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(وسام
متى)

تغيرت في روسيا بعد قرن على الثورة :تبدلت
أمور كثيرة ّ
األولويات ،واهتمامات الشباب وجيل ما بعد سقوط االتحاد
السوفياتي تغيرت أيضًا ...الثابت الوحيد هو االبتعاد عن
حد التماهي مع الرأسمالية!
الثورة وأهدافها واالقتراب ّ

بين ضريح لينين
وتمثال ماركس

الرأسمالية تنتصر!
موسكو ــ عبد الرحيم عاصي
تزدحم الساحة الحمراء في العاصمة
موسكو بالزوار ،فيما يجثم ضريح
لينني وحيدًا .ليس بعيدًا عنه ،يضج
أحــد أشهر مــوالت موسكو« ،غــوم»،
باملتسوقني .هــذه املشهدية تلخص
روسيا الحالية.
ح ـ ــال ض ــري ــح ل ـي ـنــن كـ ـح ــال ت ـم ـثــال
مــاركــس الـقــريــب :املعلمان لــم يعودا
ضمن اهتمامات الناس .عيون املارة
ب ــال ـق ــرب مـنـهـمــا مـهـتـمــة بـتـفــاصـيــل
أخرى ،كـ«االنبهار» بآخر ما توصلت
إلـ ـي ــه ش ــرك ـت ــا الـ ـسـ ـي ــارات «ب ـن ـت ـلــي»
و«ف ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــراري» ،فـ ـيـ ـم ــا طـ ــواب ـ ـيـ ــر مــن
الزبائن تصطف أمام «ماكدونالدز»

تنشط شركات في الترويج
لـ«الحلم األميركي» خاصة
في الكفاءات العلمية
ب ــال ـق ــرب م ــن ت ـم ـثــال م ــارك ــس .ه ـنــا،
ت ـت ـقــدم الــرأس ـمــال ـيــة ع ـلــى ك ــل اإلرث
االش ـتــراكــي ،وه ــذه ليست دعــايــة أو
ّ ً
تخيال ،بل حقيقة واضحة؛ ثمة جيل
م ــأخ ــوذ ب ـم ـظــاهــر الــرأس ـمــال ـيــة حــدّ
التماهي.
تـ ـح ـ ّـول امل ـع ـل ـم ــان ال ـت ــاري ـخ ـي ــان فــي
وجدان الشعب الروسي ،واشتراكيي
الـعــالــم ،إل ــى مـجــرد مـكــانــن اللتقاط
الصور.
ِّ
مضي نحو عقد مــن الــزمــن على
مــع
الـ ـ ـث ـ ــورة ال ـب ــول ـش ـف ـي ــة ،يـ ـك ــاد إرث ـه ــا
ي ـت ـج ـســد ف ــي ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـش ــواه ــد
التاريخية العمرانية ـ رغم كل شيء
ه ــي أج ـم ــل م ــا ي ــوج ــد ع ـمــران ـيــا فــي
موسكو تحديدًا التي غزاها العمران

