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الكاتب بقوله« :يف ظروف �صعبة قرر زعيم الربوليتاريا
العاملية (لينني) ا�سرت�ضاء وتهيئة كييف فاقتطع جزءا
�صغريا م��ن �أرا� �ض��ي رو��س�ي��ا العظيمة� ،سوية م��ع هيكله
ال���ص�ن��اع��ي امل �ت �ط��ور ،وم �ن �ح��ه ل�ل�ج�م�ه��وري��ة الأوك ��ران �ي ��ة
ال�سوفيتية .وهكذا �أ�صبحت دونبا�س ،الهدية القدمية،
�سببا لنزاع دموي بعد انقالب عام  .2014وي�شري ا�ستمرار
الأح��داث الدامية يف اجلنوب ال�شرقي من �أوكرانيا �إىل
�أن هذه املنطقة غالبا ما تنجذب �إىل رو�سيا يف حماولة
منها لإثبات هويتها العرقية الثقافية ،ويكون مالذها
الطبيعي �إىل ال�شرق ال �إىل الغرب» (�ص  .)12ويخل�ص
امل�ؤلف �إىل �أن ال�صورة الراهنة ت�شري بو�ضوح �إىل وجود
�شعبني يف �أوكرانيا :الغربي مع تراثه الذي ت�شكل يف ظل
�إيهام من البابوية البولندية واالمرباطورية النم�ساوية
املجرية وال�شعب ال�شرقي الذي ا�ستمر يف هواه الرو�سي.
ير�صد امل�ؤلف يف ف�صول خمتلفة من كتابه تاريخ حركات
االنف�صال الأوك��راين عن اجل�سد الرو�سي ،ويتوقف عند
حمطات من هذا التاريخ الذي ات�سم معظمه باللجوء �إىل
اخل��ارج لنيل الدعم وحتقيق احللم املن�شود ،كاالعتماد
على االمرباطورية النم�ساوية املجرية وعلى البولنديني
والأملان ومن ثم الرومانيني .وفقط عند انفراط االحتاد
ال�سوفيتي عام  1991حتقق املُبتغى ب�شكل �سلمي ومن دون
مطالبة ب�أية تعوي�ضات من قبل رو�سيا.
ينرث امل�ؤلف يف كتابه �آراء ومقوالت ل�شخ�صيات تاريخية
� �ش �ه�يرة حت��دث��ت ع ��ن ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن رو� �س �ي��ا و�أوك ��ران �ي ��ا
وم�صري �شعبيهما ،واملثري �أن جميع تلك الآراء ت�ؤكد على
وح��دة الثقافة وامل�صري ب�ين البلدين ،فها هما الكاتب
ال��رو��س��ي الأوك ��راين الكبري ن�ي�ك��والي غ��وغ��ول والكاتب
الأوكراين الذي يرجع �إىل غرب �أوكرانيا� :إيفان فرانكو
ها هما يتفقان على ت�سمية �أوكرانيا «رو�سيا ال�صغرى»
ويعتقدان عميقا بوحدة ال�شعبني ،دم��ا وروح��ا وعقال.
ولكن الأك�ثر ح�صافة ما دون��ه الكاتب الرو�سي الكبري
ف�ي��ودر دو�ستوفي�سكي� ،إذ ك��ان كما ل��و �أن��ه يلقى بنظرة
تنب�ؤية على ما �سي�ؤول �إليه احلال بعد �أكرث من قرن عن
وف��ات��ه؛ وي��ورد امل��ؤل��ف مقولة دو�ستوفي�سكي التي يذكر
فيها الآت ��ي« :مل يكن ل��رو��س�ي��ا ،وال يف �أي وق��ت م�ضى،
ول��ن يكون لها �أب��دا مثل ه��ؤالء احلاقدين واحل�سودين
وال �ن �م ��ام�ي�ن ،ب ��ل والأع� � � ��داء ال �� �ص��ري �ح�ين م ��ن ال�ق�ب��ائ��ل
ال�سالفية .فبمجرد �أن ينف�صلوا ع��ن رو�سيا وتعرتف
�أوروب ��ا ب�سيادتهم �سيبد�أون حياتهم امل�ستقلة اجلديدة
ع�ل��ى ال�ت���س��ول ع�ن��د �أب� ��واب �أوروب � ��ا و��س�ي�ط��رق��ون �أب ��واب
الإجن�ل�ي��ز والأمل� ��ان م��ن �أج ��ل ��ض�م��ان وح�م��اي��ة حريتهم،
وبرغم وجود رو�سيا يف هذا املحفل من القوى الأوروبية،

