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فالديميرين
ثورة روسيا ...بين
َ

« َل ْي َس َن ِب ٌّي ِب َال َك َر َام ٍة ِإ َّال ِفي َو َط ِن ِه َو ِفي َب ْي ِت ِه» .ما قاله السيد المسيح قبل
ألفي عام ،يكاد ينطبق اليوم على أبي الثورة البلشفية فالديمير ايليتش أوليانوف،
في روسيا المنقسمة على تاريخها الثوري ،وذاكرتها الحمراء
موسكو ــ وسام متى

(أ ف ب)

أح ــام ت ـقــودهــم ف ــي أح ـســن االح ــوال
الى االنتظار في فناء الحاكم!
فـ ـ ــي م ـن ـط ـق ـت ـن ــا نـ ـ ـح ـ ــن ،ال ي ـح ـت ــاج
الساعون للحرية الحقيقية الى جدل
إضــافــي .وليس لديهم تــرف انتظار
املـ ــراج ـ ـعـ ــات الـ ـفـ ـك ــري ــة وال ـت ـن ـظ ـي ـمــة
والسياسية وغير ذلــك .ليس ألنهم
كسالى ،بــل ألن التحديات الوطنية
ال ـك ـب ــرى ت ـف ــرض عـ ــدم ال ـت ـخ ـلــف عــن
ً
املـ ــواج ـ ـهـ ــة .ولـ ـن ــدق ــق قـ ـلـ ـي ــا ،حـتــى
نـتــأكــد مــن أن ال ـقــواعــد االجـتـمــاعـيــة
التي كانت حصن الثوار في العقود
الـ ـت ــي خـ ـل ــت ،هـ ــي ن ـف ـس ـهــا ال ـق ــواع ــد
االجتماعية التي تنخرط اليوم في
املعركة نفسها ،ولكن برايات جديدة.
وم ـ ـ ــا يـ ـق ــول ــه لـ ـن ــا ه ـ ـ ـ ــؤالء لـ ـي ــس ان
القضية لــم تمت وحـســب ،بــل إن ما
ورث ـنــاه عــن ال ـثــورة املـجـيــدة لــم يعد
يصلح كله لحياة اليوم .لكن ،وقبل
الغرق مجددًا في البحث عن اإلطــار
األنسب ،والشعار األجمل ،والخطاب
ً
األنـ ـس ــب ،ل ـن ـقـ ّـر أوال بـ ــأن اس ـت ـعــادة
ال ـح ـقــوق كــامـلــة وض ـم ــان حمايتها
ً
جـ ـي ــا ب ـع ــد جـ ـي ــل ،ال ي ـح ـت ـمــان أي
تـســويــة مــع األعـ ــداء الـقــابـضــن على
كل شيء.
ال شيء يعيد لنا وهج السحر والحب
ونكران الذات من أجل اآلخرين سوى
الثورة الكاملة ،التي تقضي على كل
بنيان َ
أقامه الغرب عندنا ،من أساس
وهيكليات وأنماط حياة وتفكير.
م ــا ب ـقــي ل ـنــا م ــن الـ ـث ــورة الـبـلـشـفـيــة
املجيدة هــو أن حريتنا تحتاج الى
امل ـب ــادرة ،وال ــى ال ـث ــورة الـكــامـلــة ،أمــا
أفكار اإلصالح والتسويات املرحلية
وغير ذلك ،فليست سوى رتي لثياب
قديمة عفا عليها الزمن!

