
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

بدا للكثيرين )بمن فيهم من هم في الخارج( أن الديمقراطية   ،في تسعينيات القرن املاض ي

 ؛ حيث إنهال رجعة فيه. وقد كنت من املتشككين  انتصاًرا  ،في روسياقد انتصرت أخيًرا  

من عشرا  بداية  السابع  الكبرى   ،لقرن  االجتماعية  االضطرابات    روسيا  بدأت  ،بعد 

هذا ما الحظه معارضو البالشفة في عشرينيات القرن ، و االستبدادي إلى النظام    العودةب

 املاض ي. 

:  في النهاية قد انتصرتاليوم  يمكننا القول إن الديمقراطية في روسيا    إلى حد ما  ،بالطبع

ذت  " ِّ
ف 
ُ
االقتصاد،  ن في  ليبرالية  نت،  بانتظاميعمل  والبرملان  إصالحات  ِّ

ن 
ُ
امللكية    وق

للحقوق  "الخاصة الحالي  املستوى  عن  راضون  هم  هل  سعداء؟  الروس  هل  لكن   .

 لهذه الحقوق؟  اضامنً دور الدولة بوصفها ب يعترفون الشخصية؟ هل 

الواقع تراجعً   ،في  نشهد  الدستورية .  ةكتاتوريالدإلى    واضًحا  انحن  التعديالت   فبفضل 

  ، وهذا ليس بسبب غياب الليبراليين في البرملان  ،أبدي ، أصبح لروسيا اآلن رئيس  األخيرة

استبداد   أنهالتي    فارقةامل  بسبب  بل  ؛پوتين  ڨالديميرأو  في  إلجراءات لنتيجة    تمثلت 

تقسيم    انصرفالديمقراطية   هناك  يزال  ال  الديمقراطية.  عن  الجماهيري   مروعالوعي 

يتناسب وطبقة ضخمة من الفقراء، وهو أمر ال    ،من األثرياءضئيلة  للمجتمع إلى طبقة  

الديمقراطية.    مع أشكال  من  شكل  ذلكأي  البيروقراطية   ،ومع  أن  الناس  يعتقد 



 
 
 

للبالد. الحقيقي  السيد  هى  تظل  إلى    الفاسدة  وسائل لفعلي  الالدولة  احتكار  باإلضافة 

 .ماإلعال 

ولكن   ؛فحسب  امليول االستبدادية للشعب الروس يلم ينشأ نتيجة  يبدو أن هذا الوضع  

 ويعد  .كتملاملدني  املجتمع  املوغياب    ،أيًضا بسبب افتقارهم إلى مهارات التنظيم الذاتي

وراء    -بالتحديد  -هذا السبب  خدمة    بكاملهاالسلطات    تحول هو  ودعم  ، لدولةانحو 

 .املهمةمجموعات النخبة 

تماًم  قوضت  لذلك،  الناس  ونتيجة  ثقة  ديمقراطيةبا  مؤسسة  سياس ي   ي وأ  ،أي   حزب 

كلمة  ديمقراطي أصبحت     "ليبرالي". 
ً
أمل  و   ،انابيً   الفظ بخيبة  الناس  أنواع    منشعر  كل 

النتيجة    كما  السياسة. روسيا    الواقعية أصبحت  في  جعللإلصالحات  لنظام ا  هي 

ظاهري  السياس ي   بيتسم  ظل   بزيها  اويتزي    ،الديمقراطيةا  للثقافة النتصار  اال   في  كامل 

 السياسية املناهضة للديمقراطية.

ذلك  بناءً   سبب    ،على  عن  الضروري طرح سؤال  ما   انهزاممن  روسيا.  في  الديمقراطية 

الحركة   هذه  تبدو  أسباب  األولى  غريبةالتي  بينتشبه  و   ،للوهلة  الثورة    التأرجح 

)و  روسيا؟  في  العشرين  ذلكحدث  لقد  االستبداد  القرن  في  عامي    ،مرتين    1917في 



 
 
 

فهم أسباب    بعد  إال  الديمقراطي في روسيا  التحول   ال يمكننا التحدث عن آفاق(.  1991و

 فترات الصعود والهبوط الدورية لالستبداد. 

  الذي ،  قادة الديمقراطيينالسوء تقدير    من بين العوامل املؤثرةبالطبع، في كل مرة كان  

   كان  بل  ،اعرضي    كنيلم  
ً
املثال  أصيال على سبيل  السياسيون    وقع  ،1917عام    ،تماًما. 

