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وستالني روسيا

الثورة مولد عىل عاًما ٤٠ بمرور روسيا فيه تحتفل الذي الوقت يف الكتاب هذا يصدر
العرص. هذا يف العاملية األحداث أعظم من اعتربت التي الثورة وهي االشرتاكية،

اختفاء وهي للتساؤل؛ تدعو عجيبة بظاهرة الثورة هذه بعيد االحتفال اقرتن وقد
برشَّ الذي لينني بعد أبطالها من بطل أعظم لعله بل الثورة، هذه أبطال من بطل اسم

األوىل. األعوام يف رسالتها وحمل بها،
األعياد يف قبل من تظهر كانت كما الثورة عيد يف تظهر لم البطل هذا صور حتى

فقط. لينني صورة يروا بأن للناس وُسِمح السابقة،
ستالني! … هو الثورة عيد يف صورته واختفت اسمه، اختفى الذي البطل هذا

اسمه، يفرض زال ما لينني، رضيح جانب إىل رضيحه يف وهو ذلك مع ستالني ولكن
… سياسته ويفرض رسمه، ويفرض

وفرضسياسته، فرضاسمه يف نجح قد كان إذا الدراسة يستحق ستالني أن شك وال
يفرض أن أحد وسع يف كان إذا املوت؛ بعد أو الحياة يف سواء ذلك، إىل يسعى أن دون

… املوت بعد نفسه
عن أو لينني، عن ُكِتب ملا بالنسبة ا جدٍّ ضئيًال يعترب ستالني عن ُكِتَب ما أن والواقع
مياًال بطبيعته هو كان لينني…وقد لخالفة مرشًحا كان الذي الثاني الزعيم وهو تروتسكي
والصحفيني واملؤلفني الُكتَّاب أن كما نفسه، عن التحدث أو الكالم من واإلقالل للعزلة،
نظًرا الثانية؛ العاملية الحرب خالل األنظار عليه تركزت أن بعد إال مقابلته إىل يسعوا لم
عىل القضاء سبيل يف به ساهمت وما الحرب، تلك يف بالده به قامت الذي الدور ألهمية

… الحازمة القوية قيادته تحت الفاشية



ستالني

كله؛ العالم حياة يف بل وحدها، روسيا حياة يف ال هامة مراحل ستالني حياة ويف
ومنها:

والثورية. الرسية الوسائل بمختلف لها والتمهيد االشرتاكية، الثورة يف دوره •
الشيوعي. الحزب دوائر يف نجمه وتألق ،١٩١٧ عام يف الثورة نجاح بعد دوره •
دولة إىل زراعية دولة من وتحويلها لينني، بعد املطلق روسيا كحاكم دوره •

كربى. صناعية
هزيمة يف الحرب يف حلفائه مع ومساهمته الثانية، العاملية الحرب يف دوره •

الفاشية.
العالم. يف الشيوعي للمذهب كنارش دوره •

… األدوار هذه معظم يف النجاح من الذروة حد ستالني بلغ وقد
ستالني، حياة يف غامضة زالت ما كثرية حلقات هناك أن نعرتف أن فيجب ذلك ومع
الثورة يف ودوره شبابه، يف ستالني مغامرات قصة أن إال … األبد إىل غامضة تظل وقد
انتصاره ثم السلطة، عىل تروتسكي مع رصاعه ثم للينني، عبادته ثم األهلية، والحرب
شخصية ستالني من يجعل ذلك كل الشيوعي، الحزب يف منافسيه جميع عىل الكامل

بالدراسة. جديرة ممتازة
يف تتسامى شخصيته ولكن حياته، تاريخ يف سوداء صفات هناك تكون وقد …

لينني! عن عظمة يقل ال رجًال منه لتجعل حتى أخرى صفحات

جربان فرج
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ستالني

األوىل الثورة (1)

بوشكني، وهو بالحرية تغنى رويس شاعر أول عن الشيق كتابها يف المبري» «ليديا كتبت
تقول: ١٨٢٥ عام يف روسيا حالة تصف كتبت

«يملكون» رجال هناك كان فقد … وجهه يف ترصخ والعبودية املظالم كانت
بالقطاعي»، أو «بالجملة للبيع يعرضوهم أن وسعهم يف وكان غريهم، رجاًال
العبد، تقتل أن وسعك يف وكان وزوجها، الزوجة وبني وأمه، الولد بني فيفرقون
األرواح هذه كانت فقد … فقط «خسارة» كانت وإنما جريمة، هذه تكن فلم

لصاحبها. ثروة

أن يعتقد كان الذي شيللر بعد بل … وروسو وفولتري مونتسيكو بعد حدث هذا كل
فرد كل كان … الفرنسية الثورة بعد حدث هذا كل الكمال، أقىصدرجات بلغ قد املجتمع

آثمة. بالية، ألنها الحال؛ هذه تستمر أن املحال من بأن يشعر
الركنان وهما والعبودية، األوتوقراطية مهاجمة يف أحد يفكر أن الجنون من كان وقد
آمن الباستيل، سقط منذ ولكن القيارصة، إمرباطورية عليهما تقوم كانت اللذان الصنوان

عليه. القضاء من القوم ييأس أن يمكن العالم يف نظام ثمة ليس بأنه الناس
البوليس نشاط من الرغم وعىل … الدود أكله قد روسيا يف القائم النظام هذا وكان
جريمة تعترب كانت التي الحرية مبادئ انتزاع يمكن لم فإنه مكان، كل يف انترش الذي

املبادئ. بهذه «تلوث» قد كان الجيش حتى الدولة، ضد موجهة



ستالني

من يقفزون الكلية فتيان وكان سيلو، تسارسكو يف الحرس من فصيلة ورابطت
الفتيان، هؤالء من واحًدا بوشكني وكان … الفرسان مع الصداقات ويعقدون السور فوق
التبغ، ودخان األخوة، من جو يف الطعام وجبات وتناول والنكت، الشمبانيا يحب كان فقد
برضاء حظيت عشيقة وآخر … مرتنيخ وسياسة والحب، هللا، حول: الحامية واملناقشات
فلقد … املرسفني الفخورين املغرورين من غريهم عن يختلفون الفرسان كان القيرص…
عادوا ثم باريس، جوانب يف املنترصة سيوفهم صلصلت الذين الشبان الضباط من كانوا
… الحرية نسيم من استنشقوا ما لفرط أكتافهم عىل تستقر تكاد ال ورءوسهم بالدهم إىل
«مالك» ووداعة جمال يف كان الذي املاسوني، الفيلسوف الجندي «شاديف»، بينهم كان
ل فضَّ أنه إال الحياة، من الحسن بالجانب يستمتع أن وسعه يف وكان … األرض إىل هبط

الفلسفية. الجوانب ذلك عىل
جميًال، كان إذ ويعبث؛ ويُغني يرشب كان الذي الحظ ابن «كافرين»، بينهم وكان
مثل — عاًما عرش ستة العمر من يبلغ الذي «رافسكي»، بينهم وكان نبيًال، غنيٍّا مرًحا
يف نابليون ضد املعركة إىل بيده قاده الذي هو رافسكي الجنرال والده وكان — بوشكني

.١٨١٢ عام
القيرصية احرتام عىل تبعث ال بالبالد واتصالها سيلو تسارسكو يف الحياة وكانت
والرجعيني، والكهنة النساء بعجائز نفسه يحيط متوج، منافق القيرصسوى يكن فلم …
الجميع: استغفل فلقد … جنب إىل جنبًا عنده هللايسريان عباد واستغفال هلل الصالة وكانت

ونابليون. ورعاياه، وحلفاءه، زوجته،
طبقة أما الخشبي، املحراث وراء وتسري األرض، يف العمل يف تكد األرقاء طبقة كانت
جاك جان مؤلفات وتقرأ الفرنسية، باللغة بالحديث وتتشدق ترقص فكانت األرشاف
األفالطوني، الحب عن يتحدثن وهن الصغرية أصابعهن يرفعن السيدات وكانت روسو،
الخادم أي: — فإنها منديًال، إحداهن من الخادم رسقت لو ولكن العاطفة، حقوق وعن

الصمغ. يف يغمس جلدي سوط من جلدة لعرشين تتعرض كانت —

كان الذين والجنود العبيد، الجميع: يعم السخط كان … مكان كل يف املعارضة وكانت
من يعانون كانوا الذين والتجار الثكنات، يف عاًما وعرشين خمسة يقيض منهم الواحد
الذين نَّاع والصُّ بخسارة، خبزهم يبيعون كانوا الذين والنبالء االقتصادية، األزمة آثار
يمكن كان الذي العام السخط هذا ولكن … صناعاتهم لتنمية املال رأس يجدون ال كانوا
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ستالني

الصلب! الرجل أو ستالني

لها يكن ولم منظمة، املعارضة تكن لم املر. الشعور سوى شيئًا يولد لم الثورة يولد أن
كان نفسها: عىل منقسمة منظمة، غري ضعيفة، الفضيلة» «اتحاد جماعة وكانت قائد.
تقوم ديمقراطية جمهورية يريدون كانوا الذين اليعقوبيني، من يتكون الجنوبي القسم
ملكية وإقامة الرقيق إلغاء من أكثر يطلب ال فكان الشمايل القسم أما املساواة، أساس عىل
الثورة، قيادة عبء وقع الضعيف املتخاذل الشمايل القسم هذا كاهل وعىل دستورية.
وكان أسابيع، ثالثة منذ خاليًا كان العرش فإن مواتية؛ اللحظة أن املتآمرون وأدرك
وكانت … عليه يحسد موقف يف يكن لم ولذلك الرجعية، آرائه بسبب مكروًها نيكوالس
ليقسم عاد إن فإنه … لقسطنطني الوالء يمني أقسم قد دام ما السبل أيرس الجيش إثارة

بالقسم. الحنث من نوًعا هذا فسيبدو لنيكوالس الوالء يمني
اإلمرباطورية الكلية يف جميًعا تخرجوا فقط، الضباط صغار من حفنة كانت ولكنها
أحسن وكان بأكملها، فرقة قياد يملك أنه أحدهم يدَِّعي أن يمكن وال سيلو، بتسارسكو
ضعفهم مواضع أكرب ولكن املتبجحني، املتفاخرين من وأسوؤهم الحاملني، من فيهم من
األذكياء: الطغاة شعار هو شعارهم وكان الثورة، يخافون الذين الثوار من كانوا أنهم هو

الشعب. يف ما حد إىل يشككون كانوا فقد الشعب. بغري ولكن الشعب، ألجل
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ستالني

موسكو حامية من جندي سبعمائة غادر ١٨٢٥ عام من ديسمرب ١٤ يوم فجر ففي
وساروا املؤامرة، يف اشرتكوا ممن ضابطان يقودهم وكان أعالمهم، يحملون وهم ثكناتهم
يمنعوا لكي األخرى؛ الثائرة الفرق مع موعد عىل كانوا حيث الشيوخ، مجلس ميدان إىل
ليجربوا امللكي القرص إىل الجميع يسري ثم الوالء، يمني يقسم أن من الشيوخ مجلس
إلغاء ذلك يعقب أن عىل حر، دستور عىل ويحصلوا العرش، عن التنازل عىل نيكوالس

الرقيق.
ووجدوا أعداء، وال حلفاء وال جنود، وال بوليس، فال خاليًا، امليدان وجدوا ولكنهم
وهكذا الليل، يف الوالء يمني األعضاء أقسم فقد … الظالم حالكة الشيوخ مجلس نوافذ

الربنامج. يف بند أول فشل
وأخذوا بامليدان، تحيط التي املباني يواجهون أصبحوا حتى رجالهم الضباط وقاد
آلخر وقت ومن أقدامهم، تجمدت كما بأعالمهم، تعصف الريح وكانت … الربد يف ينتظرون
… قسطنطني فليحي … نيكوالس «فليسقط يصيحوا: بأن رجالهم يأمرون الضباط كان

الدستور.» فليحي
يرددون أخذوا والذين املتمردين، عىل يعطفون كانوا بالناسالذين يمتلئ امليدان وبدأ

التشجيع. بعضصيحات
إمدادات عن للبحث انرصفوا كاٍف غري الجنود عدد أن رأوا وملا الثورة، قواد ووصل
ضاع قد يشء كل كأن وبدا يأس. عن وإنما جبن، عن ال ذلك بعد بعضهم يعد ولم أخرى،

