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رأي

ــطهير
م ــرة كـمــا يـقــول «جيتيط كلمة ( )chiskaأي
كنس أو تنقية أو تطهير لوصف املحاكمات
ال ـس ـيــاسـيــة وم ـعــاق ـبــة امل ـع ــارض ــن .ولـنـفـهــم
طبيعة األحــزاب اليسارية املعارضة للنظام
القيصري قبل الثورة علينا العودة لتفسير
لينني للحزب .فالحزب عند لينني وبالعودة
لكتاباته عــام  1902يشير إلــى أن قـبــول أي
ّ
عضو فــي صـفــوف «الـبــاشـفــة» يحتم عليه
ً
أوال امل ـشــاركــة بــالـعـمــل ال ـحــزبــي ،وأن يكون
مـنـضـبـطــا وصـ ــارمـ ــا ف ــي ت ـن ـف ـيــذه ل ــأوام ــر،
وم ـم ــارس ـت ــه مل ـه ــام ــه ب ـس ــري ــة ب ــن مـنـظـمــات
العمال ،وهو الذي جعل لينني شديد الحذر
والـحـســاسـيــة فــي قـبــول األفـ ــراد فــي صفوف
حــزبــه .وك ــان التطهير بمعنى ( )chiskaأي
ال ـع ــزل أو ال ـف ـصــل م ــن ال ـح ــزب شــائ ـعــا لــدى
ك ــل أحـ ـ ــزاب ال ـي ـس ــار وغ ـي ــره ــا .ول ـل ـع ـلــم كــان
«املناشفة» وقتها يــدرجــون فــي عضويتهم
ال ـح ــزب ـي ــة م ــن ت ـب ــرع ب ـم ــال ــه ،أو وافـ ـ ــق عـلــى
بــرنــامـجـهــم وص ــوت لــه ويـ ــرون ه ــذه األم ــور
كفيلة بأن تجعل الشخص املعني «منشفيًا»
أو اشتراكيًا ديمقراطيًا.
ولـ ـك ــن ب ـع ــد ث ـ ـ ــورة اكـ ـت ــوب ــر ت ـض ــاع ــف ع ــدد
البالشفة  20مرة فقفز الرقم بني 1921-1917
لـ 576,000عضو وهو رقم كبير لحزب ناشئ
ق ــد وصـ ــل ل ـت ــوه إلـ ــى ال ـس ـل ـطــة .ول ـك ــن م ــرور
االتـحــاد السوفياتي بـثــاث محطات كبيرة
في تاريخهّ ،
غير شكل شروط العضوية .ففي
املرحلة األولــى فتحت أبــواب الحزب لكل من
هب ّ
ّ
ودب لالنخراط في صفوفه ،وهو األمر
الذي شكت منه صحيفته الرسمية (برافدا)
عام  .1918وهذه املحطات هي الحرب األهلية
( ،)1922-1917والتجميع االشتراكي الزراعي
أو مــا يسمى بــاألدبـيــات املاركسية العربية
«م ــزارع امللكية الجماعية» فــي فـتــرة -1928
 ،1940وخـطــط التصنيع الـســريـعــة (-1938
.)1928
ومع اندالع الحرب األهلية شجعت اللجنة
املركزية املواطنني على االلتحاق بالحزب
وحينها لم تكن هناك إمكانية لفحص قوة
ثقافة ووالء وحسن أخــاق األعـضــاء فلقد
كانت األمة السوفياتية تعيش حالة تقرير
مصير وال يمكن أن تحل مشاكلها من دون
فـتــح ب ــاب الـعـضــويــة ألكـبــر ع ــدد مـمـكــن من
الجماهير .غير أن انشغال القادة الحزبيني
بإدارة املشاريع الصناعية واإلدارية بشكل
مباشر أضعف دورهم التعبوي والثقيفي
والـتــدريـبــي وفـقــدوا السيطرة على الحزب
ب ـس ـبــب ت ـض ـخ ـمــه ح ـي ــث ان ـض ــم ب ــن عــامــي
 1931 -1929قرابة  1.8مليون عامل وفالح.
