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لأن ي�ضجر وي�صفق باب �سيده وراءه من �أجل
احل�����ص��ول ع��ل��ى م��ك��ان �أف�����ض��ل .واحل���ال ك��ذل��ك،
فهو مواطن حر حتميه �أ���س��وار املدينة احل��رة.
ريا خادم ي�ؤدي خدمته ولي�س عب ًدا.
وهو �أخ ً
�أم�������ا ����ص���ن���ف اخل��������ادم ال����رو�����س����ي و����ص���ورت���ه
الكال�سيكية فهو �شخ�ص م��ه��دور ال��ك��رام��ة ،ال
عقد يحميه وي�صون حقوقه .ويف مكان العقد
ال����ذي ي��ن��ظ��م ال��ع�لاق��ة ب�ي�ن اخل�����ادم الأوروب�����ي
و���س��ي��ده ،ف���� ّإن م�صري اخل���ادم ال��رو���س��ي معقود
ب��ق��ط��ع��ة �أر�����ض حم����ددة .ي�ستنتج ال��ك��ات��ب من
ذلك �أن اخل��ادم الرو�سي كان مقي ًدا اقت�صادياً
وب���ال���ت���ايل ف��ه��و ف���اق���د ل���ل���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��ف��ك�ير
امل�ستقل وال��واق��ع��ي؛ ال جم��ال ع��ن��ده للمقارنة
ولي�س ب�إمكانه ت�صور حياة �أخ���رى بعي ًدا عن
�إقطاعية �سيده� .إنه �شخ�ص وحيد ،منبوذ من
قبل النظام االجتماعي وجهاز ال�سلطة .يكتب
�ألك�سندر �سكيبريج�سكيخ يف الف�صل املعنون
ب��ـ «اخل�����ادم امل��اك��ر وال��ع��ب��د ال�����ص��ام��ت»« :ل��دى
ال��ف��رد يف رو�سيا ميل �صميمي �إىل التمرد �إذا
م��ا ق��ارن��اه ب���أف��راد جمتمعات وث��ق��اف��ات �أخ��رى
حيث يحدث التمرد ب�صورة خاطفة ،وم�ض ّية
ال تخلف ال��ك��وارث .يف رو�سيا يتنامى ال�شعور
بعدم الر�ضا بالتوازي مع مقدرة ال�شعب على
ال�صرب الطويل؛ ال�صرب املتولد من جغرافية
املكان ومن النموذج االقت�صادي اخلا�ص الذي
يخيم على الإن�����س��ان ويت�سرب �إىل ك��ل نواحي
حياته اليومية� .إن الوقت املديد الذي يق�ضيه
الإن�����س��ان ���ص��اب��را ق��ب��ل �أن ي��ف��ي�����ض ك���أ���س��ه �إمن��ا
يدلل على حجم رو�سيا وم�سافاتها ال�شا�سعة.
