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جورج یونان  
 

كانت یوغوسالفیا تئن تحت وطاة االحتالل األلماني، في الوقت الذي كان الجو العالمي عبقاً بمبادئ 
عتناق حریة الشعوب في تقریر مصیرھا. كانت المانیا تحتل العالم اآلخر، كبریاء، نالحریة واال

وزیادة في االنتاج، ثم شعور باالختناق وحاجة الى بلوغ "المجال الحیوي" كما كان یسمیھ وطموح، 
ھتلر. كان ھذا الشبح األلماني وھذا التحدي الطموح المتزمت یبدو وكأنھ یرید أن یكون القوة الوحیدة 

ي جمیع أنحاء التي یجب أن تحكم العالم، ال بل كان یجاھر بذلك، وھذا ما خلف نحوه شعوراً بالعداء ف
العالم، وبصورة خاصة في مجالھ الحیوي، وكان ھذا الشعور قد انقلب الى ثورة عارمة عندما اخذ 

الزحف االلماني یتمدد ویتمدد نحو الشرق دون توقف. ومع أن الغرب كان واقفاً بكل قواه ضد الخطر 
في روسیا، إال أن ھذا لم یكن ، یكافحھ جنباً الى جنب مع القوة الجدیدة التي كانت قد ظھرت االلماني

سیكون میناء السالم  لیحرك في الشعوب المضطھدة أي إدراك بأن النظام الغربي الرأسمالي
لھ الجو، فالنظام الغربي بحد ذاتھ لم یكن نظاماً، كان خلیطاً من انظمة متعددة  والطمأنینة إن خال

غیر مشرفة من حیث أنھم كانوا یمثلون وكانت سوابق الغربیین وجدت نفسھا في جبھة ھكذا بال وجھ. 
اوائل االستعمار. وعدا عن المساومات الغبیة التي كانت تحدث بین التحدي االلماني من جھة وبین 
 ً  االنظمة الغربیة المعادیة كل على حدة من جھة اخرى، فقد كان الغرب حینھا یبدو وكانھ یشكو عقما

االوربیة الغربیة رتیبة مترفة برتابتھا. وكانت امیركا ما  كانت العقلیة ،في االفكار والمبادئ الثوریة
مثل البلید المتقوقع الذي ال یرید ان كانت مكتفیة، وتتزال بال تراث سیاسي وال خبرة، بال طریق. 

تمثل المراقب الذكي  كانتیخسر شیئاً وفي الوقت نفسھ ال یرید التفكیر في مزید من المنفعة. أو ربما 
ال عملیة ي أن الحرب بالنسبة لھا ما كانت إیكون الرابح االخیر من عملیة المراقبة. أ المنتظر الذي قد

إلھاء وإرھاق للطرفین المتنازعین. وكان نجاح تجربة الدولة السوفیتیة ذا وقٍع مغٍر لدى شعوب 
نھا با الشرقیة وكأوبا الشرقیة وكانت الشیوعیة، كفكرة، جدیدة، تبدو للشعوب المضطھدة في أورواور

یستمیت للقضاء على طریق النجاة الوحید من ویالت الحرب، وخفایاھا ومفاجآتھا. لقد كان الغرب 
الخطر االلماني، ولكن كان الغرب بال ھویة ال بل اكثر من ذلك، كان یحمل الوجھ البشع المخیف كان 

كان من الممكن أن قد ُحكم علیھ بأن یحمل ذلك الوجھ. "ولم تستطع طبیعتنا العقائدیة أن تفھم كیف 
".1یضحي إنسان بنفسھ "من اجل االستعمار"... ألننا ھكذا كنا نفھم كفاح الغرب  

با الشرقیة تحت لواء الشیوعیة، لم ونضواء الشباب في أورا كان یقول دجیالس، ومن ھنا كان إھكذ
یكن من مھرب سوى الشیوعیة... مھرب من المد االلماني الذي طالما ظل یھددھم خالل عصور 
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المعالجات التي جرت بین الحكومة السوفیتیة والثوار الیوغسالف أثناء الحرب العالمیة الثانیة، دجیالس أحدھم.  