وقد وصف تقرير للجنة املركزية األغلبية
الساحقة لهؤالء باألميني سياسيًا فهم من
األعضاء الجدد ممن ال يعرفون شيئًا عن
ال ـحــزب وتــاري ـخــه وم ـبــادئــه .وه ــذا مــا دفــع
سكرتير اللجنة املركزية أل ام كاغانوفيج
( )L. M. Kaganovichفــي حـيـنــه ألن يلقي
كـلـمــة اشـتـكــى فـيـهــا مــن مـشــاكــل املـنـظـمــات
الحزبية التنظيمية وعــزا السبب فــي ذلك
للسماح ألي كان بالحصول على عضوية
ال ـ ـحـ ــزب بـ ــداعـ ــي خ ـل ــق م ـج ـت ـم ــع م ــارك ـس ــي
جديد وذلك تحديدًا في فترة .1932 - 1928
وعلينا أن ال ننسى أن «البالشفة» ينتمون
أيـضــا إلــى ال ـتــراث األوروب ــي الـغــربــي الــذي
س ـعــى لـخـلــق «اإلنـ ـس ــان ال ـج ــدي ــد» ،وكــانــت
ال ـطــري ـقــة ال ــوح ـي ــدة ل ـع ـمــل ذل ــك م ــن وجـهــة
نـظــر الـبــاشـفــة فــي بــدايــة عـهــدهــم بالحكم
هــي بـفـتــح ب ــاب ال ـحــزب أم ــام كــل الـفــاحــن
وال ـع ـم ــال .فــال ـحــزب ك ــان يـسـعــى «ل ـي ـجــرب،
ويدرب ويثبت» الجماهير في صفوفه قبل
أي شيء.
وه ـنــا يـقـتــرح كـغــانــوفـيــج «تـطـهـيــر» الـحــزب
مــن ه ــؤالء وإع ــادة تأهيل وتثقيف الباقني.
وكان التعبير الذي استخدمه كغانوفيج هو
مصطلح  chiskaوذلك في عام  1933والهدف

يجادل «جيتي» بأن
من الصعب على االتحاد
السوفياتي أن يكون
شموليًا في الثالثينيات
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شذرات
واض ــح وقـتـهــا ،وه ــو زيـ ــادة فـعــالـيــة الـحــزب
وترشيقه (.)p21 ,1985 :Getty
وهـ ـن ــا ي ــذك ــر ك ـغ ــان ــوف ـي ــج أنـ ـ ــه بـ ــن 1930
و 1933قفز عدد املدارس الحزبية املسؤولة
ع ــن إعـ ـ ــداد وت ـث ـق ـيــف الـ ـك ــادر ال ـح ــزب ــي مــن
 52ألـ ـ ــف مـ ــدرسـ ــة إلـ ـ ــى  200أل ـ ـ ــف ،بـيـنـمــا
ارت ـفــع ع ــدد الـطـلـبــة مــن مـلـيــون حــزبــي إلــى
 4.5م ـل ـيــون .وت ـضــاع ـفــت أع ـ ــداد املــروجــن
( )propagandistsلدى الحزب في عام ،1933
خمسة مرات عما كان لديهم في عام 1928
شكل العمال حوالى  %51منهم مقابل %8
عام .1928
كانت هذه عملية واعدة وضخمة ولكن ظلت
األمية السياسية مشكلة كبيرة بالنسبة إلى
القيادة البلشفية في موسكو ،فاشتكى ايان
ردزوتـ ــاك (( )Ian Rudzutakرئـيــس مجلس
ّ
مـفــوضـيــة اإلدارة املــركــزيــة) مــن حقيقة أن
مــا بــن  %60- 32مــن األع ـض ــاء ال ي ـقــرؤون
الصحافة الحزبية .وألقى كغانوفيج باللوم
على الـسـكــرتــاريــات املحلية لـفــروع الحزب
إلهمالهم التثقيف الحزبي وجرى «تطهير»
أو كنس بعض هذه القيادات املحلية خارج
