
األفـق القومي امتداد واسع ليس فقط
داخل الـــقـــيـــادات الـــعــلـــيـــا لـــلـــحــزب
الــشـيـوعـي بل هـنـاك ذات الــتـصـورات
واطـن والـقـناعـات عنـد الـكثـيـر من ا
الــســوفــيت وبــالــذات الــروس مـنــهم
وتـتـمثل بـنـظرة تـعالي تـتـهم الشـعوب
ذات األصــول غـيــر الــسالفـيــة ومـنــهـا
بــلـــدان جــنــوب االحتــاد الـــســوفــيــتي
ــسـلـمـة مــنـهـا بـاجلــهل والـتـخـلف. وا
ــتــد حـــتى وقــتــنــا ونـالحظ إن هــذا 
احلـاضـر.فالـرئـيس بوتـ أنـتقـد فـكرة
. صير الـتي طرحها لين حق تـقرير ا
فـهو يرى أي بوت إن مثل هذا احلق
ـــثل الــــذي حتـــدث عــــنه لــــيـــنــــ ال 
احلــقــيـــقــة وإن تــلك الــشــعــوب الــتي
عـــنـــاهـــا في نـــداءه لم تـــكن شـــعـــوبــا
مـتـحـضـرة وال تـمـلـك إدارات أو قدرات
بـناء دولة جـديدة والروس أو االحتاد
الــســوفــيــتي هــو من
بــنـاهــا كـدول ووضع
لـــــهــــــا قـــــواعـــــدهـــــا
االقـتصادية والـعلمية

والـسيـاسية
ومـــــــــــــــــــنـح
شــــعــــوبــــهــــا
ـدنية حـقوقـها ا
وعـــلــمــهــا أعــراف
قراطية والبناء الـد

احلضاري.
{ هـل لك أن تـقــدم لـنـا مــا يـفــصح عن تـلك
ــشـوهـة الــتي كـانت ــلـتــبـسـة أو ا الـعالقـة ا

تسير عليها مؤسسات االحتاد ?
- كـــنت أعـــمل صـــحـــفـــيـــا في وكـــالــة
نــوفــوســتـي لألنــبــاء وطــلب مــني أن
أعـمل حتقيق أو ريبورتاج صحفي عن
مـصنع للـطائرات مـوجود في طـاشقند
عـاصمـة أوزبكـستـان.ذهبت إلـى هناك.
عمل أوزبكيا وقد رحب بي كان مدير ا
ـا تــرحـاب وسـألـني عن مـهـمـتي ثم أ
أراد مـعـرفة جـنـسيـتي فأخـبـرته بأني
من الـعـراق فدهش وبـفـرح قال بـلهـجة
مـفـخمـة إذن أنت مسـلم فـأجبـته بأني
شـيــوعي وال عالقـة لي بـالـدين ولـكـنه
جتـاهل ذلـك وراح يتـحـدث عن اإلسالم
ومـــوقــعه فـي أوزبــكـــســتـــان وعالقــته
الــروحـيـة ومـكـانـتـه عـنـد هـذا الـشـعب
وقــال رغم كـوني شــيـوعـيـا ولــكن لـنـا
نـحن الشعب االوزبيكي تقاليد راسخة
وحــــيــــويـــة بــــالـــديـن اإلسالمي. أردت
تــغــيــيــر وجــهـة احلــديث فــشــرحت له
مـهـمتي وسـألته عـن مصـنع الطـائرات
فـتــحـاشى أسـئـلـتي وراح يـتـحـدث من
سـلم جـديد وبـنشـوة عن اإلسالم وا
فـي العالم ثم الـعراق. وبـعد وقت ليس
بـالـقـلـيل أخبـرني بـأنه سـوف يـقـدمني
ــصـــنع فـــهــو الــذي ـــعــاون مـــديــر ا
يـسـتطـيع تـلبـيـة حاجـاتي ويـجيب عن
أســـئــلــتـي فــهــو يــعـــرف كل شيء عن
ـعاون هي ـصـنع .  كـانت جـنـسـيـة ا ا
الـــروســيــة وحــ قـــابــلــتـه أخــبــرني
ــصـنع بــحـقــيـقــة صــادمـة عن مــديـر ا
ـــديـــر واجـــهـــة شـــكـــلـــيــة قـــائال إن ا
ـلك الــكـثـيـر من لــسـيـاسـة عــامـة وال 
الـســلـطـة اإلداريـة وغـالـبـا مـا حتـصـر
مــهــامه بــاســتــقــبــال وتــقــد الــشـاي
لـلـضـيـوف والـدردشـة مـعـهم بـأحاديث
دائــمـا مــا تــكـون بــعـيــدة عن طــبـيــعـة
الــعـمل.  في جــولـة طـويـلــة في أنـحـاء
عاون يقدم لي بالتفصيل ـعمل كان ا ا
مـعـلـومـات كـثـيـرة وجـيـدة عن طـبـيـعة
ـرت الـعـمل واإلنـتـاج  ولكـنه تـوقف 
أثــنـــاء ذلك لــيــخـــبــرني بــأنـه يــتــلــقى
ـدير ويعـتقد إشـارات بالـسبيـكر من ا
أنـه يـرغب أن تـعــود ألـيه لـيــكـمل مـعك
احلـديث السابق. وفعال بـعد أن أكملنا
ـقـر طـلب مـني اجلـولــة ورجـعـنـا إلى ا
ـــديـــر اجلـــلـــوس إلكـــمــال مـــا ســـبق ا
وحتـدثنا حوله فـشكرته على كل شيء
واعـتـذرت منـه لضـيق الـوقت ووعدته
بـلـقـاء أخـر. مثـل هذا الـنـمـوذج الـقائم
فـي مصنـع الطـائرات كان مـوجودا في
نتجة ال ؤسـسات ا صانع وا جـميع ا
ـــهـــمــة بـل حــتـى في دوائـــر الــدولـــة ا
وأيـضـا العـاديـة أي يوضع مـديـر عام
من نـفس سكـان اجلمـهوريـة االحتادية
ولـكـن الـسـلـطـة احلـقـيـقـيـة تـكـون بـيـد
ـعاون وهو روسي اجلنسـية ويتمتع ا
بـجميع الصالحيات وفي النهاية فهو
الــوحـيــد صـاحب الــقـرار األعــلى وقـد
بـقـيت هـذه الـسـياسـة مـتـبـعـة إلى يوم
انــهـيـار االحتــاد الـسـوفــيـتي وقـد