بيد �أ ّن��ه ،وما �إن ي�ست�شعر الرو�سي قوته ويبد�أ
باحلركة ف� ّإن �شيئا لن يقف �أمامه لبلوغ هدفه،
و�ستذهب �سدى كل املحاوالت لإقناعة بالعدول
ع��ن ع��زم��ه حتى و�إن ك��ان ه��دف��ه املن�شود بعيد
املنال �أو م�ستحيال» (�ص .)47
يف ف�صل من الكتاب جاء حتت عنوان« :الأمل
ك��ت��ج��رب��ة :ال�����ش��خ�����ص��ي��ة امل���ت���م���ردة يف ن�����ص��و���ص
دو���س��ت��وي��ف�����س��ك��ي» ي��ح��ي��ل��ن��ا امل����ؤل���ف �إىل ال��ط��اب��ع
امل������زدوج وال�����ش��ك��وك��ي ل��ل��ت��م��رد ال���رو����س���ي وذل���ك
ا�ستناداً �إىل امل���ادة ال��روائ��ي��ة ل��واح��د م��ن �أعظم
الكتاب الرو�س يف القرن التَّا�سع ع�شر .ولي�س
م�����س��ت��غ��رب��اً م��ن ال��ب��اح��ث  -و�أي ب��اح��ث ي��ت��ن��اول
م����ادة ال��ت��م��رد م���ن ج��ان��ب��ه��ا ال�����س��ي��ك��ل��وج��ي � -أن
ي�ستعني ب���أع��م��ال دو�ستويف�سكي لال�ستفا�ضة
يف بحثه ولت�شريح م�س�ألة التمرد (يف رو�سيا
ب����أق���ل ت���ق���دي���ر) .جن���د يف ال��ع��دي��د م���ن �أب���ط���ال
دو�ستويف�سكي مناذج �ساطعة ل�سواد عظيم من
ال�شعب واملتمثلة يف �شخ�صية ال��ف��رد الذليل،
املغلوب على �أمره واحلائر يف دنياه� .شخ�صيات
متيل �إىل العنف لت�ستعي�ض به عن ما �سلبته
منها احلياة .و�أبطال ي�سرهم �أن يتلذذوا ب�آالم

الآخرين فهي تذكرهم ب�آالم ذاقوها ذات يوم...
مع ذلك فهم م�ستعدون بعدئذ لإب��داء م�شاعر
الندم واالعرتاف بالعار الذي اقرتفوه .ال�شيء
نف�سه يقال عن طبيعة املتمرد الرو�سي ،فهو يف
حلظة ثورته ال يب�صر طريقاً �آخر غري طريق
االنتقام وتدمري ما كان �سبباً يف تعا�سته ،وحني
يعم اخل���راب م��ن حوله وت��ه��د�أ ث��ائ��رت��ه ،حينها
ف��ق��ط ميكنه �أن ي��ع��ي م��ا اق�ترف��ت ي���داه لتبد�أ
حماكمة الذات وتبكيت ال�ضمري.
يف ف�صول �أخ��رى من الكتاب يتفرغ الباحث
ل��ر���ص��د ال��ط��ب��ي��ع��ة امل��ج��ازي��ة ل��ظ��اه��رة ال��ت��م��رد.
ومب���ق���ارب���ة ح����اذق����ة ب��ي�ن ال��ط��ب��ي��ع��ة ال��رو���س��ي��ة
وال��ط��ب��ي��ع��ة الأوروب����ي����ة ت��ت��ول��د ل���دي���ه �إ����ش���ارات
جمازية ت�ضيء مرامي بحثه .من تلك املقاربات
م��ا ي��ل��ي :ال�سعة وال�ضيق ،ال��ري��ف والعا�صمة،
الياب�سة وال��ب��ح��ر ،امل��ي��ادي��ن والأزق�����ة ،احل�صن
والق�صر ،الليل والنهار ،اله�ضاب واجلبال.
ي�سرتعي امل�ؤلف اهتمام القارئ �إىل اجلانب
اجل��م��ايل ل��ل��ت��م��رد وي��خ�����ص�����ص ل��ه ف�����ص�لا حتت
عنوان« :جمالية التمرد :املو�ضة والكماليات
و�أم��ك��ن��ة االجتماعات وط��رق االت�����ص��ال» .يكتب
يف ه��ذا ال�سياق« :ال ميكن نكران �أن ال�شخ�ص
القادر على التمرد لديه ما مييزه عن غريه.
�إن خ�ضوعه امل�ستمر حلالة الهياج و�إح�سا�سه
ب��ف��ردان��ي��ت��ه ي����ؤث���ران ب�����ش��ك��ل م��ل��ح��وظ يف ذوق��ه
وعاداته واختياراته املنتقاة من العامل املادي.
ف���أل��وان مالب�سه فاقعة تعك�س نهمه الطبيعي
وافتقاره لل�شبع وميله �إىل الف�ضائحية واحلدة.
