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ل�ي����س ب ��ذي �أه �م �ي��ة ك �ب�يرة ،ب��ل �إن دور التنظيم
نف�سه يرتاجع �أم��ام الفكرة الكربى التي توحد
اجلماهري وتتكفل بر�ص بنيانهم وحتويلهم �إىل
كتلة واحدة موحدة ،مهما كان اجلمهور عري�ضا
�أو م�ت�ب��اع��دا� .أم ��ا تثقيف ه ��ذه الكتلة والتحكم
ب�ت��وج�ي�ه�ه��ا ف�ي�م�ك��ن �أن ي �ت��م م ��ن خ� ��ارج ال �ب�لاد.
وق��د ال�ت�ف��ت الأم��ري �ك��ان �إىل ن�ظ��ري��ة بورمي�سكي
و�أخ��ذوا مبعطياتها كما ي�شري امل�ؤلف �إىل ذلك:
« ل�ق��د �أخ ��ذ ب�ه��ا الأم��ري �ك��ان حينما ت��راج �ع��وا يف
�أوائ� ��ل اخل�م���س�ي�ن��ات ع��ن خ�ط��ة ال�ه�ج��وم ال �ن��ووي
على االحت ��اد ال�سوفيتي وا��ض�ط��روا �إىل البحث
عن �سبل تقنية خللخلة االحت��اد ال�سوفيتي من
الداخل» (�ص .)6
يخ�ص�ص ال �ب��اح��ث ج ��زءا م�ستقال م��ن ال�ك�ت��اب
للعلماء ال�سوفيت الذين ،ولأ�سباب خمتلفة ،مل
يتمكنوا من �إلهام قادة البالد ب�أفكارهم ومل جتد
نظرياتهم �صدى يف �أر�ض الواقع .مع ذلك ق َي�ض
ل�ه��م �أن يكت�سبوا رم��زي��ة ب � ّراق��ة وي�ت�ح��ول��وا �إىل
من��اذج وم��ودي�لات �أدبية �شهرية .من بني �أولئك
عامل الأحياء نيكوالي كولت�سوف
( )1940 - 1872وهو �أحد م�ؤ�س�سي علم الوراثة
ال��رو� �س��ي ورائ � ��د ف��ر��ض�ي��ة حت���س�ين ال�ن���س��ل ال�ت��ي
خرجت من رحمها يف االحتاد ال�سوفياتي درا�سات
و�أبحاث زائفة.
على النقي�ض م��ن البيولوجي كولت�سوف ،حاز
الأكادميي يفغيني ت��اريل (( 1874-1955بف�ضل
�أ�سلوبه الفريد يف الكتابة ،وم�صداقية �أوراق ��ه
ال�ع�ل�م�ي��ة ،اع �ت�راف ال�سلطة ال�سوفيتية وو��ض��ع
يف ��ص��ف امل ��ؤرخ�ي�ن ال��ر��س�م�ي�ين ال�ق�لائ��ل يف عهد
�ستالني ،وترجمت �أعماله �إىل اللغات الأجنبية
حيث �أثارت اهتماما كبريا يف الغرب ،منها كتاب
نابليون وكتاب غزو نابليون لرو�سيا وكتاب حرب
القرم وغريها من كتب التاريخ التحليلي .ومما
ي��ذك��ر ع��ن ه ��ذا امل � ��ؤرخ ال�ف��ذ وامل ��ؤث ��ر يف ال���ش��ؤون
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال���س��وف�ي�ت�ي��ة �أن ��س�ت��ال�ين ق��رب��ه �إل�ي��ه
ثانية بعد ع��ودة الأول من منفاه ال�سيا�سي ،كما
�أن درا�سة تاريل حول حملة نابليون على رو�سيا
عام  1812تركت �أث��را بالغا على �شحن معنويات
الرو�س وقيادتهم ع�شية هجوم هتلر على االحتاد
ال�سوفيتي� ،إذ كانت متجد طبيعة الروح الرو�سية
ب�ط��ري�ق��ة ت��اري�خ�ي��ة م��درو� �س��ة .وي� ��ورد امل ��ؤل ��ف يف
