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سقوط
السماء
حسن الخلف *
ف ــي ش ـت ــوي ــة ش ــام ـي ــة ،وق ـب ــل ال ـخ ـلــود
إل ــى الـ ـن ــوم ،ســألــت وال ـ ــدي وك ـنــت في
السابعة من عمري على ما أظن وأذكر،
عـ ـم ــا س ـي ـح ـص ــل إذا سـ ـق ــط االتـ ـح ــاد
الـســوفـيــاتــي واس ـت ـفــردت بـنــا أمـيــركــا.
أجابني والدي وقتها بأنه لن يسقط،
ً
فصفن قليال
فـكــررت عليه وألـحـحــتً ،
ثم قال لي :سنجوع! حقيقة استغربت
ّ
جوابه وظل الجواب ليس بذي معنى
واض ــح حـتــى كـبــرت ومـضــت السنون

ظل اإلسالم الوهابي
ّ
ممنوعًا في قرغيزستان
طوال الحقبة السوفياتية
اختار  %58من الروس
اليوم التخطيط المركزي
كنموذج اقتصادي
التي لــم أكــن فيها ملمًا بكل تفاصيل
املنجزات العظيمة التي قدمها االتحاد
السوفياتي للعالم.
املؤلم في نبوءة والــدي هو أن وطننا
الـ ـ ـع ـ ــراق تـ ـح ــديـ ـدًا مـ ــن دون كـ ــل ُب ــاد
املـنـطـقــة ه ــو ال ــذي ج ــاع وأف ـق ــر وذب ــح
أهـلــه كنتيجة شـبــه مـبــاشــرة النهيار
ـف ال ـعــراق
االتـ ـح ــاد ال ـســوف ـيــاتــي حـلـيـ ّ
املفترض في حينها .ذلك بغض النظر
عــن حماقة ص ــدام حسني وسياساته
ال ـكــارث ـيــة ال ـتــي جـ ّـرت ـنــا والـ ـع ــراق إلــى
الجحيم...
لــم يـكــن وال ــدي وال أي مــن التقدميني
الـ ـع ــرب وحـ ـيـ ـدًا ف ــي تـ ـص ــورات ــه ح ــول
االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ال ـ ـسـ ــوف ـ ـيـ ــاتـ ــي ،ف ــال ـش ـع ــب
السوفياتي نفسه لطاملا كان متمسكًا
بنظامه .لم تحدث في هذا البلد الكبير
أي ث ــورة إلس ـقــاط نـظــامــه الـشـيــوعــي،
ً
ولكن كما سبق وشــرح مــرة الصديق
ع ــام ــر مـحـســن وآخـ ـ ـ ــرون ،بـ ــأن عملية
الـتـفـكـيــك ال ـتــي ق ــاده ــا غــوربــات ـشــوف،
ك ـ ــان ـ ــت ان ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــا أبـ ـ ـي ـ ــض ل ـل ـن ـخ ـب ــة
السوفياتية على شعبها والنظام.

صوت السوفيات السابقين
تشير نتائج االستفتاء الــذي أجري
ي ـ ــوم  17آذار  1991إل ـ ــى أن ثــاثــة
أرب ـ ـ ــاع ال ـش ـع ــب ال ـس ــوف ـي ــات ــي كــانــت
مــع اإلب ـقــاء عـلــى الـنـظــام االشـتــراكــي
قائمًا .إال أن النخبة الغورباتشوفية
خانتهم مــرة أخــرى في ذلــك ومضت
فــي تفكيك الـبــاد بعد تسعة أشهر
مــن تــاريــخ ذلــك االستفتاء .وبحلول
 22ديسمبر/كانون األول  1991كان
االتحاد السوفياتي قد ورثه التاريخ.
ف ــي ت ـصــريــح س ــاب ــق أع ـل ــن الــرئ ـيــس
ال ــروس ــي ال ـحــالــي فــادي ـم ـيــر بــوتــن
بأن من لم يأسف على موت االتحاد
ال ـس ــوف ـي ــات ــي ال ي ـم ـلــك ق ـل ـب ــا .ال ش ـ ّـك
ب ــأن ذل ــك األم ــر يتطلب مـنــا التعمق