بعد. بدأ قد يكن لم أنه مع …
ذلك بعد ووصل الثوار، إىل وانضمت املشاة من أخرى فرقة وصلت ساعات وبعد

الضباط. من اثنان للثورة كسبهم من تمكن وقد البحرية، رجال
ثم له، موالية ظلت التي القوات جميع يحشد أن نيكوالس قرر الوقت نفس ويف
كل وكان إليهم، ترد ال أوامر ينتظران الطرفان وكان كامًال، تطويًقا الثوار بها طوق
بأية يشعرون ال القيرص جنود كان فقد زمالئه؟ عىل النار يطلق هل يتساءل: فريق
وكان … هم يرتدونه الذي الرسمي الزي نفس يرتدون كانوا الذين الثوار نحو كراهية
كبري نيكوالس كان كما … إليهم للقيرص املوالية الفرق تنضم أن يف األمل كبريي الثوار
املوقف يُعرِّض الحركة عدم أن النهاية يف أحسَّ ولكنه التسليم. الثوار يعرض أن يف األمل
العمال وأخذ للمتمردين، تأييًدا تزداد األهايل حشود أن الواضح من كان فقد للخطر؛
األخشاب وقطع الطوب قوالب يلقون جيمس» «سان كاتدرائية ببناء يقومون كانوا الذين

للقيرص. املوالية الفرق عىل
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ستالني

يجبه، لم أحًدا ولكنَّ النار»، «أطلقوا فصاح: الفتنة، عىل يقيض أن عىل وحرضوه
فأجاب النار؟» تطلق ال «ملاذا وسأله: املدفعي إىل أرسع ثم األرض، إىل الضباط أحد وقفز

السعادة! صاحب يا إخواننا إنهم يبكي: وهو الجندي
عاٍل، هدف إىل صوَّب قد كان ولكنه النار، وأطلق الشعلة، أوقد ثم الضابط، وصفعه
تصويب أن عىل … الشيوخ مجلس من الثاني الطابق نوافذ لتصيب القنبلة فانطلقت

الهرب. يف وأخذوا الثوار صفوف انقسمت فقد األوىل، من أفضل كان الثانية الطلقة
أغلبهم ع وتجمَّ اتجاه، كل إىل فتفرقوا املدفعية، لقنابل استعداد عىل يكونوا لم إنهم
حولهم، القنابل وتساقطت عبوره، وحاولوا مياهه، تجمدت الذي النيفا نهر أرصفة عىل

منهم. كثريون وغرق … وتذيبها الثلوج تكرس فأخذت
روسية. ثورة أول عىل ُقِيض وهكذا

(… الزمان من قرن من يقرب (وانقىضما ١٩١٧ أكتوبر ثورة (2)

الحكم من عاتية صخرة ظلت أن بعد فجأة روسيا يف القيرصية انهارت عاًما أربعني منذ
سقوط وقبل الغربية، أوروبا يف نشأت التي التحرر قوى كافة عىل استعصت املطلق
انقلبت ثم الشوارع، تجوب مظاهرات يف تمثلت حركة روسيا شهدت بقليل القيرصية
عىل النار إطالق آنئٍذ روسيا عاصمة برتوجراد حامية رفضت حني ناجحة ثورة إىل

إليهم. وانضموا بل املتظاهرين،
عرفها التي الثورات من غريها إليه يسبقها لم بمكان األهمية من الثورة هذه وكانت
أي — آنذاك أنفسهم يسمون الشيوعيون كان كما — البلشفيك فيها تبذل ولم التاريخ،

تدبري. وال جهد
تروتسكي وكان زيوريخ، يف ذاك إذ كان — أشهرهم وهو — لينني فإن زعماؤهم أما
نيويورك، يف تصدر كانت روسية لصحيفة بخس بأجر مقاالت يكتب مغموًرا صحفيٍّا
مندوبي (مجلس) سوفييت يف ضئيلة أقلية البلشفيك وكان سيبرييا، يف منفيٍّا ستالني وكان

القيرصية. سقوط بعد سلطان صاحبة قوية هيئة أصبح الذي العمال،
أن يجب روسيا أن وهو واحد؛ أمر عىل اتفاق هناك كان القيرصية سقوط وبعد

ييل: ما برنامجها مؤقتة، حكومة ونشأت تتحرر،

الصحافة وحرية القول، وحرية والدينية، السياسية الجرائم عن الشامل العفو
أو الدين بسبب تفرقة كل وإلغاء النقابات، وتأليف واإلرضاب واالجتماع
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املبارشتضع العام الرسي باالقرتاع تأسيسية جمعية لتشغيل واإلعداد القومية،
الحكومة. وتُشكِّل الدستور

يضيفوا أن الشيوعيني وسع يف يكن ولم الديموقراطية، إلقرار مرشوع بمثابة هذا كان
املدنية. والحريات الضمانات هذه إىل شيئًا

سقوط ألنباء العالم اغتبط ولذلك والرجعية، الظلم رمز تُعترب القيرصية كانت
املتحدة الواليات دخلت بقليل مارس ثورة بعد أي: ١٩١٧؛ سنة أبريل ٦ ويف القيرصية،
تلك يف األمريكي الكونجرس إىل رسالته يف ولسون الرئيس وأعرب أملانيا، ضد الحرب
ووصف طويل، رصاع بعد الحرية تحقيق يف الرويس الشعب لنجاح اغتباطه عن املناسبة

الرشفاء». رابطة يف جدارة عن «زميل بأنها روسيا
أنصار استوىل القيرصية عىل الشعب ثورة من أشهر ثمانية تتجاوز لم فرتة وبعد
الطبقات بحرب الجميلة الحرية أحالم وانتهت السلطان، عىل منظمة محكمة بطريقة لينني

الواحد. الحزب وحكم
ومنهم املؤقتة الحكومة يف وزمالئه كريينسكي فشل إليها يرجع كثرية أسباب وهناك
الحكم، إىل لينني زحف وقف جميًعا حاولوا وقد املعتدلون، االشرتاكيون ومنهم األحرار
نعمة من الرويس الشعب حرمت القيرصية الحكم طريقة أن األسباب هذه أول ومن
الحكم هذا مبارشة عن تنشأ التي الحرية قواعد إرساء ومن الذاتي، الحكم تجربة تذوق
كبري عدد اعتنق ولذلك السيايس؛ النشاط من الروس املتعلمني األوتوقراطية ومنعت عمليٍّا،
يف يلمسوه لم الذي االختياري بالتعاون وآمنوا اليوتوبية، االشرتاكية املتعلمني هؤالء من

الواقعية. حياتهم
العمال وبني ناحية، من الصناعة ورجال اإلقطاعيني بني شاسعة الهوة كانت
فلم الطائفتني هاتني بني الوسطى الطبقة أما روسيا، يف األخرى الناحية من والفالحني
حل العسري من وكان واالعتدال، االستقرار كفالة يف أثرها لها يكون بحيث كبرية تكن
إىل بحاجته الفقري الفالح وإحساس التملك، يف بحقه األرض صاحب إحساس مشكلة
ممكنًا، أمًرا الرسي الحر العام باالنتخاب املشكلة هذه حل يكن ولم األرض، من مزيد
واألمية الجهل وهي الحرة؛ السياسية املؤسسات تعرتضطريق كربى عقبة هناك وكانت

املتخلفة. املهملة املناطق من وغريها القوقاز مناطق يف املتفشيان
تحاول املؤقتة الحكومة كانت التي الوليدة الديموقراطية له تعرضت ما أخطر ولعل
التخلف عقبة عىل التغلب روسيا وحاولت آنذاك، دائرة كانت التي الحرب هي تنميها أن

14



ستالني

فادحة خسائر بروسيا أنزل القوة يف األملان تفوق ولكن الجيوش، عبأت بأن التسلح وعقبة
والجنود. املمتلكات يف

من مزيد إىل القيرصية سقوط يؤدي أن يف الغربيني املراقبني بعض آمال وخابت
خلع بعد تراخت قد املنظمة القوية اليد أن بغريزتهم الجنود أحسَّ فقد الحربي، الجهد
املهيمنني إىل أصغوا ثم ومن الحرب؛ أسباب يفهمون يكونوا لم ذلك إىل وهم القيرص،
بالدهم إىل يعودوا أن يجب وإنهم الرأسماليني، صنع من الحرب هذه إن لهم: قالوا الذين

األرض. تقاسم يف ليشرتكوا
االشرتاكي الحزب يف املتطرفني زعيم — لينني اليتش فالديمري عبقرية تجلَّت ولقد
إلسقاط والتمهيد الشعب تذمر استغالل يف االسرتاتيجية وبراعته — الديموقراطي
جانب إىل الطغيان جانب من البندول تحول فقد يسرية؛ مهمته وكانت املؤقتة، الحكومة
الحكومة هذه وكانت وأوامرها، املؤقتة الحكومة نداءات إىل الشعب يُصِغ فلم الفوىض،

االحرتام. ألوامرها تكفل التي القوة تنقصها
األوىل املوجة أما التفكك، موجات من كربى موجات أربع فغمره الحكم لينني وتوىل
مطالبة والثالثة باألرض، الفالحني مطالبة والثانية السالم، بإقرار الجنود مطالبة فهي
بالسيطرة العمال مطالبة والرابعة الذاتي، الحكم أو باالستقالل الروسية غري القوميات

املصانع. عىل

كالينني. يساره وإىل ستالني يمينه وإىل الوسط) (يف لينني بني تجمع قديمة صورة

املؤقتة، الحكومة يسقطوا أن والتفكك الفوىض من الجو هذا يف البلشفيك واستطاع
يف وتروتسكي لينني وقام ،١٩١٧ سنة نوفمرب ٧ يوم سوفييتية جمهورية روسيا ويعلنوا
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العمال من الثورية بالعنارص البلشفيك واستعان للثورة، الرئيسية الخطوات برسم هذا
والجنود.

طوال فسيطر ،١٩٥٣ إىل ١٩٢٤ عام من روسيا حكم الذي ستالني جاء لينني وبعد
اتسع وبذلك الشيوعي، للحزب املركزية اللجنة يف وتحكَّم الكرملني، سياسة عىل املدة هذه
روسيا، يف الجديد النظام دعائم يوطد لكي غريه حاكم أو لزعيم يتسع لم كما الزمن له

العالم. من أخرى أماكن يف الشيوعية املبادئ نرش عىل ويعمل
الذي هو ستالني فإن الجديد، بالدين روسيا يف برشَّ الذي الرسول هو لينني كان وإذا
أيًضا. خارجها يف وإنما وحدها، روسيا يف ال الدين هذا لنرش الحقيقي الجهاد لواء حمل
اسمه، يكرهون ممن يكون وقد بستالني، املعجبني من الكتاب هذا قارئ يكون وقد
ال أنك وهو — كارنيجي ديل يقول كما — مؤكًدا واحًدا شيئًا هناك ولكن فقط، شخصه ال
وال روسيا، تاريخ يف لعبه الذي الدور تنكر أن تستطيع وال ستالني، تتجاهل أن تستطيع
أنكرت وإن قط، عنه يتحول لم واحد لهدف حياته طوال إخالصه عليه تنكر أن تستطيع

الهدف! هذا تحقيق سبيل يف استعملها التي الوسائل عليه
العالم، يف رجل أقوى األيام من يوم يف كان ستالني أن يُنكر أن إنسان يستطيع وال
وما الثانية، العاملية الحرب يف لعبه الذي الهام الدور يُنكر أن كذلك أحد يستطيع وال

الفاشية. عىل الديمقراطية انتصار سبيل يف بالده به ساهمت

أنكروه الذي اإلله (3)

قالوا فقد األنبياء؛ أو اآللهة مقام إىل ترفعه أنها شك ال كثرية أسماء حياته يف عليه أطلقوا
الحكيم». واألب «املعلم وإنه البرش»، «أحب إنه عنه:

ولد من كل «مجد وإنه وضمريه»، ونوره العالم «أمل إنه فقالوا: البعض ووصفه
أمني». بقلب

الرفيق بكلمة اكتفاءً «ستالني»، اسمه إىل اإلشارة قلَّت حياته من األخرية السنوات ويف
وأطنبوا «العظيم»، كلمة إليها يضاف أن لزاًما وأصبح قبل، من العادة كانت كما وحدها
السعيدة»، الحياة «صانع وإنه وأملها»، التقدمية البرشية «شعلة إنه فقالوا: ذلك يف