«ثـ ـ ــورة أك ـت ــوب ــر» يـتـيـمــة ف ــي م ـئــوي ـت ـهــا .األيـ ـ ــام ال ـع ـشــرة
التي «هــزت العالم» قبل قــرن ،تفتقد الـيــوم ،مــن يحتفي
بها فــي روس ـيــا ،فــإحـيــاء ذكــراهــا ،يبقى مقتصرًا على
فعاليات حزبية ،يقيمها ورثتها الشيوعيون ،بني سانت
ب ـط ــرس ـبــورغ وم ــوس ـك ــو ،إلـ ــى ج ــان ــب ف ـعــال ـيــات ثـقــافـيــة
تستحضر التاريخ ،في إطــار نخبوي ،وعــرض تمثيلي
غير رسـمــي على مقربة مــن قصر الـشـتــاء ،الــذي شهد
الليل األخير ،الذي حسم ،عمليًا ،أمر السيطرة للبالشفة.
حتى ال ـشــارع املوسكوفي بــدا منسلخًا عــن تلك الـثــورة،
باستثناء حفل نظمه الحزب الشيوعي الروسي ،في استاد
لوجنيكي ومسيرة تقليدية مرتقبة ،ملناصريه وضيوفهم
«األم ـم ـيــن» انـطــاقــا مــن ســاحــة ال ـث ــورة ،املـقــابـلــة ملسرح
البولشوي ،حيث ينتصب تمثال كــارل مــاركــس ،وحيدًا،
يراقب التحوالت التي عصفت بروسيا على مدى قرن.
في شارع «ستاري أربات» ،العابق دومًا بالحياة ،ال شيء
ّ
يذكر بالثورة ،التي غابت ذكراها ،حتى لدى أولئك الفنانني
الهواة ،املولعني بعزف األغاني الغربية وأدائها ،تماشيًا مع
النمط االستهالكي الذي غزا روسيا منذ انهيار االتحاد
السوفياتي ،أو الفنانني التشكيليني املنكبني على رسم
بــورتــريـهــات أو لــوحــات كــاريـكــاتــوريــة للسياح أو ال ــزوار
املحليني.
حشد احتفالي وحـيــد ،يخترق «سـتــاري أرب ــات» ذهابًا
وإي ــاب ــا ،وي ـصــدح ب ــاأله ــازي ــج ،وق ــرع ال ـط ـبــول ،عـلــى طــول
الـشــارع ،املترامي األطــراف بني محطة املترو التي تحمل
اسمهّ ،
ومقر وزارة الخارجية ،ما يدفع الزائر إلى الظن َّأن
«الــرفــاق» قد خرجوا من مخابئهم ،قبل أن يكتشف أن
األمر ليس سوى مبادرة من شبان وشابات روس لتقديم
ـ«كريشنا» ...إله الهندوس!
فروض التكريم ل
ّ
في الواقع ،ليس غريبًا أل يبدي الشارع الروسي حماسة
إلحـيــاء «ذك ــرى أكـتــوبــر» ،مــا دامــت الـثــورة تفتقد التبني
الــرسـمــي مــن قـبــل الــدولــة الــروس ـيــة ،الـســاعـيــة دوم ــا إلــى
الوقوف على الحياد ،في ذلك الصراع األيديولوجي الحاد،
بــن ورث ــة فــاديـمـيــر لـيـنــن ،ال ــراق ــد عـلــى ســريــره داخــل
ضريحه في الساحة الحمراء ،وورثــة القيصر نيكوالي
الثاني الذي ارتقى إلى مرتبة القداسة ،بقرار من الكنيسة
األرثوذكسية الروسية.
لكن املوقف الرسمي ليس محايدًا تمامًا ،فورثة «ثــورة
أك ـت ــوب ــر» ي ــرون ــه م ـن ـح ــازًا إلـ ــى مـصـلـحــة ورث ـ ــة الـحـقـبــة
القيصرية ،والـعـكــس صحيح ،وهــو مــا يــؤكــده الخطاب
العام ،املتأرجح بني املعسكرين ،والذي يجهد ،بما يقارب
الـعـبــث ،إل ــى الـتــوفـيــق بـيـنـهـمــا ،تـحــت ش ـعــار «املـصــالـحــة
الوطنية» التي تبدو أشبه بمحاولة خلط املاء بالزيت.