�إال �أنهم �سريفعون �شعار احلماية من رو�سيا ( )...بعد
ذلك بقرن �أو �أكرث �سريتع�شون خوفا على حريتهم من
�أطماع رو�سيا التواقة لل�سيطرة ،و�سيحاولون ك�سب الود
الأوروب� ��ي ب�شتى ال�ط��رق و�إن ك��ان ذل��ك ب��االف�تراء على
رو�سيا وترويج الأكاذيب عنها والت�آمر �ضدها (�ص .)341
وع ��ن ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن ال���ش�ع��وب ال���س�لاف�ي��ة (�أي ال��رو���س
والأوك��ران�ي�ين والبيالرو�س والت�شيك وال���ص��رب�...إل��خ)
ثمة خم��زون واف��ر م��ن امل�ق��والت وال�ت��أم�لات التاريخية
العميقة ،ورمب��ا ي�أتي الفيل�سوف الالهوتي وال�سيا�سي
ال��رو��س��ي ن�ي�ك��والي ب�يردي��اي�ي��ف ( ...1948 - 1894وه��و
�أوك � ��راين امل��ول��د ف��رن���س��ي امل�ه�ج��ر) يف م�ق��دم��ة املحللني
الالمعني لهذه العالقة «ال�شائكة» ،وق��د �أوف ��اه م�ؤلف
الكتاب حقه حني ا�ست�أن�س ب�آرائه يف الكثري من ف�صول
ال�ك�ت��اب .وم��ا مييز تف�سريات ه��ذا ال�ع��امل ع��دم اكتفاءه
بالعوامل ال�سيا�سية وال�ظ��روف التاريخية والتدخالت
اخلارجية يف ت�أجيج اخل�لاف��ات بني ال�شعوب ال�سالفية
ع��ام��ة و�إمن ��ا يتناولها م��ن منظور اجتماعي ونف�سي ال
يخلو من تعقيد .ومن بني ا�ستنتاجات خبري العقالنية
ال�سالفية وال��روح الرو�سي ه��ذا �أن ال�شعوب املت�شابهة،
مت�شابكة الأ� �ص ��ول ،ت�ب��دو �أق ��ل ق ��درة ع�ل��ى ف�ه��م بع�ضها
ال�ب�ع����ض وت �غ ��ذي يف داخ �ل �ه��ا ن �ف ��ورا جت ��اه ب�ع����ض .وم��ن
بني �أم��ارات التنافر ما جن��ده يف �أ��ص��وات اللغة القريبة
م��ن ل�غ�ت�ن��ا ،ف�ت�ب��دو م��زع�ج��ة لل�سمع ونح�سبها ت�شويها
للغتنا الأم .مثل ه��ذا يحدث يف احل�ي��اة الأ��س��ري��ة حيث
نرى التجايف والتخندق بني �أف��راده��ا ،ونراهم يبخلون
بالعطف وال�صفح على �أقربائهم بينما يتكرمون به على
الغريب.

ي��رت�ك��ز امل ��ؤل ��ف يف ك�ت��اب��ه ع�ل��ى ال��و��ض��ع ال ��راه ��ن ل�ل��دول��ة
الأوك ��ران� �ي ��ة و�آف� � ��اق م���س�ت�ق�ب�ل�ه��ا ،وح���س�ب�ن��ا �أن نقتطع
الفقرات التالية من الكتاب لنقف على النهج الت�أليفي
العام وطبيعة اال�ستب�صار ال��ذي �أخ��ذ به الكاتب« :لقد
انف�صل القطار الأوكراين وو�ضعه ال�سادة املحليني على
ط��ري��ق م���س��دود .ق��ام��وا بتغيري مقايي�س �سكة احلديد
الأوك��ران �ي��ة بح�سب امل�ع��اي�ير الأوروب �ي ��ة ال�غ��رب�ي��ة وذل��ك
من دون تفكري باملنتج الذي �ستنقله �أوكرانيا �إىل الغرب
على ه��ذه الق�ضبان اجل��دي��دة وال�ضيقة؟ �أم��ا النتيجة
البادية للعيان فهي �أن ه ��ؤالء ال�سادة ،وبعد �أن قطعوا
ال�ع�لاق��ات االقت�صادية م��ع رو��س�ي��ا� ،أ��ص�ب�ح��وا مفل�سني.
فبعد �أن ت�سلموا ال�ب�لاد ب�شكل �سلمي غ�ير مكلف �أت��وا
على موجودات االقت�صاد وخربوها ،وخالل ربع قرن من
تاريخ �أوكرانيا امل�ستقلة ،نهبوا النا�س ودمروا االقت�صاد،
ناهيك عن �إطالقهم حملة دامية �ضد العمال الب�سطاء
يف املناطق ال�صناعية يف ج�ن��وب �شرقي �أوك��ران�ي��ا ()...