واالشتراكيون   لالليبراليون  التخطيط  تأثير  الفارغةمن    كبيرة  اتكمي تحت  من   الخطط 

 من   في التسعينياتومن جهة أخرى.  اتخوف من اتخاذ القرار الو  ،جهة

 

العشرين من    ،القرن  الديمقراطيون  املذاهبفكر  ش يء   -مختلف  كل  وقبل   
ً
في   -أوال

  إلى   الوصول   -في أسوأ األحوال  -أو  ، من خالل الدولةالخاصة  هم  اتعإمكانية تنفيذ مشرو 

 فإن أسباب كون روسيا "غير ديمقراطية" أعمق بكثير.  ،منبر مجلس الدوما. ومع ذلك

و ااألمر واضًح بدا    ،اشخصي    لي  إبالنسبة   ك،  أكثر من مرة. ومع ذل  هقد كتبت عنكنت  ، 

 بصفتي  في روسيا.    االهتمام بذلكمن    اكثيرً يجب أن أعترف أنني لم أقابل  
ً
، أود أن  امؤرخ

املاض ي    تعود جذورها إلىالتي    -إلى حد ما   -عدًدا من العوامل اململة  في املرتبة األولىأضع  

ش يء البعيد  الروس ي كل  وقبل   
ً
أوال لكن  رأيي  -علينا،  .  تعني "تأمل:  نأن    -في    ماذا 



 
 
 

يبدو   "؟امحاوالت ترجمة معنى هذه الكلمة حرفي    نحينا جانًبا الديمقراطية في روسيا، إذا  

تحرير الفرد من العناق الخانق للدولة  "أنه ال يمكن أن يكون هناك سوى إجابة واحدة:  

 ؟ هذا  . ولكن من أين أتى "أحد تقاليدها االستبداد التي أصبح الروسية

فإن   الحظ،  الناس  تهيمنقوة  بوصفها  الدولة    مفهوملسوء  جميع   ،على  وتنظم 

تم وما  هو جزء ال يتجزأ من التقاليد الروسية. كل ش يء في روسيا    ، العمليات االجتماعية

. هذا هاكانت منخرطة في خدمة الذات وتمجيدما  دائًما    ، التيمن خالل الدولةزال يتم  

في   تستمر  أدناه  املذكورة  والتاريخية  الثقافية  العوامل  أن  في  السبب  بشكل   التأثيرهو 

 خفي حتى يومنا هذا.

 

 

يمكن النظر إلى الديمقراطية على أنها إحدى التقنيات التي حينما تظهر في أحد مجاالت  

خرى. األ   ةجاالت االجتماعيشتي املمماثل في    تقني  تحول   النشاط البشري تتطلب حدوث

في الوقت   ة إلى األشياء الضرورية، لكنعادة ما تكون التكنولوجيا وليدة النقص والحاج

لم   روسيتنفسه،  البداية    اكن  مساحاته   اتكنولوجيبال  تتميز  دولةفي    ا بحكم 



 
 
 

فيه التكنولوجيا  كانت  حال،  أي  على  األفقي  ا"الالمحدودة".  االقتصادي  للنمو   ، وليدة 

باالقتصاد   التكنولوجيا  إلى  اإلنسان  حياة  تحول  ارتبط  البداية،  في  الرأس ي.  وليس 

في البداية مجرد عقبة أمامرينففي روسيا، لم يكن ما يسمى بزراعة "املهاج  ؛الزراعي  " 

 بل عقبة أمام تطوير كيان الدولة. ؛تقنيات النمو الرأس ي تطوير

  لتجارة أيًضا. كان ال إلى ا بل    ؛لصناعة فحسبإلى اال يرجع الفضل في نشأة الديمقراطية  

فعال بشكل  الفائضة  املنتجات  بيع  من  القيام   ، بد  هي  ربحية  األكثر  الطريقة  وكانت 

متو  يكن  لم  ما  وهو  الشحن،  مواتية عن طريق  مناخية  في ظروف  روسيا. بذلك  في  افًرا 

أنه إلى  ل  باإلضافة  يكن  يمديها  لم  تجاري  ما  تداوله  الفالحين  اكنها  هدف  كان  حيث  ؛ 

يوفر    يالرئيس  الذي  بالقدر  اإلنتاج  أي  واالستهالك،  اإلنتاج  بين  التوازن  تحقيق  هو 

 االحتياجات األساسية. 

ظلت ضعيفة  لكنها  دائًما،  موجودة  السوق  عالقات  كانت  القرن  بالطبع،  في  إنه  حتى   ،

الروسية  العشرين النقل  الرأسمالي.    ظلت شبكة  املستقر لالقتصاد  للتطور  كافية  غير 

 ، وعاملتها البيروقراطية بارتياب علني.ا كبيرً  اعتماًدا على الدولة اعتمدت البرجوازية

 



 
 
 

ويعتمد  والشعوب.  البلدان  تطور جميع  األولى من  للمرحلة  مميزة  االستبداد سمة  يعد 

امليزانية، أي  حل مشكلة التدفق املستمر    علىوجود كل دولة على قدرتها   إلى  لإليرادات 

الفارانجيين "دعوة  أسطورة  تكمن  معروف،  هو  كما  الضرائب.  قلب    ،•"تحصيل  في 

كان حيث  الروسية"؛  الدولة  تنظيم   " الدولة    تأسطورة  تنظيم   مشكلة 
ُ
خالل    ل  ح  ت من 

في حل مشكلة التحصيل   افشلوا واقعي  ،  ني الفارانجي  لكنجلب قوة جبارة من الخارج.  