تطري». كيف الصغرية النسور يعلم الذي الكبري و«النرس الحنون»، القلب و«صاحب
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الحروف إن أحدهم: فقال املوكب؛ ذلك يف جانبهم من واألدباء الشعراء يقرص ولم
بني وتفاخر تزهو أن لها بد ال ن» ي، ل، ا، ت، «س، وهي: ستالني اسم منها يتكون التي

األكرب! الزعيم اسم منها ن تكوَّ التي الحروف بوصفها األخرى األبجدية الحروف
الذي املعتق النبيذ عن النفوس يف تأثريًا يقل ال ستالني صوت إن آخر: كاتب وقال

الجنوبية! التالل سفوح تنتجه
أيها املجد لك املجد! «لك له: تقول فإنها تغرد عندما البالبل إن آخر: شاعر وقال

العظيم!» البستاني
صحيفة عليه فأطلقت تحيتها، األخرى هي له لتقدم بدورها الصحف وسارعت
«الربيع يشبه ستالني أن أزفستيا والحظت األرض»، «شباب اسم االقتصادية الحياة
اليوناني، الفيلسوف سقراط بالحكيم االقتصادية الجبهة صحيفة وقارنته البللوري»،

«… ا حقٍّ املفكرين أعظم إنه بل … الفكر «عبقري إنه وقالت:
للعلم زعيم «أعظم بأنه: الرويس(األكاديمي) العلوم مجمع أعضاء كبار أحد ووصفه

الدول.» وجميع العصور جميع يف
اإلطراء بعبارات تمتلئ الفنية حتى املناسبات مختلف يف تُلقى التي الخطب وكانت
املتواصل، والتصفيق الطويل بالهتاف املستمعة الجماهري من تُقابل كانت التي واملديح
سنوات لنتمنى «إننا أو: عليك!» «سالم ستالني: يخاطب وهو يقول الخطيب كان ما وكثريًا

ستالني.» الرفيق األوحد وحبيبنا الحكيم لزعيمنا السعادة من عديدة
من السبعني بلغ قد وكان ميالده، بعيد يحتفل ستالني كان عندما ١٩٤٩ عام ويف
ظهر عسكري قائد «أعظم ستالني إن فقال: األعىل السوفييتي االتحاد رئيس خطب عمره،

البقاع!» جميع ويف العصور جميع يف
النرص.» إىل بالدنا قاد الذي هو ستالني «إن املناسبة: هذه نفس يف مولوتوف قال كما
الجمهوريات اتحاد وزراء ومجلس الشيوعي للحزب املركزية اللجنة رسالة يف وجاء

عمره: من السبعني بلغ عندما إليه ُرفعت التي السوفييتية

اسمك. د تُمجِّ سوف املقبلة األجيال كل إن
لك، الخالص بالحب لتمتلئ العالم أنحاء جميع يف العمال ماليني قلوب وإن

األكرب. الشيوعية ومهندس العظيم، العلم سيد يا
أصدقائنا. وأحسن ومرشدنا معلمنا
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ال الذي الرجل «إنه املناسبات: إحدى يف ستالني يصف وهو موسكو راديو وقال
املحيط.» وأمواج النور يشبه إنه … له نهاية

… قويٍّا مضيئًا عاليًا يبدو … كالشمس «إنه ستالني: يصف رويس كاتب وقال
العالم.» شعوب عىل دفئًا تفيض أشعته من تنبعث التي والحرارة

«إن فقال: الوصف هذا يعجبه لم تولستوي الكساي هو آخر روسيٍّا كاتبًا ولكنَّ
لديها.» حكمة ال الشمس ألن … الشمس من أكثر ستالني

إنتاج إال له عمل ال روسيا يف مصنع هناك وكان مكان، كل يف تُرى صورته وكانت
الجهات. جميع عىل تُوزَّع لكي لستالني الجبس من تماثيل

وعىل املدرسة، فصول من فصل كل يف التالميذ عىل يطل ستالني وجه كان وهكذا
املنازل. معظم ويف بل مصلحة، كل يف املوظفني وعىل مصنع، كل يف العمال

من ضخم تمثال أقيم والدون الفولجا نهري بني تصل التي القناة مدخل وعند
يسري الذي موسكو «مرتو» محطة ويف … طنٍّا ٣٥ نحو يبلغ وزنه وكان لستالني، النحاس
القوقاز، يف الربز جبال وفوق امللون، املرمر من آخر تمثال لستالني أقيم األرض تحت
هذه عليه نُقشت لستالني آخر تمثال أقيم البحر، سطح فوق قدًما ١٨٤٦٨ ترتفع وهي

العبارة:

العرص. هذا يف رجل ألعظم تمثاًال أقمنا أوروبا يف قمة أعىل فوق

إال مدينة عىل يُطلق لم لينني اسم فإن ستالني؛ عظمة أمام لينني عظمة وتضاءلت
وستالني ستالينجراد، منها: كثرية مدن عىل حياته مدة أُطلق ستالني اسم ولكن موته، بعد
عىل «ستالينسك» اسم وأُطلق وستالينوجورسك، وستالينيكا، وستاليني، وستالينيز، آباد،
عىل «ستالينسكي» اسم أُطلق كما آخريني، مدينتني عىل «ستالينسكويا» واسم مدينتني،

… مدن أربع عىل «ستالينو» اسم وأُطلق روسية، مدن ثالث
والجسور والسفن واملتاجر الجماعية واملزارع الشوارع حرصعدد السهل من وليس

روسيا. أنحاء جميع يف ستالني اسم عليها أُطلق التي
يف وإلبرازه بل الحقيقة، يف هو مما أكرب ستالني لتصوير دائًما تُبذل الجهود وكانت
— فإنه صغريًا، إلًها يكن لم إن أنه الناس يؤمن حتى العاديني البرش شكل يُخالف شكل

… ممتاز مخلوق — األقل عىل
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أمام يمر وهو صغري تلميذ خواطر إذاعاته إحدى يف يوًما موسكو راديو وصف فقد
— ستالني أي: — «هو» سيذهب الضوء يغيب عندما فيقول: ستالني يف ويفكر الكرملني

الناس؟ سائر ينام كما هو ينام ترى يا فهل فراشه، إىل
يف مفتاًحا يحرك الذي هو أنه يل يُخيَّل … موسكو عىل الشمس ترشق مرة كل ويف

… النور فييضء يده
فيه: جاء لستالني وصف تشيكوسلوفاكيا يف براغ لراديو إذاعة يف سمع يوم ذات ويف

للخلود!» آخر اسم «أنت
روسيا يف الناس وعرف البرش، سائر يموت كما األيام من يوم يف مات ستالني ولكن
ومجلس الشيوعي للحزب املركزية اللجنة من رسمي بالغ وصدر وحده، هلل الخلود أن

باكية: عبارات يف نعوه الذين الزعماء وقال للشعب، ستالني ينعي الوزراء
اليوم.» بعد له حراك فال األخرية نبضته نبض قد اإلنسانية القلوب أعظم «إن

الخفقان.» عن الحكيم واملعلم القائد قلب توقف «لقد
قلوب يف األبد إىل حيٍّا وسيظل دائًما، سيعيش علينا العزيز الخالد ستالني اسم «ولكن

التقدمية.» الشعوب وجميع السوفييتي الشعب
العظيمة باألفكار «كلها وقال: األخري الوداع ستالني يودع وهو مولوتوف وبكى

حيٍّا.» نرباًسا لنا ستظل
«… املحبوب! الصديق أيها «وداًعا يتنهد: وهو مالنكوف وقال

هي حرصها السهل من يكن فلم نعشه عىل لتوضع أُرسلت التي الزهر طاقات أما
… موته يوم عليه حزنًا أذرفت التي الحارة الدموع شأن ذلك يف شأنها األخرى،

كله، العالم فوجئ بل روسيا، فوجئت حتى ستالني وفاة عىل ثالث سنوات تمِض لم ولكن
الذي اإلله سمعة عىل للقضاء روسيا يف ونشاط همة بكل تجري عجيبة تحطيم بعملية

سنوات. ثالث منذ ُدفن
تعوَّد الذي وضمريه» ونوره العالم «أمل أن ذهول، يف وهم يسمعون، الناس وبدأ
قد أمني»، بقلب ولد من كل «مجد بوصفه ويبجلوه يحرتموه أن البرش من املاليني مئات
عابثًا، شخًصا نظرهم يف اليوم أصبح وأنه السابقني، زمالئه بمعرفة قيمته تقدير أعيد

متوحًشا! … مجنونًا ا، مستبدٍّ رشيًرا، قاسيًا، جبانًا، جاهًال،
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إن وقالوا: ستالني وفاة يوم وانتحبوا بكوا الذين أن ذهول، يف وهم الناس، ورأى
صورة عىل الرتاب يهيلون وهم رآهم األخرية، نبضته نبض قد اإلنسانية القلوب أعظم
أعظم صاحب العاملي، الضمري نور األمل، القائد، الخالد، الحكيم األب العظيم، الرجل

العصور! جميع عنها تمخضت التي الحربية العبقريات
الذي اإلله إن وقالوا: كثريًا، وتحدثوا تحدثوا بل صمت، يف الرتاب يهيلوا لم إنهم

… عظيمة أرضاًرا بالبالد أنزل قد وطنهم بني مع عبدوه
التأليه ذرى من ذروة أي إىل نرى أن رضوريٍّا يكون أفال كذلك، األمر كان وإذا
ثالث بعد الرتاب عليه يهيلون أخذوا الذين والرشكاء الزمالء نفس أيدي عىل ستالني ارتفع

ارتفاعه؟ عىل ساعدته التي العوامل هي وما موته؟ من فقط سنوات

الشيوعية زعيم (4)

ألنه عهده؛ يف ديكتاتور أعظم كان الحديثة، األزمان يف مطلق حاكم أقوى ستالني كان
نسمة مليون ٦٠٠ مصري يف يتحكم كان كما الرويس، الشعب من مليون ٢٠٠ يحكم كان
… روسيا فلك يف تدور التي والدول السوفييتي االتحاد يضمها التي األخرى الشعوب من
عهده، يف ستالني بها يتمتع كان التي السلطة مدى اليوم يدرك كله العالم كان وإذا
بها واالحتفاظ يده، يف السلطة هذه بجميع االستئثار إال بها توصل التي الطرق أن إال
الناس نسيها قد واألساليب الطرق هذه حكمه، إليها امتد التي الطويلة السنوات خالل
عىل معوان خري كان عهده ستالني به أحاط الذي الرقابة جهاز أن كما … تناسوها أو
وأهدافها الشيوعية اتجاهات مع يتفق بما التاريخ باسم حتى وإخفائها الحقائق طمس

البعيدة.
يتناولونه والُكتَّاب والعلماء الباحثون بدأ للتاريخ، ملًكا وأصبح ستالني مات ملا ولكن
تاريخ أو روسيا، تاريخ يف عميقة آثار من أحدثه وما عهده ويتناولون املختلفة، نواحيه من

كله. العالم تاريخ بل … وآسيا أوروبا
العرشين املؤتمر يف املشهور الرسي خطابه فألقى ذلك بعد خروشيشيف وجاء
مستورة، كانت مسائل عدة وفضح ،١٩٥٦ عام من فرباير ٢٤-٢٥ ليلة يف للحزب،
سنوات بثالث ستالني وفاة بعد ذلك وكان مطوية، كانت أخرى صفحات عدة نرش كما

فقط.
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ستالني حياة يف مختلفة مراحل

البوليس. «فيش» يف … ١٩١٠ عام ستالني سنوات). ٦) ستالني

الشباب. ريعان يف ستالني الثورة). عام (يف ستالني البنوك!) (لص ستالني

التاسع القرن أول إىل بجذورها يرجع أن يمكن الروسية للثورة املتتبع أن شك وال
تملؤه شابٍّا فيه يلمح أن يمكن الصبا ريعان يف يزال ال وهو ستالني وجه إىل والناظر عرش،
عن االختالف شديد شك ال إنه … الثورة محرتيف أحد كان عندما الجرأة، وتدفعه الفتوة،
بني من يوًما يكون أن ترجو وهي اإلكلرييكية املدرسة إىل أمه به زجت الذي الصبي ذلك

