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هوامش

في كتاب بعنوان «التاريخ الروسي المعاصر في  14زجاجة فودكا» ،صدر حديثًا في موسكو ،يتناول الكاتب الصحافي ،دينيس
بوزيريوف ،مسيرة تطور قطاع إنتاج الفودكا كمرآة لتاريخ روسيا ما بعد السوفييتية

تاريخ روسيا يقرأه دينيس بوزيريوف من خالل إنتاج الفودكا (العربي الجديد)

دينيس بوزيريوف

التاريخ الروسي المعاصر في  14زجاجة فودكا
موسكو ـ رامي القليوبي

لم يعد مشروب الفودكا الروسي
الـشـهـيــر ،الـبــالـغــة نـسـبــة الـكـحــول
فيه  ،%40مـجــرد أحــد أب ــرز رمــوز
روس ـيــا ،وإن ـمــا ج ــاء تــاريـخــه بمثابة مــرآة
لتاريخ البالد في مجاالت أخرى من حياتها
السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
وب ـعــد أن ك ــان إن ـت ــاج ال ـك ـحــول ح ـك ـرًا على
الـ ــدولـ ــة ف ــي ع ـه ــد االقـ ـتـ ـص ــاد املـ ــركـ ــزي فــي
الـحـقـبــة الـســوفـيـيـتـيــة ،سـيـطــرت عـصــابــات
املافيا بعد تفكك االتحاد السوفييتي على
ه ــذا الـقـطــاع املــربــح فــي تسعينيات الـقــرن
املـ ــاضـ ــي ،ووصـ ـ ــل األمـ ـ ــر إل ـ ــى إطـ ـ ــاق اس ــم
«بوتينكا» على إحدى عالمات الفودكا في
ب ــداي ــات عـهــد الــرئـيــس ال ــروس ــي فالديمير
بوتني.
فـ ــي كـ ـت ــاب بـ ـعـ ـن ــوان «ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ال ــروس ــي
امل ـع ــاص ــر ف ــي  14زج ــاج ــة فـ ــودكـ ــا» ،صــدر
ح ــديـ ـث ــا ف ـ ــي م ــوسـ ـك ــو ،يـ ـتـ ـن ــاول ال ـك ــات ــب
ال ـص ـح ــاف ــي وامل ـ ـ ـ ــدون ال ـ ــروس ـ ــي ،دي ـن ـيــس
ب ــوزي ــري ــوف ،م ـس ـيــرة ت ـطــور ق ـطــاع إن ـتــاج
ال ـف ــودك ــا كـ ـم ــرآة ل ـت ــاري ــخ روسـ ـي ــا م ــا بعد
الـ ـس ــوفـ ـيـ ـيـ ـتـ ـي ــة ،وكـ ـ ـي ـ ــف اخـ ـتـ ـلـ ـط ــت ف ـيــه
الصراعات من أجل املال والسلطة والنفوذ.
وف ـ ـ ــي مـ ـق ــابـ ـل ــة م ـ ــع «ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد»،

ي ـس ـت ـعــرض ب ــوزي ــري ــوف ت ــاري ــخ ص ـنــاعــة
ً
الـفــودكــا فــي روس ـيــا الـحــديـثــة ،قــائــا« :إذا
سألت أي أجنبي عــن ثــاث كلمات تتعلق
فـ ــي ذهـ ـن ــه بـ ــروس ـ ـيـ ــا ،ف ـس ـت ـك ــون إح ــداه ــا
الفودكا حتمًا ،بينما قد تتراوح الكلمتان
األخــريــان بــن الـبــرد وبــوتــن ،أو والفضاء
والباليه ،ولكن الفودكا ال تتغير .منذ بداية
تسعينيات القرن املاضي ،شهد قطاع إنتاج
الفودكا تطورًا كبيرًا ،ولكن عصابات املافيا
كــانــت تتحكم فيه فــي الـبــدايــة ،وك ــان مــرآة
ملــا يجري فــي الـبــاد ،بــدءًا مــن اإلصــاحــات
والرأسمالية الوحشية وانتشار الجريمة
املنظمة ،وتحكم العصابات ال الشرطة في
شوارع املدن الروسية ،ووصوال إلى مرحلة
الهدوء في القرن الـ.»21
ف ــي عـ ــام  ،2003بـ ــدأ م ـص ـنــع «كــري ـس ـتــال»
بــإنـتــاج فــودكــا حملت عــامــة «بــوتـيـنـكــا»،
لتأتي مــؤشـرًا موضوعيًا لشعبية بوتني،
وفق ما يوضحه بوزيريوف ،مضيفًا« :في
ذلك الزمن ،كان هناك مخاوف لدى الروس
مـ ــن ش ـ ـ ــراء كـ ـح ــول م ـغ ـش ــوش فـ ــي م ـتــاجــر
ال ـت ـجــزئــة ،فـعـنــدمــا ب ــدأ إن ـت ــاج «بــوتـيـنـكــا»
بالتنسيق مع قمة هرم السلطة ،وبإذن من
بــوتــن شـخـصـيــا ،حظيت بــإقـبــال ع ــال من
الزبائن الذين آمنوا بأن بوتني واملحيطني
به لن يسمحوا بإنتاج فودكا سيئة الجودة

ت ـح ـمــل اسـ ـم ــه ،ح ـتــى ال ي ـظــن الـ ـن ــاس عنه
سوءًا ،ويمتنعوا عن التصويت له في ذروة
شعبيته بني واليتيه األولى والثانية».
وح ــول تــأثـيــر الـتـغـيـيــرات فــي نسبة تأييد
بــوتــن عـلــى مـبـيـعــات «بــوتـيـنـكــا» ،يـتــابــع:
«لـفـتــرة طــويـلــة ،ظلت مبيعات «بوتينكا»
تـعـكــس ص ـعــود أو ه ـبــوط شـعـبـيــة بــوتــن
بــدرجــة أكـبــر حـتــى مــن اسـتـطــاعــات الــرأي
الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــة ،ب ـس ـب ــب خ ـ ــوف الـ ـع ــدي ــد مــن
املستطلعة آراؤهـ ــم مــن اإلج ــاب ــة بصراحة
خشية من تسريب بياناتهم .وكانت هناك
دائمًا صعوبات في تحقيق مبيعات كبيرة
لــ«بــوتـيـنـكــا» فــي مـنــاطــق ال ـشــرق األقـصــى
الروسي التي تعد األقل والء لبوتني وحزبه
«روسيا املوحدة» ،وكان ذلك واضحًا دائمًا
في نتائج االنتخابات أيضًا .ولكن ،بحلول
اليوم ،لم يعد مصنعو «بوتينكا» يركزون
عـ ـل ــى ت ـس ــوي ـق ـه ــا ،ف ـس ـق ـط ــت مـ ــن ع ــام ــات
الـفــودكــا الـعـشــر أو حـتــى الـعـشــريــن األكـثــر
مبيعًا» .كما لم يعد لـ«بوتينكا» أي وجود
الفت في متاجر التجزئة الروسية.
أقـ ــاويـ ــل ك ـث ـي ــرة أثـ ـي ــرت ف ــي روسـ ـي ــا ح ــول
دور ال ـف ــودك ــا واملـ ـش ــروب ــات ال ــروح ـي ــة في
تاريخها املـعــاصــر ،وصلت إلــى حــد الزعم
أن بــرنــامــج مكافحة إدم ــان الـكـحــول الــذي
اعـتـمــده آخــر زعـمــاء االت ـحــاد السوفييتي،

باختصار
بعد أن كان إنتاج
الكحول حكرًا على
الدولة في عهد
االقتصاد املركزي في
الحقبة السوفييتية،
سيطرت العصابات
على هذا القطاع
■■■
بدأ مصنع «كريستال»
بإنتاج فودكا حملت
عالمة «بوتينكا» ،لتأتي
مؤشرًا موضوعيًا
لشعبية بوتني ،وفق ما
يوضحه بوزيريوف
■■■
هناك مزاعم تقول
إن برنامج مكافحة
إدمان الكحول الذي
اعتمده آخر زعماء
االتحاد السوفييتي،
ميخائيل غورباتشوف،
سرع انهيار الدولة
السوفييتية

م ـي ـخــائ ـيــل غ ــورب ــاتـ ـش ــوف ،فـ ــي مـنـتـصــف
ثـمــانـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،س ــرع انـهـيــار
الدولة السوفييتية ،بعد أن كبد ميزانيتها
خ ـســائــر ف ــادح ــة بـسـبــب ت ـه ــاوي عــوائــدهــا
الكحولية ،فــي ظــل احـتـكــار الــدولــة إلنتاج
ال ـك ـح ــول وج ـم ـيــع األن ـش ـط ــة االق ـت ـصــاديــة
الكبرى.
إال أن بوزيريوف يقلل من أهمية مثل هذه
املــزاعــم ،قائال« :تفكك االتـحــاد السوفييتي
ه ـ ــو ح ـ ـ ــدث تـ ــاري ـ ـخـ ــي مـ ـعـ ـق ــد ،نـ ــاجـ ــم عــن
مجموعة مــن ال ـعــوامــل ،وه ـنــاك حـتــى اآلن
مبالغة في مساهمة رســوم إنتاج الفودكا
فــي املـيــزايـنــة ،وتــدعــو األحـ ــزاب الشعبوية
بمجلس الــدومــا (الـنــواب) حتى اليوم إلى
إعادة فرض احتكار الدولة لسوق الكحول،
متحججة في ذلــك بــأن الفودكا كانت ذات
ي ــوم أه ــم م ـص ــادر ت ـمــويــل خــزي ـنــة ال ـب ــاد،
ول ـك ـن ـهــم ال ي ــذك ــرون أن ذلـ ــك كـ ــان ي ـحــدث
ف ــي عـهــد روس ـي ــا الـقـيـصــريــة ،قـبــل الـحــرب
العاملية األولى ( ،)1918 - 1914حني لم تكن
الخزينة تحصل على عوائد النفط والغاز
على عكس ما كان عليه الحال في الحقبة
السوفييتية أو اليوم».
وال ي ـ ــزال الـ ـج ــدل دائ ـ ــرا حـ ــول م ــن اخ ـتــرع
الفودكا ،كونها مشروبا قديما انتشر بني
مـخـتـلــف ال ـش ـع ــوب ،ول ـك ــن ع ــال ــم الـكـيـمـيــاء
البريطاني ،جــورج غيلبني ،كــان له السبق
ع ـ ــام  1792فـ ــي وض ـ ــع املـ ـع ــادل ــة امل ـثــال ـيــة
ل ـل ـفــودكــا ،الح ـتــوائ ـهــا ع ـلــى نـسـبــة  38في
املائة من الكحول ،ثم اقتبسه عالم الكيمياء
ال ــروس ــي األش ـه ــر ،دم ـي ـتــري مينديلييف،
فــي رسالته للدكتوراه بعنوان «عــن خلط
الـكـحــول بــامل ـيــاه» فــي ع ــام  ،1865مــا رســخ
لالعتقاد الشائع بــأن الفودكا هي اختراع
روسي بامتياز.

وأخيرًا
في ذكرى االنتفاضة الفلسطينية
سما حسن

فـجــأة ،يتغير كــل شــيء ،بداخلك وحــولــك .ينتزعونك
مــن صـفــك ال ــدراس ــي ودرس ال تـفـهــم شــرحــه ،لكنك
ـض ف ــي نـهــايــة ال ـعــام،
ـان بـغـيـ ٍ
تـحـفـظــه م ــن أج ــل ام ـت ـحـ ٍ
ويسحبونك لكي تهتف باسم رابض في أعماقك سراّ
ٍ
ٍ
هــو اســم فلسطني .فـجــأة تكتشف أن مــا تـحـ ّـدث عنه
ّ
يتحدث
الجد العجوز مــن املمكن أن يـعــود ،فقد كــان

وطن مسلوب وحلم بعيد ،ويتنهد كثيرا .وأصبح
عن ً ٍ
حقيقة كل ما يرويه عن ذكريات القرية البعيدة التي
ّ
هجر منها في عام النكبة ،بما يشبه األساطير التي
ً
تــروى لكي ينام بعد سماعها الصغار .وفجأة أيضا
ترى الحلم الذي بناه الجيش الذي ال يقهر قد ّ
تقوض.
يكفي أن أحد أركانه قد ّ
تهدم ،وأصبح ّ
ذرات من رمال،
فها هــو الـيــوم يغوص ويـغــرق ويـتــوه فــي وحــل مخيم
الثورة «مخيم جباليا» وأزقته.
ّ
ّ
ت ــذك ــر ج ـيــدا ال ـج ـنــود الــراج ـلــن املــدج ـجــن بــالـســاح،
والذين كانوا ّ
يمرون في أكثر األزقة ضيقا ،ويتلفتون
ّ
يـمـنــة وي ـس ــرة ف ــي ت ــوج ــس ،ث ــم س ــرع ــان م ــا يـتـحــول
توجسهم إلــى اطمئنان ،فالصبية حولهم يتقافزون
ويتضاحكون على مرآهم املضحك ،فهم ،على قصر

قاماتهم وضآلة بنياتهم ،يحملون أضعاف أوزانهم
م ــن ال ـس ــاح وال ـع ـت ــاد ،ويـ ـم ـ ّـدون أيــدي ـهــم م ــن جعبهم
ومتعلقات
أدوات
املعلقة خلف ظهورهمُ ،فيخرجون
ٍ
ٍ
ال تتوقع أنه يمكن إخفاؤها في هذه األماكن ،وألنهم
ً
يمضون وقتا طويال وهم يتدارسون التفافات األزقة،
ويطابقون بينها وبــن خرائط مرسومة بني أيديهم.
ويعتقدون أنهم قد حفظوها ،حتى جاء ذلك اليوم الذي
تاهوا وغرقوا في أزقة املخيمات التي أجبروا أصحاب
األرض على أن يقيموا فيها مصنفني الجئني.
اشتعلت الثورة في الثامن من ديسمبر /كانون األول
ّ
من العام  .1987وتذكر ذلك اليوم جيدا ،حني أعلن النفير
العام في جميع أنحاء قطاع غزة ،احتجاجًا على دهس
شاحنة إسرائيلية ،يقودها إسرائيلي سيارة يركبها
ّ
عمال فلسطينيون متوقفة في محطة وقود في مدينة
أسدود ،ما أودى بحياة أربعة أشخاص وجرح آخرين،
وقــد اكتفت اإلذاعــة اإلسرائيلية وقتها بإعالن الخبر
ّ
مــن دون أن تــركــز عليه ،ألنــه لــم يكن أكثر مــن حــادث
يشبه حوادث عديدة مماثلة كان يقوم بها إسرائيليون
بشكل متقطعّ ،
ويرد عليها الفلسطينيون .ولكن هذه
ال ـحــادثــة كــانــت مـخـتـلـفــة ،حـيــث أش ـيــع وقـتـهــا أن هــذا
الحادث كان عملية انتقام من والــد أحد اإلسرائيليني

الذي تم طعنه قبل يومني من ذلك التاريخ ،بينما كان
ّ
يتسوق في غزة ،فاعتبر الفلسطينيون الحادث عملية
قتل ّ
متعمد .وفي اليوم التالي وخالل جنازة الضحايا،
اندلعت احتجاجات عــارمــة ،ألـقــت الحشود الغاضبة
خــالـهــا ال ـح ـجــارة عـلــى مــوقــع لـلـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي،
فأطلق الجنود النار من دون أن ّ
يفرق ذلــك الحشود،
بــل زاده ــا إص ــرارا عـلــى املــواجـهــة بــالـحـجــارة وقنابل
املولوتوف محلية الصنع .ما حدا بالجيش اإلسرائيلي
ّ
بـطـلــب املـ ــدد ال ـع ـس ـكــري ،وه ــو م ــا شــكــل أول ش ــرارة
لالنتفاضة التي ّ
حركت املياه الراكدة ،أو باألصح التي

الشعب الذي ذاق مرارة
التهجير لم يتقبل فكرة االحتالل
ودوامه ،وإصرار هذا االحتالل
على إذالله

ً
ألسباب كثيرة ّأدت إلى اندالعها،
كانت واجهة أمامية،
ٍ
أهمها أن الشعب الــذي ذاق مــرارة التهجير لم يتقبل
فكرة االحـتــال ودوام ــه ،وإص ــرار هــذا االحـتــال على
إذالل ــه ،خصوصا فــي مــا ّ
يخص لقمة عيشه ،فمقتل
فعال ،ألن الالجئ
هؤالء العمال أشعل فتيل االنتفاضة ّ
الفلسطيني الذي كان يضطر للعمل بذل ومهان ٍة داخل
أراضيه املحتلة ّ
تحمل الكثير ،أجورا متدنية وتفتيشا
عـلــى الـحــاجــز ال ــذي يفصل قـطــاع غ ــزة عــن األراض ــي
ّ
املحتلة (إيرز) ،وصرامة القوانني بحقه مقارنة بالعامل
اإلسرائيلي .وأمام هذا الوضع ّ
املتردي وإفقار الالجئ
ال ــذي ك ــان يعتقد أن ال ـعــالــم س ــوف يـجــد حــا قريبا
لقضيته ،ووقتها كــان الـشــارع الفلسطيني فــي حالة
غليان ،وينتظر الشرارة لكي يشتعل .وفعال خرجنا
إلى الشوارع نهتف باسم فلسطني تحت قيادة واحدة،
وظلت االنتفاضة ً سنوات ،وسقط الضحايا ،وانتهت
نهاية غير ُمرضية وال متوقعة .ولكنها حققت اإلنجاز
األهم ،وهو االعتراف بوجود الشعب الفلسطيني عبر
االعتراف اإلسرائيلي األميركي بسكان الضفة الغربية
والقدس وقطاع غزة أنهم جزء من الشعب الفلسطيني،
وأجهضت توقعات جندي إسرائيلي كان يعتقد أنه قد
حفظ خريطة مخيم الثورة.
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