للضرائب،   حيناملنتظم  من   في  عسكرية  )طبقة  الباسكاك  يحل  لم  املغول؛  فيها  نجح 

فحسباملغول   الحكام الضرائب  تحصيل  مشكلة  النقل    ؛(  شبكات  مشكلة  أيًضا  بل 

الحكومية. وليس من قبيل املصادفة أنه بدأ بعدهم ما يسمى بتوحيد األراض ي الروسية،  

"اال  محل  حل  السابقالذي  اإلقطاعي"  ألهموا إأي    ،نقسام  من  هم  املغول(  )الحكام  ن 

تقسيمها    من 
ً
بدال الشاسعة  األراض ي  لتوحيد هذه  بعد  فيما  الروس  إمارات إلى  الحكام 

 صغيرة متصارعة. 

املنتجين   عامة  اغتراب  في  القوة  على  القائم  الدولة  تنظيم  تسبب  نفسه،  الوقت  في 

هذا   في  هذا.  يومنا  حتى  محسوًسا  تأثيرها  يزال  ال  ظاهرة  وهي  دولتهم،  عن  الزراعيين 

 
ومفاده  الذي ينكره بعض المؤرخين، التاريخ الروسي،في الحدث المفصلي ذلك هو  بـ "دعوتهم" واإلغريق على الشعوب االسكندنافية، والمقصودڨ سم الذي أطلقه السالاال ( هون و الفارانجي)• 

، ومؤسس ساللة روريك التي ڨ الشرقيينسالللأصبح أول أمير  عندما  (،826، ويؤرخ لهذا الحدث بالعام )شؤونها لحكم البالد وتنظيم الڨايكينج ڨ بدعوة روريك، أحد أمراءالنبالء السال  قيام
 (1917 -1613) ڨ، ذات األصل األلمانيالحكم أسرة رومانو في (، وخلفهم 1598 -862)  وأجزاء من جوارها األراضي الروسيةما ُتعرف اآلن بحكمت 

 



 
 
 

فترة    -ظلتالنخبة الحاكمة في اإلمبراطورية الروسية    لحقيقة أنالصدد، يجب االنتباه  

أجنب  -طويلة إلى أصول  اليوم(: ذهب تنتمي  ما حتى  إلى حد  ا 
ً
ملحوظ يزال  ال  ما  )وهو  ية 

 ليحل محلهم البريطانيون،  ،، واملغول األصل اإلسكندنافي و ذو  الفارانجيون 

 

الضرورية   التكنولوجية  املبادئ  حاملي  من  وكانوا  واليهود،  والفرنسيون،  واألملان، 

ه نتاج عمل فنانين  الكرملين في موسكو يعد جزء كبير منبناء  لتحقيق االنضباط. حتى  

أد   الحال،  وبطبيعة  السكان إيطاليين.  من  األكبر  للجزء  ثقافي  اغتراب  نشوء  إلى  هذا  ى 

اليوم للعيان. ومع ذلك،  حتى واضًحا  أمر ما زالالتقليديين عن الدولة ومؤسساتها، وهو 

ى إلى زيادة  بنجاحات الدولة، وكان هذا هو ما أد    -بصدق  -كان هؤالء األشخاص فخورين

 ثقتهم بأمنهم.

نظام هي  الدولة  األخرى   -إن  األمور  إلى  ا مكون    -باإلضافة 
ً
ارتباط ترتبط  مؤسسات  من 

بآخر  -وثيًقا أو  السكان،  بقدر   -بشكل  لغالبية  الذاتي  الحكم  ومع ة  الفالحين.  خاصة 

البدائي  االقتصاد  مجال  تتجاوز  لم  الروس ي  للفالح  الذاتي  الحكم  إمكانات  فإن  ذلك، 

الفالحين الذي استمر حتى ثالثينيات القرن العشرين(. بدأ هذا املجتمع يتحول )مجتمع  

الناحية   من  ولكن  ناحية،  من  الضرائب  لتحصيل  حكومية  اجتماعية  مؤسسة  إلى 



 
 
 

الزمن عليها  التنظيم    ،األخرى، ظل مؤسسة عفى  بداية  النظامية حتى  للدولة  معارضة 

ستالين.   عهد  في  بالنسبة  الجماعي  اأما  الدولة ملإلى  حولتها  فقد  األخرى،  ؤسسات 

الروسية، باستخدام النماذج الغربية، إلى أداة خاصة بها تسمح لها بالتحكم في سلوك  

إلى السكان.   بطريقتها    إضافة  االجتماعي  الفضاء  تشكيل  الروسية  الدولة  أعادت  ذلك، 

تالخاصة، وحولته إلى منظومة من الطبقات املستعبدة، التي   م  ِّ
س 
ُ
ت خدمية إلى طبقا  ق