الحزب أو إزاحتهم عن مناصبهم القيادية
حيث وصلت النسبة في بعض املناطق إلى
.)p22 ,1985 :Getty( %42

كيف كان يتم التطهير
ج ــرت أربـ ــع عـمـلـيــات «ت ـط ـه ـيــر» ك ـبــرى في
االتحاد السوفياتي وذلك عام ،1929 ،1919
 ،1934 ،1933و .1935وبعكس ما يشاع في
الغرب لم تكن تجري بــأجــواء من اإلرهــاب
والـقـمــع .بــل كــان يعلن عنها فــي الصحف،
وب ــاس ـت ـث ـنــاء عـ ــام  1919ف ـقــد كـ ــان ي ـشــرف
عليها في كل مرة جهاز منتخب من املؤتمر
الحزبي العام ومنفصل عن سلطة اللجنة
املــركــزيــة ويـسـمــى ال ـ ــ .TsKKوعـنــد حصول
«الـ ـتـ ـطـ ـهـ ـي ــر» كـ ـ ــان ي ــؤت ــى ب ــال ـع ـض ــو أمـ ــام
مفوضية للحزب مكونة مــن ثــاث أعضاء
كبار وممثل عن  ،TsKKومسؤول العضو
في الخلية أو الفرع ممن يعرفه شخصيًا.
وح ــن ي ـت ـخــذ الـ ـق ــرار بـ ـ «ت ـط ـه ـيــر» الـعـضــو
أي ط ـ ــرده م ــن الـ ـح ــزب ف ــإن ــه ي ـص ـبــح أم ــام
خ ـيــاريــن ،إم ــا االس ـت ـئ ـنــاف (وف ــي سـجــات
الـحــزب العديد مــن الـحــاالت الناجحة) ،أو
الــرضــوخ لـلـقــرار املـتـخــذ بحقه عـبــر إكـمــال
حياته كمواطن خارج الحزب .إال أن ما كان
يحصل في الحقيقة هو أن غالبية قرارات
ال ـف ـص ــل الـ ـت ــي ات ـ ـخـ ــذت ب ـح ــق مـ ــن أديـ ـن ــوا
بــالـتـقـصـيــر ف ــي عـمـلـهــم ال ـح ــزب ــي والـسـكــر
والفساد وقضايا أخالقية أو بيروقراطية
أخــرى ،كــان يتم االحتيال عليها عبر قيام
امل ـف ـصــولــن ب ـتــزويــر ب ـطــاقــات عـضــويـتـهــم
وتغيير أماكن سكنهم أو أسمائهم ومن ثم
العودة إلى صفوف الحزب .كما أن بعض
ه ــؤالء ك ــان ــوا ي ـل ـجــؤون لـتـنـظـيــف سجلهم
ال ـس ــاب ــق ع ـبــر ال ـع ـمــل ف ــي إح ـ ــدى امل ـن ـشــآت
ال ـص ـن ــاع ـي ــة وت ـق ــدي ــم أن ـف ـس ـهــم م ــن جــديــد
كعمال ،وإن حدث وكــان لدى بعض هؤالء
حظ من الثقافة ،فــإن احتمالية صعودهم
في الهرمية الحزبية الستالم مراكز قيادية
تصبح واردة ،وذل ــك مــن دون علم اللجان
املــركــزيــة حـتــى يـتــم كـشــف أم ــره ــم ،لتجري
عـمـلـيــة إق ـصــائ ـهــم مـ ــرة أخ ـ ــرى إلـ ــى خ ــارج
الحزب .لذلك فلقد جرى اكتشاف وإن بعد
مــدة طويلة أن  5/4مــن األعـضــاء الــذيــن تم
تطهيرهم (أو كنسهم) مــن الـحــزب عــادوا
وان ـض ـمــوا ال ـيــه ت ـحــت مـسـمـيــات أو الـقــاب
مختلفة ولكن بمقاطعات جــديــدة (:Getty
.)p34 ,1985
ّ
ومن الظواهر السلبية التي نشأت وتفشت
على نطاق واسع ما اصطلح على تسميته
بـ«األعضاء الفضائيني» على قوائم الحزب.
