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اإلثنين  13تشرين الثاني  2017العدد 3323

أهال بكم في بلد لينين
ً
صباح أيوب
كـيــف فـعــل الـ ــروس ذل ــك؟ س ــأل الـنــاس
ال ـ ــذي ـ ــن شـ ـ ــاهـ ـ ــدوا ب ـ ــذه ـ ــول ال ـن ـه ـضــة
الـتــي تحققت فــي روسـيــا بعد الـثــورة
البولشفية .كيف ألكبر دولة في العالم
أن ت ــزده ــر ب ـه ــذه ال ـطــري ـقــة امل ــدروس ــة
ّ
فـ ــي ك ـ ــل ب ـق ــاع ـه ــا وف ـ ــي فـ ـت ــرة زم ـن ـيــة
ّ
قصيرة؟ كيف ألكثر الدول تخلفًا (في
عهد القيصر) أن تنهض بالصناعة
وال ــزراع ــة والـعـلــوم وال ـف ـنــون ،وتـطــور

هو الذي كتب رسائل
والعمال
الفلاحين
إلى ّ
ّ
يفسر لهم فيها
ّ
معنى االشتراكية
أول م ـح ـطــةّ ن ــووي ــة وت ـف ـتــح ال ـف ـضــاء
وتحمي كــافــة حــدودهــا فــي آن واحــد؟
ما الذي فعله فالديمير لينني بروسيا
لتقف كدولة عظيمة بعد حكم قيصري
جــائــر وح ـ ــروب دام ـي ــة وح ـ ــراك ث ــوري
ش ـع ـبــي؟ م ـ ــاذا ف ـعــل ل ـي ـنــن بــاالت ـحــاد
السوفياتي ليبقى قوة عظمى ّ
موحدة
لـعـشــرات الـسـنــن؟ مل ــاذا أخــافــت أفـكــار
لـيـنــن األن ـظ ـمــة الــرأسـمــالـيــة ال ــى هــذا

ألكسندرا كولونتاي
ّ
ّأول امــرأة تتولى منصبًا حكوميًا في التاريخ
ّ
ّ
الـحــديــث فـ ّـي ال ـعــالــم ،روس ــي ــة شـيــوعـيــة عينها
لينني .تسلمت ألـكـسـنــدرا كــولــونـتــاي (-1872
 )1952إدارة امل ـفــوض ـيــة الـشـعـبـيــة لـلـشــؤون
االجتماعية في أول مجلس مفوضني أنشئ بعد
ثــورة أكتوبر وكــان برئاسة لينني .كولونتاي،
االب ـ ـ ـنـ ـ ــة الـ ــوح ـ ـيـ ــدة
لـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــرال ف ـ ــي
جـ ـي ــش ال ـق ـي ـص ــر،
درس ــت االقتصاد
ال ـ ـس ـ ـي ـ ــاس ـ ــي ف ــي
زي ـ ـ ــورخ وت ـع ـ ّـرف ــت
ال ـ ـ ـ ــى املـ ــارك ـ ـس ـ ـيـ ــة
ث ــم ب ــات ــت نــاشـطــة
ثـ ــوريـ ــة .تــواص ـلــت
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـخ ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــات
املاركسية في أوروبــا وساهمت بنشر األفكار
الثورية في سان بطرسبرغ وفي مدن أوروبية
أخـ ــرى .شــاركــت فــي ث ــورة أك ـتــوبــر  1917في
روسيا بعد عودتها من املنفى ،كتبت املنشورات
وع ـم ـلــت ف ــي صـحـيـفــة ال ـن ـس ــاء ال ـبــول ـش ـف ـيــات،
وشاركت في ّ
تحركات عمالية ونسائية عديدة،
ّ
ثم ُع ّينت في منصبها الرسمي في أول مجلس
حاكم .أسست مع إيناس أرمان جهازًا حكوميًا
خاصًا ُيعنى بشؤون املرأة حقق إنجازات كبيرة
في مجاالت محو ّ
األمية بني النساء ،وتحسني
ّ
أوضاع العامالت ومساعدتهن في أمور تنظيم
ّ
جعلهن
األس ــرة وتربية األطـفــال ،والعمل على
يـشــاركــن بالعجلة االقـتـصــاديــة لـلــدولــة بشكل
ف ـ ّـع ــال ،وع ـلــى نـشــر الـتــوعـيــة ح ــول ّحـقــوقـهـ ّـن.
لعمل
رغم بعض املواقف
ِ
املعارضة ـ املتوقعة ـ ّ
كــولــونـتــاي مــن داخ ــل الـحـكــومــة وخــارجـهــا إل
أنها حققت ،بمشاركة نساء أخريات فاعالت،
نـجــاحــات عــديــدة مــا زال ــت آثــارهــا واضـحــة في
حياة املرأة العاملة الروسية حتى اليوم.