تـلـمـسـتـهـا ووجـدتـهـا أيـنـما
ذهـــــبت وفي جـــــمــــيع
مـــــــــــؤســـــــــــســــــــــات
جـمهوريات االحتاد
الـسوفـيتي. فـهناك
قــــــــاعـــــــدة أطالق
الــــصـــواريخ في
كـــازاخـــســـتـــان
جـميع العامل
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من يظن بأن احلكومة القـادمة صناعة ايرانية (بـعد اختيار الرئاسات
الـثـالث من الـكـتل الـتي تـمـيل لـلـمـحـور االيـراني) او سـتـكـون ايـرانـية
بـرتــوش من احملــور امـريــكــيـة فــهـو واهـم وكل من يـظـن بـأن اعــضـاء
احلكومة سيكونون ايراني او تابع وخاضع للقرار االيراني فهو
كن ان تـصنع بـيد ايـرانيـة لكن بـخطـوط وبهـوى ونفس ايظـن واهم 
امـريـكي واخص بــالـكالم الـطــيف الـسـني عــلى اعـتـبــار ان كـثـيـر من
فسـياسيو السنة الطيف السياسي الـشيعي حتت عباءة ايران اصالً 
ليسوا وطنيون بل هم اصحاب مصـالح وكمحامي الشيطان يفعل كل
ـكـسب اي اسـوء مـافي مـيـكـافـلـيي شيء فـي سـبـيل احلـصـول عـلى ا
وقد عـرف شبـاب السـياسة اجلـدد كيف يـلعـبون عـلى احلبال نـطق  ا
ويرقصـون فوق رؤوس االفاعي وبـدأوا يتقـنون ذلك كمـا اتقن االكراد
وهم مع اول اشارة من امريـكا سوف ينـقلبون هذا على مدار 15 عام
ضد ايران وسيعتبروها العدو االكبر بعد ان كانت احلليف والصديق
ـكن ان االفـضل . غـالـبـيـة الـسـيـاسـيـ اصـبـحـوا بـيـاع مـواقف و
يجلسوا في حّن من يدفع اكـثر وأمريكا ستدفع اكـثر او ستهدد اكثر
ولن تخاطر وتسمح بتشـكيل حكومة خارج مظلـتها في الفترة القادمة
اال اذا ضـمنت ان الـتوجه االيـراني سوف يـصب في مـصلـحتـها كـما
فـكل مـا قامت به ايـران من قـبل احتالل الـعراق 2003  في الـسابق 
ولغاية االن كان منـسجماً ومع رغبة امـريكا وكل ماحصل في العراق
كان باتـفاق امريكي ايـراني او لنقل غـضت امريكا الـطرف عن افعال
ايران الن مـاتـفـعـله كـان في صـاحلـهـا وخـادم لـتـوجـهـاتـهـا وقـد يـبدو
لوهلة انـهما مختـلف وقد يكونـوا كذلك فعالً ولكنـهم تركوا اختالفهم
واتفـقوا عـلى انهـاء العـراق وتدمـيره وكل مـايجـري االن يجـري بأيدي

ايرانية ولكنه يدور في فلك امريكي . 
ـرحلة الـقادمـة ستـشهـد ظهـور اكثـر للـشبـاب وسيكـون لهم رأي في ا
رحلة االفـالس وجهلوا كيف يكونوا شيوخ السـياسة وصلوا  القرار 
ت بهم مصيبة او حلت مرجعيات سياسية يأوي اليها الشباب كلما أ
بهم مـشـكـلـة لالسـتـفـادة من الـسـن ومـافـيـهـا من الـتـجـارب كـما في
لـوردات بـريـطـانـيـا وامــريـكـا وحـتى في مـصــر  ولـكل مـاسـبق سـوف
يخـرجون من الـصورة تـباعـاً(خارج الـنص اتوقع انـفراط عـقد حتالف
ـوصوف بـالـكاثـولـيكي احلـلـبوسي الـكـربـولي وزواجهـمـا السـيـاسي ا
ـنـصب ستـنـفـصم عـراه قـريـبـاً فـاحلـلـبـوسي كـالـفـريك اليـرى له في ا
ـرحـلــة الـقـادمـة حتـتـاج اشـخـاص افـعــالـهم غـيـر مـتـوقـعـة شـريك) فـا
ومــواقـفــهم غــيـر ثــابـتــة وهـذا مــتـوفــر في الــشـبــاب وحـديــثي الـعــهـد
بـالــسـيـاســة عـكس الـشــيـوخ الـذيـن ثـقـلت ابــدانـهم وكــلت سـواعـدهم
فالضبابية السياسية وعدم استقرار التوجة هي واصبحوا مكشوف
هـدي لـكونه حـالة ـرحـلة الـقادمـة (بـأستـثـناء عـبـد ا من ابـرز سـمات ا
جتمع بـ عدة مـتغيـرات وله من مقـومات النـجاح الـكثيـر واعتـقد بان
الرجل سيكـون موفق نوعاً مـا وسيفتح افـاق جديدة مع انه اخفق في

اختيار وزرائه) .
اعـتـقد بـأن احلـكـومة الـقـادمة سـتـحقق جنـاحـاً نـسبـيـاً على صـعـيدي
اخلـدمـات والـعالقـات اخلـارجـيـة وسـيـتـحـول االقـتـصاد الـعـراقي الى

االسـتــثــمـار اســتـكــمـاالً لــلــطـريق الــذي مــشى فـيه
واتـــمــنى ان يــكــون الــعـــبــادي عــلى اســـتــحــيــاء 
اسـتـثمـاراً وطـنيـاً حـقيـقـيـاً وليس بـيع لـلدولـة كـما

حصل مع خصخصة الكهرباء والصحة .

يـة الـعلـوم الـسـوفيـتـية الـتـابع ألكـاد
فـي مـــوســـكــــو يـــعــــيش حـــالــــيـــا في

العاصمة السويدية ستوكهولم.
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ط { هـل لك أن تــــعــــطـــيــــنــــا صــــورة عن 
الـعالقـة التي كـانت تـربط  بـ بلـدان جـنوب
االحتـاد الـسـوفـيـتي الـسـابق بـلـدان أواسط
ـســلـمــة وأيــضـا الــقـوقــاز بــسـلــطـة آســيــا ا

االحتاد السوفيتي.
ـتـمـثـلة - كـانت بـلـدان أواسـط أسـيـا ا
بـقـرغـيزيـا واوزبـكسـتـان وتـركمـسـتان
وكــازخــسـتــان وطـاجــكــسـتــان أقــالـيم
وبـلــدان تـابـعـة لـلـقــيـصـريـة الـروسـيـة
وبـعـد قـيـام ثـورة أكـتـوبـر االشـتـراكـية
صـــدر عـن قـــائـــد الـــثـــورة الـــعــــظـــمى
ـــيــر لــيـــنــ نــداء وجــهـه لــتــلك فالد
الــبــلــدان وقـدم لــهم فــيه وعــودا لــنـيل
ــدنـــيـــة وفي احلـــقـــوق الـــديـــنـــيـــة وا
ــصـيـر. مــقـدمــتـهــا احلق في تـقــريـر ا

