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المقابلة

ماتيو رونو مفكر فرنسي وأستاذ الفلسفة السياسية في جامعة
باريس الثامنة ،ومؤلف كتاب «إمبرطورية الثورة الروسية» ،يعتبر
في مقابلته مع «األخبار» أن الثورة البلشفية هي التي ساهمت
بشكل حاسم بجعل الماركسية نظرية صالحة للتغيير الثوري خارج
السياق األوروبي
أجراها وليد شرارة  -محمد بلوط
تبلورت لدى لينين
قناعة بوجود أكثر من
طريق للوصول إلى
االشتراكية (أ ف ب)

ماتيو
رونو
لينين تعامل مع اإلسالم
بصفته دين أمة مضطهدة
¶ لينني ترجم املاركسية إلى الروسية ،أي أعاد تكييفها
ل ـت ـت ـنــاســب م ــع ال ـس ـي ــاق ــات ال ـس ـيــاس ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة
والثقافية في روسيا .ما هي الخطوط العريضة لعملية
ال ـت ـك ـي ـيــف ه ـ ــذه ،خ ـصــوصــا ف ــي ن ـقــل امل ــارك ـس ـي ــة من
مركزيتها األوروبية نحو البلدان املستعمرة؟
نالحظ فــي نصوص لينني الـشــاب مــن السجال
مع الشعوبيني الــروس ،في روسيا نهاية القرن
ال ـتــاســع ع ـشــر ،وح ـتــى ك ـتــابــه «م ــا ال ـع ـم ــل» ،هــاج ـســا حــاض ـرًا
باستمرار هو كيفية تطبيق املاركسية على الواقع الروسي.
معارضته للشعبويني ال ــروس الــذيــن يـقــولــون إنــه ال ّبد
فمع ّ
مــن شــق طــريــق خــاص نحو االشـتــراكـيــة فــي روس ـيــا ،بما أنــه
مــن غـيــر املـمـكــن للرأسمالية أن تـتـطــور وتـتـجــذر فــي روسـيــا.
عارض أيضًا القول إنه يكفي تطبيق الوصفات املاركسية التي
وضعت ألوروبــا الغربية كي تقوم االشتراكية .وكــان يــرى أن
هناك خصوصية روسـيــة ال تتناقض مــع تطور الرأسمالية.
التطور الرأسمالي في روسيا انطلق فور إلغاء نظام القنانة،
بطريقة موازية ومشابهة وقريبة ملا شهدته الواليات املتحدة
بعد إلغاء العبودية الزراعية .وقد ّ
ّ
أهمية املقارنة
تبي للينني
بني روسيا والواليات املتحدة حيث ال يزال النظام اإلقطاعي
قائمًا .واستخلص أن الديمقراطية االجتماعية فــي روسـيــا،
ال يمكنها أن تتطور بالطريقة نفسها التي تـطــورت بها في
أملانيا ،وبشروطها .كانت عملية تطبيق املاركسية على الواقع
ال ــروس ــي ض ــروري ــة جـ ـدًا ،وس ـتــرتّــدي ،فــي وق ــت الح ــق ،أهمية
نظرية وعملية في آن معًا .فقد حفزه ذلك على ابتكار شعارات
ووس ــائ ــل دع ــاي ــة ،وخ ـطــط عـمــل مــائـمــة ل ـهــا ،كـلـمــا ك ــان يتجه
بتفكيره نحو الشرق.
¶ أال تعتقد أن أطروحة لينني القائلة بأن اإلمبريالية هي أعلى مراحل
الــرأسـمــالـيــة ،ق ــادت إلــى مــراجـعــة مــواقــف املاركسية الكالسيكية حول
ً
نضال الشعوب ضد االستعمار ،وإلى اعتباره نضاال ثوريًا؟
ه ــذا صـحـيــح .ف ــي أط ــروح ــات ــه ح ــول ال ـن ـضــال ض ــد االسـتـعـمــار،
وقضايا التحرر الوطني خارج أوروبا ،قارن لينني بني الجزائر
ف ــي اإلم ـب ــراط ــوري ــة ال ـفــرن ـس ـيــة ،وتــرك ـس ـتــان ف ــي اإلم ـب ــراط ــوري ــة
الــروسـيــة .وشـ ّـبــه أيـضــا نـضــال الـشـعــوب املستعمرة فــي روسيا
اإلمـبــراطــوريــة ،بالنضاالت للتحرر مــن سلطة اإلمـبــراطــوريــات

االستعمارية األخ ــرى .كــان لينني يقول للبالشفة إن عليهم أال
يعتقدوا أن الثورة ال يمكنها أن تكون اال اشتراكية ،وإنه لن تقوم
أجل الثورة االشتراكية
الثورة من دون التالحم بني النضال من
ُ َ
ست َ
عمرة .ومن خالل
في أوروبــا والتحرر الوطني في البلدان امل
هذه الفكرة تبلورت لديه القناعة بوجود أكثر من طريق للوصول
إلى االشتراكية ،وال يوجد طريق واحد تاريخي يمكن الوصول
عبره إلى االشتراكية.