الحديث ـ وحنني من بقي من الجيل
األول بعد الثورة (1917ــ.)1957
قبل أشـهــر ،أج ــرى رادي ــو «موسكو»
ً
مـسـحــا لـ ــآراء تـضـمــن سـ ــؤاال يـقــول:
«مــاذا لو عــاد بكم الزمن إلــى الــوراء،
هــل كنتم سـتــؤيــدون ال ـث ــورة؟» .جــاء
ّ
جــواب  %47بنعم و %53بكل .كذلك
س ـجــل اس ـت ـط ــاع آخـ ــر أجـ ـ ــراه مــركــز
«لـيـفــادا» ،وهــو أكبر مركز استطالع
في البالد ،أن  %48ينظرون بإيجابية
إل ــى ال ـث ــورة الـبــولـشـفـيــة ،فـيـمــا عـ ّـبــر
 %31عن رأي سلبي ،مع امتناع %21
عن التعبير.
األرق ـ ـ ـ ـ ـ ــام املـ ـسـ ـجـ ـل ــة تـ ـ ـط ـ ــرح أس ـئ ـل ــة
م ـشــروعــة ع ــن عــاقــة ال ـج ـيــل ال ـشــاب
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال ـ ـ ــي ،ج ـ ـي ـ ــل ال ـ ـث ـ ـمـ ــان ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــات
والتسعينيات والعشرية األولــى من
القرن الحالي ،بالثورة :ماذا يعرفون
ع ـن ـه ــا ،ومـ ـ ـ ــاذا ب ـق ــي مـ ــن إرث ـ ـهـ ــا فــي
وجدانهم ،وماذا تعني لهم؟
«ال ـ ـث ـ ــورة ال ت ـع ـن ــي لـ ـ ـ ــي ...وال أح ــب
أن أغـ ــرق ف ــي ال ـت ــاري ــخ» ،تـ ـ ّ
ـرد يــولـيــا
بوليكوفا ،وهي طالبة ماجستير في
اإلعالم ،فبالنسبة إليها «األهم اليوم
هو الحياة بتفاصيلها ومتطلباتها.
ً
ال ــواق ـع ـي ــة تـتـطـلــب ت ـع ــام ــا مختلفًا
ون ـ ـظـ ــرة ح ــديـ ـث ــة» .ن ـس ـت ـط ــرد مـعـهــا
بـ ــال ـ ـسـ ــؤال ع ـ ــن ال ـ ـن ـ ـظـ ــرة الـ ـح ــديـ ـث ــة،
فتقول« :البحث عن السعادة وحياة
الرفاهية ...باملختصر عن املال».
جـ ـ ــواب ي ــول ـي ــا ت ـق ــاط ــع م ــع دان ـي ـي ــال
باشكاتوف ،طالب العلوم السياسية،
إذ ال ي ـه ـت ــم بـ ــال ـ ـثـ ــورة إال مـ ــن ب ــاب
دراستها كحادثة تاريخية ّ
غيرت في
روسـيــا ونقلتها مــن نـظــام إلــى آخــر.
بــاش ـكــاتــوف ،امل ـت ـبــاهــي ّبــرفــع الـعـلــم
األم ـيــركــي فــي غــرفـتــه ،فــضــل الـنـظــام
السياسي واالقـتـصــادي الحالي في
ال ـبــاد عـنــه فــي زم ــن مــا بـعــد الـثــورة
والنظام الشيوعيّ .
وعبر عن رفضه

تشير األرقام شبه الرسمية إلى أن نحو  313000روسي هاجروا من البالد عام ( 2016وسام متى)

ً
ملا أنتجته الثورة ،قائال« :البلشفية
أورث ــت ال ــروس الـفـقــر» .لكن مــاذا عن
الـ ـي ــوم ،أال ي ــوج ــد ف ـقــر ف ــي روس ـي ــا؟
يقول« :هذا قدر ال يمكن التحكم به».
مــوقــف الـطــالـبــن الــرافـضــن لـلـثــورة،
ّ
ق ــابـ ـل ــه مـ ــوقـ ــف ي ـ ـحـ ــن إلـ ـيـ ـه ــا وإل ـ ــى
إن ـج ــازات ـه ــا .بــالـنـسـبــة إل ــى أليكسي
كولسنيكوف «ال ـث ــورة نقلت الـبــاد
م ــن ن ـظــام مـتــرهــل وظ ــال ــم إل ــى نـظــام
عــدالــة اجـتـمــاعـيــة ومـفـهــوم مختلف
للسلطة» .ويعطي طــالــب االقتصاد
رعـ ــايـ ــة ال ـ ــدول ـ ــة مل ــواط ـن ـي ـه ــا ك ـم ـثــال
ألبــرز إنجازات الثورة ،مضيفًا« :في
الحقبة الـشـيــوعـيــة ،كــانــت الكهرباء
واملــاء والسكن من مسؤولية الدولة.
اليوم أصبحت هذه املتطلبات تؤرق
الروس ،وصار الحصول على مسكن
حلمًا صعبًا».
أم ــا أنــاس ـتــازيــا مـيـشـنـيـكــوفــا ،ف ــرأت
أن ال ـ ـثـ ــورة كـ ــان ل ـه ــا دور ك ـب ـيــر فــي
ت ــاري ــخ روس ـ ـيـ ــا ،ل ـك ـن ـهــا إل ـ ــى ال ـي ــوم
مثار نــزاع بني املؤيدين والرافضني.