ك �ت��اب��ه ه ��ذا م �ق��اط��ع م ��ن حت�ل�ي��ل ي�ف�غ�ي�ن��ي ت ��اريل
لهزمية نابليون يف رو�سيا ومنها املقطع التايل:
«�إن جيو�ش نابليون ال�ت��ي ج��ال��ت �أرج ��اء الأر���ض
وم�ن�ه��ا م���ص��ر و� �س��وري��ا مل ت�ت���ص��رف بالوح�شية
والعجرفة ومل مت��ار���س التعذيب والقتل مثلما
فعلت يف رو��س�ي��ا ( )...ف�ل�م��اذا ك��ل ت�ل��ك الق�سوة
التي �أنزلها الفرن�سيون على ال��رو���س؟ بب�ساطة
لأن الرو�س كانوا �شر�سني للغاية يف مقاومتهم
لل ُمحتل وانتقموا من الفرن�سيني بحرق قراهم

نف�سها وم��دن�ه��م وم ��ن بينها مو�سكو ح�ت��ى قبل
دخول الفرن�سيني �إليها .لقد انتقم الفرن�سيون
من عناد ال�شعب الرو�سي ال��ذي مل يخفت �أواره
منذ بداية غزوهم البالد وحتى خروجهم منها»
(�ص .)264
مل ي�ق�ت���ص��ر امل� ��ؤل ��ف ع �ل��ى � �س��رد � �س�يرة ال�ع�ل�م��اء
ال�سوفيت الذين و�ضعوا ب�صمتهم على التاريخ
ال� ��رو� � �س� ��ي يف ال� � �ق � ��رن ال� �ع� ��� �ش ��ري ��ن ،وال ب �ج �م��ع
الوثائق املثبتة ال�ضطهادهم من قبل ال�سلطات
ال �� �س��وف �ي �ت �ي��ة� ،أو و�� �ص ��ف الأه� �م� �ي ��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة
لأطروحاتهم يف حينها� ،إذ راجع حقائق تاريخية
كثرية �أخ��رى تخ�ص �أ�ساتذة و�أك��ادمي�ي�ين غريوا
جمريات الأح ��داث العاملية يف القرن الع�شرين.
وم ��ن ب�ي�ن �أه� ��م ه ��ذه الأح� � ��داث ح�ي�ن�م��ا ا��س�ت�ط��اع
نخبة من �أ�ساتذة جامعة هارفرد ثني احلكومة
الأم��ري�ك�ي��ة ع��ن ف�ك��رة ��ض��رب االحت ��اد ال�سوفيتي
ب��ال �� �س�لاح ال� �ن ��ووي وب ��ال �ت ��ايل �إب� �ع ��اد ��ش�ب��ح ح��رب
نووية مدمرة .فبعد درا�سة �أعدها علماء هارفرد
��ش�م�ل��ت جم�م��وع��ة م ��ن ال �ه��ارب�ين ال���س��وف�ي��ت من
احلكم ال�ستاليني يف �أملانيا وط��رح ا�ستبيان عن
ر�أيهم يف �س�ؤال يتعلق ب�إ�سقاط قنبلة نووية على
م��و��س�ك��و ي�ك��ون ه��دف�ه��ا الأ��س��ا��س��ي �سحق ال�ق�ي��ادة
البل�شفية ولكن �أ�ضرارها �ست�شمل عدة �آالف من
املواطنني الأبرياء .وقد جاءت نتيجة اال�ستبيان
خميبة لآم��ال اجل�نراالت الأمريكان املتعط�شني
لتوجيه ال�ضربة النووية �إذ تبني �أن املواطنني
ال���س��وف�ي��ت ،مب ��ن ف�ي�ه��م امل �ت �� �ض��ررون م ��ن �سلطة
بالدهم والهاربون من جربوتها ،غري م�ستعدين
ملواجهتها بهذا الأ�سلوب ،وبالتايل ف�إنَّ �أي �ضربة
ك �ب�يرة م��ن ه ��ذا ال �ن��وع ��س�ت��أت��ي بنتيجة عك�سية
و� �س �ت��وح��د اجل �م ��اه�ي�ر ح� ��ول ال �� �س �ل �ط��ة مل��واج �ه��ة
التهديد اخلارجي.