وه�ك��ذا ،مل تقطع �أوك��ران�ي��ا ن�صف ال�ط��ري��ق �إىل الغرب
حتى وقعت يف احلفرة� .أما ثورة الكرامة ،كما ي�سمونها،
التي قامت ع��ام  2014فقد حرمت �أوكرانيا من الوعي
مباهيتها وجعلت منها دولة مهزومة مل ت�ستطع الوقوف
على قدمني حتى اليوم» (�ص .)333 - 17
ي �ح ��ذر ال �ك ��ات ��ب يف م �ع��ر���ض ن �ق ��ده ل �ل �ح��رك��ة ال �ق��وم �ي��ة
الأوك��ران �ي��ة ال�ت��ي �أ��ص�ب�ح��ت ال �ي��وم ط��اف�ي��ة ع�ل��ى ال�سطح
وت���س�ب�ب��ت يف �إحل � ��اق الأذى ب���س�ك��ان اجل �ن ��وب ال���ش��رق��ي
لأوكرانيا حيث مار�ست القتل وتدمري امل�ساكن وتعطيل
امل �ن �� �ش �ئ ��آت ال���ص�ن��اع�ي��ة و�إره� � ��اق م� ��وارد امل�ن�ط�ق��ة ب�سبب
ا��س�ت�ن��زاف�ه��ا اجل��ائ��ر ،ي�ح��ذر م��ن م�غ�ب��ة ت�ضخم امل�شاعر
القومية يف املجتمعات وما يتبعه من انبعاث روح الت�شفي
واالنتقام فيما بني الأخ��وة املختلفني .ولي�س من قبيل
امل���ص��ادف��ة �أن ي�ك��ر���س ال�ك��ات��ب بع�ضا م��ن ف���ص��ول كتابه
لتاريخ املنظمات النازية يف �أوكرانيا كمنظمة القوميني
الأوك ��ران �ي�ي�ن وج�ي����ش امل �ت �م��ردي��ن الأوك ��ران �ي�ي�ن ال �ل��ذان
تعاونا مع الغزاة النازيني يف احلرب العاملية الثانية �ضد
�أخوتهم الرو�س ،فما حدث من قبل يتكرر  -بر�أيه  -يف
حا�ضر يومنا.
---------------------الكتاب� :أوكرانيا! وهل كانت هناك �أوكرانيا؟.
امل�ؤلف� :أناتويل تريي�شينكو.
النا�شر� :أرغومينتي نيديل /مو�سكو .2017
اللغة :الرو�سية.
عدد ال�صفحات� 352 :صفحة.
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أوكرانيا!وهل كانت هناك أوكرانيا؟
ألناتولي تيريشينكو

فيكتوريا زاريتوفسكايا *
برغم ارتباط رو�سيا الع�ضوي ب�أوكرانيا ،ومع قوة الو�شائج الروحية والعرقية التي تالحم �شعبيهما� ،إال �أن هذا االرتباط نف�سه كان ومل يزل �سببا يف �إحداث
ال�شقاق بني الإخوة .فبدل �أن يكون ما يجمع بينهما مدعاة للتواد والرتاحم� ،أ�صبح جرحا يتعمق ويباعد بني البلدين اجلارين .ويف امليزان التحليلي لق�ضية
�أوكرانيا ورو�سيا يجد املتابع املدقق �أن التوتر القائم بني البلدين مفتوح على جهات خارجية وجدت يف االت�صال الطبيعي بني رو�سيا و�أوكرانيا مدخال لل�سيطرة
على مقدرات البلدين الهائلة والتحكم بها .هذا �أمر له جذور يف التاريخ الأوروبي وجتاذبات كثرية يف حلبة �صراع القوى بني بلدان القارة .فها هو م�ست�شار
االمرباطورية الأملانية �أوتو فون ب�سمارك ( )1898 - 1815يحر�ض على تفكيك رو�سيا وال�سيطرة عليها من خالل �أوكرانيا ومن بني ما قاله يف هذا الأمر« :ثمة
طريقة واحدة وح�سب لتقوي�ض القوة الرو�سية وهي ف�صلها عن �أوكرانيا ( )...من ال�ضروري �أن ننتزع منها �أوكرانيا ،ولكن �أي�ضا �أن ن�شيطن �أحدهما على الآخر.