الدين! رجال
يعيشون — بينهم من وستالني — الروسية للثورة يمهدون الذين الرجال كان لقد
أخطار من له يتعرضون كانوا ملا وذلك البطولة؛ بنظرات مرموقني القيرصية روسيا يف

وقت. كل يف وحرياتهم حياتهم تتهدد النطاق، واسعة ومؤامرات دائمة،
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ستالني

لينني. رضيح عىل كالينني وبجانبه اليسار) (إىل ستالني

أعماق إىل بهم يزج حتى حركاتهم ويتتبع عنهم للقيرصيبحث الرسي البوليس كان
سيبرييا. يف النفي إىل يرسلهم أو السجون،

كارل ابتدعها التي االشرتاكية املثالية هي الوقت ذلك يف تلهمهم التي الشعلة كانت
ولبالدهم لهم ويتمنون جهادهم، يف يؤيدونهم جميًعا العالم أحرار وكان وانجلز، ماركس

الطاغي. الظالم القيرصي الحكم من الخالص
يف العاملني املجاهدين الزمالء من لغريه تتوفر لم بصفات يتميز كان ستالني ولكن

… القضية نفس
املحرتفني. الثوار معظم من جرأة أشد كان فقد

… عنها تزد لم إن منهم واحد أي أطماع عن تقل ال أطماعه وكانت
لينني، ركاب يف السري أساس عىل أوًال سياسته رسم فقد انتهازية، أشدهم وكان

لنفسه. بالسلطة لالستئثار الفرصة له تسنح حتى زعامته تحت واالنضواء
أعظم من كان إنه عنه: يقال أن يشء يف املبالغة من ليس فإنه ستالني يف قيل ومهما

به. نعيش الذي القرن هذا يف البرشية تاريخ يف أثروا الذين
أولها. من «اإلله» أو الرجل قصة نبدأ واآلن …
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والخيال … الحقيقة بني ستالني (5)

مصري عىل األوقات من وقت يف سيطر الذي «ستالني» ال هذا كان الرجال من طراز أي
التي املجاورة الدول يف أخرى ماليني عدة وأقدار السوفييتي، االتحاد يف نسمة مليون ٢٠٠
قلوب يف الخوف أو األمل يبعث له سيايس ترصيح كل وكان روسيا، نظام فيها انترش

العالم؟ سكان من املاليني مئات
االختالف هذا لقي قد نفسها، حياته خالل رجل، ثمة يكون أن فيه املشكوك ومن
من نفوًرا فأبدى الُكتَّاب أحد مثًال رآه فقد لستالني، حدث كما التقدير درجة يف الكثري
املنظر. رديئة أسنانه وإن بالجدري، اإلصابة آثار يحمل وجهه إن وقال: وهيئته شكله
البنيتني عينيه وصف يف فأطنب السوفييتي االتحاد يف السابقني أمريكا سفراء أحد ورآه

ركبتيه.» عىل يجلس أن ليحب الطفل «إن وقال: اللطيفتني الحانيتني
شجاعة ذو رجل بأنه الحرب يف كحلفاء األول اجتماعهما عقب ترششل ووصفه
العميقة الهادئة الحكمة نفسه يف انطبعت وقد تركه ستالني «إن وقال: ينفدان ال ومقدرة

كان.» نوع أي من الوهم وزوال
مأدبة أقام روسيٍّا سيد أن كيف ستالني عن مذكراته يف ترششل رواه ما أظرف ومن
ويقول بريطانيا. ملك نخب ورشب كأسه ورفع املأدبة أثناء ووقف االجتماعات،1 أحد يف
قرن أنه إال مهذبة ودية بطريقة بريطانيا ملك نخب رشب ستالني أن ولو إنه ترششل:
من عام بوجه إنه كأسه: يرفع وهو ستالني قال إذ لترششل؛ ترق لم كلمات ببضع ذلك
مسلكهم، كان أيٍّا امللوك صف يف ال الشعب جانب إىل دائًما يقف وإنه امللكية، خصوم
ولذلك ويحرتمه؛ ملكه يمجد الذي الربيطاني الشعب يحرتم أن الحرب أثناء تعلَّم ولكنه

بريطانيا! ملك نخب ليرشبوا الحارضين يدعو — ستالني أي: — فإنه
أن ستالني يرجو مولوتوفأن من وطلب الرصيحة الكلمات هذه من ترششل وتضايق
املحتفلون يرشب أن املحرجة املواقف هذه للتخلصمن واقرتح امللكية، بإزاء مشاعره يكتم
وقبل تعليقات. إلبداء املجال يتسع ال وبذلك واحد، وقت يف الثالث2 الدول رؤساء نخب

التالية. االجتماعات يف اتُِّبع تقليًدا النهج ذلك وصار االقرتاح ستالني

طهران. اجتماع 1
املتحدة. والواليات وبريطانيا روسيا 2
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شيوعيٍّا يوًما عرف أنه — موسكو يف السابق أمريكا سميث—سفري بيدل ولرت وروى
يف اسمه ذكر ليتحاىش إنه حتى ستالني، من والخوف الرعب من نوع يتملكه رويس غري

الشارب.» ذو «الرجل إليه: اإلشارة أراد إذا هامًسا عنه ويقول الخاصة، األحاديث
االتحاد تكوين بدء يف زمالئه من كثريين من مكروًها كان ستالني أن شك وال
وإما النفي، فإما مصريين: أحد هؤالء لقي وقد يخافونه، كانوا أنهم كما السوفييتي،

… لستالني االطمئنان شديد يكن لم — سرتى كما — نفسه لينني إن بل … املوت
عنه وكتبوا قابلوه الذين معظم أن إىل ستالني تقدير يف البني االختالف هذا ويرجع

… معينة نظر وجهة من ذلك فعلوا
ستالني عرفوا قد نفسها، روسيا ويف بل العالم، يف الناس من ا جدٍّ قليلني أن والحقيقة
واختالًطا ألفة العالم حكام أقل من وكان العالم، يف حاكم أقوى كان فقد الحقيقي؛
عن انعزل كما شعبه، عن منعزًال السلطة زمام عىل قبض أن بعد عاش فقد بالناس،
رجال من حشد حوله ومن عنهم، تفصله كانت التي الكرملني أسوار وراء األجانب،

تامة. برسية الشخصية حياته وأحاط حراسته، توىل والبوليس الجيش
وكان الكرملني، من خرج إذا بالضبط ستالني يقيم أين يجهل الخارجي العالم وكان
املدينة من الغربي الشمايل الجزء يف يقع ريفيٍّا منزًال يملك كان أنه يعتقدون الناس بعض
يكن لم ولكن دقيقة، رقابة البوليس يفرض وحيث اآلخرون، الحكومة رجال يقيم حيث

ذلك. يؤكد أن أحد استطاعة يف
يعرفون ال أنفسهم الروس فإن بالغموض؛ أُحيطت نفسها الشخصية حياته حتى
أشيع ما كل رغم ،١٩٣٢ عام يف الثانية زوجته وفاة بعد ا حقٍّ تزوج قد ستالني كان إذا

ذلك. عن
تلك يف حتى مطلًقا الروس يراه ال لرجل ورمًزا اسًما روسيا يف «ستالني» كان لقد
يف تمر وهي ليشهدها لينني قرب قمة فوق يقف ستالني كان التي الضخمة االستعراضات
كان املسافة، لبعد تراه ال الجماهري كانت االستعراضات تلك يف حتى … األحمر امليدان

األشباح. من شبًحا يرون كما بعد عن يرونه امليدان يف املارة
إطالًقا نقل لم إن نادًرا إال يزر لم أنه كما موسكو، شوارع يف سائًرا أحد يشهده ولم
بعدة الثانية العاملية الحرب أثناء يف قام إنه وقيل: جماعية، مزرعة أو منجًما أو مصنًعا
عدد عن عبارة كانوا الرحالت هذه يف رأوه الذين ولكن املتعددة، القتال لجبهات زيارات
بينهم بوجوده الجنود من أحد يعلم ولم العالية، الرتب أصحاب الكبار الضباط من قليل

امليدان. يف
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برحلة قام أنه عنه يُعرف لم كما سوفييتي، فندق يف ليلة سهر أنه عنه يُسمع ولم
العيد يف له ظهور أهم وكان الناس. فيها ورآه السوفييتي االتحاد بالد داخل طويلة

موسكو. ضواحي يف الضخم «الدينامو» بملعب السنوي الريايض
العدد محدودي مستمعني يف دائًما خطبه يلقي كان بل املفوه، بالخطيب يكن ولم
العامة خطبه إلقاء إىل يعمد ولم الشيوعي، الحزب اجتماع أو األعىل السوفييت مجلس مثل
املناسبات؛ مختلف يف الحكام من غريه يفعل كان كما املستمعني آالف من تتكون حشود يف

مبارشة. الشعب عىل العليا السياسة موضوعات يف وحججهم آراءهم ينرشوا لكي
كل يف … روسيا من مكان كل يف موجوًدا ستالني كان فقد … العزلة هذه ورغم
هذه معنى بكل معبوًدا كان األرضية، الكرة سطح سدس يف … ضيعة كل ويف قرية،
كل ويف مدرسة، كل من حجرة كل ويف سوفييتي، مكتب كل يف صورته وكانت الكلمة،
السكة محطات ويف متنزه، كل يف مقام تمثال له وكان … أرسة كل منزل ويف للحزب، فرع
الحكومة دور ال «املرتو» ومحطات كالفنادق عام؛ مبنى كل ويف واملطارات، الحديدية
له ُوِضعت نوفمرب، ٧ يوم السنوي الثورة بعيد احتفل كلما الرويس الشعب وكان … فقط

السوفييتي. االتحاد قرى من قرية وكل مدينة، كل يف الضخمة الصور
الزائد البالغ املديح ذلك تعليل عن عاجز وهو طويًال وقتًا الغربي العالم ظل لقد
تنظر الرويس الشعب أفراد من املاليني كانت إذ ستالني؛ روسيا به تغمر الذي حده عن
يكن لم الشعب هذا فإن ذلك ومع حنون، أب اآلخر والنصف إله نصفه مزيج أنه عىل إليه
أن بعد إال تتغري الصورة كانت وقلما له، تنرش التي الصور من إال زعيمه عن شيئًا يعرف

سنوات. عدة الناس أمام عليها تنقيض
جديدة للناسصورة نُرشت أن الثانية العاملية الحرب من األخرية األيام يف حدث وقد
عىل تلصق موسكو مكتبات كادت وما الشيب، وخطه وقد شعره فيها ظهر لستالني،
الناس نفوس يف عميقة هزة أحدثت حتى بيعها عن لإلعالن الجديدة الصورة هذه نوافذها
يالحظون وهم النظر فيها يدققون وأخذوا عرضتها، التي املكتبات أمام احتشدوا الذين
زعيمهم أن يعتقدون كانوا لقد … به تتقدم السن أخذت قد اآلخر هو ستالني أن دهشة يف
مطلًقا؛ هو له يحدث أن يمكن البرشال من لغريه يحدث ما وأن البرش، طينة غري طينة من

وقلقهم! وتساؤلهم دهشتهم أثارت الجديدة الصورة فاجأتهم فلما مثلهم، ليس ألنه
كانت إذا إال الرسميني، زواره قائمة وال أبًدا، تنرش اليومي نشاطه أنباء تكن ولم
مأدبة إقامة أو أجنبي، سيايس أو جديد سفري كاستقبال تُذاع، أن يجب مناسبة يف الزيارة

الضيوف. من ملجموعة الكرملني يف
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رسية يف بها يحتفظ خارجها يف أو روسيا داخل يف ستالني تنقالت خطط وكانت
األسود، البحر يف إجازاته قضاء اعتاد قد وكان الحرب. وقت يف كما السلم وقت يف تامة
إذا موسكو يف األجانب الديبلوماسيون يستنتجه كان وإنما ذلك، يعرف أحد يكن ولم
يف ستالني وجود عدم بسبب ممكنة غري املقابلة بأن فأجيب ستالني مقابلة أحدهم طلب