انطالقًا من ذلك ،على سبيل املثال ،عمد الرئيس األسبق
بــوريــس يلتسني ،غــداة انهيار االتـحــاد السوفياتي ،إلى
جعل السابع من تشرين الثاني (تاريخ انتصار «ثــورة
أكـتــوبــر» فــي التقويم الــروســي الـقــديــم) إلــى عيد رسمي
لـ«املصالحة الوطنية» ،لكن تلك الخطوة استقبلت بفتور،
من قبل الجمهور الروسي.
بعد سنواتّ ،قرر الرئيس فالديمير بوتني ،تقديم العيد
الرسمي ثالثة أي ــام ،بتسمية جــديــدة ،هــي «يــوم الوحدة
الوطنية» ،وهي مناسبة تعود إلى الحقبة القيصرية ،فيما
تـقــرر ،بنحو غير رسـمــي ،اعـتـمــاد الـســابــع مــن تشرين
الـثــانــي يــومــا إلح ـيــاء «ال ـع ــرض الـعـسـكــري األس ـط ــوري»
الــذي قـ ّـرر الزعيم السوفياتي جوزيف ستالني تنظيمه،
بالتزامن مع ذكــرى ثــورة أكتوبر عــام  ،1941في وسط
موسكو ،لرفع الروح املعنوية في الحرب ضد النازية.
يضاف إلى ما سبق تناقض غريب ،يعكس شيزوفرينيا
رسمية ،تنعكس بــدورهــا شيزوفرينيا اجتماعية ،إزاء
ّ
ويجسده بشكل خاص،
الحقبتني القيصرية والبلشفية،
اإلصــرار الدائم على تمجيد «يــوم النصر على الفاشية»
في التاسع من أيــار ،بالرغم من أن املناسبة سوفياتية
في األساس ،أي أنها تعود إلى مرحلة أسست لها «ثورة
أكتوبر» نفسها.
ال يـخـتـلــف اث ـن ــان ف ــي أن ت ـلــك الـشـيــزوفــريـنـيــا الــوطـنـيــة
يفرضها االنقسام العمودي في املجتمع الروسي حول
«ثورة أكتوبر» ،بما تمثله من انتصار للمعسكر التقدمي
(املــارك ـســي  -الـلـيـنـيـنــي) مــن جـهــة ،وهــزيـمــة للمعسكر
املـحــافــظ (الـيـمـيـنــي « -األرث ــوذك ـس ــي») مــن جـهــة ثــانـيــة،

مــا يجعل رئيسًا قــويــا لــروسـيــا ،مثل فالديمير بوتني،
ّ
ي ـحــاول الـبـحــث عــن م ـخــارج وت ـســويــات ،تـجــنـبــه شــرور
أق ـطــاب شـبـكــات امل ـصــالــح املـتـصـلــة بـنـظــامــه ،والكنيسة
األرثوذكسية املتزايدة شراستها يومًا بعد يوم (وهو ما
عكسه الجدل الصاخب بشأن فيلم «ماتيلدا» على سبيل
املـثــال) ،وال تثير غضب الطرف اآلخــر ،املتمسك بــاإلرث
السوفياتي الذي يشكل األساس الذي يرتكز عليه النظام
السياسي نفسه ،الستعادة أمجاد دولية هشمتها حقبة
التسعينيات.
هذا املخرج ،يدفع فالديمير بوتني إلى النأي بالنفس إزاء
املحطات الخالفية في تاريخ روسيا ،ومــن بينها «ثــورة
أك ـتــوبــر» ،واسـتـحـضــار تـلــك الـتــي تحظى بــإجـمــاع عــام،
سواء تعلق األمر بالقيصر بطرس األكبر ـ الذي يسعى
بوتني إلى التمثل به ـ أو بعض من الحقبة الستالينية ،التي
شهدت ملحمة «الـحــرب الوطنية العظمى» ،التي فتحت
لتقارب بني ستالني والكنيسة األرثوذكسية ،تجسد يوم
قرعت أجراس كنائس روسيا ،لدعوة الناس إلى االنخراط
في تلك «الحرب املقدسة».