)الجيش، والبيروقراطية املتمثلة في طبقة النبالء( وطبقة الفالحين التي وقع على عاتقها  

 الجزء األكبر من االلتزامات الضريبية. في الواقع،  

 

األرثوذكس الدين  رجال  رئيس  -حتى  زعماء  كانوا  الحكم  يالذين  أليديولوجيا  ين 

عوا -األوتوقراطي الروس ي خضِّ
ُ
 للعبودية. أ

ومن هنا اشتد النضال   ؛فرض السيطرة الكاملة على طبقات املجتمعإلى  لة  سعت الدو 

من القيصر.   -بشكل أساس ي  -يرتزقون   واكان ن"ي حتى إن "اإلقطاعي ،ضد األقنان الهاربين

في املدن، الذ ا بمعنى الكلمة؛ ي أدخله بطرس األكبر، حكًما ذاتي  لم يكن الحكم الذاتي 

"الحكم   الحاكمحيث كانت هيئات  في  املتمثلة  للدولة  العام  ،الذاتي" تخضع   ، والحاكم 

بطرس عهد  منذ  الروسية،  اإلمبراطورية  اتبعت  لذلك،  ونتيجة  طريق األكبر  والنواب.   ،



 
 
 

مما أدى إلى ظهور دولة استبدادية زائفة متأوربة املظهر فقط. ومما    ؛التغريب الصوري 

البرونزي" عله مدلول رمزي هو أن الديمقراطيين في أوائل التس ينيات اختاروا "الفارس 

 رمًزا لهم. (بطرس األكبر تمثال فارس لإلمبراطور الروس ي األول )

الدولة  بين  العالقات  نظام  في  بعمق  أيًضا  أثر  الجيوسياس ي  العامل  أن  املفارقات  ومن 

"الغرباء" الخارجي من جانب  التهديد  بل    ؛ورعاياها، ولم يقتصر األمر على املخاوف من 

بالنسبة   السياسية  الجغرافيا  اإن  "إلى  املساحات  تحويل  مشكلة  هي  "  الشاسعةلدولة 

إن "االس إدارته.  للسلطة  إلى فضاء )مغلق( يمكن  الروس ي من األراض ي والسكان  تعمار" 

 ،ثقافية  وليس مسيانيةكما يبدو ملختلف أصحاب الروسوفوبيا،    ،اليس توسًعا عدواني  

يتمثل   لدولة الروسيةإلى ابل إنه بالنسبة    ؛تصويره   عاصروناملكما يحاول السياسيون  

من   وليس  والداخل(.  الخارج  من  )آمن  للسيطرة  قابل  فضاء  على  السيطرة  مسألة  في 

 ان الرابع( ڨان الرهيب )إيڨدفة أن القيصر املستبد إياصقبيل امل

 

الخ غير  القوزاق  من  عليه  رضت 
ُ
ف التي  سيبيريا  استعمار  ضد  البداية  في  اضعين  كان 

كذلك في النهاية طبقة خدمية   أصبحت  ،للسيطرة الكاملة، وهم طبقة عسكرية مهاجرة

يجب ذكر بيع أالسكا إلى أمريكا    ،)مهمتها األساسية خدمة الدولة(. في هذا السياق أيًضا



 
 
 

في  الشروع  من  عشر  التاسع  القرن  في  الروسية  الحكومة  هذا  كل  يمنع  لم  )بالطبع، 

نماذج   الدوالنية استنساخ  نمط  أثار  الوقت(.  ذلك  في  العالم  في  اإلمبريالية  السياسات 

تبقى من  ،الروس ي بالجماعة  وما    " أوكلوكراس ي "  ظهور سلوك اجتماعي قطيعي  ،اإليمان 

 االستثنائية القصوى. في الظروف اوليس مدني   ،(حكومة الدهماء)

ما رب ط عادة 
ُ
السي  ت الثقافة  بهيمنة  الروس ي  االستبداد  البيزنطية  سمات  اسية 

التأثير    أناألرثوذكسية. ال أعتقد   اا  قوي  كان  هذا  إلى جد  ؛ حيث كانت السلطات بحاجة 

 في وكنيسة مطيعة، وهو ما حققته في النهاية. لم تؤثر املسيحية الشرقية إال    ،دين رسمي

املقدس  الكتاب  إلى  ذلك  في  مستندين  لألحداث  تفسير  تقديم  حاولوا  الذين  املؤرخين، 

لجزء الرئيس ي من السكان، فقد إلى ااألساطير الحديثة(. أما بالنسبة    في)ما كان له تأثيره  

وآثار   )األرثوذكسية  املزدوج"  "اإليمان  من  غريبة  حالة  في  العشرين  القرن  حتى  عاشوا 

في    بالجزء الطقس ي من املسيحية )ال تزال الطقوس  -ا أساسي    التزاًما  -نالوثنية(، ملتزمي

عل  تؤدي روسيا   قائمة  رؤية  الفالحين  وسط  سادت  فيه(.  مبالغ  بشكل  كبيًرا  ما    ىدوًرا 

 ال ينفصل وال  
ً
والرمزي كال الحقيقي والخيالي  بين األديان، حيث شكل  بالتوفيق  يسمى 

 منا هذا، حيث  يتجزأ، وال يزال هذا محسوًسا حتى يو 
ُ
ح بعض املؤسسات خصائص من  ت

 سحرية معينة.