ّ
الحد ...وما زالت تخيفهم حتى يومنا؟
ّ
ال يمكن الـتـكــهــن بحجم الـجـهــد الــذي
ك ــان ي ـبــذلــه قــائــد ال ـث ــورة الـبــولـشـفـيــة
ً
ليترجم مبادئه أفعاال ،لكن ما تحقق
ّ
عـلــى األرض بـعــد تـســلـمــه ومجموعة
ّ
بتخيل العمل
مسؤولني الحكم ،كفيل
ال ـجـ ّـبــار الـعـبـقــري ال ــذي ق ــام بــه لينني
ل ــوض ــع خ ـط ــط ال ـت ـن ـم ـيــة ل ــروس ـي ــا مــا
بعد الثورة واإلش ــراف على تطبيقها
ك ـمــا ي ـج ــب .ه ــو ال ــرج ــل ال ـ ــذي تـحـ ّـمــل
مسؤولية توعية الــرأي العام للثورة
قبل اندالعها ،ثم مسؤولية تنظيمها
وق ـي ــادت ـه ــا وإن ـج ــاح ـه ــا ،وم ـســؤول ـيــة
وض ـ ــع ال ـخ ـط ــط امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ل ـح ـيــاة
امل ــواطـ ـن ــن ول ـل ـب ـل ــد .هـ ــو ال ـ ـ ــذي كـتــب
ّ
ســائــل إل ــى ال ـفــاحــن وال ـعـ ّـمــال على
ر ّ
ّ
ك ــاف ــة األراضـ ـ ــي ال ــروس ـي ــة ي ـفــســر لهم
ُ
فـيـهــا ـ ِبــلـغ ـت ـهــم ـ مـعـنــى االش ـتــراك ـيــة
ّ
والشيوعية ،هو الذي خاطب املتعلمني
ّ
واألم ـ ـي ـ ــن وال ـع ـس ـك ــر وال ـس ـي ــاس ـي ــن