ت ـقــول مـتـخــرجــة قـســم «ال ـت ــاري ــخ» إن
الثورة بظواهرها
«بعضهم يرون أن
ً ّ
ال ــدم ــوي ــة ك ــان ــت خ ـط ــأ ك ــل ــف الـشـعــب
الــروســي الكثير ،فيما يـقــول آخــرون
إنها كانت ضرورة لكي تقوم البالد».
ورأت ميشنيكوفا أن ال ـثــورة كانت
ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ،لـ ـكـ ـنـ ـه ــا حـ ـ ّـم ـ ـلـ ــت كـ ـ ــل مــن
ح ـم ــل راي ـت ـه ــا وزر م ــا حـ ــدث الح ـقــا
وم ـســؤول ـيــة اب ـت ـعــاد الـجـيــل الـحــالــي
عنها كمفهوم وكقضية ،وفي مقدمة
كــل ه ــؤالء حـ ّـمـلــت ال ـحــزب الشيوعي
مـســؤولـيــة ابـتـعــاد ال ـنــاس عــن أفـكــار
الـثــورة وأهــدافـهــا .تضيف بسخرية:
«حزب يطمح إلى التغيير وسكرتيره
العام ال يزال على رأس قيادة الحزب
م ـن ــذ  24ع ــام ــا وه ـ ــو م ـت ـص ــال ــح مــع
النظام الحالي ،كيف يمكنه أن يقنع
الناس بعظمة الثورة؟».
هذه اآلراء الطالبية طبيعية بالنسبة
إل ــى أس ـت ــاذة اإلع ـ ــام الـسـيــاســي في
«جــامـعــة مــوسـكــو الحكومية لعلوم
التربية» ،يانينا سولداتكينا ،التي
(أ ف ب)

تـ ــرى أن ال ـج ـيــل الـ ـش ــاب ب ـع ـيــد كليًا
ع ــن ال ـ ـثـ ــورة ،وت ـض ـيــف أن  %80من
ً
طــاب ـهــا م ـث ــا ال ي ـعــرف ــون تـفــاصـيــل
الثورة كليًا ،وال حتى أبرز أحداثها،
مــع أن ـهــم ي ــدرس ــون ذل ــك فــي املــرحـلــة
ال ـث ــان ــوي ــة ض ـم ــن م ـن ـه ــاج ال ـت ــاري ــخ.
ت ـض ـي ــف« :ال ـج ـي ــل ال ـح ــال ــي م ــأخ ــوذ
بالحلم األمـيــركــي ،هـنــاك تــأثــر كبير
لدى شباب اليوم باألفكار األميركية
التي تتسلل إليهم عبر البروباغندا».
بــالـحــديــث عــن ال ـبــروبــاغ ـنــدا ،تنشط
بعض الشركات في الترويج لـ«الحلم
األميركي» ،وخصوصًا عند الكفاءات
الـعـلـمـيــة .وال ــدع ــاي ــة هـنــا مـحـصــورة
بــالـتــرويــج لتعليم اللغة اإلنكليزية
ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة إض ــاف ــة إلــى
اإلعــانــات الترويجية عــن جامعات
بـ ــأس ـ ـعـ ــار ت ـ ـنـ ــاسـ ــب ح ـ ــال ـ ــة الـ ـ ـ ــروس
االق ـت ـص ــادي ــة .وأخـ ـيـ ـرًا ب ـ ــدأت بعض
ال ـ ـشـ ــركـ ــات بـ ــالـ ــدخـ ــول إلـ ـ ــى الـ ـس ــوق
وتقديم وظائف في مجال التسويق
تحديدًا ،وال ينظر طبعًا إلى ذلك أنه
ّ
منة من الواليات املتحدة.
وتـشـيــر األرق ـ ــام شـبــه الــرسـمـيــة إلــى
أن نحو  313000روســي هاجروا من
ال ـبــاد ع ــام  ،2016غالبيتهم ذهـبــوا
إلى أميركا وأوروبا بهدف االستقرار
وبناء مستقبل جديد هناك.
م ــع انـ ـهـ ـي ــار االت ـ ـحـ ــاد ال ـس ــوف ـي ــات ــي،
ض ـ ـ ّـج الـ ـع ــال ــم ب ــالـ ـص ــورة املـ ــأخـ ــذوة
ل ـط ــواب ـي ــر ال ـ ـ ــروس امل ـن ـت ـظــريــن أم ــام
«مــاكــدونــالــدز» لـتــذوق «الهمبرغر».
ال ي ــزال املـشـهــد نفسه بـعــد رب ــع قــرن
ح ــاض ـرًا م ــع اخ ـت ــاف بـسـيــط .الـيــوم
دخلت التكنولوجيا لتنظم صفوف
امل ـن ـت ـظــريــن ،ف ـص ــار ال ــروس ــي مـجــرد
رقـ ـ ــم ل ـ ــ«مـ ــاكـ ــدونـ ــالـ ــدز» وم ـث ـي ــات ــه.
غ ــرق الـ ــروس أك ـثــر فــي حــب املـظــاهــر
ّ
والتباهي ب ــ«اآلي ـفــون» ...كــأن الواقع
يقول إن الرأسمالية انتصرت!