التاریخ المختلفة من جھة، ومن رائحة النظام الغربي الزنخة، والخواء الفكري الذي كان جتاح اوروبا 
كانت موسكو القریبة والحاملة لواء المجھول. من جھة أخرى... أوربا تلك السماء المتبلدة بالغیوم 

تتشح بكبریاء بثوبھا االحمر، وكل ما حولھا كان یساعدھا على ذلك الحرب كانت أكبر عملیة إلھاء 
لآلخرین، عملیة نزیف للجھد الرأسمالي، عملیة تشرید وتعذیب وقتل وضیاع، والشیوعیة كانت 

بر فرصة للشیوعیة. والشیوعیة كانت عملیة نزق تضحك فوق الجثث وتنمو خاللھا. كانت الحرب أك
س. كانت ارتماء، لم تكن تمثل المستقبل أبداً. كانت الحرب ھي كل ما أوھروب في ساعة ضیق وی

تریده الشیوعیة لتنمو وربما دون ان تدري.  

 وكان میلوفان دجیالس أحد ھؤالء الشباب، الذین رأوا صدى لتمردھم في الشیوعیة، فقد ادى بھ حبھ
الالمحدود لیوغوسالفیا وشعوره الوطني، وحزنھ أن یرى شعبھ في درك من الفقر والعجز 

واالضطھاد الى االرتماء على سواعد الشیوعیة. كان قد التحق بجیش التحریر الشعبي بقیادة "تیتو" 
ان الذي كان یسعى الى تحریر یوغسالفیا، وانتشال شعبھا من الحال المزریة التي كان یعیش فیھا. ك

الشيء الوحید الذي تملكھ یوغوسالفیا حینذاك ھو الرجال واإلرادة الحرة في التغییر والثورة، فكانت 
معدة سلفاً. وكانت عملیة الكفاح یومھا تبدو وكأنھا، صراع بین انظمة متناقضة، متمثلھ في قیادات 

شیوعیون یقاتلون متحركة في موسكو وبرلین. لم یكن ھناك ثوار یوغسالف، ولكن كان ھناك ثوار 
على كل أرض. أما الثورة الیوغسالفیة فلم تكن قد تبلورت، بل ما كان یجب أن تتبلور وتستقل 

بشخصیتھا.  

ربما كان ھذا شعور موسكو. یقول دجیالس في لحظة شٍك وتعجب وھو یصف موقف موسكو من 
االلمان، والتنویھ بشكل الثورة الیوغسالفیة: "كان حدیث الجمیع مقتصراً على الكفاح ضد المحتلین 

خاص على الطبیعة الوطنیة لھذا الكفاح، مع االشارة الدائمة الى الدور العظیم الذي یقوم بھ االتحاد 
". 14السوفییتي   

وكان االتحاد السوفییتي في ذلك الوقت یبدو ألعین الشیوعیین في جمیع األماكن، وكأنھ االب الحنون 
. خصوصاً وان النظام الشیوعي كان قد وقف على رجلیھ ھناك، الذي یستطیع انتشالھم من المصاعب

لقد جعل ھذا النظام ارض االتحاد السوفییتي مقدسة في نظرھم: " ولم تكن موسكو بالنسبة 
للیوغسالف، مجرد مركز سیاسي وروحي، بل كانت أیضاً صورة مجسدة لمثل اعلى: "مجتمع بال 

حینذاك. وھو الذي كان یغمر رفاقھ یوم كانت  طبقات". ھكذا یصور "دجیالس" شعوره كشیوعي
یوغسالفیا ما زالت تئنُّ بعد  تحت اسواط االحتالل، وقد قاده ھذا الشعور الى أبعد من ذلك، الى 

االیمان بأن الذین یقودون الشیوعیة من موسكو، ھم بشر من طینة جدیدة ھي الشیوعیة، وقد نظروا 
على مستویات البشر، وبھذا الصدد یقول "دجیالس": "لم یتساَو الى ھؤالء القادة وكانھم قد اجتازوا أ