ف ـفــي إح ـ ــدى امل ـحــاف ـظــات اخ ـت ـفــى  %13من
هــؤالء األعـضــاء مــن دون أن يتركوا أي أثر
ول ــم يـعــرف عنهم شــي يــومــا وذل ــك فــي عــام
 .1933وبعدها بعام اكتشف أن هناك قرابة
 50ألف عضو «فضائي» في سجالت الحزب
ول ــم ي ـعــرف عـنـهــم مــا إذا مــاتــوا أم أن ـهــم لم
ً
يكونوا أصال موجودين ،وبعدها بعام عاد
هذا الرقم ليرتفع بشكل كبير من جديد .أما
بالنسبة إلــى مدينة كبيرة مثل لينينغراد
فقد جرى اكتشاف أن قرابة نصف البطاقات
ال ـحــزب ـيــة م ـ ــزورة أو غ ـيــر صــال ـحــة (:Getty
.)p33 ,1985
(1) Hobsbawm, Eric (2011). On History.
Hachette UK. p. Chapter 19
* كاتب عراقي

التاريخ يكرر نفسه،
لكن بمأساة جديدة
زياد منى

في شهر شباط من عام  ،1942إبان الحرب
األهلية األوروبية ،من منظور االنتماء الفكري
وليس الجغرافي ،أو لنقل :إبان الحرب األهلية
الرأسمالية ،املسماة الحرب العاملية الثانية ،بدأ
الجيش األميركي بتنفيذ أمر إدارة الرئيس
فرانكلن روزفلت رقم  9066الذي منح القوات
امل ـس ـل ـحــة ب ــإع ــان أي ق ـط ـعــة أرض منطقة
عسكرية وطرد من فيها من سكان.
ق ـي ــل وق ـت ـه ــا إن األم ـ ـ ــر ك ـ ــان مـ ـح ــايـ ـدًا ول ــم
يستهدف أي طرف محدد ،لكن الحقيقة أن
املـقـصــود بــذلــك األم ــر كــانــوا األمـيــركـيــن من
أصول يابانية الذين قطنوا منطقة تقع على
الساحل الغربي للواليات املتحدة.
القوات العسكرية التي كلفت بتنفيذ القرار
لـ ــم ت ـس ـم ــح ل ـل ـس ـك ــان وق ـت ـه ــا بــاص ـط ـحــاب
أي ش ــيء س ــوى م ــا ب ـم ـقــدورهــم حـمـلــه من
أغراض شخصية .ولم يسمح لألطفال حتى
باصطحابهم حيواناتهم األليفة املحببة.
ذل ــك ال ـق ــرار ال ـع ـن ـصــري ،ن ــال أك ـثــر م ــن مئة
وع ـ ـشـ ــريـ ــن أل ـ ـ ــف ن ـس ـم ــة م ـ ــن األمـ ـي ــركـ ـي ــن
م ــن أص ـ ــول يــابــان ـيــة جـ ــرى تــوزي ـع ـهــم على
معسكرات اعـتـقــال أو سـجــون فــي مختلف
أنحاء البالد.
الـحـقـيـقــة ّأن ال ـق ـســم األكـ ـب ــر م ــن املـعـتـقـلــن
اإلداري ــن كــانــوا مــن التابعية األميركية ،وأن
معظمهم ال يـعــرفــون وطـنـهــم األص ـلــي ،ولــم
يــزوروه إطالقًا ،وآبائهم أو أجــدادهــم ،كانوا،
م ـث ــل ب ـق ـيــة س ـك ــان ال ـ ـقـ ــارة األم ـي ــرك ـي ــة ،مــن
املهاجرين الباحثني عن وطن جديد.