موسكو.
البالد، يف وسلطانه ملكه توطد أن وبعد عظمته، أوج يف العظيم، لستالني صورة هذه
وطنه. أهل بني املمتاز املركز هذا إىل الزعيم وصل كيف لنرى الوراء إىل اآلن فلنعد ولكن

األوىل األعوام (6)

من جورى مدينة يف ُولَِد وقد شفييل، دجوجا فيزاريونوفيتش جوزيف الرسمي اسمه كان
.١٨٧٩ عام من ديسمرب يف جورجيا، أعمال

كلمة ألن الصلب»؛ «رجل معناه: فكان بعد فيما عليه أُطلق الذي ستالني اسم أما
قوته. عىل الداللة االسم بهذا املقصود وكان الصلب، معناها بالروسية «ستال»

لحسابه تارة بالصناعة اشتغل فالًحا، كان فقد شفييل دجوجا فيزاريون والده أما
.١٨٩٠ عام يف الرجل وتُويف األحذية، بصناعة اشتغل وقد باملصنع، وتارة الخاص،

قيد عىل وظلت تفليس، يف تعيش كانت فقد كاترين، اسمها وكان ستالني والدة أما
سيد صار عندما ابنها عظمة شهدت لقد حتى طويلة، بمدة زوجها وفاة بعد الحياة

… كلها روسيا
جوزيف وهو — الثالث جاء فلما صغرية، سن يف وهما األوالن ولداها لها مات قد كان
صغريًا اسًما األم ابتدعت جوزيف ومن األوحد، ابنها أم كل تدلل كما تدِللـه أخذت —
تنادي كاترين ظلت وقد «صوصو». هو اختيارها عليه وقع الذي االسم وكان ابنها، لتدليل

العالم. يف بل … روسيا يف كبريًا شأنًا بلغ أن بعد حتى «صوصو» باسم ستالني
الدينية املدرسة أودعته فإنها ولذلك قسيًسا؛ ابنها من تجعل بأن تحلم األم وكانت
عن سكانها عدد يزيد ال ضاحية أي حجم عن حجمها يف تزيد تكن لم التي جورى يف

نسمة. آالف خمسة
يوًما األمر يستلزم لم طيبًا، ولًدا دائًما كان «لقد فقالت: يوًما ابنها عن األم وتحدثت
يف أو القراءة يف إما وقته ويقيض بعزم، دائًما يستذكر كان عقوبة، عليه أوقع أن ما
عمره.» من الثامنة سن يف وهو باملدرسة التحق وقد يشء، كل يفهم أن محاوًال الحديث،
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فيما نرشه عما النظر بغض طفولته عن املعروفة الدقيقة املعلومات أهم هي وهذه
الحذر. بمنتهى املؤرخ يتناوله أن يجب مما وتالميذه زمالئه من كثريون بعد

الالهوتية املدرسة تلك يف ١٨٩٤ يف بدأت ألنها مبكرة؛ يقظة الثورية ستالني يقظة وكانت
كانت الذي الجزويتي» والنظام القاسية «النظم ضد ثار فقد تيفليس، يف بها ألحق التي
االجتماعات يف يشرتك أن الدينية الدراسات تلك عىل وفضل الدينية، املدرسة عليه تسري
وداروين هيجو فيكتور مؤلفات ا رسٍّ يقرأ أخذ كما املدينة، يف تُعقد كانت التي العامة

ماركس. وكارل
هذا ويف محرتًفا، ثوريٍّا يصبح لكي نهائيٍّا الالهوتية املدرسة غادر ١٨٩٩ عام ويف

مرة. ألول السجن دخل قد لينني كان بالذات الوقت
العام هذا يف تكوَّن إذ ١٨٩٨؛ عام يف بدأت قد السياسية حياته أن اعتبار يمكن وهكذا
االشرتاكي العمال لحزب تفليس شعبة إىل ستالني فانضم الثانية، للدولية الرويس الفرع
عىل «املالمح، عنه: وقال شكله فوصف له أرخوا الذين أحد وتحدث الرويس، الديمقراطي

«… الرأس! مرفوع يسري وكان … الجرأة مالمح وجهه
أزال ال فقال: نفسه عن وتحدث تفليس، مدينة يف ستالني خطب ١٩٢٦ عام ويف
مىض وقد ناديهم، رئاسة الحديدية السكك ورش عمال عيلَّ عرض حني ١٨٩٨ عام أذكر
ستوروا الزميل منزل يف أجتمع كنت كيف أذكر أزال ال ولكنني عاًما، ٢٨ ذلك عىل اليوم
وهناك التقدميني… العمال من وغريهم شفييل، وبوترشيد شفييل، وتشوريد بدجبيالدزيه،
صفًرا الوقت ذلك يف كنت أنني ألدركت بهؤالء نفيس قارنت ولو عملية، دروًسا أتلقى كنت

الشمال. ناحية من

يف حدثًا أزال ال كنت ولكنني الزمالء، هؤالء من كثريين من علًما أكثر ذاك إذ كنت ربما
عليهم تتلمذت إذ الثورة؛ فنون يف «صبيٍّا» رصت هؤالء يد وعىل … العميل الجهاد فنون
لهم أعرب أن اآلن يل واسمحوا … تفليس عمال كانوا األوائل أساتذتي أن ترون فأنتم …

كزميل. … بالجميل اعرتايف عن
يف للعمل بي ألقوا حني ١٩٠٧ إىل ١٩٠٥ من انقضت التي األعوام ذلك بعد وأذكر
أعظم للثورة التمهيد يف هناك قضيناها التي األعوام لهذه كان فقد الحزب؛ بأمر «باكو»

… ومحرًكا عمليٍّا جنديٍّا مني جعلت إذ نفيس؛ يف األثر
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عمال من عامًال وهناكرصت الثوري، نضايل يف الثاني التعميد باكو يف تلقيت وهكذا
… كزميل بالجميل اعرتايف عن — أيًضا — باكو يف ألساتذتي أعرب أن يل فاسمحوا الثورة،
وسط فهناك … ليننجراد إىل الحزب بأمر بي ألقي عندما … ١٩١٧ عام أذكر وأخريًا
التي الكربى الزوبعة خضم ويف لينني، الرفيق األكرب املعلم جوار وإىل الروس، العمال
العظمى الحرب وخالل العاملة الطبقة وبني الرأسمالية بني نشبت التي املعارك أثارتها
… األكرب! العمال حزب قادة من الشخص يصبح أن معنى األوىل للمرة أفهم بدأت …

هامة: مراحل أربع يف الثورية ستالني حياة تتمثل وهكذا
تفليس. يف التلمذة مرحلة األوىل:
باكو. يف العمل مرحلة والثانية:

ليننجراد. يف القيادة مرحلة والثالثة:
موسكو. يف املطلقة الدكتاتورية مرحلة فهي الرابعة: وأما

الغليان. دور يف دولة مرحلة هي ستالني حياة يف الصبا مرحلة كانت ولقد
جماعة ثار أن التحديد، وجه عىل ديسمرب شهر ويف ،١٨٢٥ عام يف حدث قد وكان
أخفقوا ولكنهم األول، نيقوال القيرص ضد العليا بامُلثل املتمسكني من األحرار الضباط من
روح وحرَّكوا روسيا، إيقاظ يف نجحوا وإنما الحكومة، قلب يف ينجحوا ولم ثورتهم يف
تحت فيه تعيش تزال ال كانت الذي الوسطى العصور ظالم من البالد هذه إنقاذ يف األمل

الظاملني. املتعسفني القيارصة حكم
وجدت أوروبا تنترشيف وبدأت املاركسية االشرتاكية فكرة تحركت عندما فإنه ولذلك
حزب الشبان املاركسيون نظم ١٨٩٨ عام ويف روسيا. يف املتطوعني من كبريًا عدًدا لها
أملانيا يف رسية جريدة إصدار يف أخذوا عامني وبعد الرويس، الديمقراطي االشرتاكي العمال
فالديمري الجريدة هذه محرري بني من وكان الرشارة)، (أي: إيسكرا اسم عليها أطلقوا

مدرًسا. والده وكان لينني، إيليانوف
بقي َمْن عىل لينني فأطلق نفسه، عىل الحزب انقسم أن ١٩٠٣ عام لندن يف وحدث
(أي: املنشفيك اسم املنشقني عىل أطلقوا كما األغلبية)، (ومعناها البولشفيك اسم معه
التي الفروق تلك يف ماثًال اليوم حتى يجده أن االنقسام هذا يتتبع ملن ويمكن األقلية.)

الغربية. واالشرتاكية الروسية الشيوعية بني ما تفصل
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(١٨٩٨–١٩٠٥) الصبا مرحلة (7)

إن العلم، رجال من وال النظريات رجال من ال نفسه يعترب أن يريد ال ستالني أن رأينا وقد
حدد ولقد جديًدا، دينًا املرء يعتنق كما املاركسية اعتنق وقد «العميل»، الجهد هو يهمه ما
يف املحجب املبرش دور الجندي، دور فكان هو دوره أما الجديد، الدين هذا فلسفة غريه
يستعني وكان العقبات، من عقبة أي أمام يرتاجع ال الذي العنيد املؤمن ولكن األمر، بادئ

الفالحني. بمكر أفكاره نرش يف
السكك ال ُعمَّ بني للثورة كمحرتف األوىل حياته ظروف عن قليلة واملعلومات
يف يستعملها كان التي والوسائل األحذية، صناعة ال وُعمَّ التبغ، مصانع ال وُعمَّ الحديدية،
الجميع. بني متساوية طائعة واشرتاكية لغتهم من قريبة بلغة الجديدة بديانته التبشري
واجبه، يؤدي أن عليه العسري من ليجعل حتى أحيانًا يعرتضطريقه البوليس وكان
يتوجه وكان معاٍن، من الجملة هذه تحمل ما بكل وحده للحزب ملك أنه يحس كان ولكنه

هو. تعبريه حد عىل الحزب فيه «يرميه» مكان أي إىل خور وال حذر دون
يقول: وقتئٍذ كتب قد لينني وكان

فقط، مساء كل فراغهم أوقات ال للثورة يخصصون رجاًال نكون أن علينا يجب
… حياتهم كل بل

الحزب، حساب عىل يعيشوا أن لالنقالب يمهدون الذين الرجال هؤالء عىل يجب وكان
املدينة، نفس يف ممكنة مدة أطول يعيشوا وأن آخر، عمل أي عن البحث عن يستغنوا وأن
النظام ظل البوليسيف لشدة وخاصة شديدة، جرأة يتطلب كان مما الظالم، يف يعملوا وأن

القيرصي.
األسماء من عدًدا لنفسه يتخذ أن للبوليس، تضليًال شفييل3 دجوجا واضطر
وتشيجيكوف ونيجريادزيه وكوبا دافيد أخرى: بعد مرة عليه وأُطلق املستعارة،

وستالني. وإيفانوفتش
سقوط إىل وأدت تفليس يف وقعت التي املظاهرات عىل غريبًا يكن لم ١٩٠٠ عام ويف
املدينة. بهذه الخاصة الديمقراطية االشرتاكية اللجنة حل وإىل والجرحى، القتىل من عدد

ستالني. 3
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حياة من املرحلة هذه يصف البلشفيه» عن تاريخية «ملحة كتابه يف باربوس وقال
يتوىل لكي الوقت حني حتى يُقال، ما إىل يصغي ثم واحدة بكلمة ينطق أن «دون ستالني:

… الكالم هو
«… الحراسة ليتوىل الباب عند منهم واحد يقف ثالثة، أو رفيقان دائًما يصحبه وكان
القوقاز؛ لتجارة الرئييس الباب هي وكانت باطوم، إىل ستالني سافر ١٩٠١ عام ويف
وحدث الوسطى. الطبقة أفراد وخاصة بالناس، عامرة بالبرتول غنية املنطقة كانت حيث
سالًحا يحملون ال جميًعا وكانوا السجن، املتظاهرون هاجم أن هو بتأثريه ١٩٠٢ عام يف

القتىل. من عدد منهم فسقط
شهًرا عرش ثمانية نحو السجن يف وُحِجز املحرضني، من وعدد ستالني عىل وُقِبض

سنوات. ثالث ملدة سيربيا إىل اإلداري بالنفي ضده الحكم بعدها صدر
به: الخاصة الشخصية» «تحقيق يف وردت التي األوصاف هي وهذه