ومن �أجل حتقيق ذلك يلزم البحث عن العمالء بني النخب ورعايتهم ومن ثم معاونتهم للت�أثري على الوعي اجلمعي يف هذا اجلزء من تلك الأمة العظيمة ،بحيث
ي�ضمر الأوكراين الكراهية لكل �شيء رو�سي ،يكره عائلته وقومه الذين ميتون �إىل الرو�س ب�صلة وذلك من دون �أن يدرك ما يفعله ،بعدها نرتك للوقت �إمتام املهمة».

يف ظ ��ل ه ��ذا ال��و� �ض��ع امل �ت �ن��اق ����ض وع �ل ��ى � �ض ��وء ال �� �ص��راع
ال�سيا�سي والع�سكري الراهن يف جنوب �شرقي �أوكرانيا،
وا�ستمراره وتفاقمه ،تظهر بني احل�ين والآخ��ر درا�سات
باللغتني ال��رو��س�ي��ة والأك��ران �ي��ة يعتمد ج��زء منها على
ج��وان��ب اخل�لاف ب�ين البلدين وال�شعبني ،فريتكز على
امل�سار التاريخي للدولة الأوكرانية املنف�صل عن رو�سيا،
وي�ن��اف��ح ع��ن ا��س�ت�ق�لال �أوك��ران �ي��ا ك��دول��ة وو��ص�ف�ه��ا ك��أم��ة
م��وح��دة ،بينما ي��ؤك��د اجل ��زء الآخ ��ر م��ن ال��درا��س��ات على
االرتباط الوثيق بني �شعبي البلدين وحلمتهما القومية
التي ال تتجز�أ.
�أحد الأعمال ذات اخل�صو�ص ال�صادرة م�ؤخرا جاءت بقلم
العقيد ال�سابق يف جهاز �أم��ن الدولة ال�سوفيتية ،ع�ضو
احتاد كتاب واحتاد �صحفيي مو�سكو �أناتويل تريي�شينكو،
�أوك��راين املولد واملن�ش�أ ،بل �إن��ه من غرب �أوكرانيا الذي
تت�صاعد فيه ح��دة املواجهة مع رو�سيا� .أم��ا حلمة كتبه
و�أف�ك��اره فتنحاز �إىل اجلانب التاريخي وال��روح��ي الذي
يجمع ب�ين ال�شعبني الأوك � ��راين وال��رو� �س��ي ،ف�ي��ؤك��د �أن
حبه لل�شعب الأوك ��راين الب�سيط ه��و م��ا يدفعه للكتابة
والت�أليف.
يف ف�صلي الكتاب «رو�سيا وعا�صمتها كييف» و «الأم��راء
الرو�س والفتنة» يكر�س امل�ؤلف جهده على م�س�ألة ت�شكل
الأوكرانيني كوحدة عرقية م�ستقلة ن�ش�أت �ضمن الدولة
الرو�سية القدمية ،مثلما هو متعارف عليه عند امل�ؤرخني،
ولكنه ،باملقابل� ،أمر تتجاهله وتنفيه الدولة الأوكرانية
احل��دي�ث��ة .ويف ف�صل «الأ� �ص��ول اللغوية وا��ش�ت�ق��اق كلمة
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�أوك��ران �ي��ا» ي�ط��رح ال�ك��ات��ب م�س�ألة �أول�ي��ة ع��ن �أ��ص��ل كلمة
�أوك��ران�ي��ا ،مع�ضدا ا�ستنتاجه بالقامو�س ال���ش��ارح ال��ذي
و��ض�ع��ه ال�ل�غ��وي��ان ب��روغ�ه��او���س و�إف� ��رون يف ن�ه��اي��ة ال�ق��رن
التا�سع ع�شر وم��ازال مرجعا علميا يعتد به حتى اليوم.