إضــافــة إل ــى مــا سـبــق ،تعسفية ذل ــك الـقــرار
ال ـت ـن ـف ـيــذي ال ـع ـن ـصــري ل ـلــرئ ـيــس األم ـيــركــي
تتضح كذلك في حقيقة أنــه لم تتم إدانــة أي
من املعتقلني بأي تهمة (تجسس أو تخريب)،
ً
بــل لــم تــوجــه أص ــا أي تـهـمــة أمـنـيــة إل ــى أي
منهم .لذا نجد أن اإلدارة األميركية وقتها لم
تقدم أي دليل أو مسوغ لقرارها العنصري
اإلجرامي.
انطالقًا من حقيقة غياب أي مسوغ «أمني»
ل ـت ـصــرف إدارة روزف ـ ـلـ ــت ،ف ـمــن الـصـحـيــح
االن ـطــاق مــن أن مسببه هــو ميل املؤسسة
ال ـح ــاك ـم ــة إلش ــاع ــة اإلره ـ ـ ـ ــاب ب ــن ص ـفــوف
«األقليات» ِّأيًا كان انتماؤها القومي أو الديني
أو غير ذلك .لقد كان قــرارًا عنصريًا ينطلق
مــن نـظــرة اسـتـعــاء تـجــاه اآلخ ــر واحـتـقــاره
وتجريده من إنسانيته.
إن إطالق أحكام تعد مجمل جماعة محددة
مــن البشر بأنها مصدر خطر على «األمــن
الـقــومــي» ،سيقود حتمًا إلــى شرعنة الدولة
األم ـن ـيــة ،وه ــذا ح ــدث وي ـح ــدث ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة التي تعد نفسها االستثناء وتطلق
ع ـل ــى نـفـسـهــا االس ـت ـث ـن ــاء األم ـي ــرك ــي (the
 ،)amrican exceptionواملقصود بذلك أن
السلطة التنفيذية محكومة بمجموعة من
الـضــوابــط الـقــانــونـيــة الـتــي تقيد أي محاولة
لـ ـ ــإدارة بــال ـت ـفــرد ب ــال ـق ــرارات والـ ـخ ــروج عن
ال ــدسـ ـت ــور ،وه ـ ــي ال ت ـت ــواف ــر ف ــي أي ن ـظــام
رأسمالي آخر ،واملقصود هنا أوروبا.
هــذا «االسـتـثـنــاء األمـيــركــي» ،وهــو موضوع
قائم بذاته ،لم يكن األول إذ سبق لواشنطن
أن شــرع ـنــت ف ــي الـ ـق ــرن ال ـع ـشــريــن هــوســا

جـمــاعـيــا ض ــد مـجـمــوعــات سـكــانـيــة أخ ــرى
وأحرقت ممتلكاتهم ،وحتى الكتب الصادرة
ب ـل ـغ ــات ـه ــم وح ـ ـ ّـرض ـ ــت ع ـل ـي ـه ــم ،مـ ــا ش ـ ّـج ــع
املتطرفني من العنصريني على مهاجمتهم
والتنكيل بهم ،وسنعود لهذا املوضوع في
حديث الحق.
هــذه الحقيقة املغيبة أو املسكوت عنها في
التاريخ األميركي ،وغيرها الكثير ،ال يعرفها
س ـ ــوى أه ـ ــل االخـ ـتـ ـصـ ــاص .ل ـك ــن لـ ــو كــانــت
السلطات األميركية املتعاقبة إلى يومنا تعد
ذل ــك ال ـق ــرار عـنـصــريــا ومـخــالـفــا لـلــدسـتــور،
العـ ـ ـت ـ ــذرت عـ ـم ــا ارت ـك ـبـ ـت ــه بـ ـح ــق م ــواط ـن ــن
أمـيــركـيــن وع ـ ّـوض ــت الـضـحــايــا ،ولـفــرضـتــه
املدارس العامة ضمن املنهاج املدرسي.