فيه لـنـحــاول فهم تفاصيل التاريخ
ال ـســوف ـيــاتــي ،ولـ ـن ــدرك ال ــداف ــع وراء
شدة تمسك أغلب الروس به.
يقترن هنا هذا الحنني لذلك العصر
األح ـ ـمـ ــر لـ ـ ــدى ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـ ــروس
بـ ـتـ ـق ــدي ــر وإجـ ـ ـ ـ ــال عـ ـظـ ـي ــم ل ـل ــزع ـي ــم
ال ـس ــوف ـي ــات ــي ج ــوزي ــف س ـت ــال ــن .لــم
ي ـس ـق ــط اس ـ ـ ــم سـ ـت ــال ــن ع ـ ــن أي مــن
امل ــراك ــز الـخـمـســة األول ـ ــى ف ــي نـتــائــج
االس ـت ـف ـتــاءات ال ـتــي ت ـقــام دوريـ ــا في
روسيا ،والتي تتمحور حول معرفة
مـ ــن هـ ــو الـ ــرمـ ــز األك ـ ـثـ ــر ش ـع ـب ـيــة فــي
ال ـتــاريــخ ال ــروس ــي .ذل ــك عـلــى الــرغــم
مــن كــل ح ـمــات الـتـشـهـيــر واملـبــالـغــة
واألكـ ــاذيـ ــب ال ـت ــي أطـلـقـتـهــا الـثـقــافــة
الليبرالية الجديدة فــي روسـيــا كما
والبروباغندا الغربية.
ف ـفــي أح ــد ه ــذه االس ـت ـف ـت ــاءات الـتــي
قــامــت بها إح ــدى الـقـنــوات الروسية
ع ــام  2009ح ــول أع ـظ ــم شـخـصـيــات
روسـ ـي ــا ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ،وب ـع ــد عـمـلـيــة
ّ
استمرت لثالثة أشهر شملت قرابة
خمسني مـلـيــون روسـ ــي ،تـ ّ
ـربــع على
ع ــرش املــرت ـبــة األول ـ ــى ف ــي املـحـ ّـصـلــة
األمـ ـ ـي ـ ــر الـ ـ ـن ـ ــوف ـ ــوغ ـ ــرادي أل ـك ـس ـن ــدر
نييفسكي الذي ينتمي للقرن الثالث
ّ
شعبيته
عشر .ألسكندر هذا اكتسب
ّ
الناجح إلحدى الحمالت
تصديه
من
ّ
الغربية الـتــي شنها فــرســان النظام
الليفوني على روسيا (Gowen: Dec
.)2013
فـيـمــا ذه ــب امل ــرك ــز ال ـثــانــي لـبـيــوتــور
ستوليبني (1911( )Pyotr Stolypinم)
رئيس الوزراء القيصري الذي أشرف
عـلــى سلسلة مــن عمليات اإلص ــاح
الــزراعــي في الفترة التي امتدت بني
 1901و 1903خالل عهد آخر قياصرة
آل رومـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــوف ال ـ ـ ـ ـ ــروس نـ ـيـ ـق ــوالي
الـثــانــي (1918 -1896م) .قـ ّـدمــت هذه
اإلصـ ـ ــاحـ ـ ــات الـ ـت ــي ع ــرف ــت بــاس ـمــه
العون إلى ماليني الفالحني واألقنان
املستبعدين مــن قبل األرستقراطية
القيصرية التي وقفت ّ
ضدها بواقع
الـ ـح ــال ،ب ـعــدمــا ظ ـه ــرت كــاسـتـكـمــال
ألولــى إصــاحــات القيصر ألكنسدر
الثاني الــذي منح الحرية للفالحني
األقنان عام .1861
ذهـ ــب امل ــرك ــز ال ـث ــال ــث ب ـش ـكــل ص ــادم
ل ـل ـك ـث ـي ــري ــن ف ـ ــي االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء نـفـســه
ل ـج ــوزي ــف س ـت ــال ــن ،بـ ـف ــارق ضـئـيــل
جـ ـدًا ع ــن سـتــولـيـبـ ّـن .املـثـيــر هـنــا أن
سـتــالــن سـبــق وحــقــق املــركــز الــرابــع
في استفتاء مشابه جرى عام 2004
خلف القيصر بطرس األكـبــر (1682
1725م)  ،فالديمير لينني (1924م)،والشاعر الــروســي العظيم ألكسندر
ّ
لتقدم اسم
بوشكني .وفــي استكمال
ستالني فــي النتيجتني السابقتني،
فاز الزعيم السوفييتي باملركز األول
ّ
بنسبة  ،%42وعــززه بمركز أول آخر
فــي اسـتـفـتــاء ج ــرى مـنــذ ع ــدة أشهر
ّ
متفوقًا على جميع زعماء ومشاهير
روسيا بمن فيهم الرئيس الروسي
بــوتــن ن ـف ـســه ،وال ـ ــذي حـ ّـصــل قــرابــة
.)2017 June 26 ,Newsweek( %38