�إن قمي�ص مايكوف�سكي الأ���ص��ف��ر (ف�لادمي�ير
مايكوف�سكي � 1930 -1893أك�بر �شاعر رو�سي
يف القرن الع�شرين) كان بدرجة من ال�سطوع
دفعت ال�شرطة �إىل منعه من الظهور به �أم��ام
جمهوره .وفيما بعد �سيظهر يف خزانة مالب�سه

بدلة وردية بحا�شية حريرية �سوداء و�صديرية
خمملية حمراء و�سرتة ب ّراقة» (�ص .)159
�إ�شارات �أخرى يوردها امل�ؤلف يف كتابه تالم�س
اجلانب ال�براين لظواهر التمرد حيث يحيلنا
�إىل ال��ث��ورات احلديثة خمتلفة الأل���وان فنجد
الثورة الربتقالية يف �أوكرانيا وثورة الزهور يف
جورجيا وثورة املظالت يف هونغ كونغ وغريها
م���ن الأح��������داث ،ك��م��ا ي�����ض��ع م�لاح��ظ��ات��ه ح��ول
الأم��ك��ن��ة ال��ت��ي يجتمع فيها امل��ت��م��ردون وط��رق
خماطباتهم للجمهور.
�إىل ج��ان��ب حت��ل��ي�لات��ه ل��ظ��اه��رة ال��ت��م��رد من
جوانبها االجتماعية واالقت�صادية و�إ�سناداته
التاريخية والأدبية ،ويف مواقع عديدة من كتابه،
يعود الباحث الرو�سي �ألك�سندر �سكيبري�سكيخ
�إىل راه��ن ب�لاده وي�سلط �ضوءا جريئا وناقدا
على ال�سلطات التي يرى �أنها تقوم ب�إجراءات
ارجت��ال��ي��ة حينما ت�شعر بانخفا�ض �شعبيتها،
ف��ت��ع��م��د �إىل اب���ت���ك���ار م���راك���ز ل���ل���ح���وار ون��ق��اط
للتوا�صل مع اجلمهور مبالغ يف عددها .يقول
يف هذا ال�ش�أن�« :إن الهيئات اجلديدة التي من
مهامها الأ���س��ا���س��ي��ة ال��وق��وف ك�ستار ع���ازل بني
احل��ك��وم��ة وال�����ش��ع��ب ت��ت��ك��اث��ر يف ه���ذه اللحظة
التاريخية ب�شكل مفرط ومثري لال�ستغراب،
كما �أن��ه��ا ت��و ّل��د ال�شكوك ل��دى الباحثني حول
فعاليتها وفوائدها .يف كل حمافظة يتم افتتاح
دوائر ا�ستقبال با�سم الرئي�س واحلزب احلاكم
ح��ي��ث ت��ق��وم بعمل حم��م��وم با�ستقبال �شكاوى
امل��واط��ن�ين و�إع�����داد ال��ت��ق��اري��ر ح��ول��ه��ا .ال�����ش��يء
نف�سه ينطبق على م�ؤ�س�سات الدفاع عن حقوق
الإن�����س��ان وح��ق��وق الطفل و�سواها م��ن النقاط
التفاعلية .وب��الإم��ك��ان تقدمي �أمثلة ال ح�صر
لها يف هذا ال�سياق ،بيد �أن اخلال�صة تتمحور يف
ت�سويق العناية الدائمة للمواطنني ،وعلى وجه
امل�����س��اواة .وظيفة ه��ذه الهيئات اال���س��ت��م��اع �إىل
م�شاكل الأف���راد وتهدئة خواطرهم بالوعود.
�إنهم بذلك ي�شرتون الوقت من املواطن مقابل
منحه الأمل حلل م�شكلته ،وحتى يحني موعد
ذل��ك ف����إن امل��واط��ن ال يفكر يف ���س���ؤال ال�سلطة
بطريقة مبا�شرة .وب��ذل��ك يبعدون ال��ف��رد عن
ال��ب��ح��ث امل�ستقل ع��ن ال��ع��دال��ة وي��خ��م��دون فيه
جذوة التمرد» (�ص .)5-4
---------------------- ال��ك��ت��اب :م�����ش��روع��ي��ة ال��ت��م��رد يف ال��ث��ق��اف��ت�ينالرو�سية والأوروبية.