فرشوك. و٤٫٥ أرشني ٢ القامة: طول
متوسط. الجسم: حجم

سنة. ٢٣ السن: متوسط
والثالث. الثاني اليرسى القدم أصبعي التصاق خاصة: عالمات

عادي. الخارجي: املظهر
فاتح. أسمر الشعر:

أسمر. والشارب: الذقن
طويل. مستقيم األنف:

جدري). عالمات (به مستطيل الوجه:
نوفايا قرية إىل وصوله من واحد شهر بعد فإنه سيبرييا، يف طويًال يمكث لم ولكنه
،١٩٠٤ عام من يناير شهر تفليسيف يف الظهور إىل وعاد هرب أركوستنك، بمقاطعة أودا،

ولينينيني. منشفيك، فريقني: إىل منقسًما الحزب وجد وهناك
مندوبًا القوقاسيون البالشفة اختاره إذ مصريه؛ قرر قد ستالني كان ١٩٠٥ عام ويف
ويف بفنلندا، فورز تامر يف عقده الروسية الدول قررت الذي البلشفيكي املؤتمر يف عنهم

لينني. — حياته يف مرة ألول — ستالني قابل املؤتمر ذلك
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يقول: األول اللقاء هذا وصف يف وكتب

رجل صورة يف بجناحيه حزبنا يحمي الذي الجبال نرس أرى أن أتمنى كنت
كنت فإنني جسمه، يف أيًضا كبريًا بل فقط، السياسة يف كبريًا ليس … كبري
ولكن القوة، فيه تتمثل جميل قوام له مارد هيئة يف خيايل يف دائًما لينني أصور
يتميز وال املتوسط، من أقل قوامه ا، جدٍّ عاديٍّا شخًصا رأيت عندما أميل خاب كم

البرش. بني من العاديني عن يشء بأي

تخلل ما أثارها الذي وكان للثورة، «الربوفة» أو التجربة يشبه ما وقع السنة تلك ويف
أن بد ال خطرية لحوادث مرسًحا القوقاز وكانت فضائح. من اليابانية الروسية الحرب
فإنه نفسه لينني أما الثاني، الصف يف ظل ولكنه التأكيد، وجه عىل فيها اشرتك ستالني

حان. قد يكن لم دوره ألن التام؛ الظالم الزم

(١٩٠٥–١٩٠٧) العامل ستالني (8)

وبدءوا خططهم، من جزءًا االشرتاكيني للثوار البلشفيك أعار وهنا رهيبًا، القمع وكان
املرشوع. العمل عن يعدلوا أن دون بدورهم اإلرهابية الطرق يطبقون

ستالني إن السخرية: من يشء يف الجديدة الخطة هذه عن سوفارين بوريس ويقول
مبالغ عىل بالقوة االستيالء فبدأ الطبيعية، بمواهبه مستعينًا اإلطار هذا يف عمله بارش
نقلها أثناء أو الدولة، مخازن أو الربيد، مكاتب أو املصارف، حوزة يف كان مما املال من
١٩٠٦ عامي يف عادية عملية هذه وأصبحت أيًضا، أفراد يملكها كان مبالغ بل بالقطار،

و١٩٠٧.
ودون النار، إطالق تبادل دون تنتهي العمليات هذه تكن لم عامة وكقاعدة
من يخرجون كانوا ما كثريًا الثوريني الفوضويني أن إال الجانبني، من ضحايا سقوط
عنرص والستغاللهم جرأتهم، لشدة وذلك أذى؛ أي يصيبهم أن دون االصطدامات هذه
هذه يف كبرية بأعداد رصعى يسقطون كانوا الذين هم فإنهم املال حراس أما املفاجأة.

الحوادث.
الذي الحادث وكان باملال، الثورية الخاليا إمداد هو املال الغتصاب هدف أهم وكان

النوع. هذا من حادث أهم هو ١٩٠٧ عام من يونيو ٢٦ يف تفليس يف وقع
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:١٩٠٧ سنة يونيو ٢٧ يوم الصحف يف عنه نُِرش ما وإليك

يونيو ٢٦ تفليسيف
كان الذي الوقت ويف املدينة، وسط يف يقع الذي أريفان ميدان يف اليوم حدث
فأحدثت األخرى إثر الواحدة قنابل عرش ألقيت أن بالناس ممتلئًا فيه امليدان

هائًال. دويٍّا
املسدسات من أو البنادق من الرصاصينطلق كان وأخرى قنبلة كل وبني
املسئولون وأجرب بالشظايا، امليدان جوانب امتألت كما النوافذ، زجاج وتساقط
إليه. الوصول من ومنعوهم الحادث مكان عن االبتعاد عىل الناس النظام عن

ييل: ما فنرشت الصحف عادت التايل اليوم ويف

ونجح أريفان، يف وقع الذي األمس حادث من الهدف هي الرسقة كانت لقد
العامة. الخزانة عربات إحدى من روبل ٣٤١٠٠٠ رسقة يف الحادث مدبرو

هذا نظم الذي أن القوية باملستندات املؤيد املحايد كتابه يف ويلرت جوستاف ذكر وقد
شفييل دجوجا الجيورجياني هو لينني تالميذ من شابٍّا تلميذًا كان الدولة بنك عىل الهجوم

بستالني. املشهور
تعليق: دون يقول ويلرت واستطرد

أوراق يستبدل لكي واألخ، اليهودي وهو باريس إىل ستالني رشكاء أحد وجاء
الرجل هو وهذا السجن. وأودع عليه فُقبض الحادث يف رسقت التي النقد
ذلك بعد يدعوه األكاديمي وعضو فرنسا خارجية وزير بارتو لويس كان الذي

لتفينوف». «بصديقي جنيف يف بسنوات

املنفى يف (9)

أو مذكرات عىل اعتماًدا ستالني حياة يف الصبا مرحلة نصف أن يكون ما أصعب ومن
أوراقه، إحراق إىل دائًما يعمد ستالني حياة مثل عاش الذي الشخص فإن مستندات؛
عىل البوليس وتساعد تفضحه ال حتى كانت؛ أينما لها أثر كل ومحو مذكراته، وإعدام

… للمحاكمة تقديمه أو عليه، القبض أو تتبعه،
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حتى إطالًقا أحد نظر يسرتع لم — خصومه عنه قال كما — ستالني أن والواقع
كانت إذا حتى ستالني، ولكن صحيًحا، هذا يكون وقد روسيا، يف البلشفية الثورة شبت
الناس، جميع عن يخفيها كيف يعرف كان فإنه الحني، ذلك منذ صدره تجيشيف األطماع

نياتها. عن تكشف وال يشء عن تنم ال التي اآلسيوية بطبيعته وذلك
ست ستالني عىل ُقبض و١٩١٣ ١٩٠٣ عامي بني فيما أنه الثابت من فإن ذلك ومع

السابق! اسمه عن يختلف باسم عليه يُقبض مرة كل يف وكان مرات،
متفاوتة، ملدد حراسه مع الصداقة أوارص عقد من تمكن سيبرييا إىل نُِفي كلما وكان
القيرصي النظام ولكن الروسيا، قيرص سالسل من الهرب مطلًقا السهل من يكن ولم
من نفسه به أحاط مما الرغم القيرصعىل ألن االنهيار؛ عىل أوشك قد أخرى جهة من كان
يحتفظ أن النهاية يف إمكانه يف يكن لم رسي، بوليس ومن للتجسس، خاصة منظمات

أرسهم. يف بأعدائه
الشيوعيون ظل التي الفوىض تلك روسيا، يف أطنابها رضبت التي الفوىض كانت
القيارصة، عهد نهاية عند الفوىضتتجىل هذه كانت متتابعة، عاًما عرشين مدة يحاربونها

الشعب. نفوس عمت التي االستياء روح ويف الحكومية، اإلدارة خلل يف
تتفاوت حتى أحيانًا تتأرجح متضاربة عواطف من الرويس نفسية يف ما عرفنا وإذا
إىل املنفيني من كثريين أن نسمع أن أدهشنا ملا ذلك عرفنا لو الرقة، إىل الوحشية من

حراسهم. بواسطة حسنة معاملة يعاملون كانوا سيبرييا
بني كان وقد صيًفا، الحر فيها يشتد كما شتاءً الربد فيها يشتد واسعة بالد وسيبرييا
للمنطقة، شائقة أوصاًفا لنا تركوا فقد ولذلك الُكتَّاب؛ من كبري عدد هناك إىل نفوا الذين
أي هناك ينقصهم يكن لم أنه كتبوا مما ويبدو الشكوى، من تخلو تكاد تقريبًا وكلها

نشاطهم. ومبارشة مهنتهم ملزاولة املناسب الجو إال اللهم يشء
املنفى له أتاحها فرصة وهي التثقيف، عىل لستالني مساعد خري النفي كان وقد
عالوة هذا سيايس، كداعية املضطربة حياته بسبب النفي، لوال مطلًقا له لتتاح كانت وما
يف الحياة يمل ال يوم كل يف الحيوانات وصيد السمك صيد إىل يميل الذي الرجل أن عىل
هذه من تماًما ُشِفي ولكنه الرئة، بذات اإلصابة وشك عىل صباه يف ستالني كان سيبرييا.

سيبرييا. يف نفيه أثناء العلة
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«صوصو». اسم يحمل كان عندما ١٩١٥ عام يف الثائر الشاب ستالني

!… السوابق صحيفة يف صورته «املشبوه» ستالني
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العاتية القاسية القطبية الرياح فاجأته أن متجمًدا نهًرا يجتاز وهو يوًما حدث وقد
الرياح هذه فاجأته — بوران هناك ويسمونها — أحيانًا «اإلستبس» مراعي تجرف التي
بشق تمكن حتى الرصرص، الريح يصارع طويلة ساعات فظل النهر، جمد يجتاز وهو
إنه حتى تماًما خارت قد كانت قواه ولكن الفالحات، إحدى كوخ إىل الوصول من النفس
به شعر حظه ولحسن الباب، عتبة عند عليه وأُغمي والدخول، الباب دفع من يتمكن لم
شيئًا يعي ال وهو متتالية ساعات ثمان مدة فنام وأسعفوه، عندهم فأدخلوه الكوخ سكان

حوله. مما
السل! ضد محصنًا أصبح اليوم ذلك منذ إنه القصة: وتقول

املسكني، القيرص أن ليبدو إنه حتى نفسها، سيبرييا يف تعليمه ستالني أكمل وهكذا
النفي بهذا يساعدهم كان إنما املنفى، إىل بإرسالهم أعدائه عىل القضاء يريد كان الذي

العقلية! الثقافة عىل عالوة والعافية، الصحة من االستزادة عىل
بسيبرييا، منفاه يف وهو إال حقيقته عىل ماركس كارل فهم من ستالني يتمكن ولم

… دراسته عىل أكبت قد كانت الروس من متعاقبة أجيال ثالثة أن من الرغم عىل
املسجون للمنفي منظر املنفى يف الحياة من الفرتة هذه عن املمتعة األوصاف ومن
القوزاق من سجانوه حوله اجتمع وقد ماركس، لكارل املال» «رأس كتاب يقرأ وهو
شيئًا، يفهمون ال ألنهم بالسأم؛ يشعرون ولكنهم يقرأ، ما لهم يرشح وهو إليه ليستمعوا

ينام! ال املنفي السجني ولكن … ينامون ثم
إنها إذ روسيا؛ من أفلت قد النظام زمام كان الثورة فيه شبت الذي الوقت وحتى
يصعد سلم الواسعة الدولة تلك يف هناك كان عاًما، ستني يف حروب ثالثة خرست قد كانت
طبقة بني ثائرون هناك كان … املساواة إىل يصلوا أن إىل درجة درجة الثائرون عليه
عىل كانوا الذين الخونة العمالء أما العاملة، الطبقة بني من ثائرون خرج كما النبالء،

الطبقات. جميع بني انترشوا قد كانوا فإنهم إخوانهم لفضح استعداد
بأعداد تكتلت قد دعايتهم وزمالؤه ستالني بينها ينرش التي العاملة الطبقات وكانت
من األلوف مئات وجد إذ ١٨٧٠؛ عام حوايل ذلك كان بباكو، البرتول منطقة يف هائلة
يعيشون وكانوا املنطقة، تلك يف تركزوا وقد األديان جميع األجناسومن جميع من العمال
خصبة أرًضا االشرتاكية الحركة فيهم وجدت فقد ولذلك فقرية، ومنازل تعسة أحوال يف