 
 
 

 

للدولة  بالنظام  التوجهاتهذه    ترتبط حيثاألبوي  رأس    ؛  على  نفسها  السلطات  تضع 

الكبيرة اإلجمالي.    يعيد الذي    رئيس يالالك  امل  دور   وتؤدي   ،""األسرة  القومي  الناتج  توزيع 

للفالحين.  "األبوية"  الرعاية  من  جزء  أنها  على  القنانة  إلى  ُينظر  كان  السياق،  هذا  وفي 

عام   حتى  الوضع  هذا  جد  1861واستمر  ا 
ً
مؤمل القنانة  إلغاء  وكان  هذا  ،  في  للفالحين.  ا 

 استخدمت الدولة عقوبة نادًرا ما  أنه    مع"  :سمة مميزة أخرى   -حو ضبو   -تبينتالصدد،  

التاسع عشر  اإلعدام القرن  في)  خالل  أفراد  على  االعتداء  محاوالت    وكان معظمها  أحد 

االنتقامية  حاالتعدد    فإن(،  اإلمبراطوريةالعائلة   كان   القتل  القانون  نطاق  خارج 

الجيش(  ارتفاًعامرتفًعا   في  )خاصة  عادي  هذ"غير  انعكس  املنافي  ا.  سس لأل   الوضع 

من   ةخالقياأل  بدًءا  العظيمة،  الروسية  األدبيات  بوشكين  أعمال  في  وانتهاًء   ،ألكسندر 

كان األدب هو الخصم األخالقي الرئيس ي هكذا    .سكيڨفيودور دوستويو   ،تولستوي   بليف

 . ةالروسي ةألوتوقراطيل

قصد  ،بقصد  -البيروقراطي  الحكم  نظام  وقفوقد   بغير  وجه  -أو  " العليا"املثل    في 

أنه،  األبوي للنظام   اعتقد  من  الذي  يتطلب  فحسب  ال  الوجود  عل  ؛السلطة  أن    يهابل 

وهويته"  تكون  الشعب  من  روح"قريبة  "بال  بدت  البيروقراطية  لكن   ؛ عنه"  و"غريبة  ،"، 



 
 
 

ومن هنا جاءت الفجوة املؤملة املتزايدة بين الشكل واملحتوى. يعتقد بعض الباحثين أن 

 ".الجميع يتظاهرف" :لروسيا مميزةالتطور الزائف هو خاصية 

جذذامعي  تعلذذيمفذذي روسذذيا  كذذن هنذذاكياألبذذوي إلذذى حقيقذذة أنذذه لذذم  النظذذام ترسذذي يعذذود كذذذلك 

  -مستقل
ً
  فهوماملبمجتمع  بناءكل هذا أعاق كما . حتى القرن الثامن عشر -ولو قليال

 

فقذذذذط رعايذذذذا  بذذذذل ؛بذذذذاملفهوم املعتذذذذادمواطنذذذذون  فذذذذي روسذذذذيا لذذذذم يكذذذذن هنذذذذاك": للكلمذذذذة األوروبذذذذي

ِّ بالتحديذد السذبب  لذذلك ؛"الدولذة خدمذة تنحصذر مهامهذا فذي  فئذاتلدولة إلى  حولتهم ا
د 
ُ
ر قذ

هذذا الذدور املهذم  يذؤدواأن  -ا عذن خدمذة الدولذةنسذبي  أشخاص مستقلون    ألنهم  -للمثقفين

الطبيعذة املتناقضذذة  الحسذبانخذذ فذي األ يجذب  ،فذي الوقذت نفسذذهالدولذة.  كيذانفذي معارضذة 

كيذذذان  زالذذذوا ال يحبذذذون  ومذذذا ،واحبذذذي ملذذذ ،الشذذذعبمثذذذل  ،مفهذذذ؛ ملوقذذذف املثقفذذذين تجذذذاه الدولذذذة

تعذذذد طبقذذذة املثقفذذذين لذذذذا  ؛غيذذذر األكفذذذاءالحكذذذام  ونحتقذذذر يبذذذل  ؛وحسذذذبالدولذذذة الضذذذعيف 

تظهذر اسذتطالعات ، حيذث الروس املعاصرة شريحة مبدعة غير معروفة إطالقا في الغرب

االذذذذذذرأي مسذذذذذذتوى عال ا يذذذذذذً  مذذذذذذن خنذذذذذذوع التكنذذذذذذوقراط املعاصذذذذذذرين وأصذذذذذذحاب املهذذذذذذن الحذذذذذذرة جذذذذذذد 