واحل ��ال ك��ذل��ك ف�لاب��د م��ن وج��ود طريقة �أخ��رى

غ�ير ا��س�ت�خ��دام ال�ع�ن��ف امل�ب��ا��ش��ر ل�ت��دم�ير النظام
اال�شرتاكي ال�سوفيتي .ولكن كيف ال�سبيل �إىل
ذل��ك بالن�سبة ل�شعب م�ل��يء بالفخر باالنت�صار
على �أملانيا ال�ن��ازي��ة؟ كيف ميكن ا��س�ت��دارج �شعب
غري مدلل وال تغريه احلريات املثالية؟ فنتيجة
للحرب العاملية الثانية فقدت رو�سيا نحو �ستة
وع���ش��ري��ن مليونا م��ن مواطنيها وك��ان��ت ال�ب�لاد
ت�ت�ع��اف��ى م ��ن ج��روح �ه��ا ال�ع�م�ي�ق��ة وت �ق ��وم بكن�س
خملفات احلرب و�إعادة �إعمار ما دمرته من مدن
وقرى وم�ؤ�س�سات و�سكك حديدية .وهنا ينربي
العلماء والأ�ساتذة الغربيون مرة �أخرى لتعيني
ن �ق��اط ال���ض�ع��ف يف االحت � ��اد ال���س��وف�ي�ت��ي وو� �ض��ع
الو�صفة املنا�سبة لتقوي�ضه ،فكانت على ال�شكل
ال �ت��ايل :مب��ا �أن ال �ف��ارق ب�ين م���س�ت��وى ال�صناعة
الع�سكرية وم�ستوى ثقافة اال�ستهالك يف االحتاد
ال�سوفيتي �شا�سع للغاية ،ف ��إن اخ�ت�ي��ار التخلف
املادي يف احلياة ال�سوفيتية وندرة التنوع ال�سلعي
�سيكون منا�سبا لإطالق الدعاية الغربية امل ُدمرة.
ويف ه ��ذا ال���س�ي��اق ُت �ث��ل م�ق��ال��ة ع ��امل االج�ت�م��اع
الأمريكي ديفيد ريثمان ( )2002 - 1909املعنونة
ب �ح��رب ال �ن��اي �ل��ون �أف �� �ض��ل ال���س�ي�ن��اري��وات لكيفية
ت��دم�ير االحت� ��اد ال���س��وف�ي�ت��ي ب��ال��دع��اي��ة امل��وج�ه��ة
وح��ده��ا؛ فح�سب ر�ؤي �ت��ه ال�ت��ي ��ص��اغ�ه��ا ب��أ��س�ل��وب
خيايل ،يكون �إ�سقاط �سلع ا�ستهالكية على مدن
االحت� ��اد ال���س��وف�ي�ت��ي ع��ن ط��ري��ق �آالف ال�ق��اذف��ات
الأمريكية كفيل بتحقيق الهدف .يقول امل�ؤلف:
«ومع �أن ال�سيناريو الذي و�ضعه ريثمان من�سوج
من اخليال� ،إال �أن الوقائع �أثبتت فيما بعد واقعية
خياله ،فالقوة ال�ضاربة للحرب الباردة متثلت يف
ق�صف ال�شعب ال�سوفيتي بالأفكار اال�ستهالكية
ون�شر ال�صور املثالية للمعي�شة الغربية الباذخة»
(�ص .)321
ختاما ،ومع �أن كتاب «مكيدة الأ�ساتذة من لينني
�إىل ب��ري�ج�ن�ي��ف» ي�ن�ظ��ر يف ف�ت�رة زم�ن�ي��ة ما�ضية
وي�ح�ل��ل م�ن��اخ��ات�ه��ا ��ض�م��ن م���س��اح��ة م�ع�ي�ن��ة وه��ي
االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق� ،إال �أن تر�سانة �أمريكا
من �أ�سلحة احل��رب بالأفكار مازالت ف ّعالة ولها
ع ّرابوها من �أ�ساتذة و�أكادمييني �أبرزهم اليوم:
زبيغنييف بجيزين�سكي وج��وزي��ف ن ��اي وم ��ارك
باملر وجني �شارب� ،أما �أحدث منتجاتهم الفتّاكة
يف عاملنا املعا�صر فهي الدميوقراطية.