فــوث ـقــوا بــه وت ـب ـعــوا تـعــالـيـمــه ...فكان
لـهــم الـبـلــد الـحـلــم .بـلــد يبنيه الـعـ ّـمــال
وي ـح ـك ـم ــه ال ـ ـعـ ـ ّـمـ ــال ويـ ـعـ ـيـ ـش ــون فـيــه
برفاهية وازدهار .بلد لينني.
هــذا بالضبط مــا أرعــب األنظمة التي
كــانــت قــائ ـمــة ع ـلــى ال ـف ــردي ــة ف ــي نمط
الحياة وفي العمل .العمل عند هؤالء
يهدف فقط إلى تجميع الثروات ،ولو
على حساب حياة اآلخــريــن .والعامل
ً
هـنــا ،بصفته عــامــا فـقــط ،ال يـســاوي
شـيـئــا قـبــل أن يـحـقــق ثــروتــه الـفــرديــة
الـخــاصــة .يـقــول الـبـعــض إن الــواليــات
املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة رف ـ ـض ـ ــت ف ــي
البداية األفكار الشيوعية االشتراكية
وعادتها «ألنها لم تفهمها» ،ثم عندما
ّ
فهمتها عملت كل ما بوسعها للقضاء
عليها.
منذ منتصف
األميركيون
نجح
هكذا،
َ
ال ـ ـقـ ــرن الـ ـت ــاس ــع ع ـش ــر ب ــن ـس ــب ف ـكــرة
«ت ـح ـق ـي ــق الـ ـحـ ـل ــم» حـ ـص ــري ــا إل ـي ـه ــم.
حلمهم ال ــذي ب ــدأ مــع اسـتـيــاء بضع
أفراد على أول منجم ذهب اكتشف في
والية كاليفورنيا عام  ،1849وتجميع
أم ــوال طــائـلــة بفضل اسـتـثـمــاره .ولــد
«الحلم الكاليفورني» ليعيد تعريف
«الحلم األميركي» بعد أن ُع ّممت على
م ـع ـظــم األراضـ ـ ـ ــي األم ـي ــرك ـي ــة تـجــربــة
اس ـت ـي ــاء الـ ـف ــرد ع ـلــى م ـ ــورد طبيعي
واستثماره من دون ضوابط ،من أجل
كسب املال.
أما الحلم في املقلب اآلخر ،في روسيا،
فـ ـب ــدأ مـ ــع ت ــأم ـي ــم األراضـ ـ ـ ـ ــي ل ـصــالــح
ّ
وتسلم ّ
عمال البلد مفاصل
الفالحني
االقتصاد ،وبالتالي الحكم .االزدهــار
هنا ارتبط بالعمل وبالجهد الجماعي
لتحقيق املصلحة الـعــامــة املشتركة،
كــال ـح ـصــول ع ـلــى الـتـعـلـيــم والـطـبــابــة
وأدوات العمل ووسائل الترفيه مجانًا
مثالية
وللجميع .تـلــك املـعــادلــة ب ــدت ّ
بالنسبة إلى الطبقة العاملة ،إذ وفرت
لها ظروف حياة جيدة ّ
وأمنت للدولة
ال ــراع ـي ــة عـج ـلــة اق ـت ـص ــادي ــة منتظمة
وفاعلة .فكرة ال يمكن أن يطيقها من
حقق الرفاهية مــن خــال جهد فــردي
أتـ ـ ـ ــاح لـ ــه اسـ ـتـ ـغ ــال أي شـ ـ ــيء حـتــى
الطبقة الفقيرة من مجتمعه لتحقيق
مـبـتـغــاه الـشـخـصــي ،أي ث ــروة فــرديــة
تـ ّ
ـؤمــن لــه وحــدهــا متعة الـتـفـ ّـوق على
اآلخرين والتمايز عنهم.
في بالد لينني تحققت فعليًا األحالم
الكبيرة ،أحالم الناس .لكن َمن امتلك
أدوات التسويق واإلع ــام الخارجي
ّ
لفترة طويلة هم ،لسوء حظ التاريخ،
ألـ ّـد أعــداء السوفيات .لم يشأ اإلعــام
األمـيــركــي ،ومــن بـعــده معظم اإلعــام
ال ـ ـغـ ــربـ ــي ،أن تـ ـص ــل إلـ ـ ــى ش ـعــوب ـهــم

المعممة األميركية «فقراء جائعون» دائمًا (من كتاب «بلد لينين»)
السوفيات هم في الصور
ّ

وإلــى العالم أيــة صــورة إيجابية عن
ال ـح ـق ـبــة ال ـس ــوف ـي ــات ـي ــة .ع ـم ــل مـعـظــم
اإلعـ ـ ــام ال ـغ ــرب ــي م ــدع ــوم ــا بـسـيــاســة
أم ـيــرك ـيــة مـنـظـمــة وش ــرس ــة ،ع ـلــى أن
ترتبط كلمتا «الشيوعية» و«االتحاد
السوفياتي» بصور سلبية تعميمية،
ثـ ّـب ـت ـت ـهــا أف ـ ــام ه ــول ـي ــوود وروايـ ـ ــات
ّ
كتاب معروفني منذ عقود ومــا زالت
حتى يومنا! السوفيات هــم فــي تلك
الـ ـص ــور امل ـعـ ّـم ـمــة «فـ ـق ــراء جــائ ـعــون»
دائمًا ،والجندي السوفياتي «نحيل
ّ
وس ــك ـي ــر» دائـ ـم ــا( ،بـيـنـمــا ه ــو نفسه
كــان الحليف الـشـجــاع الـقــوي البنية
ف ــي امل ـل ـص ـق ــات واألفـ ـ ـ ــام األم ـيــرك ـيــة
خـ ــال الـ ـح ــرب ع ـل ــى الـ ـن ــازي ــة) .وف ــي
التبسيطية الحديثة
النسخة الغربية
ّ
للتاريخ السوفياتي يتلخص الحكم
الـسـيــاســي حـصـرًا بشخص ستالني
«الــدي ـك ـتــاتــور ال ـب ــاط ــش» ،وال ـص ــورة
شبه الوحيدة عن حياة املواطنني هي
عن عيشة «في ظل نظام استخباراتي
أم ـن ــي خ ــان ــق» .ال ش ــيء آخـ ــر .يغيب
ل ـي ـن ــن ،وت ـغ ـي ــب روسـ ـي ــا امل ـت ـط ــورة،
وتـ ـح ــذف ص ـ ــور ال ـح ـي ــاة الـطـبـيـعـيــة
الجميلة التي عاشها السوفيات على
مدى سنوات.
بالصدفة ،وقع أحد الزمالء في إحدى
مكتبات بيروت على كتاب يدعى «بلد
لينني» ،أنتجته وكالة األنباء الروسية
«نــوڤــوسـتــي» فــي ذكــرى مئوية والدة
ل ـي ـنــن عـ ــام  .1970ال ـك ـت ــاب امل ـط ـبــوع
بعناية في فرنسا يتألف من مجموعة
كبيرة من الصور ترصد بعض جوانب
ال ـح ـيـ ّـاة ف ــي ظ ــل ال ـح ـكــم الـســوفـيــاتــي،
وتـ ـف ــن ــد بـ ـ ــاألرقـ ـ ــام اإلنـ ـ ـج ـ ــازات ال ـت ــي
حققتها الـثــورة البولشفية وسياسة