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مشروعية التمرد في الثقافتين األوروبية والروسية...
أللكسندر سكيبيرسكيخ

أحمد الرحبي *
على خلفية اجلدل امل�ستمر حول الهوية الرو�سية والتجاذب بني قطبيها الكبريين :الأوروبي والآ�سيوي ،و�أحقية � ِّأي منهما يف اال�ستئثار بالروح اجلامعة لهذا البلد
ال�شا�سع ول�شعبه ُمتعدد القوميات ،انبثقت الدرا�سات الثقافية التي ُتقارن ومتيز بني ظواهر احلياة املتجذرة يف الأر�ض الرو�سية وبني ظواهر احلياة الأوروبية،
والقراء� .ضمن هذا ال�سياق ي�أتي كتاب «م�شروعية التمرد يف الثقافتني الأوروبية والرو�سية» للمحلل
وهي درا�سات ما برحت تثري اهتمام ًا حقيقي ًا لدى املُتابعني
ّ
ال�سيا�سي الرو�سي والأ�ستاذ يف جامعة البحوث الوطنية «املدر�سة العليا لالقت�صاد» �ألك�سندر �سكيبري�سكيخ ،حيث اختار لبحثه مو�ضوعة التمرد :مقلب ًا يف �صفاته
ومتابع ًا تطوراته ورا�صدً ا �صور �أبطاله وحمل ًقا يف �آفاق حلوله وم�ستقرءا جمالياته وكا�ش ًفا بواطنه.
ينطلق ال��ب��اح��ث ال��رو���س��ي م��ن االع��ت��ق��اد ب��� َّأن
امل��ق��اوم��ة ه��ي ال��وج��ه الآخ���ر املقابل لل�سيطرة،
وه��ي ت��ي��ار طبيعي يعاك�س االح��ت��واء اجل�بري،
ك���م���ا �أن����ه����ا ال����ظ����لُ ال������ذي ي��ت�����ش��ك��ل ع���ن���د والدة
ال���دول���ة ومي��ت��د ب��ام��ت��داد �سلطتها .ول��ذل��ك ال
يتقيد التَّمرد بالزمنية وال تتحدد �إقامته يف
اجلغرافية ،فنجده م ّوزَعا بني ُمتلف �أ�شكال
النظم ال�سيا�سية منذ ن�ش�أتها .وي���ؤك��د امل�ؤلف
� َّأن الإن�������س���ان ،م���ا �إن ي��ق��ع حت���ت ظ���ل ال ُّ�����س��ل��ط��ة
وي�����ش��ت��ب��ك ب��ع�لائ��ق��ه��ا ،ح��ت��ى ي��ن��زع �إىل االب��ت��ع��اد
عنها وجت���اوز م�صريه امل��ع��ق��ود ب��ه��ا ،ودائ��م��اً ما
يتم ذلك عرب املقاومة .فربغم املحاوالت التي
بذلتها ال�سلطة عرب التاريخ ،والتجارب التي
�أج��رت��ه��ا لتقلي�ص عنفها ،وم��ع ال��درو���س التي
�أل��ه��م��ت��ه��ا ال��ت��خ��ف��ف م��ن ق��وت��ه��ا وجل���م �شهوتها
لال�ستيالء ،ومن ثم دفعتها �إىل تو�سيع رقعة
التوافق مع جمهورها ،و�إر�ساء مبادئ ال�شراكة
يف بلورة العملية ال�سيا�سية و�إدارت��ه��ا ،بالرغم
من كل ذل��ك جند �أن التمرد مل ي�شهد عزوفاً
ومل جت��ف م�����ص��ادره ،ب��ل العك�س م��ن ذل��ك ،بات
يتخذ �أ�شكا ً
ال جديدة وي�سلك دروب���اً خمتلفة.
