدين وقيم املجتمع .وكان هذا كله يتم تحت اسم

«الـصـحــوة اإلســامـيــة» الـتــي غـ ّـيــرت وجــه املجتمعات
العربية ،وكان الدين ركنا رئيسيا فيها ،ولكن بوصفه
عبادة وعالقة خاصة مع الله ،ال بوصف الحياة جزءا
م ـنــه ،وال بــوصـفــه املـسـ ّـيــر ل ـشــؤون ال ـنــاس وحياتها
وتفاصيل يومياتها .املدهش أن مؤسسات إعالمية
ضخمة مالكة عــدة فضائيات كانت تملك التفاهات
وتبثها تحت اسم الفن ،وفي الوقت نفسه ،تبث قنوات
الفتنة والتفاهات الدينية والتحريض ضد االختالف
والـتـنــوع ،والــدعــوة إلــى نبذ الفنون والجمال وتحوير
النصوص الدينية ،والبحث عن أحاديث غير مسندة،
ّ
تسفه الـجـمــال لصالح الـقـبــاحــة ،وتحصر مشكالت
املجتمع في التحليل والتحريم ،ال سيما الجنسي منه،
ليصبح جسد املــرأة وتفاصيله ،وما يظهر أو يخفى

مؤسسات إعالمية
ضخمة مالكة عدة فضائيات
كانت تملك التفاهات وتبثها
تحت اسم الفن

وقت كانت األنظمة
منه ،أكثر ما يشغل املجتمع ،في ٍ
ّ
تتصرف في البالد بوصفها مزارعها الخاصة ،تنهب
ّ
منها ما تشاء وتستبد وتقمع وتقصي ،وتشكل طبقة
مجتمعية جديدة (محدثي النعمة) ،أثرت من الفساد
وعاشت حياة خفية تفعل ما تشاء فيها ،بينما تظهر
إلــى العلن ورعــا دينيا كــاذبــا ،ســرعــان مــا أصبح من
سمات املجتمع العربي ،حيث يمكن ارتكاب كل أنواع
املوبقات في الخفاء ،بينما املسبحة والحجاب ودمغة
اإليمان تعطي املشروعية املجتمعية لكل الخراب الذي
انتشر في املجتمعات ،وباركته األنظمة التي استفادت
منه إلى الحد األقصى.
فشل الربيع العربي ،والخراب الذي كان ينتشر كالفطر
ّ
مستبدة ،وما يظهر
في املجتمعات املحكومة بأنظمة
على العلن منه حاليا ،مع انتشار وسائل التواصل،
ّ
ال ـح ـقــد وال ـك ــراه ـي ــة وال ـع ـن ــف وال ـطــائ ـف ـيــة وال ـت ـشــفــي
والشماتة وكره الجمال والفنون واالختالف والغضب
الــذي ال يميز املسبب الحقيقي ،وتحميل مسؤولية
الفقر والفساد وسوء األحوال املعيشية ملن ال يسير
على النهج نفسه ،ال لألنظمة وحلفائها ،واعتبار أن
كــل مــا يحدث مرجعيته اإليـمــان أو الكفر فقط .هذا
ُ
كـلــه ال ــذي تـمـعــن األنـظـمــة فــي تكريسه س ــوف يكون
عائقا دائما أمام أية عملية تغيير ،ما لم تنتبه الشعوب
الغارقة فيه نفسها إلى خطورته عليها ،فتبدأ هي أوال
عملية تغيير ذاتية في طريق التغيير الشامل والكلي.
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