---------------------ال �ك �ت��اب :م �ك �ي��دة الأ�� �س ��ات ��ذة  ...م ��ن ل�ي�ن�ين �إىل
بريجنيف.
امل�ؤلف� :إدوارد مكاريفيت�ش.
النا�شر :فيت�شي /مو�سكو .2017
اللغة :الرو�سية.
عدد ال�صفحات� 384 :صفحة.
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مكيدة األساتذة ...من لينين إلى بريجنيف
إلدوارد ماكاريفيتش

أحمد الرحبي *
تظهر ثمرة اجلهد العقلي للعامل والباحث يف الأفكار والنظريات واملفاهيم التي ينتجها .ويف هذا ال�صدد يت�ساءل م�ؤلف هذه الدرا�سة املتعلقة بالتاريخ الرو�سي
املُعا�صر :هل ُقدّ ر لرجل املعرفة �أن ي�ؤثر يف م�سار تاريخ البالد ويتدخل يف و�ضع القرارات ال�سيا�سية القيادية و�أن ت�ؤثر �آرا�ؤه االجتماعية والفكرية يف ت�سيري دفة
احلكم؟
ت�شري بع�ض الوقائع �إىل ا�ستحالة هذا الت�أثري وت�ؤكد على مقاومة العقلية ال�سيا�سية لتوجيهات العلماء و�آرائهم مهما كانت �صائبة .فها هو الرئي�س ال�سوفيتي يوري
�أندروبوف يف عام  1983ويف واقعة �شهرية دخلت ال�سجل ال�سيا�سي ال�سوفيتي ،ها هو يوجه ردا قا�س ًيا �إىل الأكادميي ال�سوفيتي ومدير معهد الواليات املتحدة وكندا
التابع لأكادميية العلوم ال�سوفيتية جورجي �أرباتوف حني وجه له ن�صيحة �ضمنها مذكرة علمية حتليلية يدعو فيها �إىل احلاجة املا�سة لإ�شاعة حرية الفكر يف
االحتاد ال�سوفيتي .وجاء رد الرئي�س كالتايل�« :إن املالحظات التي ت�سوقونها لنا غري نافعة يف �شيء البتة .فلي�س لها �شكل وا�ضح وي�شوبها اال�ضطراب .والأهم من
ذلك �أنها ال تتيح لنا �أن ن�ستخل�ص منها �أي ا�ستنتاج عملي» (�ص .)3

وملقاربة ه��ذا املو�ضوع حت�ضر هنا ق�صة للكاتب
الرو�سي �أنطون ت�شيخوف بعنوان «ق�صة مملة»
ي �ع�ترف ف�ي�ه��ا ب �ط��ل ال�ق���ص��ة (وه� ��و ع ��امل ب ��ارز)
ب�ن�ق���ص��ان ال �ع �ل��م وق �ل��ة ح�ي�ل�ت��ه �إذا واج� ��ه ال �ع��امل
الواقعي باجلفاء وال�ن�ك��ران .يقول البطل�« :إن
م���ش��اع��ري و�أف �ك ��اري ال�ت��ي تعي�ش يف داخ �ل��ي �إمن��ا
تعي�ش منعزلة عن كل �شيء .جميع �أحكامي عن
العلم وامل�سرح والأدب وعن التالميذ وبكل ال�صور
التي تر�سمها خميلتي لن يجد فيها �أي حملل،
وال حتى الأكرث مهارة بينهم ،ما ي�سمى بالفكرة
الرئي�سية ،التي بغيابها ينتفي وجود تلك الأفكار
ولن يعود لها �أية قيمة».
