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 أحداث يف االحتاد السوفيايت

مل يكــــــد النظــــــام الغورابتشــــــيفي يعلــــــن مبــــــدأي اليرييســــــرتويكا والغالسنوســــــرت حــــــىت ظهــــــرت جمموعــــــات سياســــــية      
م مـــــــثال ١٩٨٧غـــــــري رمسيـــــــة كثـــــــرية وبســـــــرعة حالـــــــت دون أن تبـــــــادر الدولـــــــة إىل تعـــــــدادها . ففـــــــي نـــــــوفمرب مـــــــن عـــــــام 

الفـــــاً منهـــــا. وهـــــذا الـــــرقم يف احلقيقـــــة ال ميثـــــل الواقـــــع متامـــــاً . ويف بدايـــــة اعرتفـــــت صـــــحيفة " البريافــــــدا " بوجـــــود ثالثـــــني 
اجتماعـــــا يف موســــــكو ، ويف مقابـــــل تفريقـــــه ومتزيقــــــه مـــــن قبـــــل الســــــلطات  "عقـــــد " االحتــــــاد الـــــدميقراطي ١٩٨٨عـــــام 

الرمسيــــــة ، ظهــــــر حــــــزب معــــــارض للحــــــزب الشــــــيوعي احلــــــاكم . والواقــــــع أن أول تشــــــكيل معــــــارض مــــــن هــــــذا الطــــــراز 
 م.  ١٩٢٠ذ عام ظهر من

********* 

ـــــة هـــــو قضـــــية زمـــــن وحســـــب ومـــــا       ـــــوعي بـــــدورها كقـــــوة اترخيي ـــــذكر أن توصـــــل هـــــذه اجملموعـــــات إىل ال واجلـــــدير ابل
يشـــــاهد اليـــــوم هـــــو تكـــــرار ملــــــا كـــــان حيـــــدث مـــــن قبــــــل . أن اللقـــــاء التاســـــع عشـــــر للحــــــزب قـــــد ســـــبق ان اقـــــر املبـــــــدأ 

ب ان يؤخــــــذ بــــــه بـــــــعد مناقشــــــته فـــــــي طـــــــول البـــــــالد الــــــذي يقــــــول : " أن اصــــــالح مــــــا يســــــمى تشــــــكيل األســــــعار جيــــــ
ـــــر أيضـــــاً االحيـــــاء بضـــــرورة إعـــــادة النظـــــر يف اســـــعار اجلملـــــة واملفـــــرق. هـــــذا رغـــــم ان القـــــرار يؤكـــــد  وعرضـــــها ". كمـــــا أق
ـــــــد اجلمـــــــاهري . علـــــــى ان  ـــــــداً ان حيـــــــدث اي تعـــــــديل يف مســـــــتوى العـــــــيش عن ضـــــــرورة ان تغيـــــــري األســـــــعار ال جيـــــــوز اب

منــــــــذ ســــــــتني عامــــــــاً ال ميكــــــــن إال أن يقــــــــود إىل تضــــــــخم خــــــــارق للعــــــــادة . واليرييســــــــرتويكا حتريــــــــر األســــــــعار اجملمــــــــدة 
ــــــر األســــــعار.   ــــــان االصــــــالح ال ميكــــــن أن يتحقــــــق دون حتري نفســــــها ال يســــــعها أن جتــــــرتح املعجــــــزات . ومــــــع ذلــــــك ف

 كما ال ميكن دونه حتقيق أي جناح يف ريعية االقتصاد السوفيايت . 

********** 
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أن نتخيـــــــل بســـــــهولة رد الفعـــــــل عنـــــــد شـــــــعب مل ميـــــــض عليـــــــه زمـــــــن طويـــــــل يف حصــــــــوله علـــــــى هـــــــذا ويف وســـــــعنا      
 بعض حرية التعبري وتذوقها . 