يقول الباحث م�بر ًرا ه��ذه ال�سريورة للتمرد:
«�إن تعقد احلياة وتعقيد امل�ؤ�س�سات الكثرية �أدى
�إىل الت�شديد على الإج����راءات اجل�بري��ة جتاه
الإن�سان وال�ضغط عليه من �أجل �ضبطه».
يبحث الكاتب يف �أ�س�س التمرد ومكوناته يف
ال�� َّت��اري��خ الأوروب����ي ل��ي��ق��ارن بينها وب�ين �أ���ص��ول
ال��ت��م��رد يف ال��ث��ق��اف��ة ال���رو����س���ي���ة .وع��ب�ر تتبعه
لتطور احلالة ال�سيا�سية الأوروبية من خالل
ره�����ط م����ن ال��ف�لا���س��ف��ة وامل�����ص��ل��ح�ين وف��ق��ه��اء
ال���ق���ان���ون ك����أر����س���ط���و و���ش��ي�����ش��رون وم��ي��ك��اف��ي��ل��ي
وه���وج���و ج���روت���ي���و����س وت���وم���ا����س ه���وب���ز وج���ان
جاك رو�سو ومي�شيل فوكو ،من خالل قراءته



له�ؤالء امل�ؤ�س�سني يخل�ص امل�ؤلف �إىل اخلا�صية
الأوروب����ي����ة ال���ت���ي �أب���رم���ت ال��ع��ق��د االج��ت��م��اع��ي
و����ض���واب���ط ا����س���ت���خ���دام ال�����س��ل��ط��ة ،وي��ف�����س��ر ل��ن��ا
امل�����ض��ام�ين ال��ت��ي اح��ت��واه��ا ه���ذا ال��ع��ق��د و�أك�سبه
ال��ق��وة ال�لازم��ة لت�سيري ال�سيا�سة يف املجتمع،
�سريا توافقيا معقوال �أدى �إىل اعرتاف من يف
ال�سلطة بتطوعه ال�ستالم القيادة وامل��ك��وث يف
قمرتها ،واعرتاف من يف ظل ال�سلطة بتطوعه
للإقامة خارج القمرة .ويالحظ �سكيبري�سكيخ
 كما ي�لاح��ظ غ�يره م��ن امل ُحللني � -أن فكرةالعقد االجتماعي الأوروبي تتحلى بالعقالنية
والعدالة والإن�سانية ،ومع ذلك ف� َّإن الناظر �إىل
التاريخ الأوروب��ي ي�ستوقفه حجم االنقالبات
فيه وحروبه الطاحنة وي�صدمه حطام كوارثه
املنت�شرة.
وب�شكل مبا�شر ال ت���أوي��ل فيه ،يربط امل�ؤلف
�أ���س��ب��اب ال��ت��م��رد الأوروب����ي بالتقاليد املتحكمة
ب��ال��وع��ي ،ت��ل��ك ال��ت��ق��ال��ي��د ال��ق��ا���ض��ي��ة ب�����ض��رورة
الإ�صالح امل�ستمر والتنمية املت�صاعدة وال�سعي
احل��ث��ي��ث لإمت�����ام م���ا ن��ق�����ص م���ن ال��ن��ظ��ام ال��ع��ام
وت�����ص��وي��ب �أخ��ط��ائ��ه .ف��ال��ت��م��رد يف �أوروب�����ا �إمن��ا
يتخلق لأج��ل توفري ال��ظ��روف الأف�ضل حلياة
املجتمع �أو لتح�سينها؛ وه��و (ال��ت��م��رد) بحث
دائب عن الأفكار اجلديدة وعن الطرق الأجود
ملعاي�شة الع�صر وملعي�شة الأفراد.