ففي م��ادة �أوك��ران�ي��ا ي�ق��ول ال�ق��ام��و���س« :يف نهاية القرن
ال�ساد�س ع�شر ان�ضم اجلنوب الرو�سي �إىل دوقية ليتوانيا
الكربى ،وبعدها �أ�صبح جزءا من الكومنولث البولندي
الليتواين ،وه�ك��ذا �إىل �أن اكت�سب ه��ذا الإقليم الرو�سي
ال��واق��ع يف الأج ��زاء الأوروب �ي��ة يف ال�ق��رون الو�سطى ا�سم
�أوك��ران�ي��ا (�أي الأر� ��ض احل��دودي��ة �أو ال�ضواحي باللغات
ال �� �س�لاف �ي��ة) وه ��ي ت���س�م�ي��ة غ�ي�ر ر� �س �م �ي��ة .وك ��ان ��ت تلك
الأرا�ضي متتد بطول حدود الدولة البولندية ،فكما لو
�أنها واقعة على حافة بولندا .بناء على ذلك جرت ت�سمية
�أهايل هذه املناطق ب�أنا�س ال�ضواحي �أو �أنا�س احلافة� ،أي
الأوكرانيني» .وي�ؤكد امل�ؤلف على �أن هذه الت�سمية �إمنا
��ص��ارت بحكم اجلغرافيا وال تقوم على البنية العرقية
ال��واح��دة البتة .يقول يف ه��ذا ال���ص��دد�« :أط�ل�ق��ت ت�سمية
الأوك ��راين على ال�شعب ال��ذي ك��ان يقطن تلك الأماكن،
وه��ي ت�سمية ت�شمل طبقة النبالء البولنديني واليهود
وال� �ق ��وزاق .ومب ��رور ال���س�ن�ين ازداد ع ��دد ��س�ك��ان املنطقة
وان�سحب ا�سم �أوكرانيا على �أماكن خارج املوقع الأ�صلي
( )...و�أ�صبحت البالد كغطاء خِ يط من �أقم�شة خمتلفة
الأل� ��وان .م��ع ذل��ك ف�ق��د ت�ن��ام��ى ال���ش�ع��ور ال�ق��وم��ي وت�ع��زز
الوعي بالهوية الأوكرانية .ومع الوقت بد�أت يف الظهور
�أ�صوات تقطع مع النطاق اجلغرايف ل�صالح الت�أكيد على

الطابع العرقي لتلك امل�ساحة» (�ص .)52 - 51
كر�س امل��ؤل��ف جهدا يف �إي�ج��اد احلجج لتعزيز قناعته يف
وح��دة املجتمع الرو�سي والأوك ��راين وت�أكيد ر�ؤيته التي
تدح�ض اخلطاب الر�سمي ل�سا�سة �أوكرانيا احلديثة عن
وج��ود �أم��ة �أوك��ران�ي��ة ق��دمي��ة حت��دث��ت دائ�م��ا بلغة خا�صة
تخ�صها؛ فالواقع التاريخي  -مثلما ي�ؤكد امل�ؤلف مرارا
وت�ك��رارا  -ال يجيز مثل ه��ذه امل�ق��والت .وبح�سب امل�ؤلف
فاحلوليات التاريخية التي دون��ت على حل��اء البتوال ال
حتتفظ بن�ص مكتوب باللغة االوك��ران�ي��ة ،وب ��أن �أح��دا ال
يعرف ب�أي لغة َتخاطب النا�س �شفهيا يف كييف القدمية،
يف ح�ي�ن �أن امل ��ؤك ��د �أن �ه ��م ا��س�ت�خ��دم��وا ال�ل�غ��ة ال���س�لاف�ي��ة
والرو�سية القدمية يف كتاباتهم� .أم��ا اللغة الأوك��ران�ي��ة
التي يزعمون �أ�صالتها ف�إن �أقدم �أثر لها يعود �إىل الن�صف
الثاين من القرن التا�سع ع�شر» (�ص .)54
و�إذا ف��ال�ك��ات��ب ي��ؤك��د ع�ل��ى �أن ج ��ذور ال���ص��راع احل ��ايل يف
ج�ن��وب ��ش��رق �أوك��ران �ي��ا ت�ع��ود ت��اري�خ�ي��ا �إىل ال�ت�ب��اي��ن بني
مناطق ال�ب�لاد :املنطقة الغربية التي كانت على مدى
ق ��رون �ضمن جم��ال ال ��دول الأوروب �ي ��ة امل��رك��زي��ة واعتنق
��س�ك��ان�ه��ا ال�ك��اث��ول�ي�ك�ي��ة حت��ت و��ص��اي��ة الكني�سة ال�ب��اب��وي��ة
(احت��اد الكنائ�س الأرثوذك�سية والكاثوليكية) ،يف حني
�أن �سكان الأرا�ضي ال�شرقية لأوكرانيا احلديثة ،ناهيك
عن �شبه جزيرة القرم ،ارتبطوا بحبل وثيق ب�أرومتهم
ال��رو� �س �ي��ة وذل� ��ك �إىل �أن ��ض�م��ت احل �ك��وم ��ة ال�ب�ل���ش�ف�ي��ة
يف ال�ع���ش��ري�ن�ي��ات م��ن ال �ق��رن امل��ا� �ض��ي ت�ل��ك امل�ن�ط�ق��ة �إىل
اجلمهورية الأوكرانية ال�سوفيتية .ويف هذا ال�سياق يعلق