لينني االجتماعية واالقـتـصــاديــة في
روسيا وفي دول االتحاد السوفياتي
حتى تــاريــخ نشر الـكـتــاب عــام .1970
صور وحقائق لم ُي َرد لها أن تصل إلى
الجماهير ـ أســرى الدعاية األميركية
حول العالم ،نعرض بعضًا منها هنا.

تجدون مجموعة من صور
الكتاب واإلحصاءات على موقعنا
االلكتروني

“اﻻﲢﺎد” ﻓﻲ أرﻗﺎم
٢٤٠

ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ “اﻻﲢﺎد”

ﻛﻴﻠﻮاط ﺳﺎﻋﻲ
ﺳﻨﻮﻳﺎ ً

اﻟﺰراﻋﺔ

٩٥

ﻣﻠﻴﻮن

ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺰروع

95
٢

ﻣﻠﻴﻮن

ﺟﺮار زراﻋﻲ

١٤٫٥

ﻣﻠﻴﻮن

ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن ورادﻳﻮ
ﺳﻨﻮﻳﺎ ً

ﻣﻠﻴﻮن

١٦٥

ﻣﻠﻴﻮن

اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

٨٢٠

ﻣﻌﻬﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎل

٢٫٦

ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﺪرس

٨٧٠
ﺑﺎﺣﺚ

أﻟﻒ

أﻟﻒ

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﺎﻣﺔ

٦٤٠

أﻟﻒ

ﻃﺒﻴﺐ ﻣﺨﺘﺺ
أﻟﻒ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
وﻋﻴﺎدة

أﻟﻒ

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺒﻴﺮة

ﻧﺷر ﻧﺤﻮ
 1.5ﻣﻠﻴﻮن ﻛﺘﺎب
ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  89ﻟﻐﺔ

٢٦

ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﳊﺪﻳﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ

50

ﺧﻤﺲ إﻧﺘﺎج
اﻟﻘﻄﻨﻴﺎت
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺟﺮﻳﺪة

ﻃﻦ ﻣﻦ اﳊﺒﻮب

41%

ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻟﻐﺎز اﻟﻌﺎﳌﻲ

اﻟﺜﻘﺎﻗﺔ
 ٩آﻻف ٣٧٠

ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ

ﻣﻠﻴﻮن

45%

ﻣﺪﻳﻨﺔ

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 740ﻣﻠﻴﺎر

رأس ﻣﺎﺷﻴﺔ

ﻣﻠﻴﻮن

١٩٣٠

ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ

600

37%

ﻣﻦ ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺳﺎﻛﻦ

 22ﻣﻠﻴﻮن

1969
1971

1970

٥٣٢

ﻣﺴﺮﺣﺎ ً

١٥٥

أﻟﻒ

ﺻﺎﻟﺔ ﺳﻴﻨﻤﺎ
ارﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﻷﻋﻤﺎر
ﲟﻌﺪل 2.2%
ﻋﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة

