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حسن الخلف *

فـ ــي عـ ـ ــام  1996كـ ـت ــب امل ـ ـ ـ ــؤرخ ال ـب ــري ـط ــان ــي
املــارك ـســي امل ــرم ــوق أري ــك هــوبــزبــاوم عــن أن
ادعــاءات البروباغندست البريطاني روبرت
كــونـكــويـســت املـتـعـلـقــة بـمــا أس ـم ــاه اإلره ــاب
األحـ ـم ــر ان ـت ـف ــت صــاح ـي ـت ـهــا وعـ ـف ــا عـلـيـهــا
ال ــزم ــن ،وب ـخــاصــة بـعــد أن ت ــم فـتــح أرشـيــف
االتحاد السوفياتي أمام الباحثني ( .)1ولكن
ه ــوب ــزب ــاوم وغ ـي ــره م ــن امل ــؤرخ ــن الـغــربـيــن
أخفقوا إلى حد كبير في االستفادة مما وفره
لهم هذا األرشيف ،فال األخير وال كونكويست
سعيا إلــى إجــراء مراجعة حقيقية لــه ،ولعل
جهل هوبزباوم بالروسية (سأفترض أنه ال
يتقنها) هو ما أعاقه عن فعل ذلك.
ما سنطرحه في هــذا املقال مسائل محددة،
وهــي معالجة فـكــرة «تــوتــالـيـتــاريــة» الــدولــة
السوفياتية فــي الحقبة الستالينية األولــى
بني  ،1939-1928نظرية التطهير وكيف تفهم
وف ــق دراس ـ ــة ال ـت ــي اع ـت ـمــدنــاهــا بــاعـتـبــارهــا
األول ـ ـ ــى م ــن ن ــوع ـه ــا .وم ـس ــأل ــة دي ـم ـقــراط ـيــة
الـ ـح ــزب ال ـش ـي ــوع ــي ال ـس ــوف ـي ــات ــي (داخ ـل ـي ــا)
ومعالجة لتفاصيل أخ ــرى .وهنا نستميح
ال ـق ــارئ ال ـعــذر مـقــدمــا لـلـغــوص بالتفاصيل
اململة أحـيــانــا وذل ــك إلثـبــات وتــوضـيــح هذه
النقاط.