وابختصـــــار فـــــان املعضـــــالت الـــــيت جيـــــدر ابلقـــــادة الســـــوفيات ان يضـــــبطوها لـــــيس هلـــــا حـــــل ابـــــداً . إذ ال يســـــعنا توقـــــع 
ــــــدأ الن ــــــك ألن مب ــــــة للنظــــــام ، ذل ــــــزال حيـــــــاً . ان حتســــــينات ملموســــــة �بعــــــة مــــــن اصــــــالحات داخلي ظـــــــام نفســـــــه ال ي

الطريقـــــة الوحيـــــدة الصــــــاحلة لتحريـــــر اإلقتصـــــاد وحتقيــــــق حالـــــة ابـــــداع وخلــــــق هـــــي يف اعتمـــــاد اقتصــــــاد الســـــوق كــــــامالً 
غــــــري منقــــــوص ، موصــــــوالً ابمللكيــــــة اخلاصــــــة ألدوات اإلنتــــــاج ، والطريقــــــة الوحيـــــــدة لتضيـــــــيق دور احلـــــــزب الشـــــــيوعي 

ان الطريقــــــة الوحيــــــدة الزالـــــــة جـــــــمود األســـــــعار دون تعديـــــــل مســــــتو�ت العــــــيش هــــــي يف إعتمــــــاد التعــــــدد احلــــــزيب . مث 
هــــي الســـــماح بتشـــــكيل نقـــــاابت مســـــتقلة حقـــــاً . وهبـــــذا املعـــــىن اليعـــــود هنـــــاك احتـــــاد ســـــوفيايت علـــــى الصـــــورة احلاليـــــة ،  
ــــــاك حــــــزب شــــــيوعي وال ســــــكرتري عــــــام وال تعــــــود أي حاجــــــة إىل اليرييســــــرتويكا والغالسنوســــــرت .  كمــــــا ال يعــــــود هن
وكمـــــــا قـــــــال غورابتشـــــــيف ألحـــــــد الصـــــــحفيني األمريكيـــــــني : " أن اإلدارة الســـــــوفياتية القائمـــــــة حاليـــــــاً ال تســـــــتطيع أن 

 تفعل غري شيء واحد هو تنمية االشرتاكية . 

******* 

ــــــة سياســــــية . وملــــــا ال يكــــــون         ــــــة انتحاري ــــــام بعملي ــــــى القي ــــــن يوافقــــــوا عل ــــــك فــــــان القــــــادة الســــــوفيات ل وعلــــــى ذل
ـــــــــة امـــــــــامهم غـــــــــري ا ـــــــــى الطريقـــــــــة التقليدي ـــــــــة عل ـــــــــإن يف وســـــــــعهم أن يســـــــــحقوا أي ابدرة ثوري ـــــــــد ، ف لعـــــــــودة إىل التجمي

ــــــــة  ــــــــوترات الدولي ــــــــاردة ، وأن يســــــــتغلوا الت ــــــــات احلــــــــرب الب ــــــــوا مــــــــرة أخــــــــرى عــــــــن تقني الســــــــتالينية املعروفــــــــة ، وأن يبحث
 للقضاء على االضطراابت الداخلية . 

رعية والنظــــــــام . ففــــــــي اإلحتــــــــاد الســــــــوفيايت اليــــــــوم انفجــــــــار يف واآلن ال نســــــــتطيع ان ننكــــــــر ظــــــــاهرة ا�يــــــــار الشــــــــ     
ميـــــدان اجلرميـــــة . أنـــــه كمـــــا يقـــــول � كـــــابنت : " انفجـــــار حقيقـــــي " و� كـــــابنت هـــــذا هـــــو وزيـــــر الداخليـــــة . قـــــال ذلـــــك 
ــــة " ليرتاتور�جــــا " . فــــألول مــــرة منــــذ �ايــــة احلــــرب ، ترتفــــع نســــبة االجــــرام عــــن نســــبة الــــوالدة . لقــــد ظهــــرت  يف جمل

ـــــان تشـــــيع االرهـــــاب يف مـــــدن مجاعـــــ ـــــة مـــــن ذوي املخطـــــوفني كمـــــا ظهـــــرت املـــــافيوزا ، وعصـــــاابت فتي ات طـــــاليب الفدي
بكاملهـــــــا ، وهتـــــــاجم يف بعـــــــض األوقـــــــات مراكـــــــز الشـــــــرطة حـــــــني يعتقـــــــل واحـــــــد مـــــــن افرادهـــــــا . كمـــــــا ظهـــــــر تزايـــــــد 

بعــــــد يــــــوم .  مأســــــاوي يف ميــــــدان العنــــــف او القتــــــل . هــــــذه بعــــــض عالمــــــات التــــــوتر اإلجتمــــــاعي الــــــذي يتزايــــــد يومــــــاً 
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أمــــــا طلقــــــات النـــــــار يف القــــــرى واملـــــــدن فقــــــد اصـــــــبجت شــــــيئاً عـــــــاد�ً يف عــــــرف النـــــــاس حــــــىت داخـــــــل بعــــــض شـــــــوارع 
 العاصمة موسكو . 