ال ميكن لنا �إال �أن نتفق مع ر�ؤية الكاتب الرو�سي
ال �ك�لا� �س �ي �ك��ي �آن � ��ف ال ��ذك ��ر يف �أن غ �ي ��اب ال �ف �ك��رة
الرئي�سية هو غياب للمعنى وهو غياب للموقف
ال�صلب وب��ال�ت��ايل ف�ه��و غ�ي��اب مل��ا مي�ك��ن ت�سميته
ب��الأ� �س �ت��اذي��ة� ،أي غ �ي��اب الأ� �س �ت ��اذ ن�ف���س��ه .وع�ل��ى
ه��ذا النحو فقد اكت�سب ��ش��رف �صفة «الأ��س�ت��اذ»
�أول �ئ��ك ال�ن�ف��ر م��ن ال�ع�ل�م��اء مم��ن ت��وف��رت لديهم
ف �ك��رة داخ �ل �ي��ة خ��ا� �ص��ة ووا� �ض �ح ��ة ،ال �ف �ك��رة ال�ت��ي
تلهم �أفعالهم الكبرية والتاريخية وت�ؤ�س�س �إما
ل�ل�م�ق��اوم��ة وال���س�ي�ط��رة و�إم� ��ا للتنمية وال�ت�ط��ور
املدين .مثل ه�ؤالء الرجال هم �أبطال هذا الكتاب
التوثيقي .فالبحوث التي يعملون عليها تثمر
ع��ن ق ��وة ق� ��ادرة ع�ل��ى ط ��رح الأف �ك ��ار وال�ن�ظ��ري��ات
وامل�ف��اه�ي��م وع�ل��ى اب�ت�ك��ار ال�ت�ق�ن�ي��ات ال�ت��ي تتحول
يف �أر���ض الواقع �إىل �أ�سلحة للتغيري االجتماعي
و�أدوات فعالة لكبح الأنظمة ال�سيا�سية الغا�شمة،
ولذلك ،ومن اجلهة املعاك�سة ،فقد وِ�سمت �أعمال
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ه�ؤالء الأ�ساتذة بـ «امل�ؤامرة العلمية».
ي�ت�ح��دث ال�ك�ت��اب ع��ن «ال�ع�ل�م��اء امل�ت��آم��ري��ن» منذ
مرحلة لينني الت�أ�سي�سية وحتى عهد بريجنيف
مثلما ي�شري عنوان الكتاب� ،أي بني �أع��وام 1917
و  1982وه ��م ع �ل �م��اء مل ��ا ت ��زل �أف �ك ��اره ��م ت�ن�ط��وي
ع �ل ��ى �أه� �م� �ي ��ة وت � ��أث �ي�ر ح �ت ��ى �أي ��ام� �ن ��ا ال ��راه� �ن ��ة.
ويقت�صر امل ��ؤل��ف ه�ن��ا ع�ل��ى ال�ن�ظ��ر �إىل مفاهيم
العلوم الإن�سانية ال غ�ير ،وال �سيما التاريخية
وال�سو�سيولوجية منها� ،أي املفاهيم التي تركت
�أث��را بالغا يف تاريخ االحت��اد ال�سوفياتي و�أر�ست
�أُ�س�ساً ملقاومة نظامه.
يف ط�ل�ي�ع��ة �أب� �ط ��ال ه� ��ذا ال �ك �ت ��اب ه �ن ��اك رئ�ي����س
ج�م�ه��وري��ة ت�شيكو�سلوفاكيا ت��وم��ا���ش م���س��ارك؛
�أح � ��د م ��دب ��ري احل � ��رب الأه �ل �ي ��ة يف رو� �س �ي ��ا بعد
ث� � ��ورة ع � ��ام  1917ح �ي ��ث ق � ��اد مت� � ��ردا ل ل��أ� �س ��رى
الت�شيكو�سلوفاكيني ��ض��د ال��دول��ة ال�سوفيتية،
م�ستفيدا من مناخ احلرب العاملية الأوىل ،الأمر
الذي �أ�سفر عن خروج مناطق �شا�سعة من �سيطرة
ال�سلطة الرو�سية.