أرشيف سمولنسك بيد األميركيين
مع بدء عملية «برباروسا» في حزيران 1941
اجـتــاحــت ال ـق ــوات األملــان ـيــة أراض ــي االتـحــاد
ال ـس ــوف ـي ــات ــي .وأخ ـ ـ ــذت املـ ـ ــدن ال ـســوف ـيــات ـيــة
تتساقط الــواحــدة تلو األخ ــرى بمقاومة أو
مــن دون ـه ــا .وك ــان مــن ع ــادة أع ـضــاء الـحــزب
الشيوعي السوفياتي أن يحرقوا كل سجالت
ّ
الحزب فور انسحابهم حتى ال يطلع عليها
األع ـ ــداء .ول ــم ي ـنـ ُـج م ــن كــامــل س ـجــات غــرب
االت ـ ـحـ ــاد ال ـس ــوف ـي ــات ــي سـ ــوى أرشـ ـي ــف ف ــرع
ال ـحــزب الـشـيــوعــي ملــديـنــة سمولنسك ،التي
وقعت بيد األمل ــان فنقلوها معهم إلــى غرب
أملانيا .وعادت السجالت في وقت الحق لتقع
بيد غاز آخر هو القوات األميركية عام 1945
لدى احتاللها أملانيا والتي نقلتها بدورها
إلى بالدها البعيدة.
باستثناءات قليلة كــدراســة Merle Fainsod
عـ ــام  1958امل ـع ـنــونــة ب ــ«س ـمــول ـن ـســك تـحــت
الحكم السوفياتي» فإن األميركيني وللغرابة
لـ ــم يـ ــولـ ــوا اه ـت ـم ــام ــا لـ ـه ــذه الـ ـسـ ـج ــات ول ــو
م ــن بـ ــاب ف ـه ــم خ ـص ـم ـهــم ال ـش ـي ــوع ــي .وم ـنــذ
دراس ــة «فينسود» املــذكــورة بقيت التجربة
ال ـســوف ـيــات ـيــة ع ــرض ــة أله ـ ــواء الـصـحــافـيــن
والكتاب واملؤدلجني وحمالت «السي آي ايه»
حتى ظهرت أول محاولة جدية لفهم طبيعة
الحكم السوفياتي وذلك عام  1985بواسطة
املـ ــؤرخ  .J Arch Gettyوالـ ــذي يـعـتـبــر عمله
البداية األولــى للدراسات الـجــادة واملنصفة
حــول الستالينية «كحكم ونـظــام حضاري»
كما وصفها مؤرخ أميركي آخر هو ستيفن
يفلحوا
كوتكن والــذيــن وبطبيعة الـحــال لــم
ّ
فــي إض ـعــاف ح ـمــات الـتـشــويــه ال ـتــي شنها
الغرب بال توقف منذ  1945حتى .1991
أمــا بالنسبة إلــى مقالنا الحالي فسينقسم
إلى ثالثة محاور ،يكون األول فيهما ملراجعة
ف ـك ــرة ت ــوت ــال ـي ـت ــاري ــة االت ـ ـحـ ــاد ال ـســوف ـيــاتــي
وفكرة «تطهير الـحــزب» .بينما ُ
سيخصص
الثاني للحديث عن صراعات الكتل الحزبية
والثالث عن البيرقراطية والثقافة الحزبية
وحملة  1937في االتحاد السوفياتي.
ي ـع ـ ّـد أرشـ ـي ــف س ـمــول ـن ـســك واحـ ـ ـ ـدًا م ــن أه ــم
األرش ـي ـف ــات الـســوفـيــاتـيــة ال ـتــي وق ـعــت بيد
الـ ـغ ــرب .ف ــاألرش ـي ــف ي ـح ـتــوي ع ـلــى سـجــات
القطاع الغربي السوفياتي من  1917وحتى
 1939وعلى كل املراسالت من مستوى اإلقليم،
ً
فمحافظاتُ ،فمدن ،وصوال إلى الخلية خالل
هذه الفترة .وق ّسم األرشيف إلى ثالث دوائر،
األول ـ ــى تـتـضـمــن م ـل ـفــات األعـ ـض ــاء (أع ـضــاء
ال ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي) ،أم ــا ال ـثــان ـيــة فتحتوي
على محاضر اجـتـمــاعــات األع ـضــاء (مــن كل
امل ـس ـت ــوي ــات) ،واألخـ ـي ــرة ه ــي ت ـلــك املـتـعـلـقــة
باملراسالت بني موسكو واألقاليم ،القرارات
املركزية ،والوثائق اإلدارية األخرى.
وي ـ ـف ـ ـتـ ــرض بـ ـك ــل م ـ ــن سـ ـيـ ـتـ ـع ــرض مل ــرح ـل ــة
قــاسـيــة وطــويـلــة كــالـتـجــربــة الستالينية أن
يتجنب الشهادات الشخصية التي كان يرى
«جيتي» بأنها تعرض لـلـحــرارة ال للضوء.
فعند التحقيق التاريخي ال يمكن االعتماد
فـقــط عـلــى الــوثــائــق وال ـش ـهــادات الشخصية
في كتابة التاريخ ،حيث يقول مؤرخ الثورة

ّ
الفرنسية لــويــس غــوتـشــالــك إن معظم هــذه
ال ـش ـه ــادات كـتـبـهــا أنـ ــاس ب ـف ـتــرات مـتــأخــرة
مــن عمرهم لجمهور ذي مــزاج معاد وميال
لتصديق مثل هذه القصص والحكايات .كما
أن مؤرخ الحرب العاملية األولى بول فوسيل
رأى بأن الشهادات الشخصية تندرج ضمن
األدب الخيالي ،ولكنها تختلف عن «الرواية
األولــى» بأنها تفارق الحقيقة كلما ابتعدت
ع ــن ال ـت ـف ــاص ـي ــل ال ـي ــوم ـي ــة ،ل ـص ــال ــح وص ــف
األحـ ــداث الـتــاريـخـيــة ال ـتــي سـتـكــون مشبعة
بالفنتازيا والرموز.