 .للسلطة



 
 
 

تحذذذذول اإليمذذذذان  ،أو بعبذذذذارة أخذذذذرى  ،دوالنيذذذذةعقليذذذذة فذذذذي روسذذذذيا  تتشذذذذكل ،بطريقذذذذة أو بذذذذأخرى 

ا مذذذن السذذذلوك نذذذوع خذذذاص جذذذد   يذذذنص علذذذى)إمبراطذذذوري أولذذذي( بالدولذذذة إلذذذى ديذذذن إمبراطذذذوري 

فقذذذذذد كذذذذذره  ،باإلبذذذذذداع الفذذذذذردي  علذذذذذى اإليمذذذذذان قذذذذذادًرا الروسذذذذذ ياإلنسذذذذذان  لذذذذذم يكذذذذذناالجتمذذذذذاعي. 

  يةجماعب التي تصور أنه تميزالجهود الجماعية املؤسسية )على عكس املفاهيم الرسمية 

لذذيس فبالدولذذة "املثاليذذة". اإليمذذان  لذذه سذذوى  لذذم يبذذقحتذذى يومنذذا هذذذا(.  ظلذذتوالتذذي  ،خاصذذة

كذذان  فذذي حذين ،سذئ الرض األ  صذاحبهذرب مذذن كذذان يمذن قبيذل املصذذادفة أن الفذالح الروسذ ي 

ا علذذى اسذذتعداد  يولذذد  ،ناحيذذة أخذذرى  ومذذنقويذذة.  إذا كانذذت خاصذذة، لدولذذةل أن يخضذذعدائمذذً

 إلذذذذى التمذذذذرد الظرفذذذذي
ً
ال يقذذذذوم الذذذذذي ضذذذذعيف" )الحذذذذاكم "الخاصذذذذة ضذذذذد ، هذذذذذا اإليمذذذذان مذذذذيال

 هذا حتى  نمط التفكير بواجباته الطبيعية(. يستمر

 

التذذي بلغذذت  ،اإلعالمذذيضذذاء الفومذذن هنذذا جذذاءت رغبذذة الدولذذة فذذي السذذيطرة علذذى  ؛يومنذذا هذذذا

تعمل الدولة الروسية الحالية أيًضا كما  .الدعايةالقائمة على   ذروتها في الدولة البلشفية

قدرة  نإوسائل اإلعالم الحديثة. يمكن القول من خالل    على تعزيز دورها في حياة الروس

 ، قذد تضذاعفتوألول مذرة فذي تذاري  روسذيا ،اليذوم الدولة على السيطرة على عقول رعاياهذا

  عدة مرات.



 
 
 

 -تبدأ العواطف ،ال يتم تنفيذ النهج البراغماتي وعندما ،عندما تضعف املبادئ املنطقية

ن إ. يمكن القول بطريقة أو بأخرى  السيطرةب  -"في بعض األحيان "غير عقالنيةالتي تكون 

ا عاطفيذذ  كذذان أنذذه  باإلضذذافة إلذذى ،ا بشذذكل كذذاف  السياسذذ ي الروسذذ ي لذذم يكذذن براغماتيذذ   الفضذذاء

ا؛ الذذذذذين ، مختلذذذذف الطوائذذذذف املنتمذذذذين إلذذذذىومذذذذن هنذذذذا جذذذذاءت ظذذذذاهرة املثقفذذذذين الذذذذروس  جذذذذد 

املثقفذذون )حسذذب الدولذذة( طبقذذة  دعذذ  يُ سذذخطهم مذذن النظذذام االسذذتبدادي القذذائم.  يجمعهذذم

نخبذذذة مثقفذذذة  ومذذذن هنذذذا جذذذاءت رغبذذذة البالشذذذفة فذذذي خلذذذق ؛ال أهميذذذة لهذذذا اجتماعيذذذة "زائذذذدة"

تكذذذذذون مهمتهذذذذا األساسذذذذذية خدمذذذذذة  ،العمذذذذذال"و "الفالحذذذذين مكونذذذذذة مذذذذذن  -خاصذذذذذة بهذذذذم -جديذذذذدة

وقذت بالطبع، شعر املثقفون بألم اغترابهم عن البيئة االجتماعية "املؤممذة". فذي ال.  الدولة

 -مسترشذذذدة ،نفسذذذه، كذذذان املثقفذذذون هذذذم الطبقذذذة الوحيذذذدة التذذذي حاولذذذت التفكيذذذر بعقالنيذذذة

 بنماذج سياسية غربية معينة. -وهي غير ناقدة

ا املثقفذذذذذون  يعذذذذذد ،فذذذذذي الوقذذذذذت نفسذذذذذه  اإلمبراطوريذذذذذة الدولذذذذذة كيذذذذذان مثلذذذذذه مثذذذذذل ،اثقافيذذذذذ   نتاجذذذذذً