كــــانت

ـتخـلـفـة ترغب تـلك الـبـلـدان الفـقـيـرة ا
التخلص من حكم القيصرية الروسية
لـذا كان الـبيـان وما جـاء فيه من وعود
عـامال مـهـمـا ودافـعا النـضـمـامـها  إلى
االحتاد وتأييدها للثورة بقيادة لين
 . ومـنـذ عام  1924وهـو عـام تـأسيس
االحتــاد الـســوفـيـتـي حـتى عـام 1936
انـضـمت لـالحتاد أغـلـب بلـدان أواسط
آسـيا. خالل تـلك الفـترة حـدثت الكـثير
من الــتـغــيـرات وبــدأت تـظــهـر نــزعـات
ــركـزيـة في احلـكم األثــرة والـتـفـرد وا
عروف عن االحتاد السوفيتي ومنذ فـا
تـأسيـسه أعتـمد قـادته على نـظام حكم
ــمـثل احلــزب الــواحــد الـذي أُعــتــبــر ا
احلــقـيــقي والـوحــيـد إلرادة الــشـعـوب
احلـــرة. وعـــلـى عـــهـــد ســـتـــالـــ بــات
االحتـــاد الــســـوفــيـــتي دولـــة مــوحــدة
بــســلــطـــة مــركــزيــة بــطــابع شــمــولي
وابــتــعــدت الـســلــطــة عن األخــذ بـرأي
اجلــمــهــوريــات ذات الـقــومــيــات غــيـر
الروسية وظهرت بوادر الشك والريبة
من طــمـوحـات شــعـوب اجلـمــهـوريـات
االحتـادية واخلـوف من حتـركهـا نحو
ـــطــالـــبــة بــاالســـتــقالل وعـــلى هــذا ا
األســاس عـمـلت الـســلـطـات االحتـاديـة
عــلى تــســويف وتــســويق الــشــعـارات
لـإلبــــقــــاء عـــلـى األوضــــاع مع بــــعض
الـتـغيـيرات الـسـطحـية الـشـكلـية وفي
الـــوقت نــفـــسه بـــقــيت جـــمــيع إدارات
الـسلطات في تلك البلدان حتت سطوة
وكـان الـعـمل يـتم قـيـادة مـركـز االحتـاد
وفق جــانــبـ أو أســلــوبـ لــلــعالقـة
األول احلــــفـــاظ عـــلـى كـــيـــان االحتـــاد
السوفيتي بوجود جميع اجلمهوريات
ـرتــبـطـة بـيـنـهـا بــعـرى قـويـة مـثـلـمـا ا
يـظـهـر للـعـيـان وعلى أسـاس الـتـكامل
االقـــتــصــادي بــيـــنــهــا والــثـــاني يــتم
بـإعـطـاء تلك الـشـعوب بـعض احلـقوق
الـــتي كـــانت تــمـــنح لـــهــا بـــالــقـــيــراط
واألقـساط في الوقت الذي يتم انتهاج
أســالــيب إداريــة وســيــاســيــة تـضــيق
اخلــنــاق وحتـد من ظــهــور طـمــوحـات

سياسية لالستقالل.
{ مـا الـذي جعل تـلك الـعالقات تـتـغيـر على
هذا النـحو هل كان نداء لـين لبـلدان أسيا
ـســلـمــة دون جـدوى أو األحـرى الــوسـطـى ا

خدعة سياسية ?
ـيـر لـيـنـ لـشـعـوب - كـان نــداء فالد
الـشرق وبـالذات اإلسالميـة منـها حول
ـصـيـر فـكـرة احلـريــات وحق تـقـريـر ا
صـائبة ونبيلة ولم تكن من باب الترف
واخلـــداع الـــســيـــاسي فـــالـــرجل كــان
مـاركسيا يؤمن بتلك األفكار وجوهرها
الـــنــــبـــيل فـي حق الـــشـــعــــوب بـــنـــيل
االسـتـقالل والـكرامـة اإلنـسانـيـة. ولكن
بــعــد وفـاته واســتالم ســتـالــ احلـكم
تــغـيــرت اجتـاهــات واسـتــراتـيــجـيـات
الــســلــطــة ونــحت مــنــحى الــســيــطـرة
الـكــامـلـة عـلى مـقـدرات تـلك الـشـعـوب
و اخـتـزال اإلدارات والـسـلـطـات بـيد
كتب السياسي للحزب األم العام وا
الـشـيـوعي السـوفـيـتي وبـالذات مـنـها
إدارة حــــــــــــــكــــــــــــــومـــــــــــــــات تــــــــــــــلـك
وبــاتت قـيـادات احلـزب اجلــمـهـوريـات
نـفذة لتـعالـيم قيـادة مركز الـشيـوعي ا
االحتـاد بــقـيـادة األمـ الـعـام لـلـحـزب
الـشيوعي السـوفيتي تسيـطر بالكامل
عــلى مـقـدرات شـعـوبــهـا مـقـصـيـة في
حـرب مستمرة ومستعرة كل ما يتعلق

صير. بفكرة حق تقرير ا
وكـمثـال على تـلك الـعقـليـة االقصـائية
فـأن لهذه الـعنجهـية القـومية أو ضيق

عـــلـى ارض بـــلـــدان الـــشـــرق ( آســـيـــا
الـوسطى ) دارت رحى معارك وغزوات
عــــظـــــيــــمــــة وكــــانـت تــــلك اإلمــــارات
واخلـانات واألقـاليم تـخضع تـارة لهذا