الحزب الشیوعي الیوغسالفي بالحزب الشیوعي السوفییتي، في االنسجام فقط، وإنما تساوى بھ أیضاً 
من حیث االخالص للزعامة السوفیتیة، وھو اخالص كان یعتبره العنصر االساسي في نموه وتطوره، 



عیم العبقري الذي ال یعارض وإنما كان أیضاً التجسید الفعلي ألفكار حتى ان ستالین لم یكن الز
".3المجتمع الجدید وأحالمھ   

وبصورة اوضح كانت الشیوعیة تبدو في نظر معتنقیھا وكأنھا دین جدید، وكان الزعماء السوفییت ھم 
المؤمنین بھ االعتقاد  االنبیاء الذین خلقوا للدعوة الى ھذا الدین. وحین یكون ھناك دین ودعاة لھ، فعلى

إعتقاداً أعمى بصوابیة كل عمل یقوم بھ ھؤالء الدعاة، دون مناقشة أو تمحیص: "كان كل عمل تقوم 
–بھ الحكومة السوفیتیة  –الھجوم على فنلندا مثالً   –وكل المظاھر السلبیة في االتحاد السوفییتي    

–المحاكمات والتطھیر مثالً  ھذا التبریر ... تبریر الواسطة بنبل الغایة ".  4تالقي كل تبریر ودفاع  
إعترف بھ "دجیالس" على انھ طالما استھواه، فھو یقول: "ال بد أن القارئ یعرف أنني كنت مؤمناً في 

ذلك الوقت بان تروتسكي، وبوغارین والمعارضین اآلخرین في الحزب كانوا جواسیس ومخربین، 
". فقد كان مؤمناً بقدسیة 5اتخذت بحقھم صحیحة  وأنھ لھذا السبب كانت جمیع االجراءات التي

الزعماء السوفییت، ھذا االیمان االعمى كثیراً ما قاده الى االعتقاد ببعض األشیاء التي لم یكن لیؤیدھا 
الواقع، حتى ولو كانت تمس مصالح بالده بالخیر او بالشر، ولقد ظھر ذلك واضحاً بجالء في رأیھ 

كو اثناء الحرب، فقد قال عنھا في بادئ األمر "لیس بـ"الوحدة السالفیة" التي كانت قد انشئت في موس
". لكن والءه المطلق لإللھ 6على المرء أن یكون شیوعیاً، لیكتشف في ھذه المؤسسة التصنع والفشل 

الجدید، أدى بھ الى أن یقول عنھا: "إال أنني اعتبرتھا مقبولة لمجرد أن القیادة السوفیتییة كانت تعتبر 
ھذا االیمان المطلق الذي یدل على سذاجة ال متناھیة، لم یخف على دجیالس  ". ولعل7انھا ضروریة 

–على انھ كان شیئاً مضحكاً حقاً واعترف بھ إذ قال: "وكان ھذا التألیھ  –یعني تألیھ ستالین   یتخذ  
) ألن ستالین 1942أشكاالً مضحكة في بعض االحیان: لقد آمنا فعالً بأن الحرب سوف تنتھي في عام (

ذلك وعندما لم یصدق، تحولت نبوءتھ الى عالم النسیان، دون أن یفقد النبي شیئاً من مقدرتھ قال 
". ویمضي دجیالس في كالمھ مبرراً تلك السذاجة: "والحق أن ما حدث للشیوعیین 8العجبیة 

الیوغسالف ھو نفس ما حدث، خالل تاریخ االنسانیة الطویل، لجمیع الذین ربطوا مصیرھم الشخصي 
ر االنسانیة جمعاء بفكرة واحدة: لقد نعتوا ستالین واالتحاد السوفییتي، دون شعور، بصفات ومصی

". ترى ما ھي ھذه الضرورة؟9كانت ضروریة لصراعھم ومتطلباتھ   

إن یوغسالفیا الشیوعیة كانت معرضة لخطر قوي من قبل الدول الرأسمالیة، التي ما كانت ترضى 
. ولكي تدرأ یوغسالفیا ھذا الخطر كان ال بد من اإلحتماء تحت بقیام نظام شیوعي في ھذه الدولة

المظلة السوفیاتیة.  