*********** 

ـــــر الشـــــرطة تقـــــدر ابن عـــــدد       ـــــان دوائ ـــــرب جرميـــــة ، ف ـــــة يعت ـــــاز األســـــلحة الناري ـــــم أن احتي ـــــه مـــــع العل حيـــــدث هـــــذا كل
مليـــــون . وأن هـــــذا العـــــدد يتزايـــــد بصـــــورة مطـــــردة . وقـــــد  ١٧و  ١٦الد يـــــرتاوح بـــــني األســـــلحة الناريـــــة املنتشـــــرة يف الـــــب

تضـــــــاعف ســـــــعر هـــــــذا الســـــــالح يف الســـــــوق الســـــــوداء خـــــــالل العـــــــامني األخـــــــريين . أمـــــــا النكتـــــــة الشـــــــائعة يف الـــــــبالد 
وضــــــوع فا�ــــــا تتنــــــاول م –وهــــــي كمــــــا نعلــــــم دائمــــــاً البــــــارومرت احلقيقــــــي للــــــرأي العــــــام يف اإلحتــــــاد الســــــوفيايت  –اليــــــوم 

الثــــــــورة القادمـــــــــة خالصـــــــــتها مـــــــــا يلـــــــــي : " مـــــــــا هــــــــي املرحلـــــــــة الـــــــــيت ســـــــــتعقب اليريســـــــــرتويكا ؟ " اجلـــــــــواب : " إ�ـــــــــا 
 اليرييسرتلكا " أي اطالق النار . 

********** 

ــــــوم       ــــــة ، يتلقــــــى يف كــــــل ي ــــــة جنــــــوم ، واملســــــؤول عــــــن القــــــوات الداخلي ــــــرال بثالث ــــــوري شــــــتالني ، جن ــــــت أن ي والثاب
ـــــل الســـــلطا ـــــة واإلقليميـــــة ترجـــــوه فيهـــــا ارســـــال جيـــــوش لقمـــــع عناصـــــر االضـــــطراابت . والواقـــــع طلبـــــات مـــــن قب ت احمللي

. ية يف آســـــيا الوســـــطى والقوقــــــازاآلف جمنـــــد علـــــى األقـــــل قــــــد وزعـــــوا يف املنـــــاطق الســـــاخنة األكثــــــر حساســـــ ٢١٠أن 
ــــذ  ــــورود كســــابقاهتا من ــــات ال تكــــف عــــن ال ــــه ال يوجــــد عــــد ٨٥هــــذه الطلب ــــرال شــــتالني ان د كــــاف ســــنة . ويقــــول اجلن

ـــــوات ضـــــئيلة إىل هـــــذه املقاطعـــــات لـــــن يكـــــون هـــــو احلـــــل . أ�ـــــا ال  مـــــن اجلنـــــود حلمايـــــة كـــــل مقاطعـــــة وأن انتـــــداب ق
ــــاً للطلقــــات الناريــــة . ولــــذلك ، وكمــــا حــــدث عــــام  ــــة كمــــا تصــــبح هــــدفاً حي تلبــــث حــــىت تصــــبح فريســــة ســــهلة للدعاي

 م بقيت أكثر الطلبات دون جواب .  ١٩٠٥

******** 

" يف موســــــكو ، لكــــــن مذحبــــــة مــــــن هــــــذا الطــــــراز حــــــدثت يف  أحــــــدااثً وفيات مل يشــــــهدوا بعــــــد " والواقــــــع أن الســــــ     
انتهــــــت بتســــــاقط عــــــدد كبــــــري مــــــن الضــــــحا� . والثابــــــت أن أتثــــــري مثــــــل هـــــــذه  ١٩٨٨تبيليســــــي خــــــالل ربيــــــع عــــــام 

املذحبــــــة ســــــيكون أضــــــخم كثــــــرياً لــــــو جــــــرت يف موســــــكو ، أو يف ليننغــــــراد ، لكــــــن الفــــــرق قــــــد جــــــرى  التعــــــويض عنــــــه 



٤ 
 

الوحــــــدات اخلاصــــــة وقــــــوى التــــــدخل املســــــلح : فالقيصــــــر مــــــثال مل يســــــتخدم  ابلقســــــوة االســــــتثنائية الــــــيت صــــــدرت عــــــن
 األسلحة الكيميائية ضد شعبه . 