الغازي وتارة أخرى لذلك الفاحت.
 عام  1721 قـام بطـرس األكبـر بإعالن
إمـبـراطوريـته الـروسيـة العـظـمى التي
امــتـــدت عــلى أراضي شــاســعــة. فــقــد
حــارب الـدولـة الـعــثـمـانــيـة ووقع بـعـد
انــتـصـاراته عـلـيــهـا مـعـاهـدات كـسب
فـيها أراض كانت حتت سيطرة الدولة
الـعثـمـانيـة والفـارسيـة وكان من تـلكم
األراضـي أقـالــيـم الــشــرق وخــانــاتــهـا
وتـوسع كذلك في سيبـيريا الواقعة في
اجلـزء الـشـرقي والـشـمـال الـشـرقي من
روسـيـا. وحارب كـذلك  الدول األوربـية
ـــعــارك وانـــتـــصـــر في الـــعـــديـــد من ا
وتــوسـع في بــولــنــدا وفــنــلــنــدا ودول
الـبلطـيق وشبه جزيرة الـقرم التي تقع
شـــمـــال الــبـــحــر األســـود في الـــشــرق
الـروسي. بقيت تـلك البلدان واألراضي
تـابـعـة إلدارة اإلمبـراطـورية الـروسـية
حلـ قـيـام ثـورة أكـتـوبـر االشـتـراكـيـة
عــام  1917حــ سـقــطت الــقـيــصـريـة
وكـان ذلـك مـقـدمـة لـتـغـيـر طـابع عالقـة
تـــلك الــبـــلــدان مع روســيـــا اجلــديــدة.
بـــلــــدان الـــشـــرق أســـيــــا الـــوســـطى
قــــريـــغـــيــــزســـتــــان  أوزبـــكــــســـتـــان
تـركمانستان كازخستان وطاجكستان
التي تقع وسط القارة اآلسيوية دائما
مـا سـمـيت بـبـلدان آسـيـا الـداخـلـية أو
بـالد ما وراء الـنـهر عـلى عـهـد اخلالفة
ـنـطـقـة الـتي تـبـلغ اإلسالمــيـة وهـذه ا
مـساحتها ما يقارب  4مالي كم مربع
لـيس لهـا شواطئ بحـرية تـنفتح مـعها
عـلـى بـحـار الـعـالم سـوى بـحـر داخـلي
ودائمـا شكل مـوقعـها هـو بـحر قـزوين
را حيويا لتجارة الشرق. اجلغرافي 
ويـعـيش فـيهـا أكـثر من  70مـلـيون من
ـخـتلف األعـراق والـغـالـبـية الـبـشـر و
جموعها . وتـشكل  سلم فـيها من ا
عـقدة جغرافـية لطرق بـرية تربط شرق
أسـيــا بـغـربـهـا وشـمـالــهـا بـجـنـوبـهـا
بـاجتـاه اخلـليج الـعـربي. وتمـتـاز هذه
الـبـلـدان بـتـنـوع مـصـادر الـثـروة فـيـها
عادن الثمينة وخاصة موارد النفط وا
والــثـروة الــزراعـيــة. لم يــخـتــلف حـال
بــلـدان الـقـفـقـاس أو مــا سـمي بـبـلـدان
نـطقة اجلبلـية الواقعة الـقوقاز وهي ا
بـــ بـــحــر قـــزوين والـــبــحـــر األســود
وتــقـســمـهــا سـلــسـلــة جـبــال الـقــوقـاز
وتــتـشـارك فـيـهـا جــمـهـوريـات روسـيـا
االحتـــاديـــة جــــورجـــيـــا وأرمـــيـــنـــيـــا
وارد وأذربـيجـان.وهي بلـدان غنـية بـا
الـطبيـعية مثل الـنفط والغاز الـطبيعي
واحلـديد والنحاس والرصاص.ودائما
مــــا كـــانـت هـــذه الــــبـــلــــدان مـــوقــــعـــا
لــلــصـراعــات الــســيـاســيــة والـديــنــيـة
والــثـقـافـيـة ووقـعت فــيـهـا الـعـديـد من
الـعمـليات الـتوسـعية.وخـضعت بعض
ـنطقـة خاصة الـشمـالية مـنها أقـسام ا
في نــهـايـة الـقـرن الـسـابع عـشـر حلـكم
الــقــيــصــريــة الـروســيــة. بــعــيــد ثـورة
أكــتـوبــر االشـتـراكــيـة عـام  1917وفي
 24تــشــرين الـثــاني وجه لــيـنــ نـداءً
ـسـلـمـة وكـان هـامـا لـشـعـوب الـشـرق ا
ـية الـنـداء مـفـعمـا بـروح الـسالم واأل
أحلــقه والــتـأكــيـد عــلى حق الـشــعـوب
بــتــقـريــر مـصــيــرهـا وبــنــاء أوطـانــهـا
ـدنية ومعتقداتها والـتمتع بحرياتها ا

ا جاء فيه: الدينية.و
سلـمون بروسيا و سـيبيريا و (أيـها ا
تـركستان و الـقفقاس ... يـا أيها الذين
هــدم الــقــيـاصــرة مــســاجـدهـم و عـبث
ــعـتـقـداتــهم و عـاداتـهم. إن الــطـغـاة 
مـعـتـقـداتكـم و عاداتـكم و مـؤسـسـاتكم
الـقـومـيـة و الـثـقـافـيـة أصـبـحت الـيـوم
حـرة مقدسـة . نظموا حـياتكم الـقومية
بـكــامل احلـريـة و بـدون قـيـد فـهي حق
لـكم . و اعـلمـوا أن الثـورة العـظيـمة و
سـوفياتات النواب و العمال و اجلنود
و الـفالحـ حتـمي حـقـوقـكم و حـقوق
جـميع شعـوب روسيا . أيدوا إذن هذه
ا الـثورة وقد  وضع بـرنامج ضخم 
ـكن أن يـطـلق علـيه الـيوم “الـتـمـيـيز
ضـــاد ?”سُـمي بالكورنيزاتسيا أي ا
إحـالل الــــســــكــــان احملــــلــــيــــ مــــحل
ــسـتـوطـنـ الــروس. وقـد بـدأ بـطـرد ا
ـــســــتـــعـــمـــريـن الـــروس والـــقـــوزاق ا
ــتـحــدثـ بــاسـمــهم من الــكـنــيـسـة وا
األرثـــوذكـــســـيــــة الـــروســـيـــة في تـــلك
ـنـاطق. وتـوقفت الـلـغة الـروسـية عن ا
الـهـيمـنـة وعادت الـلـغات احملـلـية إلى
ـــــــدارس وإلـى احلـــــــكـــــــومـــــــة وإلى ا
ـطـبـوعات. وقـد تـمت تـرقيـة الـسـكان ا
احملـليـ ليـشغلـوا منـاصب في الدولة
وفي األحـــزاب الــشــيــوعـــيــة احملــلــيــة
وأعــطـوا أولـويـة حـتى عن الـروس في
الــتـعــيـيــنـات. وقــد أُنـشــئت جـامــعـات
لــتــدريب جـيـل جـديــد من الــقـادة غــيـر
الــروس. أيـضـا أُعـيـدت اآلثـار والـكـتب
ــقــدســة الــتـي نــهــبــتــهـا اإلسالمــيــة ا
ساجد. وقد  تسليم القيصرية إلى ا
ـعـروف بـقرآن عـثـمان الـقـرآن الـكر ا
فـي احــــتــــفـــال مــــهــــيـب إلى اجملــــلس
اإلسـالمي في بتـروغراد في  25كـانون
االول ســــنـــة  .1917وقــــد أُعــــلن يـــوم
اجلـــمـــعـــة يـــوم االحـــتـــفــال الـــديـــني
بــالـنــسـبــة لـلــمـســلـمــ يـوم األجـازة

الرسمية في كل آسيا الوسطى ). 
ـوجه لــشــعـوب الــشــرق كـان الــنــداء ا
فـهوم ليـن عن حرية تـطبيـقا حرفـيا 
األ فـي حق تـقـريـر مــصـيـرهـا وقـدم
لـشعـوب الشـرق ورقة سـياسـية مـغرية
تـدعـوهم لـيـكـونـوا ضـمن دولـة جـديدة
غـيــر تـلك الـقـيـصـريـة الـروسـيـة دولـة
ــعــتـقــد الــديـني تــضــمن لــهم حـريــة ا

والــسـيـاسي وقـبــله احلق في  الـتـحـرر
واالنــفــصــال أي تــقــريــر مــصـيــرهم إن
أردوا ذلـك. كـان الــنـداء حــافـزا جلــمـيع
ـــســلــمــ بـــروســيــا وبـــلــدان أســيــا ا
الــوسـطى و سـيــبـيـريـا و تــركـسـتـان و
الـقــفـقـاس لـقـبـول الـتـعـاون مع روسـيـا
االحتـادية  وجـعل تلك الـشعوب تـشعر
بـــوجــــودهـــا الـــقـــومـي في ظل أعـــراف
وقــواعــد حــددهــا بــيــان قــائــد الــثــورة
ومـنظرها. وجدت تلك الشعوب الفقيرة
ـتـخـلفـة ضـالـتـها في انـتـصـار ثورة وا
أكـتـوبـر لـلتـخـلص من حـكم الـقـيـاصرة
ــبـاشـر لـلـثـورة لــذا قـدمت تـأيـيـدهـا ا

عـــلـى الـــقـــيـــصـــريـــة بـــقـــيـــادة
. بـعد ـيـر أيلـتش لـيـن فالد
وفــاة لـيـنـ في  21كــانـون
الــثـاني عـام  1924 خــلـفه
بـالقيادة جـوزيف ستال
بـــــعـــــد صـــــراع شـــــرس
خـاضه داخل الـلجـنة
ـركزية لـلحزب ا
الــــــشـــــيــــــوعي
الــــــــــــــــــــروسـي
واســتــطــاع في
الــنـهــايـة حـسم
الــــــــــــصـــــــــــراع
لـــصـــاحلــة ولم
يـطـل معـه األمر
فـــــخـالل فـــــتــــرة
قـــــيــــادته أصــــدر
دســـتـــورا جـــديــدا
ـوجبه مـنح نـفـسه 
ســلــطــات مــطــلـقــة في
احلـكم.وفـي فـترة حـكـمه
ـباد خـرجت الـدولة عن ا

الـــتي قــامت عـــلــيــهــا ثــورة
أكــــتــــوبـــر وقــــام ســــتــــالـــ

ــعـارضـ له بــالـتــخـلص من ا
داخـل احلـــزب وحتــــول االحتـــاد

عـــلى عــهــده إلـى دولــة مــوحــدة ذات
كان سلطة مركزية قوية وطابع شمولي
ــركـز الـذي احلــزب وقـوى األمن هــمـا ا
يـــتــحــكم بـــجــمـــيع نــشــاطـــات الــدولــة
وإدارات بــلـدان االحتــاد. هـذا الــتـاريخ
شهـد العام الـطويل من الـتغيـرات في ا
لـــلــعـالقــة بـــ جــمـــهــوريـــات االحتــاد
الـسوفيـتي وأيضا في سـياسة الـسلطة
الــســوفــيــتــيــة جتــاه شــعــوب الــشــرق
ومن ثم ـنــضــويـة لـالحتـاد ــســلـمــة ا ا
االنــــسالخ الــــســـريع عـن االحتـــاد إثـــر
تـصدع الـسلطـة السوفـيتـية وانهـيارها
في مـوسـكو. كل ذلك دفـعنـا للـحوار مع
الـدكـتـور خلـيل عـبـد العـزيـز السـتجالء
رؤيـــته في شـــأن الــعـالقــة الـــتي كــانت
قـائـمة بـ شعـوب االحتاد الـسوفـيتي
ــواقف وهـو ومــحـاولــة لـعــرض تـلك ا
الـــذي عــاصــرهـــا لــزمن طـــويل وعــاش
أحـداثـهـا ألكـثر من عـقـدين ونـحن هـنا
طالب نـنقل رأيه  فيـما حدث بـحياديـة
مــنه اإلفـصـاح عــمـا خـبـره في طــبـيـعـة
احلـــراك الـــســيـــاسي والـــعالقـــات بــ
سـلـمة والـسلـطة جـمـهوريـات الشـرق ا
االحتـــاديـــة في االحتـــاد الـــســـوفــيـــتي
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وقــــبـل احلــــوار البــــد من االشــــارة الى
الــدكـتــور خـلــيل عــبـد الــعـزيــز ولـد في
ـوصـل من عـائــلـة مــتـوســطـة مــديـنــة ا
ساهم في احلـركة الـوطنيـة منذ احلـال 
أعـوام اخلمسيـنات حيث بادر بـتشكيل
احتـاد الطلـبة العـراقي العام فـي مدينة
ـوصل وأصبـح رئيسـا له. وشارك في ا
تــظـاهــرات انـتــفـاضــة عـام  . 1952في
ـثال لـلـطـلـبة في الـعـام  1954أصـبح 
جلــنـة اجلـبـهــة الـوطـنـيــة الـتي شـكـلت
آنـذاك وخـاضت االنـتخـابـات الـنيـابـية
وعـلى أثـر قيـام حكـومـة نوري الـسعـيد
بــــحل اجملـــلـس الـــنـــيــــابي شـــارك في
الـتظاهرات االحـتجاجيـة وعندها صدر
أمــر بــإلـقــاء الــقــبض عـلــيه لــذا تــقـرر
انـتقاله إلى بغـداد حيث أصبح عضوا
في الــلــجــنــة الـعــلــيــا الحتـاد الــطــلــبـة
الـعراقي الـعام. كـما عمل في تـنظـيمات
الــطـلــبـة الـتــابـعــة لـلــحـزب الـشــيـوعي
الــعـراقي. في عـام  1956ألــقي الـقـبض
عــلــيه في بـغــداد وصــدر قـرار بــاحلـكم
ـدة عام واحـد قـضـاها عـلـيه بـاحلـبس 
في سـجن بـعـقـوبة وبـعـد انـتهـاء فـترة
احلــــكـم  أبــــعــــد إلـى مــــديــــنــــة بــــدرة
احلـدوديـة الـتـابـعة لـلـواء الـكـوت. بـعد
ذلك سـيق إلى معـسكر الـشعيـبة جنوب
الـعراق ألداء اخلدمة العـسكرية بعد أن
 فـــصـــله من الـــدراســـة وزوال أعــذار
تــأجـيـله من أداء اخلــدمـة الـعــسـكـريـة.
وكـان مـعسـكر الـشـعيـبـة يضم أكـثر من
 150مـنـاضال وطنـيـا من جمـيع أنـحاء
عسكر الـعراق. وأثناء خدمته في ذلك ا
قـامت ثـورة الـرابع عـشـر من تـمـوز عام
 .1958بــعــد ثــورة  14تــمــوز عــاد إلى
ـــوصل وتــقــلــد مـــركــز رئــيس احتــاد ا
الـطلبة العراقي العام هناك. أعتقل ليلة
مــؤامــرة الــشــواف وأودع في الــثــكــنـة
احلـجريـة. أطلق ضـباط وجـنود كـتيـبة
ـوالون لـلجـمهـورية سراحه الـهنـدسة ا
. سـاهم بـنـشاط في ـعـتقـلـ مع بـقـيـة ا
عـمـلـيـات قـمع حـركـة الـشـواف. في عام
1959م صــــدرت بـــحـــقـه عـــدة أحـــكـــام
ـســاهـمـة في الـقـتل بــاإلعـدام بـتـهـمـة ا
وقـــمـع مـــؤامـــرة الـــشـــواف هُـــربَّ إلى
مــوســكــو من قــبل احلــزب الــشـيــوعي
لـيـبـدأ صـفحـة أخـرى من حـيـاته. أنهى
فـيها الكلية التحضيرية للغة الروسية
ـاجــسـتـيـر عن ثـم درس وحـصل عـلى ا
رســـــالـــــتـه حـــــول احلـــــزب الـــــوطـــــني
ـــقــراطي الــعــراقـي. نــال بــعــدهــا الــد
شــهــادة الــدكـتــوراه في اإلعـالم وعـمل
بـاحــثـا عـلـمـيـا فـي مـعـهـد االسـتـشـراق

عـن اإلسالم ولـيس بــيــنـهم من يــعـرف
تـالوة الــقــرآن أو فك رمـــوزه ولــكن كل
ذلك كـان يأتي كـجزء من الـعداء لسـلطة