م ــن الـ ـح ــاالت غــربــي املـ ـص ــدر .املـســألــة
ال ـثــان ـيــة ك ــان ــت ال ـع ــدال ــة االجـتـمــاعـيــة
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــور ح ـ ـ ـ ـ ــول إن ـ ـ ـصـ ـ ــاف
ال ـفــاحــن وال ـع ـم ــال ال ــذي ــن حـ ــاول من
ف ـ ــاز أو ن ـج ــح ف ــي إن ـص ــاف ـه ــم بـنـسـ ٍـب
م ـخ ـت ـل ـفــة .ف ـي ـمــا ت ـظ ـهــر زاوي ـ ــة أخ ــرى
ّ
تعبر عــن شغف التعبير عــن املشاعر

نحا العديد من رجال اإلعالم والثقافة
الـغــربـيــن منحى متعاليًا فــي انتقاد
ن ـت ــائ ــج ذلـ ــك االس ـت ـف ـت ــاء م ـم ـلــن عـلــى
الــروس الكيفية التي يجب أن يقرؤوا
تاريخهم فيها ،ومــن يجب أن يحبوا
ويـ ـك ــره ــوا .ف ـك ــانــت هـ ــذا امل ـح ــاض ــرات
مـثـيــرة لـلـقــرف فــي كثير مــن األح ـيــان،
م ـل ـي ـئــة ب ــال ـع ـن ـص ــري ــة تـ ـج ــاه ال ـش ـعــب
الروسي مغسول الدماغ «الذي يهوى
امل ـس ـت ـبـ ّـديــن وال ـط ـغ ــاة األقـ ــويـ ــاء» .في
ّ
خضم هــذه األحـكــام يمكننا مالحظة
أن مـ ـس ــألـ ـت ــن أسـ ــاس ـ ـي ـ ـتـ ــن ك ــون ـت ــا
األرضية التي استند إليها الروس في
خياراتهم.
املـســألــة األول ــى كــانــت بــا ش ـ ّـك أمنهم
ال ـق ــوم ــي ن ـف ـســه ،ف ـي ـمــا ي ـب ــدو كـهــوس
لـلــروس كالكثير مــن شعوبنا ـ ـ ولهم
كــل الـحــق ـ ـ بـهــذه املسألة الـتــي ترتبط
بالحدود والعدوان أو الغزو الخارجي
ال ـق ــادم ،وال ــذي ك ــان فــي الـغــالــب األعــم

اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ب ـع ـم ــق وج ـ ـم ـ ــال ،دف ـع ــت
بأدباء وشعراء كتولستوي وبوشكني
ولـيــرمـنـتــوف لتحقيق اخ ـتــراقــات في
هذه التصنيفات باتجاه املراكز العليا
كرموز تاريخية روسية في كثير من
األحيان.
م ـن ــذ االنـ ـط ــاق ــة ال ـف ـع ـل ـي ــة ل ـل ـن ـمــوذج
االق ـت ـص ــادي ال ـســوف ـيــاتــي ع ــام 1928
وح ـت ــى ن ـهــاي ـتــه ال ـف ـع ـلـيــة عـ ــام ،1989
لــم يخفق ه ــذا االق ـت ـصــاد فــي تحقيق
النمو والـحـفــاظ على مـسـتــواه أو في
توفير فرص العمل ،إال باستثناء فترة
سـ ـن ــوات الـ ـح ــرب الــوط ـن ـيــة الـعـظـمــى
( .)1945 -1941ال ـن ـم ــو االق ـت ـص ــادي
السوفياتي كــان دائـمــا أســرع منه في
العالم الرأسمالي الــذي مر على األقل
بــأزم ـتــن كـبـيــرتــن ف ــي الـعـشــريـنـيــات
والسبعينيات.
التفوق االقتصادي السوفياتي إن جاز
لـنــا ال ـقــول ح ــدث بــالــرغــم مــن سيطرة
ـب،
الـ ـغ ــرب ع ـل ــى ث ــاث ــة أربـ ـ ــاع ال ـك ــوك ـ ً
واسـ ـتـ ـعـ ـب ــاده مل ــاي ــن ال ـب ـش ــر خ ــدم ــة
ً
لــه ،فـضــا عــن نهبه ل ـقــارات بأكملها،
وفتحه آالف املشاغل بأجور منخفضة
ّ
جدًا في العالم الثالث من دون حتى أن
يتحمل التكاليف االجتماعية املتأتية
ً
م ــن ه ــذه ال ـع ـمــالــة .ف ـضــا ع ــن تــورطــه
بعشرات الـحــروب واالنـقــابــات .ال بل
ّ
واملتكرر الذي على
كان الثمن املتزامن
س ـك ــان امل ـس ـت ـع ـمــرات دف ـع ــه يـتـمـظـهــر
ـال واض ــح
ب ـمــايــن األنـ ـف ــس .ف ـفــي م ـث ـ ٍ
خسرت الهند لوحدها أكثر من خمسة
ماليني إنسان بسبب املجاعة الفظيعة
التي تسببت بها بريطانيا العظمى