ــــــك ألن       ــــــب يف موســــــكو أيضــــــاً . ذل ــــــل هــــــذا احلــــــادث الرهي ــــــان مــــــن احملتمــــــل أن يتكــــــرر مث وعلــــــى كــــــل حــــــال ف
ــــــــر ــــــــزداد عصــــــــبيتها أكث ــــــــاكثر ، كمــــــــا أن الســــــــلطات ت ــــــــر ف ــــــــزداد جــــــــرأة أكث ــــــــاكثر . إن  التظــــــــاهرات يف شــــــــوارعها ت ف

ـــــــون . فلمـــــــاذا يكـــــــون  ـــــــار علـــــــى طالهبـــــــم حتـــــــت عدســـــــات التليفزي ـــــــرتددوا يف اطـــــــالق الن االصـــــــالحيني الصـــــــينيني مل ي
 رفاقهم السوفيات اكثر ذعراً من العدسات؟

*********** 

ان اقــــــل شــــــرارة ، مــــــن مثــــــل اضــــــراب يعلنــــــه عمــــــال ســــــكك احلديــــــد ، ميكــــــن ان يتبعهــــــا انفجــــــار كبــــــري بســــــبب      
ـــــــوتر القـــــــائ ـــــــد األوســـــــاط الت ـــــــني خمتلفـــــــني . أحـــــــدمها عن ـــــــع أن لليرييســـــــرتويكا والغالسنوســـــــرت معني ـــــــبالد . الواق م يف ال

 الرمسية خطتني النقاذ النظام الذي يوشك على اإل�يار فا�ما عند الشعب فرصة لتغيري النظام نفسه. 

وف العــــــيش عنــــــد فــــــالغرب ميكــــــن أن يظــــــن ابن غورابتشــــــيف هــــــو مصــــــلح ليــــــربايل حيــــــرتق محاســــــة لتحســــــني ظــــــر      
.  لزعمـــــاء الســـــابقنيشـــــعبه ، لكـــــن الشـــــعب يف مقابـــــل ذلـــــك ال يـــــرى فيـــــه غـــــري زعـــــيم للحـــــزب الشـــــيوعي شـــــانه شـــــان ا

كمــــــا ال يــــــرى فيــــــه غــــــري مســــــؤول يقــــــف علــــــى رأس آلــــــة الدولــــــة ، وأنــــــه يتحمــــــل مســــــؤولية البــــــؤس يف بــــــالده . وأنــــــه 
الشـــــــــرتاكية . وأن الضـــــــــرورة ســـــــــجان حيـــــــــبس كـــــــــل القوميـــــــــات داخـــــــــل اإلمرباطوريـــــــــة . وكـــــــــل ذلـــــــــك داخـــــــــل إطـــــــــار ا

ــــــام بــــــبعض اإلصــــــالحات ال ميكــــــن ان تضــــــمن لــــــه احســــــاس الشــــــعب ابلعرفــــــان  اإلقتصــــــادية الــــــيت فرضــــــت عليــــــه القي
ــــــى صــــــورة فرصــــــة للهــــــرب وليســــــت  ــــــدو امــــــام الســــــجني دائمــــــاً عل جبميلــــــه املزعــــــوم . أن فجــــــوة يف جــــــدار الســــــجن تب

 عملية حتسني لنظام التهوية فيه . 