احلزب الشيوعي وأوامره القسرية .
{ مــا الـذي كـانت تـقـدمـه تـلك اجلـمـهـوريـات

االحتادية لالحتاد ?
- كـان الـعـديـد من جمـهـوريـات االحتاد
ومـنـهـا اجلـمـهـوريـات اجلـنـوبـيـة تـرفد
نتـجات الزراعية االحتـاد بالكثـير من ا
وغـيـرهـا من اخلـيـرات الـطـبـيـعـية مـثل
الــنـــفط والــغــاز الــطـــبــيــعي واحلــديــد
والـنحاس والرصاص.وتـشكل منتجات
تـــلك الــبــلـــدان أكــثــر روافـــد اقــتــصــاد
االحتـاد السوفـيتي . فمثال أوزبـكستان
كـانت تـعـد أحـد أهم الـبـلـدان في أنـتاج
ويـسـمى الـذهب الــقـطن عـالي اجلـودة 
األبــيض لــغـزارته ومــا يـدره من مــبـالغ
القـتـصاد االحتـاد.وفي عمـلـيات حـصاد
هـذه الـغـلـة تـوظف جـمـيع الـطـاقات في
طـاشـقـنـد وتـشـارك في جـني احملـصول
مــؤســـســات الــدولــة وبــاقي قــطــاعــات
الـعـمل والطـالب أيضـا ولكـن دائمـا ما
كـانت جتـري عمـلـية مـخـادعة وتـضـليل
في حـساب احملـصول. فـالقـيادة الـعلـيا
لـلحزب الشـيوعي السوفـيتي تطلب من
قـيـادة احلـزب في طـاشـقنـد كـمـيـة برقم
حـسابي محـدد وعند ذلـك وبعد عـملية
جـني احملـصـول وحـ تـفـشـل اجلـهود
فـي احلـصــول عــلى مــا يــســاوي الـرقم
الـذي طلبته قيادة احلزب العليا  تقوم
قــيـادة احلـزب في طـاشـقــنـد كـمـحـاولـة
سؤولـ بتسـجيل ذات الرقم إلرضـاء ا
ـطـلوب إلقـنـاع القـيـادة بنـجـاح زراعة ا
الـقـطن ووفـرته. وجـمـيع اجلـمـهـوريات
االحتـــاديــة تــقـــدم مــنــتـــجــات زراعــيــة
ـنتـج الوطـني وصـنـاعـيـة لـتـرفـد بـهـا ا
عـلى مستوى االحتـاد وجتدها تمارس
فـي جني اإلنـتاج ذات عمـليـة الغش في
احلــسـاب الــنـهــائي وهي عــمـلــيـة غش
يــتـرتب عـلــيـهــا حـصـول الــبـعض عـلى
وسام احلزب والدولة ألبطال لإلنتاج.
ـثـل هـذا الــعـمل غــيـر { ومــا هي األسـبــاب 
ــضـر في ـهــني واخلــداع غـيــر الـعــمـلي وا ا

نتج ? حساب ا
- عــمـلــيـة اخملــادعـة ورفع رقـم اإلنـتـاج
تــأتي بـسـبـب مـا تـقـدمـه قـيـادة احلـزب
ا ـية عرفـانا  الـعلـيا من جوائـز تكر
قـدمـته الـقـيـادة احملـلـيـة لـلـحـزب. وكان
مـثل هذا يحدث في أغـلب اجلمهوريات
االحتــــاديـــة ومع جــــمـــيع احملــــاصـــيل
ـــعـــادن أو الـــزراعـــيـــة واســـتـــخـــراج ا
تـصنيعها. بالـنسبة لي فقد شاركت في
رات بجني محصول القطن ح احـد ا
كـنت في سـفـرة مع مـجـموعـة طـلـبة من
وقد جـامعة موسكو في زيارة لطاشقند
ــسـاهــمـة في احلــصـاد طــلـبــوا مــنـا ا
عـنــدهـا أعـطـوني خـرجـا كـبـيـرا ألجـمع
ـــهـــارة أهل فـــيـه احملـــصـــول لم أكن 
طــاشــقـنــد ولــكن حلـسـن احلظ كـان لي
حــظـوة عــنــد بـعض الــفـتــيـات فــأخـذن
ــسـاعــدتي من خالل وضع بــعض مـا
يــقــطـفــنه في خــرجي وبــعـد احلــصـاد
أقــيــمت حـفــلــة كـبــيـرة وقــدم لي شــكـر
خـاص بسبب ما استـطعت جمعه وكان
حــجـمـه كـبــيـرا. جــمـيع اجلــمـهــوريـات
االحتــــاديــــة كــــانـت تــــتالعب بــــأرقــــام
احملــاصــيل الــزراعــيــة وأيــضــا إنــتـاج
ـــواد األولـــيـــة لـــذات الـــســـبب أعاله ا
والـــذي يـــجــلب لـــلـــمـــنــظـــمـــة وبــعض
أعـضـائـهـا اجلـوائـز الـسـنـويـة كـأبـطال

لإلنتاج.
{ ومـا طبـيعة اجلـوائز التي تـقدمـها السـلطة

السوفيتية عند نهاية السنة اإلنتاجية ?
- كــان تــقـلــيــد مـنـح اجلـوائــز يــخـضع
أيـــضـــا لـــلـــمـــســـاومـــات واخلـــديـــعــة
ويـتـسـاوق وخـدعـة رفـع أرقـام اإلنـتاج
كافـأة كانت مغرية ويدور فـاجلوائز وا
حـولهـا تنـافس حاد فـاحلصـول علـيها
يــعــطي لــلــشــخص امــتـيــازا مــعــنــويـا
ومــاديــا كــبــيــرا. روى لـيَّ أحــد قــيـادي
احلــزب عن حــادث وقع في جــمـهــوريـة
ـنتـج أوزبـكسـتان حـيث تقـدم أحد ا
من الــذين نــالـوا اســتـحــسـان الــقـيـادة
وحـقـقــوا أرقـامـا عـالـيـة تـؤهـلـهم لـنـيل
وسـام ليـن كواحـد من أبطـال اإلنتاج
ـزارع نــحــو ســكـرتــيــر احلـزب تــقــدم ا
شـرف رشـيـدوف لـيسـتـلم اجلـائـزة فـما
كـان من الـرئـيس وقـبل تـقلـيـد الـوسام
ـزارع بأن هـذا الوسـام ليس أن اخـبر ا
دون ثـمن وعـلـيك أن تـتذكـر ذلك جـيدا
فـهـذا التـكـر له مقـابل. وهـذا ما فـعله
ــزارع الحـقــا حـيـث جـمع مــا قـيــمـته ا
خــــمــــســــ الـف روبل وقــــدمــــهــــا إلى
رشــيـدوف مـقـابل حــصـوله عـلى وسـام
. وسام لـيـن كـان يـعـني الكـثـير لـيـنـ
مـاديا ومعنويا. معـنويا يقدم للشخص
االحــــتــــرام والــــتــــقــــديــــر في جــــمــــيع
ـناسبات ويـتقدم على اآلخرين في ا
ــاديـة ــواقع وقــيـمــة الــوسـام ا ا
كـبيرة أيـضا فصـاحب الوسام
يـسـتـقل مـجـانـا ومـدى احلـياة
جـــمــــيع وســـائـل الـــنـــقل بـــرا
ـنح أيـضـا أفضـلـية وجـوا و
احلـصول عـلى سكن وقبل كل
ذلـك يـحـصل عـلى مـبـلغ نـقـدي
يــتــراوح  بـ  200 إلى 300
ألـف روبـل. ومـــــثـل ذلـك كـــــان
يـحدث في بـاقي اجلمـهوريات
ـنـتجـات الـزراعـية وخملـتـلف ا

