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عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف األمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم اإلصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  إلعداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على اإللتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد أبنواعه 

كافة، اإدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.



3

ستالني وبوتني وطبيعة القوة

مقدمة1
دراسة التاريخ تعين دراسة التغيري، وإن املؤرخني هم أشخاص ذوو خربة يف فحص وتفسري 
اجملتمعات  وحتوالت  البشرية  اهلوايت  بشأن  الوقت  مرور  مع  حتدث  اليت  وخصوصاً  التغيريات 

واحلضارات.
لتحقيق هذا، يستخدم املؤرخون جمموعة من األساليب واألدوات التحليلية لإلجابة على 
التساؤالت بشأن املاضي، وعوامل إعادة بناء تنوع التجربة اإلنسانية السابقة، واليت ميكن للمرء أن 
يرى يف ضوئها بوضوح مدى االختالف العميق بني الشعوب يف أفكارهم ومؤسساهتم وممارساهتم 
الثقافية؛ ومدى تنوع جتارهبم على نطاق واسع حسب الزمان واملكان، متذكراً أمهية دراسة الكيفية 
اليت حيكم هبا قادة العامل، أو كيف ينبغي أن يتصرفوا، أثناء اكتساهبم القوة والسلطة وهم يعيشون 

يف عامل مشرتك.
اليت أدت إىل نسج احلياة  التارخيية  لذلك فإن املؤرخ يقوم ابلتحقيق يف احلقائق والدالئل 
الفردية واألفعال اجلماعية يف سردايت تقدم وجهات نظر نقدية بشأن ماضينا وحاضران. ومتنحنا 
لدراسة التاريخ األدوات الالزمة لتحليل املشكالت يف املاضي وشرحها، كما أهنا تضعنا أيضاً يف 
وضع يسمح لنا برؤية األمناط اليت قد تكون غري مرئية يف الوقت احلاضر  وابلتايل توفري منظور غين 

لفهم املشكالت احلالية واملستقبلية.
كما تساعدان دراسة التاريخ على فهم األسئلة واملعضالت املعقدة والتعامل معها من خالل 
دراسة كيف كان شكل املاضي )وال يزال يشكل( العالقات العاملية والوطنية واحمللية بني اجملتمعات 
ودور األفراد فيها. إذ إن أفعالنا ختلق التأريخ، ومن مث فإن كل ما نقوم به، وكل ما سنقوم به، وكل 

شيء آخر ندرسه هو نتاج جمموعة معقدة من األسباب واألفكار واملمارسات الفردية واجلماعية.
من  تستفيد  واألفراد ضمنها،  جمتمعات أبكملها،  فإن  التأريخ،  دراسة  بفوائد  يتعلق  فيما 
اكتساب فهم أعمق للتاريخ وحتليله والتعلم من دروسه. فهو يساعد على تطوير فهمنا للعامل، ويف 
جعلنا أشخاصاً ذوي عقليات نقدية رصينة، وتزيد من فهمنا حملركات ومنعطفات تشكيل اهلوية 

1. هذه الورقة هي عبارة عن لقاء مع استاذ التأريخ االمريكي ستيفن كوتكني املتخصص يف الشؤون الروسية.
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مهاراتنا  تطور  املاضي، وأخرياً  أخطاء  وتعلمنا من  تلهمنا  التاريخ  دراسة  أن  أفضل. كما  بشكل 
الشخصية وتعطينا  قابليات  ميكن من خالهلا االستفادة بشكل أفضل من التاريخ لصاحل املستقبل. 
إن  وأقول  أجيب  العراقيني،  حنن  لنا  وخصوصاً  ميزاته؟  وما  اللقاء؟  ترمجة  أسباب  وبشأن 
االطالع على مراجعة مؤرخ خمضرم وذكي مثل ستيڤ كوتكن لبلد مهم مثل روسيا متّثل فرصة علينا 
أن نستفيد منها، خصوصاً وإن املشكالت اليت نواجهها يف العراق واملنطقة ذات أصول وأسباب 
مشاهبة، واحللول املمكنة قد تكون مشاهبة أيضاً، خصوصاً وإن احلوار يتضمن حماور مهمة منها:-

 التمسك ابلسلطة وكيف تنمو الدكتاتورايت، 	 
أمهية بناء املؤسسات احليوية للدولة وكيفية احملافظة عليها وتقييد سلطاهتا، 	 
كيفية خلق التوازانت بني القوى داخل أجهزة الدولة والفصل بني السلطات،	 
كيفية صنع القرارات عند احلاكم لتكون رصينة ومؤثرة، 	 
دور الفكر عند املسؤول وأمهية تبين نظرايت اقتصادية وسياسية مفيدة للتنمية واالستقرار، 	 
مستلزمات اإلصالح االقتصادي واإلداري،  	 
تداعيات هجرة العقول وأمهية االستثمار يف رأس املال البشري،	 
أمهية الفريق يف قيادة اإلصالح وإن احللول ال أتيت من اشخاص بل من تعاضد الكفاءات،	 
تطور أحداث التاريخ وترابطها وعدم حتميتها،	 
وأخرياً مستلزمات البقاء يف السلطة.	 

يف اخلتام، أقدم الدعوة إىل املراكز البحثية واملؤسسات املعنية بدراسة التاريخ إىل أن تزيد من 
سعيها لرتمجة الكتب واألحباث واللقاءات املتعلقة بفهم التاريخ.
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أدانه نص احلوار الذي اجراه الصحفي ليكس فريدمان مع استاذ التأريخ يف جامعة برينستون 
االمريكية واملتخص يف الشؤون الروسية ستيفن كوتكني:

ليكس فريدمان: فيما يلي حمادثة مع ستيفن كوتكني، أستاذ التاريخ يف جامعة برينستون 
وأحد أعظم املؤرخني يف عصران املتخصصني يف التاريخ الروسي والسوفييت. كتب العديد من الكتب 

عن ستالني واالحتاد السوفييت، جملدين عن ستالني املنشورين والثالث الذي سينشر الحقاً. 
إهنا رحلة حضارتنا إىل فهم العقل البشري. وابلنسبة يل، جيب أن تشتمل تلك الرحلة على 
فهم اترخيي ونفسي عميق للقوة. وضعت التكنولوجيا بعضاً من أعظم القوة يف اتريخ حضارتنا يف 
أيدي املهندسني وعلماء الكمبيوتر. جيب عدم إساءة استخدام هذه القوة وأفضل طريقة لفهم كيف 

ميكن جتنب مثل هذه اإلساءات هو دراسة التاريخ.
كما أوضح ستيفن كوتكني برباعة، كان ستالني أحد أقوى البشر يف التاريخ. قرأت العديد 
من الكتب عن جوزيف ستالني وفالدميري بوتني وحروب القرن العشرين. آمل أن تفهم قيمة هذه 
املعرفة ابلنسبة لنا مجيعاً، خاصة للمهندسني والعلماء الذين يبنون أدوات القوة يف القرن احلادي 

والعشرين. واآلن ها هي حمادثيت مع ستيفن كوتكني. هل كل البشر يتوقون للسلطة؟
إىل  يتوقون  إهنم  احلب.  إىل  يتوقون  إهنم  األمن.  إىل  يتوقون  بشر  يوجد  ستيفن كوتكني: 

املغامرة. إهنم يتوقون إىل السلطة، لكن ليس ابلتساوي.
ليكس فريدمان: ومع ذلك، فإن بعض البشر يتوقون إىل السلطة ابلتأكيد. أين هذا وعمقه 

يف نفسية الناس؟ هل هو شيء ولدت به؟ أم هذا شيء تقوم بتطويره مع الزمن؟
لالعرتاف هبم.  متميزة  مكانة  أو  قيادي  منصب  إىل  الناس  بعض  يتوق  ستيفن كوتكني: 
وميكن أن يبدأ ذلك يف سنوات الدراسة يف ساحة املدرسة. ميكن أن يكون داخل أسرهم، وليس 
فقط يف جمموعة أقراهنم. هؤالء األشخاص الذين نراهم غالباً يتوقون إىل مناصب قيادية منذ صغرهم 
خمتلفة يف  مناصب  ذوي  يكونوا  أن  ميكن  لكن  السلطة،  مناصب  األمر يف  هبم  ينتهي  ما  غالباً 
السلطة. ميكن أن يكون لديك سلطة يف مؤسسة حيث تكون قوتك حمدودة بشكل مقصود. على 
سبيل املثال، هناك جملس أو هيئة استشارية أو فصل بني السلطات. ال يتوق اجلميع إىل السلطة 
حيث يكونون هم القوة الوحيدة أو أهنم قوة غري مقيدة. هذا قليل من املعتاد. قد نعتقد أن اجلميع 
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يفعل ذلك، لكن ليس اجلميع يفعل ذلك.
هؤالء األشخاص الذين يتوقون إىل هذا النوع من القوة غري املقيدة، أي القدرة على اختاذ 

القرار بقدر ما هو حياة أو موت اآلخرين. هؤالء الناس ليسوا أانساً عاديني.
إهنم ليسوا األشخاص الذين تقابلهم يف حياتك اليومية يف الغالب. هؤالء أانس غري عاديني. 
معظمهم ال ميلكون الفرصة ليعيشوا هذا احللم. القليل منهم، يف الواقع، ينتهي هبم األمر بفرصة 

عيش هذا احللم.
نفكر جبورج  نظرك، حنن  املئوية، من وجهة  النسبة  نظر  لذا من وجهة  فريدمان:  ليكس 
واشنطن، على سبيل املثال، أكثر من غريه. هل معظم الناس، ابلنظر إىل اختيار السلطة املطلقة 
على بلد ما مقابل رمبا السلطة املقيدة اليت مثلها جورج واشنطن رئيس الوالايت املتحدة، على األقل 

عند أتسيس دولتنا األمريكية، ماذا تعتقد أن معظم الناس سيختارون؟
ستيفن كوتكني: حسناً، كان جورج واشنطن يف وضع ميكنه من ممارسة قوة أكرب بكثري مما 
فعل. ويف احلقيقة، مل يتخذ هذا اخليار. كان مهتماً أكثر برؤية إضفاء الطابع املؤسسي على رؤية 
الدولة وتطور مؤسسات قوية بداًل من قائد فردي مثله لديه سلطة زائدة. لذلك هذا مهم جداً. 
لذا، كما قلت، ال يتوق اجلميع إىل قوة غري مقيدة، حىت لو كانوا طموحني للغاية. وابلطبع الرئيس 
واشنطن طموحاً للغاية. وكان جنرااًل انجحاً قبل أن يصبح رئيساً، لذلك من الواضح أن هذا التوق 
أييت من التأثريات على حياتك، أين تكرب، كيف تكرب، كيف نشأت، ما نوع القيم اليت يتم نقلها 
إليك على طول الطريق. ميكنك فهم القوة على أهنا القدرة على املشاركة أو ميكنك فهم أبهنا القدرة 
على تطوير شيء ما للجماعة يف عملية مجاعية، وليس لعملية فردية. لذلك أتيت القوة يف العديد 

من األصناف املختلفة، والطموح ال يعين دائماً القوة االستبدادية.
هنا  اجلامعة  رئيس  نراها.  اليت  العادية  املؤسسية  القوة  االستبدادية شيء خمتلف عن  القوة 
)معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا( MIT ال ميلك سلطة مطلقة. جيب أن يتشاور رئيس اجلامعة 
حبق مع أعضاء اإلدارة اآلخرين، وأعضاء هيئة التدريس إىل حد معني، ومع اهليئة الطالبية وابلتأكيد 
مع أمناء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. هذه القيود جتعل املؤسسة قوية ودائمة وتتخذ القرارات 
بشكل أفضل مما لو كانت لديه سلطة غري مقيدة. لكن ال ميكنك القول إن الرئيس ليس طموحاً. 

ابلطبع رئيس اجلامعة طموح.
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حنن قلقون بشأن القوة غري املقيدة. حنن قلقون بشأن السلطة التنفيذية. هذا هو تعريف 
للقيام ابلعديد من  التنفيذية ضرورية  السلطة  تنفيذية غري حمدودة.  الطغيان، سلطة  أو  االستبداد 
الوظائف. كلنا نفهم ذلك. هلذا السبب لدى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا رئيس تنفيذي. 
لكن السلطة التنفيذية غري احملدودة أو غري املقيدة إىل حد كبري تضر حىت الشخص الذي ميارس 

تلك السلطة. 
مفروغاً  أمراً  نعده  ما  نوعاً  حنن  لالهتمام.  مثرية  فكرة  إهنا  رأيك؟  فما  فريدمان:  ليكس 
منه. القيود املفروضة على السلطة التنفيذية شيء جيد. لكن ملاذا هذا صحيح ابلضرورة؟ إذن ما 
هو األمر املطلق؟ القوة اليت تفعل شيئاً سيئاً للعقل البشري. لذلك، كما تعلمون، املقولة الشعبية 
»السلطة املطلقة مفسدة على اإلطالق«. هل هذا هو احلال، إن القوة يف حد ذاهتا هي الشيء 

الذي يفسد العقل هو نوع من الطرق اليت تؤدي فيها إىل قيادة سيئة مبرور الوقت.
ستيفن كوتكني: يرتكب األشخاص املزيد من األخطاء عندما ال يتم حتديهم، عندما ال 
يضطرون إىل شرح األمور ودفع اآلخرين للتصويت واملوافقة عليها عندما ميكنهم اختاذ قرار دون أن 
يتمكن أي شخص من منع قرارهم أو احلصول على مدخالت ابلضرورة بشأن قرارهم. أنت أكثر 

عرضة لألخطاء. أنت أكثر عرضة للتطرف.
يتمتع  املتحدة.  الوالايت  يف  السلطات  بني  فصل  لدينا  املثال،  سبيل  على  إغراء.  هناك 
املثال، يف إعداد املوازنة فيما يسمى بسلطة  الرئيس، على سبيل  الكوجنرس بسلطة ال يتمتع هبا 
اخلزينة. وهذا ميكن أن يكون حمبطاً للغاية. يريد الناس أن يروا األشياء حتدث ويشكون من أنه ال 
يوجد شيء يفعله الكوجنرس أو أن الوضع مسدود. لكن يف الواقع، من احملتمل أن يكون هذا أمراً 
م نظاُمنا. مت تصميم نظاِمنا ملنع حدوث أشياء يف احلكومة وهناك  جيداً. يف احلقيقة، هكذا ُصمِّ

إحباط من ذلك. لكْن يف النهاية، هذه هي قوة املؤسسات اليت لدينا.
ولذا عندما ترى سلطة تنفيذية غري مقيدة، ميكن أن يكون هناك الكثري من الديناميكية. 
ميكن إجناز الكثري من األشياء بسرعة. لكن هذه األشياء ميكن أن تكون، على سبيل املثال، ما 
حدث يف الصني حتت حكم ماو أو ما حدث يف االحتاد السوفييت حتت حكم ستالني أو ما حدث 
يف هايييت مع بواب. ما حيدث يف بعض األحيان يف الشركات حيث ال يكون قائد الشركة مقيداً 
من قبل املسامهني أو جملس اإلدارة أو أبي شيء، وميكن أن يبدو عبقرايً لفرتة من الوقت، لكنه يف 

النهاية يلحق هبم األذى.
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األمريكي،  للنظام  متاماً  أمر أساسي  التنفيذية هي  السلطة  القيود على  فإن فكرة  وابلتايل 
وطريقة التفكري األمريكية، وليس فقط أمريكا، من الواضح أن أجزاًء كبرية أخرى من العامل لديها 
نظام مشابه، وليس نظاماً متطابقاً، ولكن نظاماً مشاهباً الضوابط والتوازانت على السلطة التنفيذية. 
وهكذا احلال اليت أدرسها. الضوابط والتوازانت الوحيدة يف السلطة التنفيذية ظرفية. لذلك، على 
سبيل املثال، املسافات الطويلة داخل االحتاد السوفييت، من الصعب القيام بشيء يزيد عن 5000 
ميل. من الصعب على القائد الوصول إىل كل شيء يريده القائد ألنه ال يوجد سوى 24 ساعة 
يف اليوم. هذه قيود ظرفية على السلطة التنفيذية. إهنا ليست قيوداً مؤسسية على السلطة التنفيذية.

ليكس فريدمان: قد يكون أحد القيود املفروضة على السلطة التنفيذية اليت متتلكها الوالايت 
املتحدة مقابل روسيا شيئاً ضمنياً وحتدثت إليه ابلفعل بشكل مباشر، وهو أن هناك شيئاً ما يف 

الشعب الروسي والشعب السوفييت، إهنم ينجذبون إىل السلطة االستبدادية.
 من الناحية النفسية، أو على األقل نوع القادة، هذا النوع من السلطة االستبدادية طوال 
يبدو،  ما  على  أمريكا،  يف  قيود  وجود  عدم  هي  البشر  من  النوع  هذا  يف  الرغبة  وهذه  اترخيها 
كأشخاص لديهم رغبة. شخص ما مثل ستالني، شخص آخر مثل جورج واشنطن. هذا عائق 
آخر لالعتقاد أبن الناس يعجبون ابلقائد، وما يسعون إليه يف القائد. لذلك رمبا ميكنك التحدث 
عن ذلك. حسناً  أواًل وقبل كل شيء، هل ميكنك التحدث إبجياز عن نفسية الشعوب. هل هناك 

فرق بني الشعب الروسي والشعب األمريكي من حيث ما جنده جذاابً يف القائد؟
ستيفن كوتكني: ال فرق كبري كما قد يبدو. لسوء احلظ، هناك العديد من األمريكيني الذين 
سيكونون سعداء بزعيم استبدادي يف البالد ليسوا أغلبية أبي حال من األحوال، إهنا ليست حىت 
تعددية، ولكن مع ذلك، إهنا مشاعر حقيقية لدى السكان أحياانً ألهنم يشعرون ابإلحباط، ألن 
األمور كذلك ال يتم إجنازها، أحياانً ألهنم يعارضون ذلك الشيء الذي حيدث يف اجملال السياسي 

ويشعرون أنه جيب تصحيحه وتصحيحه بسرعة. إنه نوع من االندفاع.
احلالة  بيئتهم. يف  جتاه  الفعل  رد  يدفعه  الذي  الدافع  على  يندموا الحقاً  أن  للناس  ميكن 
الروسية، لدينا أيضاً أشخاص يتوقون، ويُعرفون أحياانً ابسم اليد القوية واليد احلديدية، إىل زعيم 
استبدادي ألهنم يريدون إجناز األشياء وتنفيذها بسرعة أكرب مبا يتماشى مع رغباهتم. لكنين لست 
متأكداً من أهنا أغلبية يف البالد اليوم، وابلتأكيد يف عهد ستالني. وكان هذا شعوراً منتشراً ومل يكن 
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لدى الناس سوى القليل من البدائل اليت يفهموهنا أو ميكنهم اللجوء إليها. يف الوقت احلاضر، يف 
العامل  املعومل، ميكن ملواطين روسيا رؤية كيف أن األنظمة األخرى لديها قيود على السلطة التنفيذية 
يف احلياة ليست سيئة للغاية هناك. يف الواقع، قد تكون احلياة أفضل. لذا فإن نفاد الصرب، واجلودة 
املندفعة، واإلحباط الذي حيدث يف بعض األحيان لدى الناس يعزز شغفهم إىل املدير التنفيذي غري 
املقيد، أو االقتباس، أو إجناز األمور أو تغيريها بسرعة. نعم هذا صحيح. لكْن يف احلالة الروسية، 
لست متأكداً من أهنا ثقافة اليوم. أعتقد أن األمر قد يتعلق أكثر ابإلخفاقات والفشل الوظيفي 

لنوع النظام السياسي الذي حاولوا أتسيسه بعد االهنيار السوفيايت.
ولذا قد يكون اإلحباط من نسخة القيود املفروضة على السلطة التنفيذية اليت حصلوا عليها 
وكيف أهنا مل تعمل ابلطريقة اليت مت ختيلها، األمر الذي أدى إىل الشعور أبي شيء. ميكن للسلطة 
التنفيذية غري املقيدة إصالح األمور، لكنين لست متأكداً من أن هذا هو شعور األغلبية يف احلالة 
الروسية، على الرغم من صعوبة قياسه، ألنه يف ظل األنظمة االستبدادية، يتشكل الرأي العام من 

خالل البيئة اليت يعيش فيها الناس، وهو أمر شديد األمهية. مقيد من حيث الرأي العام.
ليكس فريدمان: ولكن يف هذه النقطة، ملاذا، على األقل من مسافة بعيدة، يبدو أن هناك 
دعماً للرئيس الروسي احلايل، فالدميري بوتني؟ هل يتعلق ذلك حبقيقة أن قياس احلصول على مقاييس 
وإحصاءات جيدة صعب ضمن احلكومات االستبدادية، أم أنه ال يزال هناك شيء جيذب هذا 

النوع من السلطة للناس؟
ستيفن كوتكني: أعتقد أن علينا أن ننسب الفضل إىل الرئيس بوتني لفهمه نفسية الروس 
الذين يناشدهم. كثري منهم كانوا اخلاسرين يف االنتقال من الشيوعية. هم الذين دمرت معاشاهتم 
وتقاعدهم بسبب التضخم أو الذين مل ترتفع رواتبهم أو ُهجرت مناطقهم. مل يكونوا الفائزين يف 
معظم األحيان. ولذا أعتقد أن هناك فهماً من جانبه لعلم النفس. لقد منا بوتني يف هذا املنصب. مل 
يكن سياسياً ذا خصال معروفة عندما بدأ مسريته. كان يبدو ضعيفاً أمام اجلمهور. مل يكن لديه هذا 
النوع من الغرائز السياسية اليت لديه اآلن. مل يكن لديه جاذبية للقيم التقليدية والكنيسة األرثوذكسية 

وبعض األبعاد األخرى حلكمه اليوم.
لذا، نعم، علينا أن ننسب بعض الفضل إىل بوتني نفسه على هذا، ابإلضافة إىل اإلحباطات 
أنه أصبح  الطريقة. ابإلضافة إىل ذلك،  األمر هبذه  نفكر يف  يف صفوف اجلماهري. لكن دعوان 
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سياسياً شعبياً أفضل مبرور الوقت، وقد تغريت هذه املشاعر بسبب خيبات األمل من التحول، مع 
السكان. عندما أسأل أطفايل. هل أان أب جيد؟ أطفايل ليس لديهم أي أب آخر يقيسين ضده. 
أان األب الوحيد الذي يعرفونه وأان األب الوحيد الذي ميكنهم االختيار أو عدم االختيار. يعتقدون 

أهنم إذا مل خيرتوين، فهم ال يزالون حيصلون على والده.
لذا مع بوتني اليوم، هو األب الوحيد الذي ميتلكه الشعب الروسي اآلن، إذا مت تقدمي أطفايل 
آلابء بديلني، فقد يكونون أفضل مين. قد يكونون أكثر حباً، وأكثر عطاًء، وأكثر مرحاً، وأكثر 
ثراًء، ومهما كان ما قد يكون، فقد يكونون أكثر جاذبية. هناك بعض روابط الدم هناك ابلتأكيد. 
مع ذلك لدي مع أطفايل، لكنهم على األقل سيكونون قادرين على اختيار البدائل وبعد ذلك 

سأضطر إىل كسب أتييدهم يف تلك اجملموعة من البدائل.
إذا كان الرئيس بوتني يواجه بدائل حقيقية، وإذا كان لدى الشعب خيار حقيقي وميكن هلذا 
اخليار أن يعرب عن نفسه وميتلك املوارد ولديه وسائل اإلعالم وكل شيء آخر ابلطريقة اليت يفعلها، 
فرمبا حيظى بشعبية كبرية ورمبا لن تكون شعبيته كبرية. كما هي عليه اآلن. لذا فإن غياب البدائل 
عامل آخر يعزز سلطته وشعبيته. بعد قويل هذا، هناك العديد من القادة االستبداديني الذين ينكرون 
أي بدائل عن السكان وال يتمتعون بشعبية كبرية. لذا فإن رفض البدائل ال يضمن لك الشعبية، فال 

يزال عليك معرفة علم النفس اجلماعي والقدرة على التماسه عند الشعب.
حىت مع الفائزين يف احلالة الروسية. وهم يعملون حلساهبم اخلاص أو لرواد أعمال، حىت لو 
مل يكونوا يعملون حلساهبم اخلاص، فهم قادرون على تغيري املهن، ولديهم مهارات هائلة ومواهب 
وتعليم ومعرفة ابإلضافة إىل هذه الشخصيات الرايدية والديناميكية. كما انشد بوتني أنه كان قادراً 
أملهم.  أوهامهم وخيبة  الكشف عن  واآلن مت  ميدفيديف  التبييت يف  بسبب  الفوز، جزئياً  على 

وكانت هناك هذه االحتجاجات اجلماهريية يف املناطق احلضرية، وليس فقط يف العاصمة .
وكان على بوتني، إذا جاز التعبري، أن يبتكر طريقة جديدة إلصالح شعبيته، واليت تصادف 
أن تكون ضم شبه جزيرة القرم اليت حصل منها على عثرة/خلل كبري. ومع ذلك، فإن االجتاه عاد 
يف االجتاه اآلخر. إنه يتضاءل مرة أخرى، على الرغم من أنه ال يزال مرتفعاً مقارنة ابلقادة اآلخرين 
حول العامل. لذلك لن أقول إنه ال حيظى بشعبية بني اجلماهري يف روسيا. هناك بعض الشعبية هناك. 
هناك بعض النجاح. لكنين أقول إنه من الصعب علينا القياس بسبب عدم وجود بدائل. ولكن 
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بوتني ال حيظى اآلن بشعبية داخل إدارة أجهزة الدولة نفسها.
ليكس فريدمان: على كل املستوايت، بريوقراطية القيادة؟

ستيفن كوتكني: ألن البريوقراطيني على دراية جيدة ويفهمون أن البلد آخذ يف االحندار، وأن 
رأس املال البشري آخذ يف الرتاجع، والبنية التحتية آخذة يف التدهور، واالقتصاد ال ينمو حقاً، وال 
يتنوع حقاً. روسيا ال تستثمر يف مستقبلها. مسؤولوا الدولة يفهمون كل ذلك. وبعد ذلك يرون أن 
عصبة بوتني تسرق كل شيء يف األفق. إذن بني الفشل يف االستثمار يف املستقبل وفساد جمموعة 
ضيقة حول الرئيس، هناك خيبة أمل يف جهاز الدولة ألهنم يرون ذلك بوضوح أو عن قرب أكثر 

من مجاهري الشعب.
ال ميكنهم ابلضرورة معارضة هذا علناً ألهنم مواطنون، لديهم أسر، لديهم وظائف. لديهم 
أطفال يريدون الذهاب إىل املدرسة أو يريدون وظيفة. وابلتايل هناك قيود على قدرهتم على معارضة 
الواقعية. ال أعرف مدى  بناًء على ما ميكن أن نطلق عليه اجلنب أو قد يسميه اآلخرون  النظام 
شجاعة األشخاص عندما تكون مهنة أطفال أسرهم على احملك. لذلك من املثري لالهتمام للغاية 
رؤية خيبة األمل داخل احلكومة من الرئيس بوتني، واليت مل يتم نشرها بشكل كامل بعد يف معظمها، 
ما الذي ميكن أن يصبح فهماً عاماً للجميع؟ ومرة أخرى، إذا كان هناك بديل، إذا ظهر بديل، 

فقد تتغري األمور بسرعة وميكن أن أييت هذا البديل من داخل النظام.
ليكس فريدمان: من داخل النظام، لكن القيادة واحلزب واألشخاص الذين هم اآلن، كما 
تقول، يعارضون بوتني، مع ذلك، رمبا ميكنك تصحيح ما أفعله، لكن يبدو أن هناك فساداً عميقاً 
من الناحية اهليكلية. لذا فإن كل فرد من األشخاص الذين نتحدث عنهم ال أشعر أبنين أراهم مثل 

جورج واشنطن.
ستيفن كوتكني: مرة أخرى، ال تسمح هلم الظروف ابلتصرف هبذه الطريقة ابلضرورة. لقد 
فعل جورج واشنطن أشياء عظيمة، لكْن يف ظروف معينة، فساد كثري من مسؤويل الدولة يف روسيا 
ابلتأكيد. ليس هناك شك. ومع ذلك، فإن الكثري منهم وطنيون والعديد منهم يشعر ابلسوء حيال 
املسرية الذي تتجه إليه البالد، فهم يفضلون أن تكون الدولة أقل فساداً، ويفضلون أن يكون هناك 

استثمار أكرب يف مجيع أنواع املناطق يف روسيا.
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حىت إهنم قد يسرقون أقل إذا مت هلم ضمان أن أي شخص آخر يف السلطة سوف يسرق 
أقل. هناك حب وطين عميق واثبت داخل روسيا. وكذلك داخل النظام الروسي. لذا فهم يفهمون 
أن بوتني أنقذ الدولة الروسية من نواح كثرية من فوضى التسعينيات. إهنم يدركون أن روسيا كانت 
يف حالة سيئة للغاية كدولة غري متماسكة وفاشلة تقريباً عندما توىل بوتني السلطة، وأنه فعل بعض 

األشياء املهمة الستقرار روسيا وتوطيدها.
هناك أيضاً بعض التقدير لوقوف بوتني يف وجه الغرب ووقوفه يف وجه دول أقوى واستعادة 
الشعور ابلفخر والقدرة على املناورة لروسيا يف النظام الدويل. يقدِّر الناس ذلك. وهذا حقيقي. 
املشكلة هي األساليب اليت أجنزت هبا. لقد استخدم هذا النوع من األساليب، أي أخذ ممتلكات 
اآلخرين، ووضع اآلخرين يف السجن ألسباب سياسية. لقد استخدم هذا النوع من األساليب اليت 

ال تساعد على النمو واالستقرار على املدى الطويل.
لذلك فهو أصلح املشكلة، لكنه أصلح املشكلة مث خلق مشاكل أكرب على املدى الطويل. 
عالوة على ذلك، متيل مجيع األنظمة االستبدادية اليت تستخدم هذه األساليب إىل االستمرار يف 
استخدامها واستخدامها حىت تصبح املستفيدة الوحيدة. واجلماعة احلاكمة تضيق وتضيق. النخبة 
تصبح أصغر وأضيق. ُتستبعد جمموعات املصاحل من السلطة وقدرهتا على االستمرار يف التمتع بثمار 
النظام. ويزداد االستياء. وهذا هو الوضع الذي لدينا يف روسيا مكان عالق. مت إنقاذها إىل حد ما. 

مت إنقاذها أبساليب مل تكن مواتية للنجاح واالستقرار على املدى الطويل.
النمو االقتصادي عندما توىل بوتني منصبه  إليه هو نوع  ليكس فريدمان: اإلنقاذ املشار 

ألول مرة.
ستيفن كوتكني: كان لديهم 10 سنوات. كان لديهم عقد كامل مبتوسط   سبعة ابملائة منو 

سنوايً، وهو ما كان ظاهرة .
ليكس فريدمان: إذن، النمو األويل، هل تعتقد أن بوتني يستحق بعض الفضل يف ذلك؟

ستيفن كوتكني: نعم، إنه فعل ذلك، ألنه قدم بعض إجراءات التحرير املهمة. لقد خفض 
الضرائب. مسح بشراء األراضي وبيعها. قام بتحرير العديد من جماالت االقتصاد، وابلتايل كان هناك 
نوع من انفجار رايدة األعمال الذي كان يُعزى جزئياً إىل سياسة احلكومة خالل فرتة واليته األوىل، 

ولكنه أيضاً كان يعزز سلطته السياسية.
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وكما قلت، األساليب اليت استخدمها بشكل عام على املدى الطويل مل تكن قادرة على 
االستمرار يف احلفاظ على هذا النجاح. ابإلضافة إىل ذلك، علينا أن نتذكر أن الصني لعبت دوراً 
كبرياً حقاً يف جناح روسيا يف أول فرتتني من رائسة بوتني بسبب النمو اهلائل للصني. أوجد طلباً 
ال يشبع تقريباً على كل شيء تقريباً كان االحتاد السوفييت ينتج عنه، لذلك كانت األمسدة تعين 
ملء املواد الكيميائية الفارغة واملعادن. كان لدى الصني طلب هنم )ال يشبع( على كل شيء أنتجه 

االحتاد السوفييت ذات يوم.
السوفيتية  احلقبة  أعادت صناعة  عام.  بشكل  العاملي  للطلب  العاملي  الصني  رفع  وابلتايل 
من املوت، وهكذا كان هناك شيء ما حدث، سقطت صناعة احلقبة السوفيتية من منحدر يف 
الكساد  الصناعي أكرب مما حدث يف فرتة  التصنيع واإلنتاج  التسعينيات. كان هناك اخنفاض يف 
الكبري يف الوالايت املتحدة. لكن الكثري من ذلك ظهر عرب اإلنرتنت يف العقد األول من القرن 
احلادي والعشرين وكان لذلك عالقة ابلنمو اهلائل الذي تشهده الصني. مل تكن التجارة بني الصني 

وروسيا مباشرة دائماً، لذلك كان هذا أتثرياً غري مباشر.
لكن رفع األسعار العاملية للسلع واملنتجات، نوع املنتجات ذات القيمة املنخفضة واملنخفضة 
يف التصنيع، وليس األشياء عالية اجلودة، ولكْن أقل، واألشياء مثل الصلب أو احلديد أو األمسنت 
أو األمسدة حيث القيمة املضافة ليست مذهلة، ولكن مع ذلك، اليت دمرهتا التسعينيات. وبعد 
القيام بذلك مبجرد أن تتمكن من إعادة  السوفيايت، عاد هذا إىل احلياة. اآلن، ميكنك  االهنيار 

صناعة احلقبة السوفيتية إىل احلياة مرة واحدة. وحدث ذلك خالل والييت بوتني.
ابإلضافة إىل سياسات التحرير اليت حفزت رايدة األعمال وبعض األعمال التجارية الصغرية 
واملتوسطة، فقد أدى اهنيار الروبل يف عام 1980، مما جعل املنتجات الروسية أرخص بكثري يف 
اخلارج وجعل الواردات أكثر تكلفة، كما سّهل اإلنعاش وإحياء التصنيع احمللي. لذلك اجتمع كل 
هذا يف تلك السنوات العشر املذهلة، سبعة يف املِائة على متوسط   النمو االقتصادي، وعالوة على 
ذلك، منت أجور الناس بعد التضخم، ومنا دخلهم املتاح أكثر من منو الناتج احمللي اإلمجايل. لذا 
فإن الدخل املتاح بعد التضخم، وهو الدخل احلقيقي، كان ينمو أكثر من سبعة يف املِائة، ويف بعض 
احلاالت 10 يف املِائة يف السنة. لذلك كان هناك ازدهار وشعر به الشعب الروسي. وقد حدث 
ذلك خالل والييت بوتني األولني. وكان الناس ممتنني، عن حق، لذلك. وأولئك الذين ال يريدون 
منح االئتمان لبوتني مينحون أسعار النفط كل الفضل. لكين ال أعتقد أن أسعار النفط ميكن أن 
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تفسر ذلك. هذا ال يعين أن هذا كان مستداماً على املدى الطويل.
ليكس فريدمان:  كما تعلمون، احتفظ ستالني ابلسلطة ملدة 30 عاماً، دعنا نقول. لقد 
ذكرت ذلك إبجياز كسؤال. هل سيتمكن بوتني من حتطيم هذا الرقم القياسي ليحطم ذلك؟ هل 

ميكنك التحدث عن إحساسك هل من املمكن أن حيتفظ بوتني ابلسلطة هلذا النوع من الوقت؟
ستيفن كوتكني: دعوان أنمل ال. دعوان أنمل أال يكون ذلك من أجل روسيا. الروس هم 
الضحااي الرئيسيون لسلطة الرئيس بوتني. إهنم ليسوا أوكرانيني، على الرغم من أن أوكرانيا عانت 
ليسوا أمريكيني. إهنم روس. عالوة على ذلك، فقدت  إىل حد ما بسبب تصرفات بوتني وأهنم 
روسيا قدراً  كبرياً من املواهب البشرية، نعم، غادر ماليني وماليني األشخاص روسيا منذ عام واحد 
وتسعني. بشكل عام، غادر ما بني مخسة إىل عشرة ماليني شخص البالد وهم خارج حدود االحتاد 

السوفييت السابق. لذلك غادروا الفضاء السوفييت ابلكامل.
عالوة على ذلك، فإن األشخاص الذين غادروا ليسوا الفقراء. إهنم ليسوا غري املتعلمني. 
إهنم ليسوا الفاشلني. األشخاص الذين غادروا هم األجزاء األكثر ديناميكية من السكان، واألفضل 
منها روسيا هي ظاهرة  اليت عانت  البشري  املال  فإن خسارة رأس  لذا  األعمال.  تعليماً، ورايدة 
استثنائية. ويف الواقع، هنا حيث جنلس يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، لدينا أمثلة ألشخاص 
معهد  إىل  للحضور  روسيا  وغادروا  للتكنولوجيا  ماساتشوستس  ملعهد  يكفي  مبا  جيداً  مؤهلني 

ماساتشوستس للتكنولوجيا.
ليكس فريدمان: أنت تنظر إىل واحد منهم. واآلخرون من أمثايل غرُي مرحب هبم هناك 

اآلن، ألست كذلك؟
ستيفن كوتكني: ال أنت لست مرحباً بك يف ظل النظام احلايل، كانت خسارة كبرية لروسيا 
إذا كنت وطنياً، ولكن ليس من وجهة نظر نظام بوتني. نعم، جيب أن يؤدي ذلك أيضاً إىل عوامل 
يف الشعبية إذا غادر األشخاص الذين ال حيبونك. إهنم ليسوا هناك للشكوى واالحتجاج والتصويت 
ضدك، وابلتايل فإن معارضتك ترفض عندما تسمح هلم ابملغادرة. ومع ذلك، فهو مكلف للغاية من 
حيث رأس املال البشري، ونزيف هذا القدر الكبري من رأس املال البشري يضر نفسه. وقد رأيناها 
تتسارع. لقد كانت مرتفعة ابلفعل، لكننا رأيناها تتسارع يف السنوات السبع إىل الثماين األخرية من 
حكم الرئيس بوتني. وهؤالء األشخاص لن يعودوا مبحض إرادهتم، لكن حىت لو أرادوا العودة، كما 

قلت للتو، فسيكونون غرَي مرحٍب هبم.
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هذه تكلفة كبرية لدفع مثن هذا النظام. وهكذا، مهما كانت الفوائد اليت قد مينحها هذا 
النظام أو ال يقدمها للبلد، فإن العيوب، واجلانب السليب، والتكاليف ابهظة أيضاً. لذلك ال نريد 
بقاء بوتني يف السلطة مثلما استمر ستالني. سيكون من األفضل لو كانت روسيا قادرة على اختيار 
زعيم جديد. يتكهن كثري من الناس أبن الرئيس بوتني سيَعنيِّ خلفاً له ابلطريقة اليت عنيَّ فيها يلتسني 

بوتني خلفاً له يف قوة الرئيس بوريس يلتسني.
وبعد ذلك سيرتك بوتني املنصة ويسمح للخليفة بتويل زمام األمور. قد يبدو هذا كحل جيد، 
لكن مرة أخرى، لسنا حباجة إىل نظام ميكنك من خالله البقاء ألطول فرتة ممكنة، مث مرشح منه 
سيتوىل املسؤولية. حنن حباجة إىل نظام لديه نوع من اآلليات التصحيحية اليت متتلكها الدميقراطيات 
واألسواق جنباً إىل جنب مع سيادة القانون. اآللية التصحيحية مهمة حقاً ألن مجيع القادة يرتكبون 

أخطاء. ولكن عندما ال تستطيع تصحيح األخطاء، تتضاعف األخطاء.
سنوات  يستمر  أن  ميكن  جيدة.  بصحة  يتمتع  أنه  ويبدو  جيداً،  بوتني  يكون  أن  ميكن 
متوقعة  غري  وختلق ظروفاً  أحياانً  تتدخل  األحداث  التنبؤ ألن  الصعب  من  مثل ستالني.  عديدة 
ويتم اإلطاحة ابلقادة أو يتعرضون لنوبة قلبية أو أي شيء آخر. هناك مترد يف القصر حيث حياول 
القادة الطموحون من الداخل ألسباب القوة الشخصية والوطنية إبعاد زعيم مسّن. هناك العديد 
من السيناريوهات اليت مل يستطع فيها بوتني الصمود طوياًل. لكن لسوء احلظ اآلن ميكنك أيضاً 
أن تتخيل أنه حيتمل أن يدوم كل هذا الوقت، وهو، كما قلت، ليس نتيجة. إذا كنت وطنياً بشأن 

عدم وجود نتيجة لروسيا، فستتمىن أن تكون الدولة بعد ذلك جيدة.
ليكس فريدمان: اعتقد أنَّه سؤال صعب جداً لكن ما تشعر به عملياً هو اخلروج من نظام 
بوتني كوسيلة للخروج من الفساد الذي يكمن وراء الدولة بعمق، إذا نظرت من منظور اترخيي، هل 
الثورة مطلوبة؟ هل بعض العنف مطلوب؟ هل شكل من أشكال العنف داخل الدولة أم خارجها؟ 
هل ترى قائداً ملهماً يستطيع التدخل وجلب أو إحضار الدميقراطية ونوع من العامل احلر إىل روسيا؟

مع  متوسط    دخل  ذات  دولة  إهنا  فاشلة.  دولة  ليست  روسيا  فإن  لذا  ستيفن كوتكني: 
إمكاانت هائلة وقد أثبتت عدة مرات يف املاضي أنه عندما تسري بطريقة سيئة، ميكنها أيضاً ان 
تعكس مسارها. عالوة على ذلك، اندراً ما يكون العنف حاًل على اإلطالق. قد ُيكَسر االجتاُه 
احلايل، لكْن من النادر أن ينتج العنف نتيجة غري عنيفة ومستدامة وإجيابية. حيدث ذلك، لكنه 
ال حيدث كثرياً. االضطراابت اجملتمعية. ال تُعدُّ دائماً وسيلًة إلضفاء الطابع املؤسسي على طريق 
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أفضل للمضي قدماً، ألنك حباجة إىل مؤسسات، وميكن للناس االحتجاج كما فعلوا يف مجيع أحناء 
الشرق األوسط، ومل تؤدِّ االحتجاجات ابلضرورة إىل أنظمة أفضل، املؤسسات املوحدة قفزة هائلة 

وليست خطوة صغرية.
ما حنتاجه وما نراه من التاريخ يف مثل هذه املواقف. هي جمموعة داخل هياكل السلطة، وهي 
وطنية ترى األمور تتدهور، وهذا يعين أهنا ترى أن األمور ال تتطور مقارنة ابلدول اجملاورة، مقارنة 
ابلدول األكثر ثراًء، مقارنة ابلدول األكثر جناحاً. وهم يريدون تغيري مسار روسيا، وإذا استطاعوا، 
بطريقة ائتالفية. قم إبلغاء النظام احلايل لرتتيب جديد لتقاسم السلطة، والذي قد يكون حمبطاً مرة 

أخرى ألنه ال ميكنك إجراء تغيريات على الفور.
ال ميكنك فعل األشياء بني عشية وضحاها. لكن هذا هو بيت القصيد. القيود املفروضة 
على قدرتك على تغيري كل شيء على الفور وفرض التغيري بني عشية وضحاها هو ما يؤدي إىل 
التغيري. لذا فإن روسيا حباجة إىل  النجاح على املدى الطويل، على األرجح. هذه هي استدامة 
مؤسسات أقوى. إهنا حباجة إىل نظام حماكم وإىل مؤسسات دميقراطية. إهنا حتتاج إىل أسواق مفتوحة 
وديناميكية عاملة بداًل من االحتكارات. حتتاج إىل اجلدارة والبنوك ملنح القروض على أساس خطط 

العمل، وليس على أساس املعايري السياسية أو الرشوة الفاسدة أو أايً كان ما قد يكون.
لذلك حتتاج روسيا إىل هذا النوع من املؤسسات العاملة اليت تستغرق وقتاً، وتكون بطيئة يف 
بعض األحيان، وال تؤدي إىل حتول ثوري، ولكنها تؤدي إىل منو مستدام على املدى الطويل دون 
اضطراابت، وبدون عنف، ودون الدخول يف موقف حتتاج فيه فجأة معجزة مرة أخرى يف كل مرة 
يبدو أن روسيا حباجة إىل معجزة. وهذه هي املشكلة. لن يكون احلل حباجة إىل معجزة. اآلن، بعد 
قويل هذا، فإن اإلمكاانت موجودة. احلضارة اليت نسميها روسيا مثرية لإلعجاب بشكل مذهل.   
عامليَة املستوى. إهنا قوة عظيمة. إهنا ليست قوة عظمى  لقد قدمْت ثقافًة عاملية وعلوماً 
ذات قاعدة قوية يف الوقت احلايل، لكنها مع ذلك قوة عظمى تعمل يف العامل. لذلك لن أستخف 
بقدرات روسيا هنا ولن أشطب روسيا. ال أراه يف ظل النظام احلايل جتديداً للبالد. ولكن إذا كان 
إبمكاننا أن حنصل من داخل النظام والتطور بداًل من ثورة يف اجتاه إجيايب ورمبا حنصل على شخصية 

جورج واشنطن قوية مبا يكفي لدفع املؤسسات بداًل من الشخصية.
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املمتع  من  فسيكون  معني،  فرد  أسأل عن  أن  إذا كان إبمكاين  لذلك  فريدمان:  ليكس 
احلصول على تعليقك. ولكن أيضاً بصفيت ممثاًل للقادة احملتملني، أان فقط يف حديث البودكاست 
هنا مع غاري كاسباروف، الذي لست متأكداً مما إذا كنت على دراية مبا يفعله. لذا إىل جانب 
كونه العَب شطرنج من الطراز العاملي، فهو أيضاً انشط صريح جداً، نوعاً ما يرى بوتني حقاً ينظر 
إىل بوتني على أنه عدو للعامل احلر، والدميقراطية، واحلكومة املتوازنة يف روسيا. ما رأيك يف أشخاص 
مثله على وجه التحديد أو أشخاص مثله حياولون كقادة التدخل، والرتشح ملنصب الرئيس ليكون 

رمزاً لفصل جديد يف مستقبل روسيا؟
ستيفن كوتكني: لذلك حنن لسنا حباجة إىل أفراد، فبعض األفراد مثريون لإلعجاب للغاية. 
ولديهم الشجاعة وحيتجون وينتقدون وينظمون، حنتاج إىل مؤسسات، حنتاج إىل دوما أو برملان 
السلطات، تكون  أنه حيثما يوجد فصل بني  يعين  يعمل. وهذا  نظام قضائي  يعمل، حنتاج إىل 
اخلدمة املدنية حمايدة ومهنية. قضاء حمايد ومهين. هذه هي األشياء اليت حتتاجها روسيا. من النادر 

أن حتصل على ذلك من فرد، مهما كان مثرياً لإلعجاب، أليس كذلك؟
كان لدينا أندريه ساخاروف. الذي كان فرداً غرَي عادي. الذي طور القنبلة اهليدروجينية يف 
ظل النظام السوفييت كان فيزايئياً عاملياً. مث انزعج من كيفية استخدام معرفته العلمية وإجنازاته العلمية 
ومترده يف حماولة لوضع حدود وقيود وحضارة حدود وقيود إنسانية على بعض اآلاثر املرتتبة على 
علمه االستثنائي. لكن سوكولوف، حىت لو كان قد أصبح زعيماً للبالد، وهو ما مل يصبح كذلك، 

فقد كان أكثر من زعيم أخالقي أو روحي.
ما زالت ال متنحك سلطة قضائية. ما زالت ال متنحك خدمة مدنية. ما زالت ال متنحك 
دوما، برملاانً فاعاًل. أنت حباجة إىل زعيم يف حتالف مع قادة آخرين يف جمموعة من القادة، وجمموعة 
كاملة، وجيب أن يتم تقسيمهم قلياًل حىت ال يتمكن أي منهم من تدمري كل اآلخرين. وعليهم 
أن يهتموا إبنشاء املؤسسات، وليس فقط أو يف الغالب يف قوهتم الشخصية. ولذا ليس لدي أي 
اعرتاض على األفراد البارزين والعمل الذي يقومون به، لكنين أفكر يف املنهج املؤسسايت وهم حباجة 

إىل التفكري هبذه الطريقة أيضاً من أجل أن يكونوا انجحني.
ليكس فريدمان: لذا إذا رجعنا إىل أصداء ذلك بعد الثورة الروسية مع ستالني، مع لينني 
الطريقة،  وبنفس  الناس،   من  جمموعة  هناك  لكن كان  ذلك،  تصحيح  ميكنك  فرمبا  وستالني، 
يتطلعون إىل إنشاء مؤسسات مت بناؤها بشكل مجيل حول أيديولوجية يعتقدون أهنا جيدة للعامل. 
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لذا نوعاً ما إعادة تلك الفكرة عما نتحدث عنه، وما حتتاجه روسيا اآلن، هل ميكنك ذلك؟
ابدئ ذي بدء، لقد وصفت فكرة رائعة، وهو أمر مذهل التفكري فيه، ميكن القول إن القوة 
املرتاكمة عند ستالني أكثر من أي رجل يف التاريخ. أشياء مثرية لالهتمام جيب التفكري فيها، ولكن 
هل ميكنك أن ختربان عن رحلته للحصول على تلك القوة بعد الثورة الروسية؟ كيف ميكن أن يكون 
ذلك صدى للنقاش احلايل حول املؤسسات وما إىل ذلك؟ وبشكل عام، أعتقد أن القصة رائعة 

عن كيفية متكن رجل ما من احلصول على قوة أكرب من أي رجل آخر يف التاريخ.
ستيفن كوتكني: إهنا قصة رائعة، ليس ابلضرورة من وجهة نظر أخالقية، ولكن إذا كنت 
مهتماً ابلسلطة ابلتأكيد فهي رائعة، فهي قصة ال تصدق. لذلك علينا أن نتذكر أن ستالني هو 
أيضاً نتاج للظروف، وليس دافعه الفردي فقط، وهو دافع كان قوايً جداً. لكن على سبيل املثال، 
أدت احلرب العاملية األوىل إىل كسر النظام الصهيوين  والنظام القيصري والدولة الروسية اإلمربايلية. 
ال يشارك ستالني على اإلطالق يف احلرب العاملية األوىل. أمضى احلرب العاملية األوىل يف املنفى 
يف سيبرياي حىت سقوط احلكم املطلق القيصري يف فرباير 1917. يعيش ستالني يف املنفى يف شرق 

سيبرياي. إنه قادر فقط على مغادرة شرق سيبرياي عندما يسقط هذا النظام.
مل يقاتل أبداً يف احلرب العاملية األوىل. مت استدعاؤه لفرتة وجيزة قرب هناية احلرب ومت استبعاده 
من التجنيد بسبب التشوهات/العاهات اجلسدية، وتستمر احلرب بعد اإلطاحة بنظام القيصر يف 
العاصمة وحدثت ثورة. تستمر احلرب وتلك احلرب تطرف بشدة. يبدأ الفالحون ابالستيالء على 
األرض بعد سقوط القيصر. لقد دمر الفالحون جزءاً  كبرياً من طبقة النبالء، وبشكل أساسي ليس 
لستالني عالقة بذلك، فلديهم ثورهتم اخلاصة، واالستيالء على األرض ليس مبوجب القانون، ولكن 
يف الواقع، حبكم األمر الواقع، ليس جمرد ملكية لألرض. إذن، هناك ابلفعل هذه العمليات الكبرية 

اجلارية اليت كان ستالني على قيد احلياة خالهلا، ولكن ليس قائداً هلا.
شخصية  حول  الناس  من  جداً  صغرية  جمموعة  أن  وهو  احتمااًل،  األكثر  الشيء  حيدث 
فالدميري لينني تعلن أهنا استولت على السلطة. اآلن، حبلول هذا الوقت من أكتوبر 1917، فشلت 
احلكومة اليت حلت حمل القيصر، ما يسمى ابحلكومة املؤقتة. وابلتايل ليس هناك الكثري من السلطة 
لالستيالء عليها من احلكومة املؤقتة، ما يفعله لينني هو قيامه ابنقالب على اليسار، أي سوفييتات 
أو جمالس، كما نسميها، ابللغة اإلجنليزية، واليت متثل قوة الشعوب أو اجلماهري املشاركة يف السياسة، 
وهي نوع من الدميقراطية الشعبية الراديكالية حتظى بشعبية كبرية يف مجيع أحناء البالد وال تسيطر 
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عليها أي جمموعة واحدة، ولكنها يف الغالب اشرتاكية أو يسارية يف الغالب.
الرغم من  الغالب. على  انتخاابت حرة ونزيهة يف  انتخاابت خالل احلرب،  لديها  روسيا 
احلرب يف هناية القرن التاسع عشر والسابع عشر يف ديسمرب 1917 ابإلضافة إىل تصويت البالد 
لالشرتاكية بشكل أو آبخر، فقد كانت املعركة حول تعريف االشرتاكية ومن كان له احلق يف املشاركة 

يف تعريف االشرتاكية، وليس فقط ما سيكون كذلك، ولكن من له احلق يف اختاذ القرار.
لذلك هناك انقالب قامت به جمموعة لينني املعروفة ابلبالشفة ضد كل االشرتاكيني اآلخرين. 
وهكذا يعلن لينني االستيالء على السلطة حيث فشلت احلكومة القدمية يف سلطة الشعب. اجملالس 
املعروفة ابسم السوفييتات ستحل حملها ولينني يستويل على السلطة ابسم السوفييتات. إذن فهو 
انقالب على اليسار، على بقية اليسار، وليس ضد احلكومة املؤقتة اليت حلت حمل القيصر، واليت 
لينني يف هذا االستيالء  السلطة مع  الوصول إىل  فشلت ابلفعل. وهكذا فإن ستالني قادر على 
اجملنون على السلطة من اليسار ضد بقية اليسار يف أكتوبر 1917، واليت نعرف أهنا ثورة أكتوبر. 
بعد  أكتوبر حدثت  ثورة  اآلخرين،  املؤرخني  من  العديد  يسميه  أكتوبر، كما  انقالب  أمسي  وأان 

االستيالء على السلطة.
املثري يف هذه احللقة هو أن اليساريني الذين استولوا على السلطة ابسم السوفييت، ابسم 
اجلماهري، ابسم سلطة الشعب، حيتفظون بسيطرهتم مرات عديدة يف التاريخ . هناك استيالء اليسار 
على السلطة وهم يفشلون. إهنم ينهارون. يتم تطهريهم من قبل اجليش أو ما نسميه قوى النظام من 
قبل القوى املعادية للثورة. ثورة لينني بل ابنقالب لينني. إنه قادر على اإلمساك ابلسلطة وليس جمرد 
االستيالء على السلطة. ينتصرون يف حرب أهلية. وهم حمصنون يف قلب البالد ابلفعل حبلول عام 
1921، ستالني هو جزء من تلك اجملموعة. لينني حيتاج إىل شخص ما ليدير هذا النظام اجلديد من 
النوع الشجاع اجلذاب، لينني هو الزعيم، الزعيم بال منازع يف احلزب البلشفي، الذي غري امسه إىل 
الشيوعيني يف عام 1918، جعل ستالني األمنَي العام للحزب الشيوعي. لقد أنشأ منصباً جديداً مل 
يكن موجوداً من قبل، نوعاً من املدير السياسي اليومي، ساعده األمين، ليس ألن لينني يتطلع إىل 
استبدال نفسه، إنه يتطلع إىل إضفاء الطابع املؤسسي على زميل مساعد، رجل اليد اليمىن. فعل 

هذا يف ربيع عام 1922.
مسُِّي ستالني هبذا املنصب، الذي أوجده لينني صراحة. لذلك كان هناك انقالب على اليسار. 
بقية االشرتاكيني والفوضويني  السلطة ضد  البالشفة شيوعيني، فقد استوىل على  حيث سيصبح 
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واليسار أبكمله، مث هناك إضفاء الطابع املؤسسي على منصب يُعرف ابسم السكرتري العام للحزب 
الشيوعي، الرجل األمين،بعد أقل من ستة أسابيع، من لينني. لقد أنشأ هذا املنصب ونصب ستالني. 
لينني يصاب جبلطة دماغية. وسكتة دماغية كبرية. وال يعود حقاً كحاكم كامل إىل السلطة قبل أن 
ميوت جبلطة رابعة يف يناير 1924. لذلك مت إنشاء مركز لستالني لتشغيل األشياء نيابة عن لينني 
مث أصيب لينني جبلطة دماغية. وهكذا يشغل ستالني اآلن هذا املنصب اجلديد، األمني العام، لكنه 
اليد اليمىن لشخص مل يعد ميارس السيطرة اليومية على الشؤون، مث يستخدم ستالني هذا املنصب 

اجلديد إلنشاء ديكتاتورية شخصية داخل الديكتاتورية البلشفية، وهي قصة رائعة حقاً.
ليكس فريدمان: فهل هناك أي شيء شنيع بشأن أي مما وصفته للتو؟ يبدو من املريح أن 
املناصب اليت مت إنشاؤها لستالني فقط، كان هناك عدد قليل من األشخاص الالمعني اآلخرين، 
أثناء اختيار ستالني. ملاذا مرض لينني  وميكن القول إهنم أكثر ذكاًء، وستالني ابلقرب من لينني 
وفجأة؟ رمبا يكون سؤااًل آتمرايً، لكن هل هناك أي شيء شائن يف أي من هذا املسار التارخيي 

للسلطة الذي اختذه ستالني يف خلق الديكتاتورية الشخصية؟
التاريخ مليء ابلطوارئ واملفاجأة بعد حدوث شيء ما. نعتقد  ستيفن كوتكني: لذا فإن 
مجيعاً أنه أمر ال مفر منه. كان جيب أن حيدث هبذه الطريقة. كان كل شيء يؤدي إىل ذلك. لذلك 
استوىل هتلر على السلطة يف أملانيا عام 1933. وأضفى الطابع املؤسسي على النظام النازي من 
خالل العديد من حتركاته بعد تعيينه مستشاراً. وهكذا يصبح التاريخ األملاين كله قصة صعود النازيني 
إىل السلطة وصعود هتلر إىل السلطة. كل اجتاه أو مسار متجه لتلك النتيجة. األشياء اليت ال تبدو 
مرتبطة هبذه النتيجة فجأة تنحرف يف هذا االجتاه. ومل يـَُعْد يتم فحص مجيع االجتاهات اليت كانت 

مستمرة ألهنا مل تؤدِّ إىل تلك النتيجة.
لكْن أصبح هتلر مستشاراً  ألملانيا يف عام 1933 مل يكن حتمياً. كانت مشروطة. ُعرض 
عليه املنصب من قبل احملافظني التقليديني. إنه جزء من اليمني الراديكايل يف اليمني التقليدي، عينه 
مستشاراً. مل يفز احلزب النازي مطلقاً يف انتخاابت كانت حرة ونزيهة قبل وصول هتلر إىل السلطة، 

ويف الواقع، تراجعت أصواته عشية أن يصبح هتلر مستشاراً ابلنسبة لالنتخاابت السابقة.
لذلك هناك طوارئ يف التاريخ. وكذلك مرض لينني، جلطته. املشاكل العصبية والدم اليت 
كان يعاين منها مل يكن جزءاً خمططاً يف التاريخ. بعبارة أخرى، إذا كان لينني شخصية أكثر صحة، 
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فرمبا مل يصبح ستالني أبداً هو ستالني الذي نعرفه. هذا ال يعين أن كل التاريخ هو عرضي، فقط 
أننا حباجة إىل االرتباط ابلعوامل اهليكلية األكرب، ابلعوامل العرضية. ملاذا اختار لينني ستالني؟ كان 

ستالني منظماً فعااًل للغاية وكان املنصب موقفاً تنظيميًا
كان ميكن لستالني إجناز األمور. كان يقوم بتنفيذ املهام مهما كانت صعبة. مل يكن ليشتكي 
من أنه كان عماًل شاقاً أو كثرياً من العمل. هلذا اختار لينني ستالني، من بني خيارات أخرى، مل 
يكن ستالني مييل إىل إضفاء الطابع األنثوي والكحول وجتاهل مسؤولياته، ألنه اعتقد أن ستالني 
كان اخليار األفضل . مرة أخرى، مل يكن خيتار خليفته ألنه مل يكن يعلم أنه سيصاب هبذه السكتة 
الدماغية. كان لينني يعاين من بعض األمراض اخلطرية. مل يكن قد أصيب جبلطة دماغية من قبل، 
لذلك مت االختيار بناًء على مهارات ستالني التنظيمية. ضد اآلخرين الذين كانوا يف النظام، ميكنهم 
اآلن رؤية أكثر ذكاًء من ستالني، لكنه كان أكثر فاعلية وأان لست متأكداً من أهنم كانوا ابرعني 

للغاية.
ليكس فريدمان: حسناً، لقد كان مؤهاًل بشكل استثنائي، يف الواقع، يف مهام إدارة احلكومة 

التنفيذية. من كونه ديكتاتوراً ؟
ستيفن كوتكني: نعم، لقد تبني أنه ابرع جداً يف كونه ديكتاتوراً. نعم. وهكذا إذا كان لينني 
نعم، ميكنك احلصول  قبل اآلخرين.  من  قد اختاره ومل يكن جيداً جداً. كان سيتم دفعه جانباً 
على منصب ابلصدفة. ميكن تسميتك ألنك صديق أو قريب لشخص ما، ولكن لتحتفظ هبذا 
املنصب، يف ظروف صعبة مث تبين قوة عظمى بشكل فعال على كل هذه الدماء، جيب أن تكون 

ماهراً بطريقة ما.  
ال ميكن أن يكون جمرد احلادث أو الصدفة هو الذي أوصلك إىل السلطة، ألنه إذا أوصلك 
حادث إىل السلطة، فلن يستمر. متاماً كما اكتشفنا مع بوتني، كان لديه بعض الصفات اليت مل 
نتنبأ هبا يف البداية. وكان قادراً على االحتفاظ ابلسلطة، ومل يقتصر األمر على تسميته حىت اآلن. 
املرتبة.  لن أضعهم يف نفس  للغاية.  أنظمة خمتلفة  للغاية. هذه  بوتني وستالني شخصان خمتلفان 
وجهة نظري ليست أن أحدمها يشبه اآلخر. نقطيت هي أنه عندما يصل الناس إىل السلطة ألسباب 
طارئة، فإهنم ال يبقون يف السلطة ما مل يكونوا قادرين على إدارهتا. ومتكن ستالني من بناء ديكتاتورية 
شخصية داخل تلك الديكتاتورية. كان ماكراً. كان قاسياً وكان مدمناً على العمل. كان جمتهداً 
جداً. كان لديه ذاكرة هائلة. وبذلك يتذكر أمساء الناس ووجوههم وأحداثهم. وكان هذا مفيداً جداً 
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له ألنه بىن اآللة اليت أصبحت الدولة السوفيتية والبريوقراطية.
ليكس فريدمان: أحد األشياء اليت رمبا ميكنك تصحيحها إذا كنت خمطئاً، لقد جعلتين 
أدرك أن هذا مل يكن نوعاً من الشخصية املتالعبة اليت حتاول اكتساب املزيد من القوة فقط من 
خالل نوع من الصورة الشريرة لشخص ما. لكنه كان يؤمن حقاً ابلشيوعية. أنت تعرف، بقدر ما 
أستطيع أن أفهم، مرة أخرى، ميكنك تصحيح ما إذا كنت خمطئاً، لكنه أراد بناء عامل أفضل ابلبناء 
من خالل غرس الشيوعية يف البالد ورمبا يف العامل أبسره. لذلك رمبا يكون سؤايل هو، ما هو الدور 
الذي تلعبه الشيوعية كفكرة، كأيديولوجيا يف كل هذا، يف صعوده إىل السلطة، يف الناس يف ذلك 

الوقت، يف الشعب الروسي؟ يف الواقع، يف القرن العشرين أبكمله؟
أيضاً  وهذا مهم جداً. كان  أنت على حق. كان ستالني مؤمناً حقيقياً  ستيفن كوتكني: 
جائعاً للسلطة والسلطة الشخصية. ولكن كما قلت، وليس فقط من أجل السلطة. كان مهتماً 
بتفعيل الشيوعية يف الواقع وأيضاً يف بناء دولة قوية. لقد كان رجل دولة، وهي دولة روسية تقليدية 
ابملعىن اإلمرباطوري، وقد أكسبه ذلك الكثري من األتباع. إهنم كانوا يعرفون أنه كان نواة صلبة، 
وإن الشيوعيني يؤمنون حقاً أبن الشيوعية أكسبته الكثري من األتباع بني الشيوعيني. كما أنه كان 
مدافعاً صلباً عن مصاحل الدولة الروسية اآلن يف املظهر السوفييت أكسبته الكثري من األتباع. يف 
بعض األحيان تداخلت تلك اجلماعات مع الشيوعيني والوطنيني الروس، وأحياانً كانت جمموعات 

خمتلفة متاماً .
لكْن كالمها شاركا يف اإلعجاب لتفاين ستالني لتلك األهداف وقدراته على تفعيلها. ولذا 
من املهم جداً أن نفهم أنه مهما كان متعطشاً جداً للسلطة، فإنه كان مدفوعاً أيضاً ابملثل العليا. 
اآلن، ال أعتقد ابلضرورة أن كل شخص من حول ستالني يتشارك يف تلك املثل  . علينا أن نكون 
حريصني على أال جنعل كل شخص مؤمناً شيوعياً حقيقياً، وأال جنعل اجلميع وطنياً روسياً عظيماً .

لكنها كانت عوامل جذب واسعة االنتشار وقوية لكثري من الناس. وابلتايل فإن قدرة ستالني 
على التواصل مع الناس، أولئك الذين كرَّسهم لتلك املساعي وقدرته على الدفع حنوهم كانت جزءاً 
من جاذبيته. ومع ذلك، فقد جلأ أيضاً إىل التالعب. كما جلأ إىل العنف والكذب واالفرتاء على 
اآلخرين. لقد قام بتخريب املنافسني احملتملني. لقد استخدم كل طريقة خمادعة لبناء ديكتاتوريته 

الشخصية. اآلن، برر ذلك، كما قلت، من خالل مناشدات الشيوعية والسوفييت.
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ليكس فريدمان: لنفسه أيضاً ؟
ستيفن كوتكني: لنفسه ولآلخرين. وهكذا برَّر ذلك يف عقله ولآلخرين. لكْن ابلتأكيد أي 
وسيلة عنده صحيحة. حيث كانت مقبولة عنده لتحقيق هذه الغاايت. وربط بني قوته الشخصية 
والشيوعية واجملد الروسي يف العامل. لذلك شعر أنه الشخص الوحيد الذي ميكن الوثوق به، والذي 
ميكن االعتماد عليه لبناء هذه األشياء. اآلن، نعيد أنفسنا إىل تلك الفرتة الزمنية. كان الكساد 
االقتصادي الكبري فرتة صعبة للغاية ابلنسبة للنظام الرأمسايل. كان هناك بطالة مجاعية، الكثري من 

املشقة، فاشية، انزية، الياابن اإلمرباطورية.
كان هناك الكثري من اجلمعيات اليت كانت سلبية مع نوع النظام الرأمسايل الذي مل يكن ِمائة 
ابملِائة، وليس مرتابطاً، ولكن كان لديه الكثري من التجسد االستبدادي. كانت هناك مستعمرات 
إمربايلية حىت إنَّ الدول الرأمسالية ذات سيادة القانون الدميقراطية كانت حتت حكمها مستعمرات 
الفرتة  الرأمسالية وواقعها خالل تلك  لذا فإن صورة  القانون.  غري دميقراطية وغري خاضعة لسيادة 
الزمنية بني احلرب العاملية األوىل واحلرب العاملية الثانية كانت خمتلفة متاماً عما ستكون عليه الحقاً. 
وهكذا يف تلك الفرتة الزمنية، يف تلك الفرتة ما بني احلربني، بعد احلرب العاملية األوىل، قبل احلرب 

العاملية الثانية، كان للشيوعية بعض اجلاذبية.
داخل االحتاد السوفيايت، ابلتأكيد، ولكن حىت خارج االحتاد السوفييت، ألن صورة الرأمسالية 
وواقعها خيب آمال الكثري من الناس. اآلن، يف النهاية، كانت الشيوعية أسوأ بكثري، العديد من 
الضحااي. والنظام، ابلطبع، سينهار من الداخل يف النهاية. لكن مع ذلك، كانت هناك مشاكل 
حقيقية حاولت الشيوعية معاجلتها. مل حتل تلك املشاكل. مل يكن حاًل، لكنه مل أيت من فراغ. 

خرج من سياق ذلك يف فرتة احلرب.
وهكذا فإن حكم ستالني، عّده البعض خياراً حمتماًل أفضل من اإلمربايلية والفاشية والكساد 
العظيم. كانوا خمطئني. اتضح أن ستالني مل يكن بدياًل أفضل لألسواق وامللكية اخلاصة وسيادة 
الثانية. بعد هزمية  العاملية  للناس إال بعد احلرب  القانون والدميقراطية. ومع ذلك، مل يتضح ذلك 
االستعمار يف مجيع  إهناء  الفاشية، وحدث  إيطاليا  وُهزمت  الياابنية،  اإلمرباطورية  ُهزمت  النازية، 
الفرتة من أواخر األربعينيات حىت  الوسطى يف  للطبقة  اقتصادي  العامل. وكان هناك ازدهار  أحناء 
السبعينيات، مما أّدى إىل خلق نوع من الطبقة املتوسطة اجلماعية يف العديد من اجملتمعات. وهكذا 

هنضت الرأمسالية من حتت األنقاض، وهذا غري لعبة ستالني والشيوعية.
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لوجود  يوجد سبب  فال  أفضل،  البديل  هذا  يكن  مل  وإذا  للرأمسالية.  بديل  هي  الشيوعية 
الشيوعية. لكْن إذا كانت الرائحة الكريهة للرأمسالية، وإذا كان لدى الناس رأي سيء، فإن النقد 
القوي للرأمسالية ميكن أن يلجأ إىل البدائل، وهذا نوع ما حدث مع حكم ستالني. لكن بعد احلرب 
العاملية الثانية، تغري السياق كثرياً. كانت الرأمسالية خمتلفة جداً، وأكثر جناحاً بكثري، ومل تكن الالعنف 
مقارنة مبا كانت عليه يف فرتة احلرب. وقد واجه االحتاد السوفييت وقتاً عصيباً يف التنافس ضد هذا 
السياق اجلديد. اآلن، اليوم، نرى بشكل مشابه أن صورة الرأمسالية وواقعيتها أمران مطروحان على 

السؤال مرة أخرى، األمر الذي يقود بعض الناس إىل إجياد إجابة يف االشرتاكية كبديل.
اليت  الطريقة  هي  هذه  للمقارنة.  مجيلة  ما صورة  نوعاً  لقد رمست  إذاً،  فريدمان:  ليكس 
نفكر هبا يف األيديولوجيات، ألن ما هو األفضل؟ هل تفصل يف ذهنك ُمُثل الشيوعية عن التطبيق 
الستاليين للشيوعية، ومرة   أخرى، بني الرأمسالية والتطبيق األمريكي للرأمسالية؟ وحنن ننظر اآلن إىل 
القرن احلادي والعشرين، حيث، فكرة االشرتاكية هي نظام سياسي حمتمل سنعمل يف ظله أو نظام 
اقتصادي يف الوالايت املتحدة، مث ظهرت مرة أخرى كفكرة. إذن كيف نفكر يف ذلك مرة أخرى 

يف القرن احلادي والعشرين حول هذه األفكار، األفكار األساسية للشيوعية، والرأمسالية؟
ستيفن كوتكني: لذلك يف املخطط املاركسي، كان هناك شيء يسمى اإلقطاع، والذي من 
املفرتض أن الربجوازية دمرت من قبل الربجوازية اليت خلقت الرأمسالية. وبعد ذلك كان من املفرتض 
أن تدمر الطبقة العاملة الرأمسالية وختلق االشرتاكية. لكن االشرتاكية مل تكن هي املرحلة النهائية. 
كانت املرحلة النهائية ستكون الشيوعية. هلذا السبب قام احلزب الشيوعي يف االحتاد السوفييت أواًل 
املرحلة  اللعبة. كانت  التالية كانت االشرتاكية وهناية  املرحلة  الرأمسالية.  ببناء االشرتاكية، متجاوزاً 

األخرية هي الشيوعية. لذا فإن نسختهم من االشرتاكية مشتقة من ماركس.
وجادل ماركس أبن املشكلة كانت إن الرأمسالية كانت مفيدة جداً لفرتة من الوقت. لقد أنتج 
ثروة أكرب وفرصة أكرب مما كان لدى اإلقطاع، لكنه جاء بعد ذلك خلدمة املصاحل الضيقة ملا يسمى 
ابلربجوازية أو الرأمساليني أنفسهم. وذلك من أجل اإلنسانية. كانت الطبقة العاملية، والطبقة العاملة 
حباجة إىل اإلطاحة ابلرأمسالية من أجل زايدة اإلنتاجية، وإنتاج ثروة أكرب للبشرية مجعاء لتزدهر 

وعلى مستوى أعلى. لذلك ال ميكن أن يكون لديك اشرتاكية إال إذا دمرت الرأمسالية.
برملاانت  أو  برملاانت  يسمى  ما  وال  خاصة،  ملكية  وال  أسواق،  وجود  عدم  يعين  وهذا 
املاركسي من خالل جتاوزها  املخطط  لديك االشرتاكية يف  إذاً  يُطلق عليها.  برجوازية، كما كان 
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إىل احلرية. قال إن هذا القضاء على األسواق  ابلقضاء على الرأمسالية. اآلن. دعا ماركس أيضاً 
وامللكية اخلاصة والسياسة الربجوازية سينتج عنه قدر أكرب من احلرية ابإلضافة إىل وفرة أكرب. ومع 
ذلك، ففي كل مكان مت جتريبه، كان ينتج عنه استبداد وعنف مجاعي وموت ونقص يف كل مكان 

متت جتربته. ليس هناك استثناء من الناحية التارخيية.
ولذا فهو ممتع للغاية. أصر ماركس على أنه جيب القضاء على الرأمسالية. ال ميكن أن يكون 
لديك أسواق. كانت األسواق فوضوية. كنت حباجة إىل التخطيط. ال ميكنك احلصول على طريقة 
توظيف العمالة املأجورة. كان ذلك عبودية األجر. ال ميكن أن يكون لديك ملكية خاصة ألن 

ذلك كان شكاًل من أشكال السرقة.
إذن يف املخطط املاركسي، بطريقة ما كنت ستقضي على الرأمسالية وتصل إىل احلرية. اتضح 
قال  اللوم على ماركس ألنه  إلقاء  الناس، حسناً، ال ميكنك  قال  احلرية. مث  أنك مل حتصل على 
إننا حباجة إىل احلرية. كان مؤيداً للحرية. لذا فهو نوع من مثل إلقاء قنبلة نووية. أنت تقول إنك 
ستسقط قنبلة نووية عليهم. ولكن  تريد تقليل اخلسائر يف صفوف املدنيني منهم؟ لذا فإن إسقاط 

القنبلة النووية هو القضاء على األسواق وامللكية اخلاصة يف الربملان.
النووية،  القنبلة  إبلقاء  تقوم  لذلك  املدنية،  اخلسائر  من  ستقلل  أو  احلرية  ستحقق  لكنك 
وتقضي على الرأمسالية وحتصل على اجملاعة والرتحيل، ال قيود على السلطة التنفيذية وليس الوفرة، 
ولكن النقص، ويقول الناس، حسناً، هذا ليس ما قاله ماركس. هذا ليس ما قلت. قلت إنين أريد 
تقليل اخلسائر يف صفوف املدنيني. تنفجر القنبلة النووية وهناك عدد كبري من الضحااي املدنيني. 
وأنت تستمر يف القول، لكنين قلت أريد ان ألقي القنبلة، لكن أبقل اخلسائر يف صفوف املدنيني. 
هذا هو املكان الذي حنن فيه. هذا هو التاريخ وليس الفلسفة. نعم، أان أحتدث عن أمثلة اترخيية، 

كل احلاالت اليت لدينا.
مل يكن ماركس ُمنظِّراً لعدم املساواة. كان ماركس ُمنِظّراً لالغرتاب. نزع الصفة اإلنسانية. من 
القيود األساسية أو ما أمساه قيوداً على اإلنتاجية والثروة، واليت ينسبها مجيعاً إىل الرأمسالية، مل يكن 
ماركس منزعجاً من عدم املساواة. كان منزعجاً من شيء أعمق، شيء أسوأ. هؤالء االشرتاكيون 
الذين اكتشفوا ذلك. من يفهم أنك إذا أسقطت القنبلة النووية، فلن تكون هناك طريقة لتقليل 
الرأمسالية  على  قضيت  إذا  أنك  فهموا  الذين  االشرتاكيون  هؤالء  املدنيني؟  صفوف  يف  اخلسائر 

واألسواق وامللكية اخلاصة والربملاانت، إذا ألغيت ذلك، فلن حتصل على احلرية.



26

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

أو  الدميقراطيني  االشرتاكيني  نسميهم  من  أصبحوا  االشرتاكيون  هؤالء  املاركسيون،  هؤالء 
سوف  السوق.  على  القضاء  وليس  السوق،  لتنظيم  الدولة  يستخدمون  قد  الذين  األشخاص 
يستخدمون الدولة إلعادة توزيع الدخل، وليس لتدمري املمتلكات واألسواق اخلاصة. وهكذا كان 
هذا يف املخطط املاركسي ردة ألهنم كانوا يقبلون األسواق وامللكية اخلاصة. كانوا يقبلون االغرتاب 

والعبودية املأجورة. كانوا يقبلون الرأمسالية من حيث املبدأ.
ما أرادوا إصالحه. أرادوا التحسني. أرادوا التنظيم. وهكذا أصبحوا من مت استنكارهم على 
الطريق  على  برملانيني  ولكْن  حقيقيني،  ثواراً  وليسوا  حقيقيني،  ماركسيني  وليسوا  حتريفيون،  أهنم 
احلالة  عادية من  دميقراطية  اجتماعية  عادية، وسياسة  أنه سياسة  نعرف هذا على  الربملاين. حنن 
اللوم على  وإلقاء  الرأمسالية،  يطالبون ابلقضاء على  لكنهم ال  األمريكية.  احلالة  أو من  األوروبية 
الرأمسالية، وإلقاء اللوم على األسواق وامللكية اخلاصة. لذا فإن هذا الصدع بني االشرتاكيني، أولئك 
الوفرة واحلرية  على  أبداً  الرأمسالية، وإال فلن حتصل  الرأمسالية، وجتاوز  القضاء على  الذين يؤيدون 
يف املخطط املاركسي مقابل أولئك الذين يقبلون الرأمسالية ولكنهم يريدون التنظيم وإعادة التوزيع. 
كان هذا الصدع على اليسار معنا منذ البداية تقريباً. إهنا نوع من احلرب األهلية على اليسار بني 

اللينينيني واالشرتاكيني الدميقراطيني أو التحريفيني، كما يطلق عليهم اللينينيون ابزدراء.
لدينا نفس االرتباك اليوم يف العامل حيث يستشهد الناس أيضاً مباركس قائاًل إن الرأمسالية 
طريق مسدود وحنن حباجة إىل إسقاط تلك القنبلة النووية واحلصول على احلرية، وال نتسبب يف وقوع 
إصاابت بني املدنيني مقابل أولئك الذين يقولون، نعم، هناك تفاواتت، هناك عدم تكافؤ الفرص. 
هناك العديد من القضااي األخرى اليت حنتاج إىل التعامل معها. وميكننا إصالح هذه املشكالت. 

ميكننا التنظيم، ميكننا إعادة التوزيع. 
أان ال أدافع عن هذا املوقف السياسي. أان ال أختذ موقفاً سياسياً بنفسي. أان أقول فقط أن 
هناك ارتباكاً على اليسار بني أولئك الذين يقبلون الرأمسالية ويريدون تنظيمها مقابل أولئك الذين 
يعتقدون أن الرأمسالية شريرة بطبيعتها. وإذا قمنا إبزالتها، فسنصل إىل عامل أفضل بينما يف الواقع، 
يظهر التاريخ أنه إذا قضيت على الرأمسالية، ستصل إىل عامل أسوأ. قد تكون املشاكل حقيقية، 

لكن احللول أسوأ.
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هناك  ليس  لكن  ومؤملة،  لدينا دروس عميقة  اآلن  التاريخ.  من دروس  فريدمان:  ليكس 
الكثري منها. كما تعلمون، اترخينا قصري نسبياً كجنس بشري، هل لدينا إجابة جيدة على يسار 
لينني هل ماركسي مقابل اشرتاكي دميقراطي مقابل رأمسالية مقابل أي فوضى؟ هل لديك عينات 

كافية من التاريخ الختاذ قرارات أفضل حول مستقبل سياستنا واقتصادان؟
الطبقة،  حول  ليس  ثورة،  اليت كانت  األمريكية،  الثورة  لدينا  ابلتأكيد.  ستيفن كوتكني: 
وليس حول العمال، وليس حول ما يسمى ابلطبقة العاملية للطبقة العاملة، والقضاء على الرأمسالية 
واألسواق والربجوازية، ولكنها كانت تدور حول فئة املواطن. كان األمر يتعلق ابإلنسانية العاملية، 
حيث ميكن للجميع نظرايً أن يكونوا جزءاً منها كمواطن. لقد قصرت الثورة عن حتقيق ُمثُلها. مل 

يكن كل شخص مواطناً . 
على سبيل املثال، إذا مل تكن متتلك عقاراً، فأنت ذكر ولكنك ال متلك عقارات. مل يكن 
أم ال، فأنت لست مواطناً  لديك حقوق كاملة ملواطن. إذا كنت أنثى، سواء كنت متلك عقاراً 
كاماًل. إذا مت استريادك من إفريقيا رغماً عنك فأنت عبٌد ولست مواطناً. وابلتايل مل يتم منح اجلميع 
فئة  تتوسع  أن  الوقت، ميكن  مبرور  ذلك،  املبدأ. ومع  إعالهنا من حيث  اليت مت  الفعلية  احلقوق 
املواطنني وميكن حترير العبيد وميكنهم احلصول على حق التصويت، وميكن أن يصبحوا مواطنني، 
وميكن للذكور الذين ال ميتلكون ممتلكات أن حيصلوا على حق التصويت ويصبحوا مواطنني كاملني.

ميكن للمرأة أن حتصل على حق التصويت وتصبح مواطنة كاملة. يف الواقع، متكنت والديت 
يف هناية املطاف من احلصول على بطاقة ائتمان ابمسها يف السبعينيات دون أن يضطر والدي لتوقيع 
األوراق. لقد استغرقت وقتاً طوياًل، لكن مع ذلك، ميكن لفئة املواطن أن تتوسع وميكن أن تصبح 
فئة عاملية. لذلك لدينا منوذج املواطن العاملي واإلنسانية للثورة األمريكية، والذي كان معيباً بشدة 

وقت تقدميه، ولكنه قابل لإلصالح مبرور الوقت.
اليت بدأان هذه  التنفيذية  السلطة  املفروضة على  السلطات والقيود  فصل  أيضاً  لدينا  كان 
احملادثة معها ومت إضفاء الطابع املؤسسي عليها أيضاً يف الثورة األمريكية ألهنم كانوا خائفني من 
االستبداد. كانوا خائفني من السلطة التنفيذية غري املقيدة. لذلك قاموا ببناء نظام من شأنه أن 
حيتوي على أن يقيدها مؤسسياً، وليس ظرفياً . لذا فهذه هدية عظيمة يف ذلك. الفئة العاملية من 
املواطنني، اليت اقرتبت مبرور الوقت من الوفاء بوعدها األصلي وضمن تلك القيود املؤسسية، فإن 
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فصل السلطات هذا يقيِّد السلطة التنفيذية. ضمن ذلك، قمنا بتطوير ما ميكن أن نسميه السياسة 
العادية، السياسة اليسارية، الصحيحة.

ميكن أن يؤيد الناس إعادة التوزيع واختاذ إجراءات حكومية، وميكن أن يؤيد الناس احلكومة 
الصغرية، أو رفع يد احلكومة، أو عدم إعادة التوزيع أو إعادة التوزيع بشكل أقل. هذا هو الطيف 
السياسي اليميين اليساري الطبيعي حيث حترتم املؤسسات وفصل السلطات وحترتم التصنيف العاملي 
للمواطنة واملساواة أمام القانون وكل شيء آخر. ال أرى أي مشاكل مع ذلك على اإلطالق. أرى 
ذلك هدية عظيمة، ليس فقط هلذا البلد، ولكن جلميع أحناء العامل. وقد طورت أماكن أخرى إىل 
جانب الوالايت املتحدة هذا. تنشأ املشاكل عند املتطرفني، أقصى اليسار واليمني املتطرف الذين 

ال يعرتفون بشرعية أي من الرأمسالية أو مؤسسات القانون الدميقراطي.
وهم يريدون إزالة القيود املفروضة على السلطة التنفيذية. يريدون السيطرة على اجملال العام 
أو التقليل من استقاللية وسائل اإلعالم. يريدون االستيالء على األسواق أو املمتلكات اخلاصة. 
املاركسية  الفكرة  تلك  الواقع  التوزيع. تصبح يف  إعادة  أكرب من جمرد  التوزيع شيئاً  إعادة  وتصبح 

األصلية لتجاوز الرأمسالية.
لذلك أان لست مهتماً من اليسار أو اليمني. أعتقد أهنا طبيعية. وجيب أن يكون لدينا هذا 
النقاش حيث بلد عمالق ومتنوع من العديد من وجهات النظر السياسية املختلفة. أان منزعج فقط 
من املتطرفني الذين هم ضد نظام فئة النظام الذي يريد التخلص منه. ومن املفرتض أن يكون هذا 
هو الطريق الصحيح إىل املستقبل. خيربان التاريخ أن أقصى اليسار وأقصى اليمني خمطئون يف ذلك.

لكْن مرة أخرى، هذا ال يعين أنه جيب أن تكون دميقراطياً اجتماعياً. ميكن أن تكون ليربالياً، 
أو حمافظاً، أو وسطياً. ميكنك أن تكون متحفظاً يف بعض القضااي وليربالياً يف قضااي أخرى. كل 
هذا يندرج حتت ما أفرتض أنه سياسة عادية. وأرى أن هذه هي اآللية التصحيحية املهمة، والسياسة 
العادية واقتصادايت السوق، واقتصادايت السوق غري االحتكارية، واملفتوحة، واحلرة، والديناميكية. 
ال أحب تركيز القوة سياسياً وال أحب تركيز القوة اقتصادايً. أحب املنافسة يف اجملال السياسي. 
أحب املنافسة يف اجملال االقتصادي. هذا ليس ابلكمال. إهنا حباجة إىل احلماية وإعادة اخرتاعها 

ابستمرار، وهناك عيوب أساسية وحتتاج إىل تعديل ومعاجلة. وكل شيء آخر.
تكافؤ الفرص على وجه اخلصوص، واملساواة يف النتائج ال ميكن الوصول إليها. وهو خطأ 
ألنه ينتج عواقب ضارة وغري مقصودة، مساواة يف حماوالت النتيجة، حماوالت جلعل الناس متساوين 
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يف جانب النتيجة. ما الذي حياول جعلهم أكثر مساواة يف الواجهة األمامية؟ من انحية الفرص، 
هذا مهم حقاً جملتمع صحي. هذا هو املكان الذي سقطنا فيه. ال توفر مدارسنا تكافؤ الفرص 

لغالبية الناس يف مجيع أنظمة مدرستنا.
ولذا أرى مشاكل هناك. أرى حاجة لالستثمار يف أنفسنا، واالستثمار يف البنية التحتية، 
واالستثمار يف رأس املال البشري، وحتقيق تكافؤ أكرب يف الفرص، ولكن أيضاً للتأكد من أن لدينا 

حكماً جيداً ألن احلوكمة هي املتغري الذي ميّكنك من القيام بكل هذه األشياء األخرى.
واحملاداثت  املقابالت  من  عدداً كبرياً  شاهدت  لقد  بوتني،  إىل  لنعود  فريدمان:  ليكس 
مع بوتني، خاصة ألنين أحتدث الروسية بشكل كامل. أستطيع أن أفهم يف كثري من األحيان أن 
الرتمجات تفقد الكثري من املعىن. إذا وضعنا األخالق جانباً عميقاً ومثرياً لالهتمام، مل أجد تقريباً 
الواثئقي  ألوليفر ستون،  الفيلم  العمق. كنت متفائاًل جداً يف  أي مقابلة معه للوصول إىل هذا 
ألنين أحرتم بشدة أوليفر ستون كمخرج بشكل عام. لكنه كان فشاًل ذريعاً يف نظري هو الذي 
يقابل عدم وجوده. أعين، أفرتض أنه ميكنك التخلص من حاجز اللغة، لكن االفتقار التام للغوص 
يف عمق الشخص كما رأيته .لذا سؤايل غريب. ولكن إذا كنت ستجلس مع بوتني وجتري حمادثة 
أو رمبا إذا كنت ستجلس مع ستالني وجتري حمادثة، فما نوع األسئلة اليت ستطرحها؟ حسناً، لن 
يتم بث هذا التلفزيون إال إذا كنت تريد ذلك. لذلك هذا أنت فقط. لذا ُيسمح لك أن تسأل 
عن بعض األسئلة غري املقبولة اجتماعياً، مبعىن تنحية األخالق جانباً، والتعمق يف عمق الشخصية 

البشرية. ماذا تسأل ؟
ستيفن كوتكني: مرة أخرى، إهنما شخصيات خمتلفة جداً وفرتات زمنية خمتلفة جداً وأنظمة 
خمتلفة جداً. لذا فإن ما كنت أحتدث عنه مع ستالني يف بوتني، فلنأخذ بوتني لذا أود أن أسأله 
إىل أين يعتقد أن روسيا تتجه، إىل أين يعتقد أن روسيا ستكون يف غضون مخسة وعشرين عاماً أو 
50 عاماً، ما هي الرؤية طويلة املدى؟ ماذا يتوقع أن تنتج االجتاهات احلالية؟ هل يتوهم أن روسيا 
تسري على قدم وساق، وأن األمور تسري على ما يرام ابلفعل، وأنه يف غضون مخسة وعشرين عاماً، 
ستظل روسيا قوة عظمى تتمتع ابقتصاد ديناميكي هائل والكثري من التكنولوجيا الفائقة والكثري 
من رأس مال بشري وبنية حتتية رائعة ومستوى معيشي مرتفع للغاية وحدود آمنة وشعور ابألمن يف 
الوطن. ولذلك أعتقد أن املسار احلايل يقود يف هذا االجتاه. وإذا مل يكن كذلك. إذا كان يفهم أن 
املسار احلايل ال يوفر هذه األنواع من الظروف. هل يزعجه؟ هل هو قلق بشأن ذلك؟ هل يهتم 

ابملستقبل؟ مخسة وعشرون أو 50 سنة من اآلن.
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ليكس فريدمان: يف أعماقك، ما رأيك سيكون اجلواب؟ أريد منك اإلجابة الصادقة.
ستيفن كوتكني: إما أنه يعتقد أنه يسري يف هذا املسار ابلفعل أو أنه ال يهتم هبذا املسار 
طويل املدى. هذا هو اللغز ابلنسبة يل معه. إنه ذكي. لديه مصادر هائلة للمعلومات. يتمتع اآلن 
خبربة كبرية كقائد عاملي، بعد أن خدم بشكل فعال لفرتة أطول من ليونيد برجينيف، 18 عاماً. 
وهكذا اكتسب بوتني قدراً كبرياً من اخلربة على أعلى مستوى مقارنة ابملكان الذي بدأ فيه. ولذا 
فأان مهتم بفهم كيف يرى هذا التطور طويل املدى أو التطور غري األساسي لروسيا وما إذا كان 

يعتقد أنه وضعهم يف املسار الصحيح أو ما إذا كان ال يعتقد أنه يهتم.
ليس لدي أي فكرة ألنين مل أحتدث معه بشأن هذا األمر. لكين أحب أن أمسع اجلواب. 
يف بعض األحيان عليك أن تطرح أسئلة، ليس هكذا مباشرة، ولكن عليك أن أتيت جانباً قلياًل. 
ميكنك احلصول على إجاابت من األشخاص جبعلهم يشعرون ابلراحة والوصول هلم بشكل جانيب
ليكس فريدمان: جمرد سؤال سريع. وحنن نتحدث هنا عن روسيا. دور بوتني يف روسيا؟

هل تعتقد أنه من املثري أن تسأل وميكن أن تقول الشيء نفسه لستالني. السؤال األكثر 
إىل  والنظر  إرثك،  وعن  برمته، وعن حياتك،  األمر  هذا  هو شعورك حيال  ما  خصوصية حول 

الشخص الذي يعد واحداً من أقوى وأهم األشخاص يف اتريخ احلضارة، كل من بوتني وستالني.
ستيفن كوتكني: نعم، مبجرد جتربة القوة على هذا املستوى، تصبح شيئاً ضرورايً تقريباً لك 
تعلم، تذهب إىل صالة  انه شعور. كما  للشهوة والنزعة.  إنه مثري  أو عقار.  إنه خمدر  كإنسان. 
األلعاب الرايضية ملمارسة الرايضة ويتم إطالق اإلندورفني واملواد الكيميائية. وحىت لو كنت متعباً أو 
مؤملاً. حتصل على هذا التغيري الكيميائي اهلائل يف نفسك، والذي له أتثريات ديناميكية للغاية على 

ما تشعر به ونوع الطاقة لديك لبقية اليوم، وإذا فعلت ذلك لفرتة طويلة.
أنت مثُل مدمِن خمدرات ال حتصل على املخدر اخلاص بك. أنت تفتقده، يفقد جسمك 
هذا اإلفراج عن اإلندورفني إىل حد معني. هذه هي الطريقة اليت تعمل هبا السلطة ألانس مثل بوتني. 
هذه هي الطريقة اليت تعمل هبا السلطة لألشخاص الذين يديرون جامعات أو وزراء دولة أو يديرون 
شركات، امأل الفراغ أبي طريقة متارس هبا السلطة. يصبح خمدراً تقريباً للناس. يصبح شيئاً يصعب 

عليهم التخلي عنه. يصبح جزءاً من هويتهم.



31

ستالني وبوتني وطبيعة القوة

يصبح ضرورايً لشعورهم ابلذات ومصلحتهم. أعظم األشخاص، األشخاص الذين أحبهم 
أكثر من غريهم، هم األشخاص الذين ميكنهم االبتعاد عن السلطة، والتخلي عنها، والتخلي عن 
املخدرات، والرضا، وميكنهم أن يكونوا أقوى حىت من خالل االبتعاد عن السلطة املستمرة عندما 
يكون لديهم اخليار الستكمال . لذا مع شخص مثل بوتني، مرة أخرى، ال أعرفه شخصياً، لذلك 

ليس لدي أي أساس للحكم على هذا.
التارخيية، مع  الناحية  العديد من األشخاص ومن  بيان عام ميكن مالحظته من قبل  هذا 
شخص مثل بوتني الذي مارس هذه القوة الكبرية هلذه الفرتة الطويلة. إنه شيء يصبح جزءاً من 
هويتك وجتد صعوبة يف ختيل نفسك. بدوهنا، تبدأ يف دمج قوتك الشخصية مع رفاهية األمة. تبدأ 
يف التفكري أنه كلما زادت قوتك، كان وضع البلد أفضل. هل هذا اخللط تبدأ يف أن تكون قادراً 

على ذلك.
ال تتخيل أنه مل يعد إبمكانك ختيل ما سيكون عليه جمرد أن تكون مواطناً عادايً أو شخصاً 
عادايً يدير شركة أو حىت شيئاً أصغر بكثري من بلد. لذلك أتوقع ذلك دون أن أعرف على وجه 
اليقني أنه سيكون يف تلك الفئة من األشخاص. لكنك ترغب يف استكشاف ذلك أبسئلة معه، 
سأسأله فكيف يبدو يومه؟ من البداية إىل النهاية، اصطحبين خالل يومك املعتاد. ماذا تفعل يف 
يوم واحد؟ كيف تبدأ؟ ما هي االجيابيات؟ ما هي السلبيات؟ ما هي أكثر فرتات اليوم اليت تتطلع 
إليها بشوق؟ ما هي فرتات اليوم؟ أنت ال تتطلع إىل هذا القدر. ما رأيك يف يوم جيد؟ ما رأيك 
تتابع؟ كيف جتمعون  تنويها؟ كيف  اليت  التأثريات  له  تفعله  ء ؟. كيف تعرف أن ما  يف يوم سيِّ
املعلومات ورد الفعل؟ كيف جتعل الناس خيربونك يف وجهك أبشياء يعرفون أهنا غري مرحية أو أنك 

قد ال ترغب يف مساع هذا النوع من األسئلة.
ليكس فريدمان: ومن خالل تلك النافذة، من خالل هذا النوع من األسئلة، حتصل على 
انفذة تطل على رجل يتمتع ابلسلطة. لذا امسحوا يل أن أسأل عن ستالني، ألنك أجريت أكثر 
من مقابلة أخرى رائعة، كانت املقدمة أنك تعرف املزيد عن ستالني أكثر من ستالني نفسه. لقد 
أجريت قدراً ال ُيصدق من البحث عن ستالني. لذا، إذا كان إبمكانك التحدث معه، وإجراء نوع 

من البحث املباشر، ما هو السؤال الذي ستطرحه على ستالني؟
ستيفن كوتكني: لدي الكثري من األسئلة. ال أعرف حىت من أين سأبدأ. الشيء املتعلق 
املاليني من  احلياة واملوت على مئات  قوة  إنه ميارس  بدراسة شخص مثل ستالني خملوق هائل. 
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الناس. إنه يتخذ قرارات بشأن الرواايت واألفالم والتوربينات والغواصات ويتعاقد مع هتلر أو يتعامل 
مع تشرشل وروزفلت واحتالل منغوليا أو احتالل كوراي الشمالية. إنه يتخذ قرارات ذات تبعية هائلة 
يف مجيع جماالت احلياة، ومجيع جماالت النشاط، ويف معظم أحناء العامل، معظم مساحة األرض. وما 
يشبه ذلك؟ هل يفكر أحياانً يف مقدار السلطة واملسؤولية اليت لديه واليت ميكنه ممارستها، هل يفكر 

أحياانً فيما يعنيه أن شخصاً واحداً لديه هذا النوع من القوة؟
وهل هلا أتثري على عالقاته ابآلخرين، وشعوره ابلذات، وأنواع األشياء اليت يقدرها يف احلياة؟ 
أنه من اخلطأ أن يراكم كل هذه القوة؟ هل يتمىن أحياانً أن يكون لديه حياة  هل يعتقد أحياانً 
أبسط، أم أنه مرة أخرى يف حالة ُسكر كبري، مفتوانً جداً، ومنشغاًل كيميائياً وروحياً مبمارسة هذا 
النوع من القوة اليت ال ميكنه العيش بدوهنا؟ مث ماذا كنت تفكر؟ كنت أسأله يف بعض القرارات 

اليت اختذها.
ما الذي كنت تفكر فيه عند بعض التواريخ والظروف املعينة واليت اختذت فيها قرارات وكان 
من املمكن أن تتخذ قرارات خمتلًفة؟ هل ميكنك تذكر عمليات التفكري اخلاصة بك؟ هل ميكنك 
إعادة القرار؟ هل كان ذلك شيئاً كنت ختطط له؟ هل ارجتلت للتو أم لديك اسرتاتيجية؟ ما الذي 
كنت تسرتشد به؟ من األمثلة اليت نظرت إليها عندما التقطت هذه الكتب اليت قرأهتا وقرأت الكتب 
ووضعت عليها عالمات ابلقلم الرصاص؟ هل هذا ألنك استوعبت الدرس هناك أم أنه مل يصبح 
درساً دائماً؟ وكان جمرد شيء قمت بفحصه وكان مثل رد الفعل. لذلك لدي العديد من األسئلة 
احملددة حول العديد من األحداث احملددة واألشخاص والظروف اليت حاولت اكتشافها من خالل 
مواد املصدر الباقية اليت لدينا بكثرة. لكين ما زلت أرغب يف اخلوض يف عقله وإعادة بناء عقله. 

كلما اقرتبت من ستالني، من بعض النواحي، أصبح بعيد املنال.
ليكس فريدمان: وخاصة يف فرتة احلرب العاملية الثانية، لقد قمت ابلفعل إبلقاء الضوء على 
الكثري من اجلوانب املثرية لالهتمام حول دور ستالني يف احلرب. ولكن سيكون من املثري لالهتمام 
طرح املزيد من األسئلة حول كيفية اختاذ بعض القرارات عن عمد. إذا كان إبمكاين طرح سؤال 
واحد سريع. سؤال أخري سريع. وأنت مقيد ابلوقت واإلجابة عليها. هل تعتقد أنه سيكون هناك 

شر دائٌم يف العامل؟ هل تعتقد أنه ستكون هناك حرب على الدوام؟
ستيفن كوتكني: لألسف، نعم، هناك تضارب يف املصاحل. األهداف املتضاربة اليت ميتلكها 
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الناس يف معظم األوقات، ميكن حل هذه النزاعات سلمياً. هذا هو املكان الذي نبين فيه مؤسسات 
قوية حلل املصاحل والصراعات املختلفة سلمياً. يف الواقع، احلقيقة الدائمة للمصاحل املتضاربة والرغبات 
املتضاربة اليت ال ميكن تغيريها أبداً، لذا فإن املهمة اليت لدينا من أجل اإلنسانية هي وضع تلك 

املصاحل املتضاربة وتلك الرغبات املتضاربة يف سياق حلها سلمياً وليس بطريقة معادلة صفرية.
لذلك ال ميكننا الوصول إىل هناك على نطاق عاملي. لذلك سيكون هناك دائماً نوع الصراع 
الذي يصبح أحياانً عنيفاً، وهو ما ال نريده. هو الصراع بني القوى العظمى، صراع القوى العظمى 
سيء بشكل ال يصدق. تعجز الكلمات عن وصفه. مات ما ال يقل عن 55 مليون شخص يف 
احلرب العاملية الثانية. إذا كانت لدينا حرب عاملية اثلثة، حرب بني الوالايت املتحدة والصني أو أاي 
كانت. من يدري ما ميكن أن يكون العدد، مائة ومخسة ومخسون مليوانً، ومائتان ومخسة ومخسون 

مليوانً، ومخسمائة ومخسة ومخسون مليواًن
ال أريد حىت التفكري يف األمر. ولذا فإنه أمر مروع عندما تندلع احلروب يف الوالايت املتحدة 
ميكنين  اليت  األخرى  األماكن  من  والعديد  وسوراي  اليمن  املثال،  سبيل  على  الكوارث،  وحتدث 
تسميتها اليوم، فما تراه هناك أمر مروع. واملقياس هائل لتلك األماكن، لكنه ليس مقياساً كوكبياً. 
ولذا فإن جتنب التدمري على نطاق الكوكب مهم حقاً ابلنسبة لنا. وابلتايل فإن امتالك هذه املصاحل 
املختلفة يتم إدارهتا بطريقة ما بطريقة ال تفعل ذلك، حبيث ال يرى أحد ميزة منفعية هلذه القرارات 

العنيفة.
ليكس فريدمان: وجزء من ذلك هو تذكر التاريخ. لذلك جيب عليهم قراءة كتبك. ستيفن، 

شكرا جزياًل لك. لشرف كبري أن أحتدث إليكم ولقد استمتعت به حقاً.
ستيفن كوتكني: شكراً لكم على إاتحة الفرصة. من دواعي سروري.
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Stephen Kotkin: Stalin, Putin, and the Nature of Power
أدانه رابط السرية الذاتية للمؤرخ:

https//:en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Kotkin
أدانه رابط اللقاء وكذلك رابط النص ابللغة االنكليزية:

https//:www.youtube.com/watch?v=oCkkjnpS2f8
https://www.happyscribe.com/public/lex-fridman-podcast-
artificial-intelligence-ai/stephen-kotkin-stalin-putin-and-
the-nature-of-power

https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Kotkin
https://www.youtube.com/watch?v=oCkkjnpS2f8
https://www.happyscribe.com/public/lex-fridman-podcast-artificial-intelligence-ai/stephen-kotkin-stalin-putin-and-the-nature-of-power
https://www.happyscribe.com/public/lex-fridman-podcast-artificial-intelligence-ai/stephen-kotkin-stalin-putin-and-the-nature-of-power
https://www.happyscribe.com/public/lex-fridman-podcast-artificial-intelligence-ai/stephen-kotkin-stalin-putin-and-the-nature-of-power