على العكس مــن ذلــك ،عندما ُسئل الرئيس
املـنـتـخــب دون ــال ــد ت ــرام ــب ع ــن رأيـ ــه ف ــي ذلــك
االعتقال الجماعي ،راوغ بالقول :على املرء
الذي يريد الحكم عليه أن يكون قد عاش في
تلك املرحلة .هذا التصريح األبله ،يشبه مثيله
العائد للمستشار األملــانــي األسـبــق هلموت
كول الذي هاجم املعادين للنازية الذين كانوا
يدينون األملــان املتعاونني مع حكم هتلر ،إذ
رأى أن الذين يهاجمون املتعاونني مع النظام
النازي ويطالبون بمحاكمتهم وبمعاقبتهم
على مــا ارتـكـبــوه مــن جــرائــم بحق األبــريــاء،
يـتـمـتـعــون بـمــا أس ـم ــاه «رأف ـ ــة كــونـهــم ول ــدوا
متأخرين»! [كذا] .كثير من املعلقني وجدوا
ف ــي ذل ــك الـتـصــريــح املـتـغـطــرس إس ـ ــاءة لكل
مــن ق ــاوم الـنــازيــة ودف ــع ثمن ذلــك حريته بل
وحـتــى حـيــاتــه وح ـيــاة أقــربــائــه وص ــك ب ــراءة
لكل من تعاون مع النظام الـنــازي اإلجرامي
وللتجمعات النازية الجديدة في أملانيا.
ان ـط ــاق ــا م ــن ال ـح ـقــائــق ال ـســاب ـقــة وت ـج ــارب
ُ
«األق ـل ـيــات» امل ــرة فــي تــاريــخ الـغــرب الحديث،
فمن غير املمكن ّ
عد قرار الرئيس األميركي
منع مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة
مــن دخ ــول ال ـبــاد ،عقابًا جماعيًا ملجموعة
محددة من البشر ذات انتماء ديني محدد،
وهو ما يشي بحتمية تحول ذلك إلى نوع من
االعتقال اإلداري الجماعي.
ذل ــك أن إدارة ت ــرام ــب تـ ــدرس وض ــع قــائـمــة
رق ـم ـي ــة ب ـك ــاف ــة امل ـس ـل ـم ــن ف ــي الـ ـب ــاد وك ــل
املعلومات عنهم .ولــن نستغرب إذا أقدمت
دول أوروبية تقع تحت حكم اليمني ،كما في
املـجــر وبــولــونـيــا وجـمـهــوريــة التشيك ودول
حوض بحر البلطيق ،إضافة إلى دول أخرى
تقع تحت هيمنة اليمني املتطرف مثل الهند،
بــات ـبــاع ال ـخ ـطــوة ذات ـه ــا .وه ــا ه ــي أن ـغ ــوال قد
أقدمت على منع الدين اإلسالمي وعملت على
هدم املساجد املقامة فيها وهو أمر مستغرب
مــن نـظــام عــانــت ق ـيــاداتــه الـنـظــام العنصري
البرتغالي ل ـقــرون ،ولــم نسمع أي استنكار
لهذا التصرف العنصري.
على أي حــال ،إن ق ــرارات الرئيس األميركي
هــذه مــا هــي إال مقدمة لـحــرب مـقــدســة ،يتم
التحضير لـهــا ،مــوجـهــة نـحــو اإلس ــام على
نـحــو ع ــام ،وع ـلــى كــل مــن يختلف مـعــه من
األميركيني .كما إنها تأجيج ملشاعر أنصاره
وتحريض لهم على املجتمع الليبرالي والقيم
الـلـيـبــرالـيــة ال ـتــي ال بــد مــن أن ت ـنــال مختلف
م ـ ـجـ ــاالت الـ ـحـ ـي ــاة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـع ـل ـم ـيــة
والثقافية ،وبداية تنكيل بالقوى املعادية له.