ومھما یكن، فاإلیمان والوالء، كانا موجودین عند اغلب الشیوعیین. وبھذا الشعور وھذا اإلیمان وذاك 
". حسب 10الوالء، كان دجیالس محمالً، وھو یحج الى موسكو بشعور "قلب سمح، ووالء تلمیذ 

ره. "كان الفرح یمأل كیاني وأنا أتصور موعد لقائي باالتحاد السوفییتي االرض األولى في التاریخ تعبی
– –على ما كنت اؤمن إیماناً اقوى من الصخر   التي تجسد فیھا حلم الطامحین، وعرم األبطال وآالم  

كان قد بھر عینیھ   ". ولعل ھذا الشعور لم یكن لیخالج دجیالس لوال ان االتحاد السوفییتي11الشھداء 



بتلك النھضة التي نھضھا بفضل الشیوعیة، على أثر كبوة طویلة بدأت منذ بدایة التاریخ، وھذا الشعور 
أورث في نفسھ شیئاً من الطمأنینة والفخر، ذلك أنھ بعلمھ كان قد اكتشف الطریق التي تجعل شعبھ 

الفرح الذي یحس بھ أي إنسان، حین  كالشعب السوفییتي ینھض ویبني دولتھ. ذلك الفرح لم یكن إال
یدرك أن الطریق التي یسیر علیھا ھي طریق صائبة. ویرى التقدم الذي بلغھ غیره من ھذه الطریق 

تقدماً أكیداً لبالده. وعلى ھذا تابع: "كنت أشعر بذلك النني أنا أیضاً تألمت وقاسیت العذاب في 
". إذن ما كانت 12لم أوفر حتى دم أشقائي السجون، انا أیضاً حقدت وبذلت دماً دون حساب، و

الصورة التي تصورھا دجیالس عن االتحاد السوفییتي بجمیع تفاصیلھا، إال صورة لما ستكون علیھ 
بالده. ولعل ذلك مدعاة لفرح عظیم.  

وعاد دجیالس الى بالده بعد اجتماعھ مع ستالین، وتبركھ بالنبي الشیوعي، عاد وشعوره بالغبطة 
قل عن ذاك الذي كان یغمره في ذھابھ. إال أن األمور كانت قد تغیرت في االجتماع الثاني، یغمره ال ی

فكان الجیش األحمر، قد دخل قسماً من یوغسالفیا، وارتكب ھناك جرائم بربریة، أورثت في نفوس 
 الیوغسالفیین شیئاً من االشمئزاز. واحتج الیوغسالفیون لدى الحكومة السوفییتیة تحت ضغط شعور

النقمة الذي كان یكتسح االوساط الیوغسالفیة غیر الشیوعیة، والمرشحة لالنضواء تحت لواء العقیدة 
الجدیدة، اذ رأى األولون ان الجیش األحمر بفعلتھ تلك قد أورث لھم بعض الحرج أمام الشعب، 

واستنكاراً.  فأصبحت مھمتھم صعبة. لكن االحتجاج لم یلق أذناً صاغیة لدى السوفییت بل القى صموداً 
وھذا كان بدایة مولد الشكوك عند الیوغسالفیین، وعند  دجیالس بوجھ خاص. فقد رأى ھذا ان االمر 

لیس في الحقیقة، مصلحة حزبیة یجب العمل لھا. ال... كان االمر یبدو غیر ذلك، وكانت الحقائق تثبت 
شیوعیة. إذ كانت تعتبر نفسھا لھ أن موسكو، ال تستطیع تحمل أیة ثورة ال تخضع لھا، حتى لو كانت 

األساس، والبقیة توابع أو ثانویین، ففي بدایة الثورة الیوغسالفیة یقول دجیالس: "ومع أن أحداً لم یتكلم 
على الثورة، بما في ذلك الشیوعیین الیوغسالف، فإنھ كان من الواقع منذ وقت طویل أنھا قد انطلقت. 