أوحى
لينين
للمنظمات
التي ينتشر
فيها
المسلمون
بتحاشي
أي انتقاد
غبي
لإلسالم

¶ بعكس أدبيات املاركسية الكالسيكية ،املعادية للدين ،لم يكن لينني ينظر
إلى الدين كعقبة في طريق الثورة العاملية .ونتذكر جميعًا شعار زينوفييف
«لـيـعــش جـهــاد شـعــوب الـشــرق ضــد االمـبــريــالـيــة الـعــاملـيــة» ،أم ــام «مؤتمر
شعوب الشرق» في عام  ١٩٢٠في باكو .وعرف لينني بمواقف كثيرة ترى
اإلسالم قادرًا على لعب دور حاسم في النضال ضد االمبريالية.
أوافـ ــق عـلــى ذل ــك ان ـطــاقــا مــن ع ـبــارة زيـنــوفـيـيــف أم ــام «مــؤتـمــر
شعوب الشرق» في باكو ،حول الجهاد املقدس ضد اإلمبريالية
ّ
الفرنسية والبريطانية .واعـتـقــد أن هــذا املــوقــف يشكل النقطة
ال ـص ـفــر ف ــي اب ـت ـكــار لـيـنــن ملــارك ـس ـيــة شــرق ـيــة .أش ـعــر أن ع ـبــارة
زينوفييف في مؤتمر باكو ،جــزء من استراتيجية تعبئة لقوة
الواعـيــة وكـبـيــرة ،وهــي لــم تكن مــن ضمن استراتيجيات لينني
آن ــذاك ،رغــم الحماسة الكبيرة التي أحــاطــت بمؤتمر بــاكــو .كان
لينني يقول إنه «ال ينبغي أن نطلي الوطنية أو الدين باألحمر».
هذا ال يعني أنه لم يكن يمتلك مفهومًا خاصًا للدين ،قريب جدًا
مـمــا ك ــان يعتقده الـشـيــوعــي م ــراد غــالـيـيــف ،رغ ــم كــل الـخــافــات
بينهما .هــذا املفهوم يمكن اختصاره بــأن االســام هو ديــن أمة
مضطهدة ،كما أنه عنصر ّ
مكون للمشاعر الوطنية ،وال ينبغي
النظر إليه بالطريقة التي ُينظر بها الــى أي ديــن آخــر .وطالب
ب ــأال تـنـطـبــق عـلـيــه إج ـ ــراءات ال ــدع ــاي ــة الـبـلـشـفـيــة ض ــد األدي ـ ــان.
وبسبب ذلــك شهد الحزب الشيوعي في تركستان السوفياتية
عمليات تطهير من العناصر الروسية فحسب .وقد أوحى لينني
للمنظمات الشيوعية في األقاليم التي ينتشر فيها املسلمون،
بتحاشي أي انتقاد غبي لإلسالم.
¶ هل ترى أن وجــود مستعمرات في اإلمبراطورية الروسية التي ورثها
البالشفة قد صقلت فهمهم للمسألة االستعمارية؟
ً
ـ تعيدنا هذه املسألة أوال إلى نصوص لينني حول النضال ضد

االستعمار والثورة في الشرق ،وهي نصوص تدعو السوفيات
إل ــى الـتـحــالــف م ــع ال ـش ـعــوب ال ـتــي تـسـتـعـمــرهــا ال ـق ــوى الـغــربـيــة
االمبريالية ،الفرنسية والبريطانية وغيرهما .لكن مسألة شعوب
ال ـشــرق تـطــرح فــي روس ـيــا نـفـسـهــا .ق ــال لـيـنــن فــي تـقــريــره أمــام
األممية الثانية إن السؤال حول تطبيق االستراتيجية والتكتيك
ً
الشيوعيني ،في سياق ما قبل الراسمالية ،قد طــرح علينا ّأوال
انطالقًا من جمهوريات آسيا الوسطى وفــي مستعمراتنا .كان
للبالشفة حقل تـجــارب داخ ــل اإلمـبــراطــوريــة الــروسـيــة نفسها.
وك ــان ــوا أح ـي ــان ــا ي ـت ـفــاع ـلــون م ــع م ـســألــة ال ـش ـع ــوب املـسـتـعـمــرة،
ويـجـ َـبــرون على االستجابة الـعــادلــة لبعض الـتـطــورات الـتــي لم
تكن لتخطر ببالهم .وكــانــوا يتفاعلون أحيانًا بطريقة سيئة.
أما لينني ،فكان مقتنعًا أنه إذا كان ال بد من تصدير الثورة إلى
الشرق ،فينبغي على السوفيات أن يسلكوا داخل روسيا نفسها
سياسة معادية لإلمبريالية ،وخصوصًا في آسيا الوسطى.
(وسام متى)