لـكــن الـسـيــر داخ ــل حـقــل األل ـغــام ه ــذا ،مــا زال ــت خطواته
ح ــذرة ،ال بــل مــرتـبـكــة ،وتعكسها مــواقــف بــوتــن نفسه
مــن الحقبة الـســوفـيــاتـيــة ،وال سيما الستالينية .وعلى
ً
هــذا األس ــاس ،ثمة مــن يــرى تناقضًا هــائــا ،بــن رفض
بوتني «كل شيطنة مفرطة لشخصية ستالني» ،حسبما
ق ــال لـلـمـخــرج األم ـيــركــي أولـيـفــر س ـتــون ،وافـتـتــاحــه في
مئوية «ثــورة أكتوبر» ،ما ُس ِّمي «جــدار الحزن» ،تخليدًا
لـ«ضحايا التعذيب السياسي» ،وهو ما دفع البعض إلى
ً
التندر قائال إن بعض هؤالء ربما كانوا قد وقعوا تحت
تعذيب بوتني نفسه ،في إشــارة إلى خدمته السابقة في
جهاز االستخبارات السوفياتي «كي جي بي»!
ومع ذلك ،ثمة من يسعى إلى أن يؤمن الغطاء األيديولوجي
لهذا التموضع البوتيني ،املثير للجدل ،من خالل القول إن
املشروع االستراتيجي للرئيس الروسي ينطلق من فهم
خاص للتاريخ ،يجعل من «ثورة أكتوبر» حقبة انتقالية،
غير قاطعة ،بني الحقبة القيصرية والحقبة املعاصرة ،التي
العشرين،
افتتحت بوصوله إلى الحكم في مطلع القرن
ّ
وعـنــوانـهــا الـعــريــض «امل ـشــروع األوراسـ ــي» ال ــذي نــظــر له
مفكرون أمـثــال بيوتر سافيتسكي وألكسندر دوغــن،
ويلقى أث ـرًا طيبًا فــي صـفــوف الشيوعيني ،بالنظر إلى
كونه مخرجًا من الهيمنة األحادية التي سادت في عصر
العوملة ،غــداة انهيار االتـحــاد السوفياتي ،ما قد يجعله،
بحسب البعض ،فرصة تاريخية ملصالحة أيديولوجية
بني البيض والحمر في القرن الحادي والعشرين.
انطالقًا مما سبق ،يجعل البعض يفسر مواقف بوتني
بشأن «ثورة أكتوبر» ،التي تكاد بمعظمها تتمحور حول
فكرة واحدة ،هي أن «التاريخ وحده كفيل بالحكم عليها»،
ان ـطــاقــا م ــن ه ــدف تـحـقـيــق تـلــك املـصــالـحــة الـتــاريـخـيــة،
املمهدة للتوحد حول مشروع سياسي جامع.
لـكــن ثـمــة مــن ي ــرى األم ــور مــن زاوي ــة مختلفة ،وه ــي أن
بوتني مسكون ،بحكم خلفيته االستخباراتية وطموحاته
السياسية ،بكراهية فـكــرة «ال ـث ــورة» ،بمعناها الشامل،
ولـيــس «ث ــورة أكـتــوبــر» ح ـص ـرًا ،وه ــو مــا يـتـبــدى عمومًا
بنظرته السلبية إزاء املــراحــل االنـتـقــالـيــة ،الـفــاصـلــة بني
حقبات تاريخية ،كحقبة الحرب األهلية في روسيا بني
البيض والحمر في عشرينيات القرن املاضي ،أو الحقبة
اليلتسينية التي أعقبت انهيار االتـحــاد السوفياتي في
التسعينيات ،والـتــي غالبًا مــا يشبهها باملرحلة الدامية
التي شهدت انتقال الحكم في روسيا من أســرة روريك
إلى أسرة رومانوف قبل خمسة قرون.