والصناعية واالختراعات.
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غـيـبت الطـبـقة الـوسـطى قـسرا  وغـاب مـعهـا احلـراك الوطـني الـشعب
ــنـظـمـة صــاحـبـة الــدور االسـاسي االكـبـر واالنـتـفــاضـات الـشــعـبـيـة ا
ـقراطـية  واحلقـيقة لم والفـاعل في بناء الـدولة واجملـتمع  وحمـاية الد
تكن النـخب السيـاسية  الـتي حكمت الـعراق عقب االحـتالل االمريكي
ـقـراطـية ـارسـة الـد ـطـلـوبـة  لـقـيـادة الدولـة واجملـتـمع  و بـاألهلـيـة ا
وحـمايـتـها  واحـترامـها  لـعـدم  استـيعـاب اكثـر هـذه االحزاب  لـثقـافة
قـراطية ارسـتها الـد ـقراطـية بـشكلـها الـصحيح  بـسبب عـدم  الد
قراطية عني احلقيقي  بـالد في احلياة الداخلـية ألحزابها و   كـون ا
نتـم لـلطبـقة الوسـطى التي حتـتضن و تضم و ونشـر ثقافـتهـا  هم ا
الـعـديد من الـشـرائح الوطـنـية  والـثقـافـية  واالدبـاء والـفنـانـ القـاعدة
األساسية فـي انطالق عملـيات التنويـر و االصالح والتغيـر باألساليب
طالبتها  بحقوق الناس قراطية عرفت الطبقـة الوسطى  والطرق الد
ـقـراطـيـة وحتـمـيـهـا ـا تـضم من نـخب حتـتـرم  الـد اكـثـر من غـيـرهم 
ؤسسات وحتترمهـا  وتساندهـا وتدافع عنهـا يساندهـا في ذلك دور ا
ـؤسسـات الـتي تـراجع دورها  هي هـنـية  هـذه ا االعالمـيـة الوطـنـيـة ا
ـقراطيـة والفـكر الـدمقـراطي  الذي غاب االخرى  في نـشر ثـقافـة الد
بـغيـاب الطـبقـة  الوسـطى  الـطبـقة الـتي   تفـكيـكهـا  وتغـيبـها بـشكل
منهـجي  لتذوب وتلـتحق  بالطـبقات العراقـية الفقـيرة  لتنـحرف بعدها
ـا شـكـلـته الـطـبـقة ـقـراطيـة عـن مسـارتـهـا  وتـتـصـدع وتـخـتـرق   الـد
الـوسـطى من اداة مــهـمه  وفـاعـلـة  لـلــدفـاع عـنـهـا والــتـعـريف بـالـيـات
يـدانـية من خالل ـارستـهـا العـمـليـة الـسلـيـمة  وتـطـبيـقاتـهـا ا وطـرق 
قراطية احلراك الشعبي  وباخملتصر يعود خلق  البيئة الشعبية  الد
في االسـاس للـطبـقة الـوسطى  كـونهـا احلاضـنة احلـقيـقيـة والطـبيـعية
ـقراطـية لـلدمـقـراطيـة  و غيـاب او تـغيب  الـطبـقـة الوسـطى  جعـل الد
امــام حتــديــات  ومــعــوقــات كـبــيــرة   اضـف لـذلـك تــواجــد  االحـزاب
يـدان و الـقـيـادة   اسهم الركـيـكـة الـبنـيـة الـتـنظـيـمـية  والـتـجـربـة في ا
قراطـية  وصوال لشق الصف الوطني العراقي باحلاق االضرار بالد
 بـتـقـسـيـمهـا اجملـتـمع الى  طـوائف ومـذاهب واعـراق  وخـلق الـتـطرف
والصراعات بكل االجتاهات  بعد ان  اصـبح خطابها السياسي يأتي
صالح الوطنية العليا من منطلقات غير مقبولة وغير مـتوازنة  تضر با
مـا  شـارك بشـكل كـبـير في تـراجع دور الـطـبقـة الـوسـطى  الذي ادى
ـقراطـيـة بالـضـرورة  الن جـميـع هذه االحـزاب قـفزت الى تـراجع الـد
على الدسـتور والقـفز على الـدستور يعـني القفـز على القـيم والثوابات
ـقـراطـيـة  بأفـكـار وسـيـاسات  واسـالـيب وخـطـابات ـنـطـلـقات  الـد وا
ـقراطـية  بـعـد ان اصبـحت هـذه االحزاب مـخـالفـة ومـتقـاطعـة مع الـد
ــقـراطـيــة و تـغـيب سـبب من اســبـاب انـتــشـار الـفــوضى  وخـرق الـد
الــطــبــقـة الــوســطى ذات االهــمـيــة الــكــبـرى في احلــيــاة االجــتـمــاعــيـة
والـســيـاسـيــة   غـيـبت الــطـبـقــة الـوسـطى  بــسـبب  ســيـطـرة االحـزاب
ـقدورهـا  حتى االرتـقـاء الى بعض مـستـويات الـضعـيفـة  التـي ليس 
ــقـراطــيـة ــدني  وهـذا مــا ادى الى تــراجع الـد مـنــظـمــات اجملــتـمع ا
والــثــقــافــة واآلداب والــفــنــون   وانــحــســار دور اصــحــاب الــكــفـاءات
واهب الذي ارتبط بغيـاب الطبقة الوسطى  بـعد ان اصبحنا بأمس وا
ــؤســسـات احلــاجــة الى عــودتـهــا  وهــنــا يــبـرز دور دعم   الــدولــة وا
االعالمـيـة واالحــزاب الـرصـيـنــة صـاحـبــة اخلـبـرة والـتــجـربـة  في فن
القيادة اجلماهـيرية يعني احزاب تؤمن بـثقافة الراي والراي االخر ما
ـسـاندة ودعم ـقـراطـية  لـتـعـمل مـجـتمـعـة  معـنـاه  احـزاب تـؤمن بالـد
الطـبـقـة الـوسـطى لـتـظـهـر من جـديـد  وهـذا  غـيـر مـوجـود  في الـوقت
احلـاضـر وحـتـى مـا لـديـنــا من احـزاب  عـلى الــسـاحـة الــوطـنـيـة  هي
ـقـلوب وهي من شـارك   في تـغيب احـزاب  يعـتـبر ادائـهـا العـمـلي  با

الـــــطــــــبـــــقـــــة الـــــوســــــطى مـــــا ادى الـى اضـــــعـــــاف
ـــــــقـراطـيـة وادخال الـشـارع الـعراقي في الـد
صـراعات  وتـخـنـدقات  خـطـيرة  بـعـد ان دمرت
ـقـراطـية وغـيـبت الـطبـقـة الـوسـطى وحرفـت الد