 ن الذذذروسياملثقفذذذ إن(. فقذذذط ازمذذذن بطذذذرس األكبذذذر )وهن كذذذان ظاهريذذذ   منذذذذ املتذذذأورب الروسذذذية

 )أو باألحرى شبه  ج سياس يالكنه نتو  ،نتاج التنوير األوروبي -بال شك -هم

 



 
 
 

إلذذذذى تذذذذدهور  -بالتأكيذذذذد -العقالنيذذذذةت سذذذذمات أدفقذذذذد  ،علذذذذى الدولذذذذة ايشذذذذكل خطذذذذرً  سياسذذذذ ي(

في أواخذر القذرن الثذامن عشذر البيروقراطية العليا )ماسونية   كذلك  الطبقة البيروقراطية

لعذب يي ذالذلدولذة ا كيذان انصذرافزاد ومن هنذا  ؛والنصف األول من القرن التاسع عشر(

شذعر يالدولذة الروسذية لذم  كيذانأن  من املثيذر لالهتمذام. عامة الشعب" عن الشرطي"دور  

ا  ىبذذل سذذع  ؛بذذالقوة قذذط إيجذذاد  يحذذاولون  ،ممذذن جذذان ه ،ن و املثقفذذ بذذدأ. بهذذاإلذذى التظذذاهر دائمذذً

منذذذ النصذذف  -بقصذذد أو بغيذذر قصذذد -فذذي إثذذارة تمذذرده العفذذوي  ،الشذذعبإلذذى  للوصذذول  طريذذق

، أدى إلذذى نشذذوء األزمذذة الثوريذذة فذذي أوائذذل القذذرن العشذذرين ممذذا ؛الثذذاني مذذن القذذرن العشذذرين

ا ةمماثلذذ عذذدتي تذذال فذذي القذذرن )الفتنذذة(  "سذذموتالفتذذرة الذذذ " العقلذذي والنفسذذ يا فذذي محتواهذذ تمامذذً

 لثورة" األخيرة في نهاية القرن العشرين.ل"و ،الثامن عشر

تكمذن األهميذة  ،في روسيا؟ مذن الناحيذة النظريذةالتحول الديمقراطي  احتماالت بم  تتعلق

أن يكذذذذذذذون لذذذذذذذديها و ، "أكثذذذذذذذر ذكذذذذذذذاءً  تصذذذذذذذبح أن" علذذذذذذذى ة فذذذذذذذي قذذذذذذذدرة السذذذذذذذلطات نفسذذذذذذذهايالرئيسذذذذذذذ

هذذذا  لكذذن ،املثلذذى إلرسذذاء الديمقراطيذذة فذذي روسذذيا اآلليذذةمذذن ثذذم إيجذذاد و  ؛لذذذلك سذذتعداداال 

ا املاضذذية.  غيذر مذذرجح  ،ذلذذك إضذافة إلذذىبذالنظر إلذذى التجربذة السياسذذية خذالل الثالثذذين عامذً

ل مذذذذن غيذذذذر املعقذذذذول  بفعذذذذل ذلذذذذك علذذذذى  ،وال سذذذذيما البيروقراطيذذذذة ،أن تقذذذذوم السذذذذلطاتتخيذذذذُ

فذذذي ، لحقذذذوقهم وأمذذذنهم اقويذذذ   اضذذذامنً غذذذب غالبيذذذة الذذذروس فذذذي رؤيذذذة الدولذذذة نفسذذذها. ير  حسذذذاب



 
 
 

لقانون وحقوق ل ولويةالذي يعطي األ  النموذجفي  -اا ونظري  تاريخي   -قوة الدولة تكمن  حين

في خدمة هو الذي يكون أن الفرد  في روسيا كان هناك اعتقاد شائع  ،ذلك  ومع.  نواطنيامل

 لفرد.ا في خدمة  الدولة توليس  ،الدولة

 

 أن علمذذذذاء االجتمذذذذاع أكذذذذدنحذذذذو الديمقراطيذذذذة؟  توجذذذذه املجتمذذذذع الروسذذذذ ي املعاصذذذذرلذذذذدى هذذذذل 

ثذذذذورة القذذذذيم فذذذذي أذهذذذذان الذذذذروس فذذذذي  قامذذذذت ، حيذذذذثمنذذذذذ زمذذذذن بعيذذذذد بالفعذذذذلقذذذذد حذذذذدث  ذلذذذذك

رفذذض النذذاس الت ذذحية  ،. منذذذ ذلذذك الحذذينمذذن القذذرن املاضذذ ي الخمسذذينيات والسذذتينيات

أصبح االزدهار املادي هو القيمة األساسية فذي ف  ،"شيوعيالستقبل  املبأنفسهم من أجل "

. لذذذذم يكذذذذن علذذذذى النخبذذذذة علذذذذيهم املثذذذذل العليذذذذا املفروضذذذذة الرغم مذذذذنبذذذذ ،هميلذذذذإبالنسذذذذبة  الحيذذذذاة