هواجس الثورة حاضرة اليوم ،في ذهن الرئيس الروسي
أكثر من أي وقت مضى ،وال شيء يمكن أن يخفف من
وطــأت ـهــا ،بـمــا فــي ذل ــك اسـتـطــاعــات ال ــرأي الـتــي تعكس
شعبية قياسية لبوتني ،ال تكاد تنخفض تحت مستوى
السبعني في املئة ،حتى ترتفع إلــى ما فــوق الثمانني في
املئة ،على إيقاع التحركات السياسية والعسكرية التي
تـشــد الـعـصــب الــوط ـنــي ال ــروس ــي ،م ــن ح ــرب الـشـيـشــان
ال ـث ــان ـي ــة ،إلـ ــى اس ـت ـع ــادة ش ـبــه ج ــزي ــرة الـ ـق ــرم ،والـحـمـلــة
العسكرية في سوريا.
وتكمن املـفــارقــة ،فــي هــذا الـسـيــاق ،فــي أن تلك الشعبية
تعاكس األزمــة االقتصادية واالجتماعية القاسية ،التي
تــواجـهـهــا ال ـب ــاد ،وت ــزاي ــد م ــؤش ــرات الـفـقــر فــي املـنــاطــق

النائية ،التي ال تتشارك موسكو أو سانت بطرسبورغ
مظاهر الـبــذخ ،الـتــي بــاتــت سمة فــي هــاتــن املدينتني في
عصر العوملة الرأسمالية.
أضــف إلــى مــا سـبــق ،أن األلفية الثالثة أث ــارت مــزيـدًا من
املخاوف بشأن «الثورات امللونة» التي ّ
عمت الجمهوريات
الـســوفـيــاتـيــة ال ـســاب ـقــة ،وال ـت ــي جـعـلــت ب ـعــض املــؤرخــن
واألكاديميني الــروس اعتبار «الـثــورة البلشفية» نفسها
ً
شكال من أشكالها!
تلك الهواجس أرخت بظاللها على موسكو ،ومدن روسية
أخرى ،في أسبوع مئوية «ثورة أكتوبر»ّ ،
وحولت الساحة
ال ـح ـمــراء ،أول مــن أم ــس ،ثكنة عـسـكــريــة مـطــوقــة أمنيًا،
تحسبًا ل ــ«أع ـمــال ت ـخــريــب» ،عـلــى أث ــر دع ــوات للتظاهر
أطلقها معارضون لبوتني ،مع اإلشارة إلى أن تلك الدعوات
لم تأت هذه املــرة من جانب مناصري السياسي الشاب
اليكسي نافالني ،بل من قبل فياتشيسالف مالتسيف،
املعارض املتشدد الــذي تمكن من الهرب قبل أشهر إلى
فرنسا ،والــذي يتزعم حركة «أرتبودغوتوفكا» (تمهيد
مدفعي) ،التي تدعو إلى «ثورة الشعب».
تـلــك ال ـت ـحــركــات ال ت ـبــدو م ــؤث ــرة بـمــا فـيــه الـكـفــايــة على
ال ـش ـعــب الـ ــروسـ ــي ،ف ـب ـج ــوار املـ ـك ــان امل ـف ـت ــرض لـتـحــرك
«أرت ـبــودغــوتــوف ـكــا» ،وال ــذي استبقته الـسـلـطــات األمنية
بحملة اعتقاالت ،طاولت ناشطني «يملكون أدوات قتالية»
و«يـخـطـطــون لعمليات تـخــريــب» ،كــانــت أج ــواء الصخب
االح ـت ـفــال ـيــة ف ــي «ع ـي ــد ال ــوح ــدة الــوط ـن ـيــة» طــاغ ـيــة على
املساحة الواسعة املمتدة من جدران الكرملني إلى مسرح
البولشوي.