… مبادئها لنرش ا جدٍّ
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الثورة يف ستالني دور (10)

الذين أن هي االشرتاكية روسيا ثورة عن دائًما الناس ينساها التي الهامة الحقيقة إن
الثاني؛ القيرصنيكوالس أسقطوا الذين هم ليسوا البولشفيك، وهم الثورة؛ هذه يف انترصوا
سيبرييا، يف منفيٍّا ستالني كان عرشه عن التنازل عىل القيرص فيه أجرب الذي الوقت ففي

قلمه. من يتكسب كان حيث نيويورك مغادرة وشك عىل تروتسكي وكان
مع حرب حالة يف وهم األملان، مع اتفاًقا هناك وعقد سويرسا، يف كان فقد لينني أما
أبريل يف سويرسا يغادر بأن لودندورف فون الجنرال األملاني القائد له فسمح روسيا،
عرب روسيا إىل اآلخرين رفاقه وبعض تحمله مغلقة خاصة قطار عربة يف ١٩١٧ عام من
حرب حالة يف وهم بذلك له سمحوا األملان إن لهذا: تفسريًا لينني ويقول األملانية، األرايض
وبذلك روسيا»، يف أهلية حرب إىل االستعمارية الحرب تتحول «أن أمل عىل بالده، مع

.(١٩١٤–١٩١٨) األوىل العاملية الحرب ميدان من روسيا تخرج
وبعد للعرش، القيرص اعتزال من أشهر أربعة بعد ،١٩١٧ عام من يوليو ١٧ ويف
عنها وتسبب األوىل البولشفية الثورة نريان اندلعت روسيا، إىل لينني عودة من أشهر ثالثة
إقماع من تمكنت كرينسكي حكومة أن إال برتوغراد،4 شوارع يف املدنيني من مئات وفاة

الهرب. إىل لينني فاضطر البالشفة، عىل عنيًفا هجوًما وشنت الثورة هذه
بني الواقعة الفرتة ويف نوفمرب، شهر جاء إن وما قصرية، استعداد فرتة وانقضت
عىل االستيالء من والبالشفة لينني تمكَّن حتى ،١٩١٦ عام من نوفمرب و١٦ نوفمرب ٧
بالفشل. الديمقراطية محاولتها باءت التي كرينسكي ألكسندر حكومة إسقاط بعد الحكم
مجهولة، غامضة شخصية يزال ال كلها الحوادث هذه خالل كان فقد ستالني أما
عاد قد وكان املركزية، اللجنة يف عضًوا ُعنيِّ عندما الحزب داخل ينمو بدأ أن لبث ما ولكنه
للحزب املركزية اللجنة يف عضًوا بوصفه وتوىل برتوجراد، إىل ١٩١٧ عام مارسمن يفشهر
ظهرت إنه ويقال: وكامينف. مورانوف مع باالشرتاك برافدا جريدة إدارة البولشفيكي
أنصاف بقبول تُوحي بوادر بعض أبريل شهر يف لينني وصول وقبل الوقت ذلك يف منه

املخلصني. املاركسيني جانب من أمره يف االرتياب بعض بدأ حتى واإلجراءات الحلول
وانصهر ستالني، تبعه الوقت ذلك ومنذ املرسح، عىل ظهر أن لينني لبث ما ولكن
تعبري حد عىل ولكنه اإلدارية، الخدمات أجل للحزب وأدى الحزب، جهاز يف ستالني

لينينجراد. اليوم أصبحت التي وهي القديمة، الروسية العاصمة 4
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لخطط املخلص املنفذ يكون بأن ستالني قنع فقد سيايس، وجود له يكن لم تروتسكي
… لينني

البولشفية. وسيطرة كرينسكي حكومة سقوط الخطط هذه نتيجة من كان وقد

القليل يف إال «ستالني» اسم تذكر ال أكتوبر ثورة بالتفصيل تناولت التي املؤلفات معظم إن
يتعلق فيما التشكك من كثريًا شيئًا أبدى ١٩١٨ عام أوائل منذ ستالني أن والواقع النادر،
وهو الدائمة»، «بالثورة يبرش فيه تروتسكي كان الذي الوقت يف وذلك العاملية، بالثورة
الدول فإن كلها أوروبا يف ثورية حركة قيام إىل روسيا يف الثورة تؤدِّ لم إذا بأنه يؤمن
الثورة تمتد أن يكره ستالني يكن ولم الروسية، الثورة بقمع جانبها من ستقوم األوروبية
الثورة هذه قيام تاريخ بتحديد يويص كان ولكنه كبداية، األوروبية القارة أنحاء كافة إىل

باألسابيع. ال بالشهور
وبدأ وسفردلوف، وتروتسكي لينني مع السيايس باملكتب عضًوا ذلك بعد وُعنيِّ
كما الوطنية الشعوب لحقوق املؤيدين من وكان الشعب، قوميسري مهام يبارش ستالني
التطبيق أن يكتشف أن يلبث ما ولكنه األخرى، املسائل جميع يف لينني برنامج يؤيد كان
االستقالل يف الشعوب حق نظريٍّا يؤيد ستالني كان أن وبعد النظريات، مع يتفق ال العميل
فقد املتمردة. الشعوب عىل إرادتها فرض يف السوفييتية الدولة لحق عمليٍّا مؤيًدا انقلب
تقرير يف األمم حقوق من بكثري أسمى االشرتاكية حقوق أن ذلك بعد وستالني لينني رأى
واقعي عمل االتحاد أن شك فال االثنان اعتنقه مبدأ «االنفصالية» كانت وإذا مصريها،

إتمامه. يحسن
لجنة تأليف البلشفيكي للحزب املركزية اللجنة عىل اقرتح الذي هو ستالني وكان
ثورة كل الرعب وإثارة بالقوة تقمع أن ومهمتها «تشيكا»، ال اسم عليها أطلق خاصة

البلشفية. للثورة مضادة
الذين «تشيكا» ال أعضاء به قام عما إحصاء «برافدا» جريدة نرشت ١٩٢٣ عام ويف
جميع يف وتغلغلوا الجديد، للنظام املتحمسني أعظم من انتخبوا عضو، ألف مائة بلغوا

روسيا. مقاطعات
أسقًفا، ٢٨ بإعدام: السوفييتي االتحاد أرجاء جميع يف «تشيكا» ال قام وقد
البوليس، ضباط من ضابًطا و١٠٥٠٠٠ طبيبًا، و٨٨٠٠ مدرًسا، و٩٥٧٥ كاهنًا، و٣٧١٥
ضابًطا. و٢٦٠٠٠٠ بالحكومة، موظًفا و٢٥٨٥٠ البوليس، رجال من رجًال و٤٨٠٠٠
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الحظ كما أو الجماهري، من تأييًدا يلقى كان اإلرهاب هذا أن بالذكر جدير هو ومما
استمراًرا كان الرويس الرسي البوليس به اضطلع الذي اإلرهاب حكم أن الكتاب بعض
امتهان عىل يقوم حكم وهو … القيارصة عهد الروسيف منه شكا الذي املطلق الفرد لحكم

قيمتها. أو شأنها من واإلقالل البرشية النفس
هي سياسية سلطة لكل الرئيسية الوظائف إحدى «إن ذلك: تربير يف ستالني وقال

القمع.»
القيرصية. عهد يف «أوخرانا» ال به قامت بما البلشفية عهد يف «تشيكا» ال قامت وهكذا

وهو ستالني تمكن فقد لألشخاص، الخدمات أحيانًا تؤدي والهيئات اللجان هذه ولكن
كما روسيا، مقاطعات جميع عىل رقابته فرض من الشعب» «قوميسري بوظيفة يقوم
عىل السيطرة من دزيرجينسكي صديقه رأسها عىل كان التي «تشيكا» ال بواسطة تمكن

… عليه اإلبقاء أو إهالكه يريد كان شخص لكل املعنوية الروح
.١٩٢٥ عام يف ذلك تبني من أول تروتسكي وكان ومبعثها، قوته مصدر هو هذا كان
الصلح مؤيدي من كان ستالني فإن ليتوفسك،5 برست بمعاهدة يتعلق فيما أما
املوضوع ملناقشة بموسكو الكبري» «املرسح يف املركزية اللجنة اجتمعت وملا املنفصل،
الخطابة منصة إىل وصعد الحمر، الجنود بواسطة كله املرسح عىل حصاًرا ستالني رضب
هذه ضغط وتحت العقاب. بهم ستنزل وأنها الخونة، تعرف «تشيكا» ال أن أعلن ثم
املعاهدة. عىل املوافقة تمت واحد شهر وبعد للصلح، تأييدهم املجلس ثلثا أعلن الظروف
وكان لرتوتسكي، األحمر الجيش قيادة تركت وفيها األهلية، الحرب مرحلة ذلك وتلت
ترك يف لينني رأي مع متفًقا اإلمرباطورية الحاكمة باألرسة يتعلق فيما تروتسكي رأي
أن يجب ال بأنه يؤمن كان ستالني ولكن برتغراد، وعمال بحارة حراسة تحت األرسة هذه

األيام. من يوم يف األرسة هذه إنقاذ يف للبيض األمل من بصيص أي يرتك
«إيكاتريننربج». مسألة يف غامض بدور وقام

عن ألملانيا تنازلت وبمقتضاها ،(١٩١٤–١٩١٨) العظمى الحرب من روسيا أخرجت التي املعاهدة 5
األرايض. من واسعة مساحة
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وأخذ القتال، أوامر يصدر وأخذ اختصاصاته فتعدى للتفتيش، قوميسريًا ذلك بعد وُعنيِّ
من بيشء أحس أنه شك وال موسكو، إىل باستدعائه أمر الذي لينني إىل يشكوه تروتسكي

اإلدارية. األعمال دائرة إىل أُعيد عندما والحقد الكمد
ولكنه القتال، جبهة يف ستالني ظهر فرانجيل وجيش بولندا بني الحرب قامت وملا

أنفسهم. البلشفيك الُكتَّاب له يسجله أن استحق دور بأي يقم لم
للحزب ا عامٍّ سكرتريًا ١٩٢٢ عام يف ُعنيِّ ستالني «إن ويلرت: املحايد املؤرخ ويقول
الوظيفة. هذه ألداء يتفرغ حتى األخرى الرسمية الوظائف جميع من فاستقال الشيوعي،
أن وسعه يف وكان إليها، يسعى التي األهداف مع يتفق كان الجديد املنصب أن ويبدو
السنوات ويقيض مهل، عىل املرشوعات فيتعهد الجديد امليدان يف الريفية صفاته يطبق
ويعمد مواجهتها، من بدًال طريقه من العقبات ويزيل تحقيقها، سبيل يف عامًال الطوال

للترصف.» أخرى وسيلة عىل العثور عن يعجز عندما والغدر الخيانة إىل

لينني وصية (11)

شديد يكن لم ذلك من العكس عىل إنه يُقال: بل له، خلًفا ستالني ينتخب لم لينني إن
فرتة خالل ستالني لكفاءة التحمس شديد يكن لم لينني فإن ستالني؛ يخلفه أن يف الرغبة
سياسية وصية ترك أنه قرروا لينني حياة أرَّخوا الذين بعض إن بل حياته؛ من طويلة
العام السكرتري منصب يتوىل لكي ستالني من بدًال آخر شخص عن البحث إىل فيها يدعو
ننرش أوالء نحن وها والسلطان. بالحكم تمسكه وشدة خلقه حدة بسبب وذلك للحزب،

«الوصية». هذه تفاصيل

للينني ممثًال يعتربونه وكانوا املرضبلينني، اشتد كلما يرتفع لرتوتسكي األدبي املركز كان
عىل والعمل ضده التكتل إىل منافسيه يدعو سببًا هذا وكان رسميٍّا، لقبًا يحمل لم وإن

إبعاده.
مناقشاته أن موسكو يف االجتماعات صاالت عىل يرتدد أخذ أن بعد تروتسكي والحظ
املادة هي املؤامرات وكانت ضده، ُدبِّرت التي املؤامرة عالمات أوىل هذه وكانت تُقاطع،
الدولة استمرار أن يعرفون جميًعا الناس وكان األعوام، تلك يف الروسية السياسة يف األوىل
أال أحيانًا يحدث كهذه خطرية ظروف يف ولكن يكون؟ وَمْن لينني بخليفة رهن الجديدة