". ھذا 13نھم في موسكو، كانوا یصرون على عدم االعتراف كانوا في الغرب یكتبون عنھا المثیر ولك
الال اعتراف لم یكن راجعاً إّال الى شعور موسكو ان الشیوعیة في یوغسالفیا كانت تمضي في طریقھا -

دون مساعدة احد، حیث أن السوفییت كانوا مشغولین بالحرب مع المانیا، ولعل ذلك یضعف دور 
بعث منھا كل التیارات الشیوعیة. الشیوعیة كما یقول الفیلسوف موسكو في كونھا الزوبعة التي تن

الفرنسي، ھنري لوفیفر، وھو شیوعي سابق: "تضع نفسھا مقیاساً لكل شيء" واالتحاد السوفییتي بعد 
أن اعتنق الشیوعیة، مشى على ھذه القاعدة من حیث أنھ وضع نفسھ مقیاساً لكل الشیوعیة، وھذا ما 

ف في بادئ األمر: "كان حدیث الجمیع مقتصراً على الكفاح ضد المحتلین أجفل الزعماء الیوغسال
االلمان، والتنویھ بشكل خاص على الطبیعة الوطنیة لھذا الكفاح، ومع االشارة الدائمة الى الدور 

". ھذا كلھ خلق بعض الشكوك في نفس دجیالس، وتغیرت 14العظیم الذي یقوم بھ االتحاد السوفییتي 
السوفییتي في مخیلتھ، فبعد أن كان ھذا یمثل األرض الموعودة للشیوعیین، األرض  صورة االتحاد

الودیعة المسالمة، وبعد ان كانت الشیوعیة قد جعلت من االتحاد السوفییتي دولة، ال ككل الدول الكبرى 
األخرى، ولو في مخیلة الشیوعیین، راى دجیالس أن شعور العظمة والتعجرف لم ینج منھ االتحاد 



السوفییتي. إال أن أھم شيء بدا لدجیالس بعد ذلك، وكان نتیجة حتمیة لذلك التعجرف، وذلك 
اإلستعالء، اللذان كان االتحاد السوفییتي یشعر بھما: "ھو حب السیطرة.. السیطرة على الدول 

–األوروبیة الشرقیة، ومن بینھا یوغسالفیا. فبوضعھ  –االتحاد السوفییتي   یوعیة نفسھ مقیاساً لكل ش 
أكد أن الشیوعیة ما ھي إال أداة لبسط ھذه السیطرة ودعمھا، ویبدو ذلك من صراحة ستالین لدجیالس 

حین قال لھ: "ھذه الحرب لیست كالحروب الماضیة. فكل من یحتل مقاطعة ما یفرض علیھا، أیضاً 
".15نظامھ االجتماعي الخاص بھ. وھذا ال یمكن إال ان یكون كذلك   

حروب قد تطورت، ویجب ان تتطور معھا وسائل السیطرة. وبالنتیجة فالشیوعیة لیست معنى ھذا ان ال
إال وسیلة للسیطرة ولكن متطورة. ولعل دجیالس تساءل في نفسھ عن الدافع الذي أدى بالدولة 

الشیوعیة المثلى الى فرض نوع من الوصایة على اشقائھا الشیوعیین. ویبدو انھ لم یجد سوى الشعور 
ھذا الشعور الذي رأى الزعماء السوفییت من خاللھ بالدھم، بعد نجاح النظام الشیوعي فیھا، القومي. 