ومع ذلك ،فإن تجربة املاضي البعيد قد ال تكون مطمئنة
لسيد الـكــرمـلــن ،خصوصًا إذا صـ ّـحــت مـقــوالت بعض
امل ــؤرخ ــن ،ب ــأن ق ـلــة ف ــي روسـ ـي ــا ،ب ـمــن فـيـهــا الـبــاشـفــة
أنفسهم ،كانت تتوقع انهيار الحكم القيصري ،بالشكل
ً
ابتداء من شباط
الدراماتيكي الذي سارت عليه األحداث
عام .1917
ولـعــل ه ــذا تـمــامــا مــا يسيل لــه لـعــاب املحللني الغربيني،
الطامحني إلى التخلص من «كابوس» بوتني.
لكن الثابت أن ال فالديمير بوتني هو القيصر نيكوالي
الثاني ،وال اليكسي نافالني أو فياتشيسالف مالتسيف
هما فالديمير لينني.
ولربما كان الحذر من الثورة ،هو نفسه ما يقود فالديمير
بوتني دومــا إلى رفض عبارات التفخيم القيصرية التي
غالبًا ما يكررها مناصروه ومعارضوه على حد سواء،
وهو ما ّ
عبر عنه بشكل صريح في مقابلة مع تشارلي
روز في عام  ،2005وكرره في حواراته مع أوليفر ستون.
ً
غـيــر أن ثـمــة مــن يعتقد أن بــوتــن يطمح فـعــا إلــى لعب
دور شخصية بالغة التأثير في التاريخ الــروســي ،وهي
شخصية القيصر بطرس األكبر ،ولكنه يسعى إلــى أن
يـنــأى بنفسه عــن الـلـقــب ،كــي ال يـقــارنــه أح ــد بالقيصر
املهزوم نيكوالي الثاني ،أو يشبه معارضيه بالبالشفة
املنتصرين ،وهــو ما يفسر ،على سبيل املـثــال ،إســراف
الرئيس الروسي في التفاعل الدائم مع املواطنني الروس،
سواء بلقاءات تلفزيونية تفاعلية مع الجمهور ،أو بزيارات
ميدانية ال تخلو من املواقف الطريفة ،على نحو ال يترك
ً
مجاال الستعادة أمثال قديمة من قبيل «الله بعيد جدًا...
وكذلك القيصر».
وم ــع ذل ــك ،ف ــإن هــاجــس «أك ـتــوبــر» يبقى حــاض ـرًا دوم ــا.
يدرك بوتني أنه ليس قيصرًا يحكم باسم الشعب وحده،
وأن حكمه يبقى مرتبطًا بالتسويات الداخلية ،مع النخبة
االقتصادية أو حتى الكنيسة األرثوذكسية اللتني رفعتا
الغطاء قبل قــرن عن شرعية النظام القيصري ،حينما
ت ـضــاربــت مـصــالـحـهـمــا م ــع س ـيــاســاتــه ،وه ــو أم ــر غير
مستبعد ال ـيــوم ،أقـلــه مــن الناحية الـنـظــريــة ،مــع النسخة
الحالية لهاتني الجهتني.
وبــالــرغــم مــن أن بــوتــن قــد نـجــح ،خــال الـسـنــوات السبع
عشرة املاضية ،في تفكيك الكثير من األلغام الداخلية -
والخارجية  -املهددة لحكمه ،إال أن الوقت يبدو كالسيف
بالنسبة إليه ،خصوصًا أن الوالية الرئاسية املقبلة ،قد
تكون األخيرة بالنسبة إليه ،في ظل عدم بروز أي خلف
له ،بعد عام .2024
بالنسبة إلى البعض ،قد يحكم فالديمير بوتني روسيا
إلى ما ال نهاية ،وأما البعض اآلخر ،فيعرب عن اعتقاده
بأن فالديمير آخر سيظهر في الوقت املناسب.
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