أي�ضا الأ�ستاذ املحا�ضر يف جامعة مو�سكو
ثمة � ً
� �س�يرغ��ي م �ي �ل �غ��ون��وف ( (1879-1956وك � �ف� ��اح� ��ه
�ضد النظام ال�سوفيتي ،م��ؤي��دا بنظريته ف�ضح
م��ا �أ��س�م��اه «ال��رع��ب الأح �م��ر» ال ��ذي �أ��ص�ب��ح فيما
بعد عنوانا لعمله ال�شائع يف اللغات الأوروب�ي��ة،
وهو العمل الذي �أجج نار الكراهية �ضد النظام
ال�سوفيتي يف الغرب ،ف�ضال عن �أنه ،وكما يقول
امل�ؤلف« :مهد (�أي كتاب الرعب الأحمر) الطريق
�أم ��ام الكاتب ال��رو��س��ي �ألك�سندر �سوجلينيت�سني
( )2008-1918حليازة جائزة نوبل ل�ل�أدب (عام

 )1970وذل� ��ك ع ��ن رواي� �ت ��ه ال �� �ش �ه�يرة «�أرخ �ب �ي��ل
الغوالغ» التي وجه من خاللها �ضربة قا�سية �إىل
النظام ال�سوفيتي ومعه الإيديولوجية ال�شيوعية
برمتها» (���ص  .)5وي�ؤكد الباحث على �أنَّ �أفكار
الأ�ستاذ �سريجي ميلغونوف وكذلك الربوفي�سور
ف �ل�ادمي �ي�ر ب ��ورمي �� �س �ك ��ي ع� � ��ززت دع� ��ائ� ��م الأدب
املعادي لل�سلطة ال�سوفيتية .وم��ن جتليات ذلك
الأدب ما ي��ورده الباحث عن بطل �سوجلينت�سني
«��س�ب�يري��دون دانيلوفيت�ش» يف رواي �ت��ه ال�شهرية
«ال��دائ��رة الأوىل» حيث ي�صيح البطل لأح��ده��م
�سائال�« :إذا قيل لك الآن وهنا �أن طائرة حتمل
قنبلة ذري��ة ب�صدد �إلقائها ،ه��ل �أن��ت م�ستعد �أن
متوت هنا مثل كلب وتدفن حتت هذا الد َرج ،حيث
�ستبيدك القنبلة �أنت وعائلتك مع مليون �شخ�ص
أي�ضا مع �أبينا �صاحب ال�شوارب (�أي
�آخر ،ولكن � ً
��س�ت��ال�ين) وجت�ت��ث ال�ن�ظ��ام ك�ل��ه م��ن ج� ��ذوره ،فال
يعاين النا�س يف ال�سجون من بعدهم وال يف املزارع
اجلماعية والغابات ،فما �أنت قائل؟ « -لي�س هناك
املزيد من ال�صرب ،ال �صرب البتة ،لو �س�ؤلت هذا
ال�س�ؤال لأجبت :ح�سنا! فلتلق بقنبلتها! فلتدمر
كل �شيء ،كل �شيء!» (�ص .)304
ويف ال�سياق نف�سه ولكن من زاوية خمتلفة ،يحلل
الباحث الدور التاريخي ملفهوم «الثورة اجلزيئية»
وه ��و م�ف�ه��وم ��ص��اغ��ه ال �ع��امل ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي املن�شق
ف�ل�ادمي�ي�ر ب��ورمي���س�ك��ي ( )1997 - 1909ال ��ذي
�أ�صبح فيما بعد �أكادمييا �أمريكيا .تت�أ�س�س الثورة
اجلزيئية على نظرية ال�صراع �ضد الديكتاتورية
ال���ش�م��ول�ي��ة ول �ك��ن يف ال� �ف�ت�رات ال���س�ل�م�ي��ة ،وم��ن
م�ق��والت�ه��ا �أن الهيكل التنظيمي لأي معار�ضة