ب���امل���ق���اب���ل ،و����س���ع���ي���اً م���ن���ه ملُ���ق���ارن���ة ال�����ص��ي��غ��ة
الأوروب���ي���ة للتمرد بن�سخته ال��رو���س��ي��ة ،ي ّرجح
الباحث م�شاعر الكراهية التي ت�ستحوذ على
امل��ت��م��رد ال��رو���س��ي جت���اه م���ؤ���س�����س��ات ال���دول���ة �أو
ممثليها ،وهي م�شاعر تت�سم باحلدة والت�شدد
والراديكالية املثالية؛ وهي م�شاعر مدمرة �إذا
ما حتررت وانطلقت ،حيث متوت الرحمة حتت
حوافرها اجلاحمة.

ي��ت��و���ص��ل امل����ؤل���ف �إىل ا���س��ت��ن��ت��اج �أك��ث�ر جت���ر ًدا
مل�����ش��روع��ي��ة ال���ت���م���رد ،ف�ير���س��م ل���ه خ��ط��اً ب��ي��ان��ي��ا
م��ت�����ص��اع��دا ،ي���ك���ون ف��ي��ه اخل����ط الأف���ق���ي ل��ق��وة
ال��ت��م��رد ن��ام��ي��اً م��ن امل��ن��اط��ق ال�����ش��رق��ي��ة للعامل
(البلدان النامية) ومتفتحاً يف املناطق الغربية
له (البلدان املتطورة) .واحلال كذلك يف املحور
الر�أ�سي لهذا اخلط البياين بحيث ي�صعد من
جنوب العامل ليزدهر يف �شماله .وف�ضال عن
هذا ي�شري امل�ؤلف �إىل حمدودية وب�ساطة جهاز
ال�����س��ل��ط��ة يف ال��ب��ل��دان ال��غ��رب��ي��ة يف ح�ي�ن جن��ده
�ضخما يف البلدان ال�شرقية ويتطلب �إج��راءات
ج��م��ة وجم��ام��ي��ع ب�����ش��ري��ة ك���ب�ي�رة ت��ع��م��ل ل��رف��ع
�أركانه وتثبيته ك�سلطة مكينة ذات �ش�أن مهيب.
ومع ذلك يبدو �أن الوجه املهيب لهذه ال�سلطة
ي�ستبطن نقي�ضه؛ فجي�ش الأف���راد املن�ضوين
حتت �إمرته ال اعتبار لهم خارج ال�سلطة ورمبا
خ�ضعوا يف داخلها لظروف �صعبة وبائ�سة.
ي�����س��ل��ط ال���ك���ت���اب ال�������ض���وء ع���ل���ى ���ش��خ�����ص��ي��ة
املتمرد ،عاقدا ال�صالت بني �سمات ال�شخ�صية
وخ�صو�صية ثقافتها الأم وامل��ك��ان ال��ذي ن�ش�أت
ف��ي��ه ح��ي��ث ت�شكلت ت�����ص��ورات��ه��ا ل��ل��ع��امل .بعبارة
�أخ���رى ير�سم لنا البحث ب��ورت��ري��ه ل�شخ�صية
املتمرد باعتباره باعثاً النهيار ال�سلطة بعد �أن
كان �ضحية لإهمالها.
وي���ؤك��د ال��ب��اح��ث ع��ل��ى � َّأن التقليد الأوروب����ي
(ال��ك�لا���س��ي��ك��ي) ل�����ص��ل��ة ال���ع�ل�اق���ة ب�ي�ن ال�����س��ي��د
واخلادم تقوم على نظام تعاقدي معروف وقا ّر.
فمن ال�سهل �أن يرتك اخلادم �صاحبه ويرتبط
ب�سيد �آخ���ر� .إن اخل���ادم يف امل��ع��ادل��ة الأوروب���ي���ة
يعرف ما عليه من واجبات وما له من حقوق،
وب���أن��ه لي�س جم�ب�راً على حتمل الإه���ان���ات من
�أح���د ،ومي��ت��ل��ك م�ساحة م��ن احل��ري��ة ليتحرك
ويناور فيها� .إن �أمام اخلادم الأوروبي الفر�صة