*********** 

م كـــــــــان القـــــــــادة الســـــــــوفيات علـــــــــى يقـــــــــني مـــــــــن أن اصـــــــــالحاهتم قـــــــــد فشـــــــــلت ، وكـــــــــانوا ١٩٨٨ايـــــــــة عـــــــــام يف �     
ـــــر األســـــعار  ـــــل حتري ـــــة مـــــن قب ـــــب االصـــــالحات اجلريئ ـــــك أن بعـــــض جوان ـــــائج هـــــذا الفشـــــل . ذل يســـــتعدون ملواجهـــــة نت

ون وخطــــــة مقاومــــــة املركزيــــــة يف الــــــبالد قــــــد جــــــرى تعليقهــــــا . ويف شــــــهر نيســــــان جــــــرت حماولــــــة العــــــادة نــــــص إىل قــــــان
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ـــــذي كـــــان  ١٩٠و  ٧٠اجلـــــزاء ســـــبق أن عـــــدل وال ســـــيما يف املـــــادتني  ـــــنص ال ـــــرب أشـــــد قســـــوة مـــــن ال . وهـــــو نـــــص يعت
ـــــه  ـــــد ســـــحب يف الفـــــرتة االخـــــرية لتعـــــاد كتابت ـــــف ضـــــد املنشـــــقني . هـــــذا رغـــــم أن املشـــــروع ق ـــــه يف عهـــــد برجيني يعمـــــل ب

 من جديد ، ومن هناك كانت مقاصد السلطات واضحة ال غموض فيها وال اهبام . 

********* 

وفـــــوق ذلــــــك ظهـــــر قــــــانون اســـــتثنائي جديــــــد حيــــــرم االضـــــراابت ، ويفــــــرض مزيـــــداً مــــــن القيـــــود علــــــى التعاونيــــــات      
ويقــــــرر ضــــــرورة ز�دة قــــــوات التــــــدخل الداخليــــــة . كــــــل شــــــيء يبــــــدو علــــــى اســــــتعداد ملواجهــــــة ردود الفعــــــل املرتقبــــــة . 

ــــــه ال ــــــذي حيــــــدث في ــــــت ال ــــــم ان أحــــــداً ال يســــــتطيع ان يعــــــني الوق صــــــدام ، فهمــــــة قمــــــع األحــــــداث وســــــحق مــــــع العل
 املعارضة تبدو اآلن اكثر سهولة مما يظن . 

 واجلدير ابلذكر ان السلطات الرمسية تتصرف بعيداً عن اجليش بقوات تدخل قمعي كما يلي :      

ــــــــــدي مســــــــــلحني تســــــــــليحاً كــــــــــامالً واتبعــــــــــني الدارة املخــــــــــابرات  ك . ج . ب . وهــــــــــذه القــــــــــوة  ٢٣٠٠٠٠)  ١ جن
 وطائرات عمودية وطائرات عادية ومدفعية . والغرض منها جماهبة اي ثورة مسلحة .  متلك دابابت

ــــــل "  ٣٤٠٠٠٠)  ٢ ــــــة : فيهــــــا وحـــــــدات خاصـــــــة مـــــــن مث ــــــوزارة الداخلي ــــــدي وضــــــابط اتبعــــــون ل " (  ســــــتبس �زجن

ثالثــــــون الفــــــاً ) ورجــــــال مظـــــــالت ( ســــــبعون ألفــــــا ) وحبـــــــارة قناصــــــون ( فرقتــــــان ) وبعـــــــض فــــــرق احلــــــراس . واجلميـــــــع 
 يبلغ عددهم سبعمائة ومخسني ألف رجل . 

م فـــــإن اجهـــــزة القمـــــع قـــــد تضـــــاعفت مثـــــاين مـــــرات  ١٩٠٥وبينمـــــا تضـــــاعف عـــــدد الشـــــعب مـــــرة واحـــــدة منـــــذ عـــــام 
 على األقلِ . 

*************** 

ــــــــــاب فالدميريبوكوفســــــــــكي حــــــــــول مــــــــــا جــــــــــرى وجيــــــــــري يف اإلحتــــــــــاد الســــــــــوفيايت . هــــــــــ      ذا بعــــــــــض مــــــــــا ورد يف كت
وبوكوفســـــكي لـــــيس املنشـــــق الســـــوفيايت الوحيـــــد الـــــذي يقـــــف مـــــن نظـــــام بـــــالده مثـــــل هـــــذا املوقـــــف احلـــــذر. كمــــــا أن 