إذن فكل ما حذر منھ ماركس كان یبدو أمراً ال مفر منھ كفوءة لقیادة العالم الشیوعي والسیطرة علیھ. 
انھا النظام الذي  بالنسبة للسوفییت. فالقومیة التي قال عنھا انھا "ھرطقة بورجوازیة". كانت تبدو على

ال یشیخ والنظام الذي یرفد كل نظام، واكتشاف دجیالس لھذا الشعور القومي الذي كان یقود مطامع 
السوفییت، اورث في نفسھ كثیراً من الخیبة، وجعلھ ینظر الى الدین الجدید على انھ مسألة فیھا إعادة 

 ً انھ . ولعل خیبتھ كان من الممكن ان تكون اكبر، لوال ادراكھ نظر، إذ كان إیمانھ یتزعزع شیئاً فشیئا
ھو نفسھ، ما نجا من ھذا الشعور القومي، فكان یقول: "لم احب الحزب السوفییتي أكثر من حبي 

".16للحزب الیوغسالفي   

ا إذ قال: "قد شّدد على أنھ من واجب كل بلد ان یشق طریقھ لنفسھ، ووفق ذواخیراً استقّر على ھ
".17ھ وأحوالھ الخاصة ظروف  

وقد ظھر الصراع القومي واضحاً جلیاً، بین االتحاد السوفییتي ویوغسالفیا بعد ان اخذت ھذه االخیرة 
بالطبع كان الزعماء السوفییت یدركون كل االدراك أن یوغسالفیا لن تثبت وتظھر كقوة ال بأس بھا. 

سھ في مطامعھ. إال ان ما كان یخیفھم ھو صمود تستطیع یوماً ما ان تبلغ قوة االتحاد السوفییتي لتناف
الیوغسالف، وخروجھم عن طاعة السوفییت. وبناء دولتھم لوحدھم قد یجعلھم مثال تمرد، لجمیع 

الشعوب االوربیة الشرقیة، تخرج فیھا ھي االخرى عن طاعة موسكو، فیما بعد، حین تكتشف ثقتھا 
بنفسھا كما اكتشفتھا یوغسالفیا.  

من ھنا كان صراع ستالین، إلخماد الثورة الیوغسالفیة، ومن أجل كسر شوكة الزعماء المعارضین 
لھ، وإضعافھم ثم إضعاف معنویاتھم تجاه الدول االوربیة الشرقیة االخرى. ولعل ھذا لم یكن خافیاَ 

رر على دجیالس إذ قال: "كان ستالین یعارض الثورة بشرط، ھي ان ال تتجاوز حداً یوقع الض
بمصالح الدولة السوفییتیة، فقد كان یشعر أن إقامة مراكز ثوریة خارج موسكو، قد یھدد تفوقھا على 

العالم الشیوعي، وھذا ما حدث فعالً،  وھذا ما دفعھ الى مساعدة الثورات الى حیث أمكنھ السیطرة 



". ھذا الشيء ظھر في  18علیھا. ولكنھ كان دائماً مستعداً ان یدعھا "تسقط" عندما تفلت من بین یدیھ 
حینما زحفت الدبابات السوفییتیة الى بودابست، وإقالت حكومة  1956حوادث المجر في خریف سنة 

الدكتور "إمري ناج"، ثم تخلصت منھ نھائیاً، بعد ان وضعت محلھ رئیس الوزراء الحالي "كادار". ثم 
امتعاض اعتبار الیوغسالف لتیتو في یقول في موضع آخر: "كان مندوبو االتحاد السوفییتي یتحملون ب

المنزلة التالیة لستالین، كما كانوا یمقتون بنوع خاص، استقالل یوغسالفیا في التعامل مع بقیة البلدان 
". ومع ان یوغسالفیا لم تكن منافساً حقیقیاً لالتحاد السوفییتي 19األوربیة الشرقیة، ونمو مكانتھا بینھا 

لفت، إال أن المنافس الحقیقي كان قد ظھر، وكان یبدو أنھ منافس لالتحاد على أوروبا الشرقیة، كما أس
السوفییتي على العالم الشیوعي كلھ. ولم یكن ھذا المنافس إال الصین. وقد كانت المطامع والمخاوف 

السوفییتیة تظھر ھنا بوقت واحد وشكل واضح، حین أخذ ستالین یخفف من حدة الثورة الصینیة: "أما 
ین في تخفیف حدة الثورة الصینیة، فقد كان وال ریب انتھازیاً من حیث سیاستھ الخارجیة، ھدف ستال