النظرة من الريف حول التوليتارية
يـ ـج ــادل «جـ ـيـ ـت ــي» ب ــأن ــه م ــن ال ـص ـع ــب عـلــى
االت ـحــاد السوفياتي أن يـكــون توتاليتاريًا
أو ش ـمــول ـيــا ف ــي ال ـثــاث ـي ـن ـيــات ح ــن كـ ــان ال
يزال مجتمعًا زراعيًا بدائيًا ومتخلفًا ،وهذه
ليست من سمات الــدول الحديثة .فلقد كان
قــرابــة ال ــ %67مــن أبـنــاء االتـحــاد السوفياتي
يعيشون في الريف ،ال تصلهم قرارات الحزب
وخططه بيسر وسهولة ،كما كان الحزبيون
الـشـيــوعـيــون وقـتـهــا أقـلـيــة صـغـيــرة فــي تلك
املناطق .فالشمولية نظام هيمنة واختراق
حــديــث ومـتـقــدم ،مرتبط بصعود «املجتمع
الصناعي» وال ــذي وبسبب تقدمه وتطوره
التكنولوجي يتيح ســرعــة نـقــل األوامـ ــر من
أعلى إلــى األسـفــل ،ومــن املركز إلــى األطــراف،
وإح ـكــام الــرقــابــة عـلــى األفـ ــراد ومخاطبتهم
وعزلهم وفرض التشظي عليهم .وهذا كله لم
يكن موجودًا في االتحاد السوفياتي (1917
  )1939أي قبل الحرب العاملية الثانية .فهذهالـبــاد الغنية بــاملــوارد واملترامية األط ــراف،
لم تكن سوى مجتمع ريفي زراعي ،ولم تكن
لدى ستالني البيروقراطية املدربة والفعالة
وال ـك ـف ــوءة ال ـتــي سـتـسـمــح ل ــه ب ـفــرض نـظــام
دول ــة بــولـيـسـيــة عـلــى ال ـنــاس وق ـهــرهــم على
الـشـبـهــة ،وليبني بـعــدهــا بـلـدًا اشـتــراكـيــا أو
شموليًا وبعنف منظم وبالشكل الفظيع كما
صــوره أعــداؤه (سنناقش في مقال مختلف
مسألة املزارع الجماعية).
ول ـت ــوض ـي ــح ذل ـ ــك أكـ ـث ــر س ـن ــأخ ــذ ع ـي ـنــة مــن
سمولنسك ولـكــن قبل ذلــك ينبغي اإلش ــارة
إل ــى أن األوضـ ـ ــاع ف ــي االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي
كـ ــانـ ــت أقـ ـ ـ ــرب إلـ ـ ــى س ـم ــول ـن ـس ــك م ـن ـه ــا إل ــى
موسكو ،أقله إلى أن تتوافر لدينا املزيد من
املــواد األرشيفية .فأمامنا هنا إقليم يعيش
 %78من سكانه في الريف كمزارعني بعيدًا
عــن أي تــأثـيــر فـعــال ومـبــاشــر لـلـحــزب ســواء
ك ــان ذل ــك عـبــر تـعــاونـيــات زراع ـيــة أو غيرها
من وسائط االتصال بني الحزب والجمهور.
فقد بلغ التعداد السكاني لسمولنسك التي
هي عاصمة القطاع الغربي بني  1929و1937
حــوالــى  6.5مليون ،واملدينة التي تقع على
بـعــد  420كـلــم عــن مــوسـكــو تتصل حــدوديــا
بكل من مقاطعات موسكو وليننغراد (شرقًا
ً
وش ـم ــاال) وب ـيــاروس ـيــا وأوك ــران ـيــا (جـنــوبــا
وغربًا) والتفيا (في الشمال الغربي) .غالبية
أهالي اإلقليم كانت تمتهن الزراعة في إطار
الــ 14ألف تعاونية زراعية التي كانت قائمة
في حينه ،بينما لم يعش في املدينة سوى
 %12عام  ،1931و %8عام  ،1925ليرتفع الرقم
ّ
إلى  %17عام  .)p27 ,1985:Getty( 1939شكل
أعـضــاء الـحــزب الشيوعي قــرابــة  89566عام
 1932و 42000عام .)p29 ,1985:Getty( 1936
ي ـم ـك ــن ال ـ ـقـ ــول ب ـ ــأن الـ ـط ــاب ــع األع ـ ـ ــم ل ـل ـحــزب
ّ
الشيوعي كــان مدينيًا وأن حـضــوره وقوته
الشعبية كــانــت مـتــواضـعــة فــي الــريــف ،ففي
مقاطعة «بـلـيــي» ( )Belyiالريفية لــم يشكل
الـشـيــوعـيــون ســوى  %0.33مــن الـسـكــان ،أي
 355عـضـوًا مــن مـجـمــوع الـسـكــان الـبــالــغ 91
أل ــف نـسـمــة .فــي كــل املـقــاطـعــة لــم يـكــن هناك
سـ ـ ــوى  144ع ـ ـض ـ ـوًا ي ـع ـي ـش ــون فـ ــي مـ ـ ــزارع
املـقــاطـعــة الـتـعــاونـيــة ال ـ ـ ــ ،260أي ك ــان هـنــاك

ّ
يعد أرشيف
سمولنسك واحدًا من أهم
األرشيفات السوفياتية التي
وقعت بيد الغرب

لم تكن لدى ستالين البيروقراطية المدربة والكفوءة التي ستسمح له بفرض نظام دولة بوليسية

عـضــو واح ــد أو اث ـنــان لـكــل مــزرعــة .وفــي كل
املقاطعة لم يكن هناك سوى  7خاليا حزبية،
انخفضت إلــى  4خاليا عــام  ،1936بينما لم
تكن خاليا الحزب تتجاوز ال ـ  21خلية لكل
املحافظة 4 ،في الريف و 17في مدينة بليي
(.)p30 ,1985 :Getty
أيضًا فقد كان املستوى الثقافي والتعليمي
لشيوعيي «بليي» متدنيًا بالنظر إلى حداثة
ّ
تجربتهم الـحــزبـيــة ،وال ــى أن عمر ّالغالبية
فيهم دون الـ 40عامًا ،وال ّ
بد أن ذلك أثر سلبًا
فــي مـسـتــوى ال ـق ـيــادة وال ـق ــدرة عـلــى التأثير
وك ـس ــب االح ـ ـتـ ــرام ف ــي مـحـيـطـهــم امل ـح ــاف ــظ.
وب ــال ـت ــال ــي ي ـم ـك ـن ـنــا االس ـت ـن ـت ــاج م ــن حــالــة
«ب ـل ـيــي» أن ف ـكــرة ق ـيــام ال ـن ـظــام الـســوفـيــاتــي
ال ـش ـم ــول ــي ب ــاخـ ـت ــراق ال ــري ــف وت ـف ـك ـي ـكــه لــم
ت ـكــن واردة أو مـمـكـنــة الـتـحـقـيــق ،ف ـلــم يكن
ال ـش ـيــوع ـيــون ق ــادري ــن ع ـلــى إن ـج ــاز اخ ـتــراق
كهذا أو تدشني نظام مراقبة وتحكم وتأطير
حزبي فعال فيه .ال بــل لــم يكن الشيوعيون
ح ـت ــى ذل ـ ــك ال ــوق ــت وه ـ ــو ع ـص ــر «ال ـت ـط ـه ـيــر
ال ـك ـب ـيــر» ك ـمــا ع ــرف ف ــي األدبـ ـي ــات امل ـعــاديــة
لــاتـحــاد السوفياتي بـقــادريــن على حماية
أعـ ـض ــاء ح ــزب ـه ــم ف ــي األريـ ـ ـ ــاف م ــن الـخـطــف
والقتل ،وحرق املزارع وسرقة املواشي حتى
عام  .1935فالريف السوفياتي في تلك الفترة
ك ــان شبيهًا إل ــى حــد مــا بــالـغــرب األمـيــركــي
أو حـتــى ش ـمــال ال ـع ــراق وغ ــرب ــه قـبــل دخ ــول
«الحشد» إليه .أرض خطرة ،ومرتع للجريمة
والتمرد ،لم تصلها بعد يد الدولة ،وتجوبها
عصابات قطاع الطرق وغيرهم من املجرمني
وامل ـط ـل ــوب ــن ال ـج ـن ــائ ـي ــن .وكـ ـم ــا يـ ـب ــدو فــي
الـ ـسـ ـج ــات ،أن كـ ـب ــار املـ ــزارعـ ــن (ل ـل ـك ــوالك)
قــد اسـتـطــاعــوا أن يـحـفـظــوا ألنـفـسـهــم بقايا
هـيـبــة ون ـف ــوذ ف ــي مـنــاطـقـهــم الــري ـف ـيــة ،وهــم
مــن يفترض وبحسب الـســرديــة الــدارجــة أن
«اإلرهــاب الستاليني» كان قد قضى عليهم.
غـيــر أن الحقيقة هــي أنـهــم ظـلــوا حـتــى عــام
 1935ع ـلــى األقـ ـ ــل ،م ـس ــؤول ــن وغ ـي ــره ــم عن
ق ـيــادة بـعــض هــذه الـعـصــابــات ،فاستهدفوا
خـطــف وذب ــح «الـكــومـســومــول» أي الشبيبة
اللينينية في الريف من دون أي رادع (:Getty
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ك ـم ــا أن وس ــائ ــل االت ـ ـصـ ــال ل ــم ت ـك ــن حــديـثــة
ومضمونة فعلى سبيل املثال وفي عام 1937
وهو عام ما عرف بـ«اإلرهاب األحمر» ،تعطل
هاتف اللجنة املحلية للحزب في املحافظة

ل ـش ـهــريــن ،ول ــم ي ـكــن مـكـتــب ال ـف ـنــي امل ـســؤول
ع ــن إص ــاح ــه وص ـيــان ـتــه يـبـعــد س ــوى عشر
خ ـطــوات عــن امل ـقــر ول ـكــن لــم يمتلك أح ــد في
الحزب سلطة عليه!
وه ــو أم ــر شــديــد الـغــرابــة فــي نـظــام يفترض
أن ــه مـتـهــم بــال ـتــول ـي ـتــاريــة والـ ـق ــوة وال ـن ـفــوذ
والبطش واإلرهــاب! لذا كان على النظام في
الثالثينيات أن يعتمد على نقل الرسائل على
ظهور الخيل لتصل إلــى منظماته الحزبية
فــي الــريــف ،كما أن أعـضــاءه كــانــوا يتنقلون
ف ــي ال ــري ــف عـلــى ال ــدراج ــات ال ـهــوائ ـيــة بــرغــم
قسوة األجواء املثلجة كما يصفها «جيتي».
لــذلــك يـمـكــن ال ـقــول إن االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي
عانى مما يشبه الصراع بني املركز واألطراف
وهي املعضلة التي عرفت في اإلرث اإلداري
السوفياتي بــن عــام  1939-1933بـ«املسألة
التنظيمية» .فـكــانــت ال ـق ــرارات ال تـصــل بني
العاصمة وأصغر جسم تنظيمي في الحزب
وه ــي الخلية فــي تـلــك الـحـقـبــة ،وإن وصلت
ال يـجــري تنفيذها كما يجب وكــانــت عيون
السلطة عمياء عما يدور خارج املدن معظم
الوقت.
وهو ما اشتكى منه أعضاء اللجنة املركزية
باستمرار وذلــك ألسباب بنيوية كما رأينا
فــي حــالــة مــديـنــة «بـلـيــي» ومـنـهــا أي ـضــا قلة
ع ــدد الـبــاشـفــة ف ــي ال ــري ــف .فـعـلــى املـسـتــوى
الوطني لم تكن نسبة الشيوعيني الحزبيني
في الريف  -حيت عاش أغلب السكان (%67
من السكان) كما أسلفنا  -سوى  %0.3أما في
غــرب البالد فلم يشكل البالشفة الحزبيون
س ــوى  %2-1مــن أه ــل الــريــف (,1985 :Getty
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فوضى التطهير الستاليني

ّ
يـقــول «جيتي» إن طــاب العلوم السياسية
الغربيني كــانــوا دائـمــا يـعــانــون مشكلة فهم
مـعـنــى «تـطـهـيــر» أو ( )purgeبــاإلنـكـلـيــزيــة.
فــ«تـطـهـيــر» هـنــا تـضــع كــل أش ـكــال اإلق ـصــاء
اإلداري والـ ـسـ ـي ــاس ــي ب ـس ـل ــة واح ـ ـ ـ ـ ــدة ،مــن
امل ـحــاك ـمــات ال ـس ـيــاس ـيــة ،إلره ـ ــاب الـبــولـيــس
السياسي ،لطرد األعضاء ألسباب أخالقية
أو إداري ــة .وهــو باملناسبة ذات الخطأ الذي
ارتـكـبــه املـسـتـشــرقــون مــع الــدولــة العثمانية
ح ــن عــول ـجــت م ـســألــة «الـ ـس ــورغ ــون» الـنـقــل
والتهجير وصنفت كتطهير إثـنــي .أمــا في
ال ـس ـج ــات ال ـســوف ـيــات ـيــة ف ـلــم تـسـتـعـمــل وال