عـ ــام 1900/1899م .ويـ ـق ــدر ال ـبــاحــث
األم ـي ــرك ــي امل ـع ــروف مــايــك دي ـفــز عــدد
الوفيات ما بني عام  1876و 1902بما
بــن  12.2و 29.3مليون معتمدًا على
أرقام النسيت  Lancetوغيرها.
ّ
لـ ـك ــل ذلـ ـ ــك اخ ـ ـتـ ــار  %58مـ ــن الـ ـ ــروس
ال ـيــوم وكـمــا ظـهــر عـبــر اسـتـفـتــاء آخــر،
التخطيط والتوزيع املركزي كنموذج
اق ـت ـص ــادي ،مـقــابــل  %28فـقــط لـنـظــام
ّ
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ّ
وفـ ــضـ ــل  %72م ـن ـه ــم كـ ـب ــح امل ـ ـبـ ــادرة
االقتصاد
االقتصادية الفردية لصالح ُ
امل ـخ ـطــط ف ـي ـمــا ت ـش ـيــر دراس ـ ــة أخـ ــرى
نـشــرهــا مــركــز غــالــوب  Gallupإل ــى أن
قرابة  %51من مواطني  11جمهورية
مــن جمهوريات االتـحــاد السوفييتي
ال ـس ــاب ــق ي ـح ـن ــون ل ــه وي ـع ـت ـق ــدون أن
ّ
ال ـح ـي ــاة ك ــان ــت أف ـض ــل ف ــي ظ ــل ــه ،بـمــا
فيهم أوكرانيا (19 Gallup report, Dec
.)2013
في استفتاء آخر أجــري عام  2003في
روسـيــا حــول «مــا سيفعل املــواطـنــون
الــروس إذا استولى الشيوعيون على
ال ـس ـل ـطــة» .ف ـقــال واح ــد م ــن أرب ـع ــة من
امل ـش ــارك ــن أن ــه س ـيــدعــم ه ــذا ال ـخ ـيــار،
بينما عبر خمس املشاركني (أي )%20
في االستفتاء عن استعدادهم للتعاون
مع السلطة الجديدة ،فيما أعلن %27
اس ـت ـع ــداده ــم ل ـل ـق ـبــول ب ـه ــا ،م ــن جهة
أخــرى  %16سيهاجرون إلــى الخارج،
وف ـ ـقـ ــط  %10س ـ ـي ـ ـقـ ــاومـ ــون .أي أن ــه
ّ
باملحصلة  1مــن  4فقط سيعارضون
وص ـ ــول ال ـش ـيــوع ـيــن لـلـسـلـطــة ،فيما
س ـي ـق ـبــل ويـ ــؤيـ ــد ويـ ـتـ ـع ــاون ال ـث ــاث ــة
الباقون (.)2013 Gowen: Dec

المسلمون وحكم المالحدة
فــي مـقــابـلــة مــع شــابــة قرغيستانية
قــامــت بـهــا صـحـيـفــة «الــدي ـلــي مـيــل»
اليمينية الشعبوية ،شرحت كلزات
أكماتيماكوفا ذات الــ 35ربيعًا ّ
لقراء