ولعلھ أیضاً قد تحسب لخطر مقبل یھدد عملھ وامبراطوریتھ، مصدره الدولة الشیوعیة الكبیرة الجدیدة 
ه ". واألمر ھذا أیضاً یثبت مؤخراً في خالف موسكو وبكین. ومھما قیل فھو خالف یذكي نار20

الصراع القومي، والحاجة الى االستقالل، ھذه الحاجة التي كان من متطلباتھا اصرار الصین على 
امتالك القنبلة الذریة، والذي ینظر إلیھ االتحاد السوفییتي نظرة عدم رضى وخوف. كانت الثورة 

كّملة للتاریخ االشتراكیة في الصین قد أخذت حین ذاك تتبلور، وكان واضحاً أنھا ستكون حلقة جدیدة م
الحضاري للصین، وقوة جدیدة، لعالم آخر غیر مرتبط بتوزیع القوى القدیمة في العالم. وھذا كلھ كان 

كافیاً الن یضعھا في خان المدار الذي كانت تتمركز فیھ موسكو.  

 اتجتبا خالل عصر النھضة، أدى الى تكدس المنوثم أن التقدم الصناعي الذي حصل في أور
بیة، مما حدا ببعض الدول الى البحث عن أسواق تصرف فیھا منتجاتھا. واألسواق االورعیة في الصنا

فكان ان ظھر االستعمار الغربي، تقوده فرنسا، وانكلترا، وھولندا، والبرتغال. ولقد حدث الشيء نفسھ 
نتاج. بالنسبة لروسیا على أثر التقدم الصناعي فیھا، إذ كانت الضرورة تلح بإیجاد أسواق لفائض اال

وھذه االسواق لم یكن باالمكان ایجادھا واالستعمار یشد رحالھ دون رجعة، إال في البلدان التي تدین 
بالوالء للسوفییت، وھي بلدان أوربا الشرقیة. وبدا النظام الجدید، الشیوعیة، الوسیلة الناجعھ للوصول 

بل كان مشاعاً بین قوتي االتحاد الى ذلك. والنظام الجدید، لم یكن وسیلة وحیدة في ید قوة واحدة، 
السوفییتي والصین. في ھذه النقطة حدث االحتكاك بین الدول الشیوعیة، بین روسیا الطامحة الى بسط 
نفوذھا التجاري نحو الغرب، دون أن ینازعھا فیھ أحد، وبین الصین الوجھ اآلخر لعالم جدید متحرر، 

. إذن لقد عدت الى المصلحة الحزبیة امراً ثانویاً بالنسبة ةوبین یوغسالفیا الھاربة من الحمایة السوفییتی
للمصالح القومیة التي وقفت وجھاً لوجھ امام األولى. من ھنا الحت ضرورة إخضاع مبادئ االحزاب 

ایة، بعد أن كانت الشیوعیة كحزب غایة وجعلھا وسیلة للوصول الى ھذه الغلمصلحة المجتمع القومیة، 
قائمة بذاتھا.  



م من مقاومة السوفییت كان الیوغسالفییون یشقون طریقھم بثبات، مما أدى أخیراً بالسوفییت وبالرغ
الى التسلیم باالمر الواقع، ولو لحین. وقد أدى ظھور مشكلة االتحادات بین بعض دول اوروبا 

فقد الشرقیة، المشكلة التي أوجدتھا یوغسالفیا، أدى الى ان یأخذ الصراع القومي طریقھ مرة أخرى. 
بدا للسوفییت أن ظھور وحدات قویة تقاوم االتحاد السوفییتي في سیطرتھ على اوروبا الشرقیة. فكان 

الخالف الذي ظھر بین یوغسالفیا واالتحاد السوفییتي، على اثر التقارب الذي حصل بین األولى 
یل ال على المبدأ. وألبانیا، والذي كان حتماً سیؤدي الى االتحاد. وقد كان ظاھر الخالف على التفاص

وأخیراً سلم للسوفییت بھذا األمر بعد ان اقترحوا ضم بلغاریا الى االتحاد أیضاً. لكن ھذا التساھل كان 
یحمل من ورائھ أشیاء أخرى ظھرت فیما بعد أولھا رشوة یوغسالفیا لكسب سكوتھا في المسائل 