. كذان جديدةقيم ليبرالية وغربية ترسي  يتي ڨبعد االتحاد السو   ما  حقبة  في  الديمقراطية

الجذذزء األكبذذر  لتوحيذذد ايكونذذا سذذبًبا منطقيذذ  أن الحريذذة وأولويذذة املصذذالح الفرديذذة  مذذن شذذأن

. وفذي الوقذت مذن القذرن العشذرين التسذعينياتبدايذة الثمانينيات و  نهاية  فترةفي    من الناس

ثلهم  الذذذذذروس بعذذذذذد أن فقذذذذذد ،نفسذذذذذه وال حتذذذذذذى  ،آنذذذذذذاك أمذذذذذة وانذذذذذو لذذذذذم يك ،القديمذذذذذةالعليذذذذذا مذذذذذُ

ا بذذذاملعنى الغربذذذي   أدركن. يمذذذواطنولذذذيس  ،(نيمتفككذذذسذذذكان ) مجذذذرد وهنمذذذا ؛لكلمذذذةلمجتمعذذذً

فوض ى  هدد بحدوث مما ؛على أرض الواقع قيمال عنتصوراتهم   تحقيقاستحالة   الروس



 
 
 

 .ثذورة سياسذية ولذيس ،أزمذة شذاملة وحذادةإلذى  تتفاقم حتى تصذلمن شأنها أن    ،اجتماعية

 مستحيلة. االستبدادكانت العودة إلى  ،وفي ظل هذه الظروف

ا بأنذذذذذه علذذذذذى الذذذذذرغم مذذذذذن  السذذذذذائد فذذذذذي وقتنذذذذذا هذذذذذذاأعطذذذذذى "االسذذذذذتقرار"  ا زائفذذذذذً للذذذذذروس إحساسذذذذذً

حذدث  يسذير فذي االتجذاه الحذحيح. كلذهالبلذد   فذإن  ،مختلف األصعدة  علىالتفكك والركود  

 صعوبات على أنها . كان ينظر إلى أي يتيڨالسو  ش يء مشابه في العهد

 

 

هذذذذا الذذذنمط مذذذن التفكيذذذر  التغلذذذب عليهذذذا. كذذذان علذذذىستسذذذاعد الحكومذذذة  وأن ،قصذذذيرة األجذذذل

 
ً
 نزاعات اجتماعية عفوية.يهدد بحدوث  ومن ثم ؛بخيبات أمل كبيرة امحفوف

بالكرامذذة الشخصذذية  تذذهلكذذن هذذل يمكذذن أن تكذذون هنذذاك ديمقراطيذذة فذذي بلذذد ال تهذذتم حكوم

وال يهذذذذذتم السذذذذذكان بكيفيذذذذذة اتخذذذذذاذ قذذذذذرارات  ،ال تهذذذذذتم الحكومذذذذذة بالسذذذذذكان حيذذذذذثملواطنيهذذذذذا؟ 

أن شذذذذذذيًئا مذذذذذذا  اإلنسذذذذذذانحيذذذذذذث ال يشذذذذذذعر  ،معينذذذذذذة تتعلذذذذذذق بالسذذذذذذلطة؟ ال توجذذذذذذد ديمقراطيذذذذذذة

ولم توضذع مؤسسذاتها  ،املمتلكاتلم تنفصل عن الدولة في روسيا   ما دامتعليه.    يتوقف

 .ةالروسي ةالسياسي املنظومةتحديث أمر  علينا أن ننس ىف ،امةتحت سيطرة الع



 
 
 

 وتذذارة ،إلذى الديمقراطيذذةتذذارة يمكذذن القذول إن املذذواطن الروسذذ ي العذادي يسذذعى  ،بشذكل عذذام

ا
ً
 سذيأتي مذن املمكذن االفتذراض أنذه ،هذا ةالروسي التنميةباتباع منطق و منها.    يتخبط خوف

جيذذذذل  إن" ..لكذذذذن هذذذذذا أمذذذذر مشذذذذكوك فيذذذذه ،"الديمقراطيذذذذة"تلذذذذك  مذذذذنآخذذذذر  عهذذذذد پذذذذوتينبعذذذذد 

ا؛وخنوع  قليل العدد الشباب   ."نظام ديمقراطي فعالما يجعله غير قادر على بناء  جد 

 فذي مذارس ،أكسذفوردفذي فذي نذدوة  من هذذا القبيذلشيًئا   تشرحقد    نيأن  ومن املثير للدهشة

عنذذدما أحذذد  لذذم يصذذدقني ".بعنذذوان "مذذن يريذذد الديمقراطيذذة فذذي روسذذيا؟ ،2008 عذذام )آذار(

عارضذني ممذثالن عذن كمذا  باهتمذام. انصذتوا أنهذم مع ،االستبدادروسيا تتجه نحو   إن  قلت

 ي كنت على حق.نبأن فترةاقتنعا منذ  ا قدأعتقد أنهم ين، ولكنالبريطاني اللورداتمجلس 

 

 

 

 