ـــــاك مـــــن غـــــري الســـــوفيات املنشـــــقني وغـــــري املنشـــــقني ، ممـــــن ســـــبق أن أثبتنـــــا وجهـــــات نظـــــرهم ، مـــــن ابدر إ ىل رفـــــع هن
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الصـــــوت عاليـــــاً معتمـــــداً علـــــى خربتـــــه السياســـــية وثقافتــــــه التارخييـــــة ومعرفتـــــه ابلكثـــــري مـــــن أســـــرار النظـــــام الســــــوفيايت . 
ويف رأينــــــــــا أن الغــــــــــرب بصــــــــــورة عامــــــــــة وال ســــــــــيما يف طبقاتــــــــــه احلاكمــــــــــة ال جيهــــــــــل حقيقــــــــــة مــــــــــا جــــــــــرى وجيــــــــــري يف 

ــــــرك االحتــــــ ــــــم أن ت ــــــت نفســــــه يعل ــــــه يف الوق ــــــة الســــــوفياتية لكن ــــــداً بعــــــد املغــــــابرة السياســــــية اإلمرباطوري اد الســــــوفيايت وحي
ــــــه يف أحضــــــان  ــــــيت قــــــام هبــــــا واســــــتمر يكــــــابر ويتجاهــــــل قــــــوانني احليــــــاة ســــــبعني عامــــــاً معهــــــا ســــــيلقي ب اإلجتماعيــــــة ال

 اليأس . فاذا وقع ذلك كان أمامه أحد اخليارات التالية : 

بـــــذلك دوره كقـــــوة عظمـــــى . وهـــــذا أمـــــر ) أن يواجـــــه حـــــرابً أهليـــــة يتســـــاقط هبـــــا املاليـــــني مـــــن الضـــــحا� . فيفقـــــد  ١ 
 تتجنبه القيادة السوفياتية أبي مثن . 

) أن يدفعــــــه اليــــــأس مــــــن حتقيــــــق ازدهــــــار اقتصــــــادي ميكنــــــه مــــــن احلفــــــاظ علــــــى دوره كقــــــوة عظمــــــى ، إىل العمــــــل  ٢ 
ابملثــــــل القائــــــل : " علــــــي وعلــــــى أعــــــدائي � رب " فيشــــــن حــــــرابً عامليــــــة ال تبقــــــى وال تــــــذر وبــــــذلك ال يغيــــــب وحــــــده 

 قرب التاريخ بل جير الغرب كله إىل القرب نفسه .  يف

) أن يعـــــــــرتف ابخلطـــــــــأ التـــــــــارخيي الـــــــــذي ارتكبـــــــــه نظـــــــــام األعـــــــــوام الســـــــــبعني املاضـــــــــية وأن يوافـــــــــق علـــــــــى اإللتـــــــــزام  ٣ 
بشــــــــعارات الغــــــــرب فــــــــيعلن اعــــــــادة البنــــــــاء " اليرييســــــــرتويكا " واملصــــــــارحة " الغالسنوســــــــرت " مهمــــــــا كــــــــان يف هــــــــذا 

ـــــــبعض اإلعـــــــالن مـــــــن حـــــــرج لقيادا ـــــــة اإلقتصـــــــادية مـــــــن خســـــــارة ل ـــــــة واحلري ـــــــزام ابلدميقراطي ـــــــه . ومهمـــــــا كـــــــان يف اإللت ت
 اإلمتيازات اليت كانت تتمتع هبا القيادات الشيوعية . 

************** 

وهكــــــذا أختــــــار اخليــــــار الثالــــــث ال ســــــيما وأنــــــه وجــــــد عنــــــد الغــــــربيني جتــــــاواب معــــــه واســــــتعداداً لإلســــــهام يف اقالــــــة      
ــــــه . وجتــــــاوب  ــــــدركون أن عثرات ــــــالغربيون ي ــــــدبري وقــــــائي . ف ــــــل هــــــو ت ــــــدواع انســــــانية ب ــــــع ل الغــــــربيني معــــــه مل يكــــــن ابلطب

ــــة وقوعهــــا ال تكلفهــــم خســــارة املــــال وضــــياع االقتصــــاد  ــــذر . وهــــي حال ــــة اليــــأس قــــد تشــــعل حــــرابً ال تبقــــى وال ت حال
ـــــل تكلفهـــــم أيضـــــاً خســـــارة دورهـــــم كقـــــوة عظمـــــى ومـــــن مث خســـــارة وجـــــودهم . فالحتـــــاد الســـــوفي ايت ميلـــــك وحســـــب ب