أن الزعماء السوفییت كانوا یتلھون  االخرى وثانیھا یبدو من قول دجیالس: "على انھ ظھر آخر االمر،
–أیضاً بفكرة إعادة تنظیم االتحاد السوفییتي بضم "الدیمقراطیات الشعبیة" إلیھ  أوكرانیا مع ھنغاریا  

ورومانیا، والبیلوروسیا مع بولونیا وتشیكوسلوفاكیا، أما الدول البلقانیة فتضم الى روسیا، ومھما كانت 
 ً واحداً كان مؤكداً وھو: أن ستالین حاول تنسیق بلدان اوروبا الشرقیة  ھذه المشاریع غامضة، فإن شیئا

". وبالفعل فإن عدداً من ھذه 21بطریقة تضمن دعم سیطرة موسكو واالبقاء علیھا الى زمن طویل 
الدیمقراطیات قد ُضمَّ إلى االتحاد السوفییتي. وآخر ھذه األشیاء: "اتضح أن االتحاد مع بلغاریا لم یكن 

". وھذا صحیح یؤیده إلحاح ستالین في مناسبات 22كاً لتحطیم اتحاد الشیوعیین الیوغسالف إال شر
عدیدة بضرورة االستعجال بتحقیق اتحاد: یوغسالفیا، البانیا، وبلغاریا.  

إذن كان ما رآه دجیالس في النظام الشیوعي السوفییتي شیئاً جدیداً وغریباً، فتح عینیھ على الطبیعة 
االنسانیة، وأعاده الى طبیعتھ ھو بأن خلق منھ انساناً آخر یختلف كل االختالف عما كان علیھ من قبل، 

ق انني كنت ذلك الشخص ذاتھ فھو یقول اثناء مقابلتھ األخیرة مع ستالین: "لقد كان من العسیر التصدی
". 23الذي كان، ألربع سنوات خلت، یسرع الى االتحاد السوفییتي بشوق، وبقلب سمح، ووالء تلمیذ 

إذن كان كل شيء قد تغیر وانعكس، وبدا الفردوس خرافة، والدین الجدید أمراً مشكوكاً فیھ، ثم زال 
مور نظرة أكثر بعداً: "ال أستطیع االن ذلك الحجاب االسود الذي كان یعمي بصره، وأصبح ینظر لأل

ان أقول ماذا كان على ان أفعل، لو عرفت من قبل كل الحقائق عن المحاكمات واجراءات التطھیر. بل 
استطیع ان اقول بثقة تامة ان ضمیري سیتعرض الزمات شدیدة، أزمات ال أستطیع ان اقول انھا كانت 

". كل ھذا 24اً بشیوعیة أكثر مثالیة من الشیوعیة الحالیة سوف تحملني على ان ال أكون شیوعیاً مقتنع
یدل على الخیبة التي اورثتھا الحقائق لھ، والتي كشفت الصراع القومي الخفي الذي ما انمحى  بوالدة 

النظام الشیوعي: "ومرة آخرى تالشى حلم آخر تحت وطأة الواقع".  

".25" فھل یعني ھذا أن حلماً جدیداً قد یطلع   

ان الحلم الجدید یظھر شیئاً فشیئاً فالثورة في یوغسالفیا كانت تمضي نحو التبلور الكامل وكان أجل ك
الجدیدة في العالم التي أخذت التبلور یتحول شیئاً فشیئاً الى تمحور تتمركز حولھ كل القوى الثوریة 

شخصیتھا القومیة بالتمیز.  



الصین تشق لنفسھا طریقاً آخر یتمیز بالجرأة وفي الطرف األخر من العالم كانت القوة الجدیدة في 
واالنعتاق والتحرر، ومثالً لعالم متحرر من التسویات.  

 

جورج یونان  

---------------------------------------------------------- 	

) ُكتِب ھذا المقال في أوائل الستینات أثناء إنشقاق الحزب الشیوعي الصیني عن موسكو، ونُشر في 1(
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