عن مساراتها  وتطبيقاتها وثقافتها.
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األســاسـيـ فـيــهـا فـقط من الـروس وال
يــوجـد أي شـخص من خـارج الـقـومـيـة
ـراكـز احلـسـاسة الـروسـيـة يـعـمل في ا
ـــــرفق .ومــــثل ذلـك مــــصــــانع لــــهــــذا ا

للحاسوب في أرمينيا وغيرها. 
ــثل { يــا تــرى مــا هي األســبـاب والــدوافع 

هذه التركيبة الغريبة لإلدارة ?
- فـي اعتقادي كـان الهدف من كل ذلك
وضـع تــلك الـــشــعـــوب حتت ســـيــطــرة
ـركزيـة أوال ثم إبقـائـهم على الـسـلطـة ا
ـعـرفة ـسـمـوح بهـا من ا ذات احلـدود ا
ـــهـــنـــيـــة واإلدارة وكــــانت تـــلك في وا
مـجـملـها سـيـاسة تـؤدي لوضـعهم دون
ــســتـوى الــذي يـتــنــاسب والـشــعـوب ا
ـكـتـمــلـة الـبــنـيـان. ورغم ــتـحـضــرة ا ا
الـتحـسن في البـنى التـحتـية والـعمران
احلــــديث وارتــــفـــاع الــــدخل الــــقـــومي
وتطور قوى اإلنتاج فقد كان يرافق كل
ذلك عــقــلــيــة روســيــة تــبــخـس حــقـوق
وتــطــلــعـــات وطــبــيــعــة مــواطــني تــلك
اجلـمهوريات وتنظر لـهم بنظرة فوقية
واســتـخــفــاف وتـعــدهم دون مـســتـوى
الــتــحــضــر مــقــارنــة بــالـروس .أصــبح
مـفـهوم الـصـداقة بـ الـشعـوب شـعارا
شــكـلــيـا عــلى عـهــد سـتـالــ ومن جـاء
بــعـــده من قــادة وكــانت بــ الــقــيــادة
ـركــزيــة وقـيــادات تـلك الــسـوفــيــتـيــة ا
الـشــعـوب مـا يـشـبه االتـفـاق عـلى بـنـاء
الــروابط الــتي تـبــدأ أوال بـحــصـول
تـــلك الـــشــعـــوب عــلـى بــعض
احلــــقــــوق الــــقــــومــــيــــة
ــدنـيــة عـلـى أن تـوفـر وا
تــلك الـقـيــادات الـفـرعـيـة
اآللـــيــة جملـــرى عـــمــلـــيــة
الـــتــــكـــامل االقـــتـــصـــادي
واالسـتـفـادة الـقـصـوى من
خـيرات تلك البلدان لصالح
عــــــــــــــمــــــــــــــوم االحتــــــــــــــاد
السوفيتي.ولكن للحقيقة فقد
كـان هناك هـدفا مخـفيا يذهب
لـالســتـــفــادة مـن خــيـــرات تــلك
الــشـعــوب وفي الـوقت ذاتـه يـحـد
أو يـبطـأ تكامل الـبنـاء احلضاري
لـهـا. فالـفـروق كانت واضـحة في
مـــســتـــوى الــتـــقـــدم الــعـــمــراني
والـثــقـافي مـا بـ اجلـمـهـوريـات
االحتــاديــة الـشــمــالــيـة مــثل روســيـا
وروســيــا الـبــيــضـاء واوكــرايــنـا ودول
الــبـلــطــيق االحتـاديــة وبـ دول آســيـا
الــوسـطى واجلــمـهــوريـات اجلــنـوبــيـة
األخـــرى مــثل جــورجـــيــا وأذربــيــجــان
وأرمـينـيـا . فالـقيـادة السـوفيـتيـة كانت
تـتـهـيب من تـطـور جمـهـوريـات االحتاد
اجلــنــوبـيــة خـوفــا من بــروز الـنــزعـات
الـقوميـة ومن ثم  تمردهـا على الـسلطة
ــركــزيــة ومـــطــالــبــتــهــا بــاالســتــقالل ا

وانسالخها عن االحتاد.
ــرء لــتــعــلق شــعــوب تــلــكم ــا يــنــتــبه ا { ر
الـبــلـدان بـالـديـن اإلسالمي كـحـالــة وجـدانـيـة

روحية.ما حقيقة هذا اآلمر?
- كـــمــثل عـــلى هــذا الـــتــعـــلق أذكــر لك
ـدة خــمس سـنـوات شــخـصـيــة درست 
ومن ثم فـي جـــامـع األزهـــر فـي مـــصــــر
أصـبح بـعـدها مـفـتيـا لـلديـار في عـموم
جـــــمــــهـــــوريـــــات آســــيـــــا الــــوســـــطى
وهــــــو ضـــــيــــــاء الــــــدين االحتــــــاديــــــة
فتي وفي اغلب بـاباخانوف كـان هذا ا
زيــارتي له  يــفــضل أن نــبــدأ حـديــثــنـا
بــتـنـاول أقـداح الـشــراب فـيـنـادي عـلى
أبــنه شـمس الـدين الــذي أصـبح الحـقـا
سـفيـرا لروسـيا االحتـادية في الـكويت
ويــشــيــر له بــجــلب زجــاجــة كــونــيـاك
فتي بتقد البياال وهي عـندها يأخذ ا
قـدح تقـليـدي أوزبيـكي لشـرب الكـحول.
كان باباخانوف رجال شيوعيا وملتزما
حـــزبـــيـــا ويـــتـــبع تـــعـــالـــيـم الـــقـــيــادة
الـسـوفـيـتـيـة بـصـرامـة ال يـحـيـد عـنـها.
فتي عن وجود خالل حديثنا اخبرني ا
مـا يقارب  40إلى  50مـليون نـسمة من
ــسـلــمـ يـعــيـشــون في جـمــهـوريـات ا
آســــيـــا الـــوســــطى وعن مــــوقف هـــذه
ـاليــ من الــدين اإلسـالمي حــدثــني ا
قــــائال إن هـــنـــاك مــــوقف مـــودة وحب
واحــتـرام عـظــيم لـلــدين اإلسالمي لـدى
ـاليــ  ولــكــنــهم يــخــشــون بل هــذه ا
يــخــافـون مـن احلـزبــيــ ورجـال األمن
والـواش ورغم هذا اخلوف فالغالبية
تـتـمـسك بـإسالمـهـا. وروى لي كـيف أن
ـنـتمـ للـحـزب الشـيوعي الـعـديد من ا
يـتهـيبـون احلديث بـالسـوء عن االحتاد
الـــســوفــيــتـي واحلــزب حــفـــاظــا عــلى
مـواقعـهم احلزبيـة والوظيـفية ولـكنهم
في الـبيـوت يتحـدثون بـأقذع األوصاف
والــشــتـائم ضــد الــدولـة الــســوفـيــتــيـة
والـقيـادة وينـعتـوهم بالـكفـر واإلحلاد
رغم إن غـالبية هـؤالء ال يعرفون الـكثير
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