ــــــون رغــــــم شــــــحهم الشــــــديد  ــــــه أن يــــــدمر الكــــــرة األرضــــــية كلهــــــا . وهكــــــذا اختــــــار الغربي مــــــن الســــــالح مــــــا يســــــتطيع ب
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ـــــــــة  ـــــــــأس يف األمرباطوري ـــــــــوا دون شـــــــــيوع الي ـــــــــة ليحول ـــــــــة وغـــــــــري املالي أهـــــــــون الشـــــــــرين وقـــــــــرروا تقـــــــــدمي املســـــــــاعدات املالي
 السوفياتية . 

************* 

ايــــــة العهــــــد ابلــــــرئيس غورابتشــــــيف يعلمــــــون حقيقــــــة مــــــا جيــــــري داخــــــل ولــــــيس هــــــذا وحســــــب فــــــالغربيون منــــــذ بد     
االحتــــــاد الســــــوفيايت وأن مــــــا يســــــمى ابعــــــادة البنــــــاء واملصــــــارحة عنــــــوا�ن غــــــري صــــــادقني حلقيقــــــة كثــــــري مــــــن األحــــــداث 
الداخليـــــــة . ولكـــــــنهم عمـــــــالً خبطـــــــتهم يف جتنيـــــــب أنفســـــــهم أهـــــــوال وخمـــــــاطر العزلـــــــة الســـــــوفياتية جتـــــــاهلوا كـــــــل خطـــــــط 

 ذها نظام غورابتشيف . القمع اليت اخت

ـــــون يف ضـــــوء       ـــــل يعمل ـــــيم مســـــتوحاة مـــــن مثـــــل حضـــــارية ب ـــــون يف ضـــــوء ق ـــــالغربيون ال يعمل ـــــك ف وال عجـــــب يف ذل
مصــــــاحلهم القريبــــــة والبعيــــــدة . فهــــــم ميــــــدون يــــــد املســــــاعدة إىل االحتــــــاد الســــــوفيايت يف ظــــــل أكذوبــــــة ترددهــــــا أجهــــــزهتم 

الوقــــــت نفســــــه الــــــذي ينظمــــــون فيــــــه املــــــذابح ويشــــــرتون ضــــــمائر االعالميــــــة خوفــــــاً مــــــن أســــــلحة الــــــدمار املخزونــــــة يف 
احلكــــــام يف كثــــــري مــــــن بلــــــدان العــــــامل الثــــــايل ويســــــتبيحون �ــــــب الشــــــعوب الضــــــعيفة وحيولــــــون جاهــــــدين دون حــــــدوث 

 أي تنمية جادة يف العامل الثالث . 

************** 

ـــــــوم يف عـــــــامل املعســـــــكر مـــــــن الرأمســـــــايل والشـــــــيوعي هـــــــو عمليـــــــ      ـــــــل وتضـــــــامن لالحتفـــــــاظ إن مـــــــا جيـــــــري الي ة تكاف
مبكانتهمـــــــا ودورمهـــــــا كقـــــــوتني عظميتـــــــني . فهـــــــل تـــــــنجح هـــــــذه احملاولـــــــة فيوفـــــــق االحتـــــــاد الســـــــوفيايت إىل إعـــــــادة البنـــــــاء 
ـــــذي  ـــــدمار الشـــــامل حبيســـــة املخـــــازن ؟ أن املســـــتقبل وحـــــده هـــــو ال ـــــة وتبقـــــى األســـــلحة ذات ال بفضـــــل األمـــــوال الغربي

ائمون مــــــن املنشــــــقني الســــــوفيات وغــــــريهم مــــــن خــــــرباء املعســــــكر جييــــــب عــــــن هــــــذا الســــــؤال وان كــــــان احلــــــذرون املتشــــــ
ــــــوم عاجــــــل أو آجــــــل .  ــــــار الشــــــامل واقعــــــة يف ي ــــــة اال�ي الغــــــريب ال يتوقعــــــون حــــــدوث هــــــذا النجــــــاح مؤكــــــدين أن حال

 فهي يف رأيهم قدر ال سبيل إىل جتنبه . 

 