الشخصية. املطامع من الوطنية تحد
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بدأ حزبه، يف رجال وأقوى لينني أصدقاء بني التحاسد فيها دبَّ التي اللحظة ومنذ
لينني يكن ولم لالنقسام، الحزب تعرضوحدة بسبب واالنهيار للخطر يتعرض كله عمله
الذي العمل هو الحياة يف يهمه ما كل كان وإنما شخصية، مطامع تحقيق يحاول رجًال

… لبالده حققه
رأسه يف يقلب أخذ الكالم عىل املقدرة من مؤقتًا حرم أن بعد فراشه عىل استلقى فلما
واحد بعام وفاته وقبل السلطة، عبء أكتافه عىل يُلقي أن يجب الذي املرشح موضوع
الوصية: اسم البعض عليها أطلق التي اآلتية، املذكرة الحزب، مؤتمر عىل للعرض أمىل،

كبار تأييد يف يتلخص أن يجب نظامنا الستقرار األسايس العامل أن أعتقد
العالقات أن رأيي ويف وتروتسكي، ستالني أمثال من املركزية لجنتنا يف األعضاء
املمكن من كان وربما الحزب، وحدة عىل شديد بخطر تنذر الرجلني هذين بني
.١٠٠ إىل ٥٠ من ومضاعفته املركزية اللجنة أعضاء عدد بزيادة الفرقة تجنب
سلطة ركز قد للحزب ا عامٍّ سكرتريًا أصبح أن بعد ستالني الرفيق إن
املطلوب. بالحذر دائًما السلطة هذه يستعمل كان إذا واثًقا ولست يده، يف واسعة
فهو الشخصية، بكفاءته فقط يتميز ال تروتسكي الرفيق فإن أخرى جهة ومن
وميله بنفسه العظيمة بثقته أيًضا وإنما املركزية، اللجنة أعضاء أكفأ تأكيد بكل

موضوع. كل من اإلدارية الناحية إىل
يف كفاءة األعضاء أكثر يعتربان اللذين الرفيقني خلق يف االختالف هذا إن
لم فإذا أحد، باختيار هذا يحدث لم ولو انقسام إىل يؤدي قد املركزية اللجنة

متوقعة. غري لحظة يف يحدث فقد هذا لوقف إجراءات الحزب يتخذ

أثارها التي الفضيحة بنبأ أبلغ هذه مذكرته لينني فيه حرر الذي األسبوع نفس ويف
وأوقف رأسه، بمسقط قلبه يمأل والحقد ستالني نكل فقد جورجيا، يف بترصفاته ستالني
لتسوية القوة باستعمال ستالني سماح من لينني واشمأز وظائفهم، عن القدماء أصدقاءه

الحدود. أبعد إىل بالتسامح تقيض ضمانات بشأنها يقدم الدستور كان مشاكل
أبلغته ألنها لينني؛ زوجة عنَّف حدث ما تفصيل أبلغ قد لينني أن ستالني عرف وملا
من لينني بلغ ما ضوء وعىل األخري، مرضه يف وهو للراحة يخلد ترتكه أن من بدًال إياه
األسطر أيام عرشة بعد إليها فأضاف «مذكرته»، بتقوية قام األخرية ستالني ترصفات

التالية:
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ستالني

يصبح أنه إال بيننا لبقائه محتمًال كان وإن العيب وهذا ا، جدٍّ عنيف ستالني إن
السبب ولهذا للحزب، العام السكرتري وظيفة بأعباء يقوم عندما محتمل غري
حتى الوظيفة هذه عن إلبعاده وسيلة عن نبحث أن الرفقاء عىل أقرتح فأنا
بصرب يتحىل رجًال … الوجوه جميع من ستالني عن يختلف رجًال لها نرشح
تعرًضا وأقل زمالئه، لحقوق أعظم ورعاية أكرب، وأدب أشد، وإخالص أكثر،
أعتقد ولكنني لها، معنى ال تافهة أموًرا الصفات هذه تبدو وقد … منه للنزوات
العالقات ناحية من وأيًضا الحزب، داخل يف االنقسام نتحاىش أن أردنا لو أننا
هي التافهة األمور هذه تعترب آنًفا، إليها أرشت التي وتروتسكي ستالني بني

حاسمة. نتائج يف تتسبب أن يمكن التي

روسيا، يف قطُّ تنرشا لم ا جدٍّ الهامتني الوثيقتني هاتني أن بالذكر جدير هو ومما
أصل — نفسه األصل وأما املصادر، معظم يف جدٍّا قليًال إال يختلف ال مضمونهما ولكن
الوجود. من نهائيٍّا وزال أُحرق يكون وقد ا، جدٍّ طويلة مدة منذ اختفى فقد — الوثيقتني
سبيل يف املسترت النزاع هذا من شيقة حلقة عن الستار خروشيشيف أزاح وقد
،(١٩٥٦ (فرباير الشيوعي للحزب العرشين للمؤتمر وثيقتني وقدم بالسلطة، االستئثار
يف كروبسكايا مدام لينني زوجة كتبته خطاب عن عبارة هي األوىل الوثيقة أن وذكر
للمكتب رئيًسا كان الذي كامينيف الرفيق إىل أنه ويعتقد ،١٩٢٢ عام من ديسمرب ٢٣

به»: جاء «وقد السيايس،

استئذان بعد لينني إيليتش فالديمري عيلَّ أماله الذي املقتضب الخطاب عىل ترتب
بغلظة يفَّ ينفجر أن باألمس لنفسه ستالني سمح أن ذلك عىل ترتب األطباء،

وقحة.
التي عاًما الثالثني خالل أنني كما الحزب، يف األول يومي هذا وليس
الحزب رسالة وليست الوقاحة، عن تنم كلمة رفيق أي من أسمع لم انقضت

عيلَّ. عزيزة هي مما أكثر ستالني عىل عزيزة لينني وجهود
األعصاب راحة إىل هذه أيامنا يف الحاجة مسيس يف فإنني ذلك وعدا
أن ينبغي ما طبيب أي يعرف مما أكثر ألعرف وإنني … النفس عىل والسيطرة
التي املؤثرات أعرف ألنني ذلك معه؛ يناقش أن ينبغي ال وما لينني، مع يناقش
عىل ستالني يعرفه مما خريًا ذلك أعرف أنني شك وال تثريها، ال أو أعصابه تثري

… حال أية
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ستالني

ألصق من باعتباركما منكما ألطلب جريجوري6 وإىل إليك ألجأ فإنني لذلك
ومن الخاصة، شئوني يف الوقح ستالني تدخل من تحمياني أن بلينني الرفاق
سوف الذي اإلجماعي القرار طبيعة يف أشك ولست … يل وتهديده عيلَّ، تجسسه
ومع تهديدي. يف ستالني يستخدمها التي املراقبة لجنة الصدد هذا يف تتخذه
إنني أحمق، عراك يف عبثًا أبدده ما الوقت من أو القوة من أملك ال فإني ذلك

… التوتر غاية متوترة وأعصابي السن، يف متقدمة امرأة

مارس يف نفسه لينني بعث ونصف بشهرين الخطاب هذا لينني زوجة كتبت أن وبعد
ستالني: إىل التايل بالخطاب ١٩٢٣

ستالني الرفيق عزيزي
وقد التليفون طريق عن زوجتي إىل قحة يف تتحدث أن لنفسك سمحت لقد
ما نسيان عىل معك اتفقت قد زوجتي أن من الرغم وعىل القول، يف أغلظت
يف راغبًا ولست حدث، ما عىل منها وقفا قد وكامينيف زينوفييف فإن حدث،

ضدي. منك بدر وما حدث، ما بسهولة لك أغتفر أن
زوجتي إىل موجهة إساءة كل أعترب إنني لك: أقول أن إىل حاجة يف ولست
أو لزوجتي ستعتذر هل منك: أعرف أن أود ولهذا شخيص، إىل موجهة إساءة

وغلظة؟ جفوة من هي ما عىل بيننا العالقة تظل أن ستفضل أنك

لينني

ستالني! فليحيا … لينني مات (12)

«واقعيٍّا»، اعرتاًفا أجنبية حكومات ست بها اعرتفت وقد دولته رأى حتى عاشليننيطويًال
«رشعيٍّا». اعرتاًفا حكومة عرشة واثنتا

الدولة أن للعالم يثبت حتى أملانيا مع واتفاق تركيا، مع معاهدة إبرام يف ونجح
التوتر زيادة نتائج من وكان املعاهدات. بإبرام لها يسمح موقف يف كانت السوفييتية

زينوفييف. الرفيق تقصد 6

42



ستالني

هذا نتائج من كان ،١٩٢٣ منذ آثاره بدت الذي التوتر ذلك واليابان، املتحدة الواليات بني
السوفييت. إىل اآلسيوية روسيا عودة التوتر

وقد حزبه ومركز بالده، جميع ساد وقد السلم رأى إذ أيامه؛ أخريات يف لينني وسعد
الداخل. يف توطد

.١٩٢٤ عام من يناير شهر يف فجأة الزعيم وتويف
برقية رسالة بواسطة بالنبأ وعلم للعالج، الجنوب إىل سافر قد تروتسكي وكان
الجنازة، لتشييع صحيح غري تاريًخا الربقية هذه يف ستالني وذكر ستالني، من تلقاها
موعد تحديد عن تروتسكي عجز وكان فيها، االشرتاك من تروتسكي يحرم حتى وذلك

التقلص. يف أخذت قد سلطته أن عىل دليًال الجنازة
يف وقال الحاشدة، الجموع يف لينني جنازة مناسبة يف التأبني خطاب ستالني وألقى

الهام: الخطاب هذا

الحزب» «عضو املرشف باللقب نحتفظ أن لينني الرفيق أوصانا افرتقنا عندما
طاهًرا. نقيٍّا

أمرك. نطيع بأن لينني الرفيق أيها لك نقسم ونحن
الصناع بني االتحاد تدعيم عىل نعمل بأن يفارقنا أن قبل لينني الرفيق وأمرنا

الوسائل. بجميع والفالحني
أمرك. نطيع بأن لينني الرفيق أيها لك نقسم ونحن

بدا كما تماًما منازع، بال الطبيعي خليفته كأنه لينني نعش أمام ستالني بدا وهكذا
أوكتافيوس لسحق يستعد كان أنه هو واحد بفارق ولكن قيرص، نعش أمام أنطوني مارك

الغائب.
أو خصم كل عىل ينترص أن نفسه وبني بينه قرر قد ستالني كان اليوم ذلك ومنذ
أحد يعرتض ولم لينني، خليفة بأنه آمنت قد الجماهري دامت ما طريقه يف يقف منافس

غريه. إنسانًا يرشح أو
روسيا يف كثريًا الناس تكلم ١٩٢٤ عام يف لينني وفاة تلت التي األربع السنوات ويف
وهكذا للدكتاتورية، االستعداد فرتة ستالني حياة يف الفرتة هذه وتعترب قليًال، إال يعملوا ولم
نهاية بني انقضت التي الفرتة وهي روسيا، يف يشء أي فيها يشيد لم سنوات أربع مرت
يف مرير رسي نضال السنوات هذه تخلل وقد بالسلطة، ستالني استئثار وبني لينني عهد
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ستالني

ستالني بني النضال هو كله املوقف يف تحكَّم نضال أهم وكان والحكم، السلطة سبيل
وتروتسكي.

برواية يُذكِّر مرسحي بشكل وتروتسكي، ستالني بني االثنني؛ بني النضال بدأ وقد
بني بمناوشات بدأ كما نفسه، املتوىف الزعيم جثة أمام بدأ لشكسبري، قيرص» «يوليوس

ستالني. وبني لينني أرملة
ضد فيها هوادة ال صامتة حربًا شنَّت — لينني أرملة — كروبسكايا مدام أن والواقع
وكان لينني، وصية منهما تتكون كانت اللتني «املذكرتني» الخالف موضوع وكان ستالني،

ستالني. مستقبل سيقرر ما نرشهما عدم أو املذكرتني هاتني نرش يف
واألعداء األصدقاء احرتام موضع وهي عاًما ثالثني ظلت قد كروبسكايا مدام كانت
يف دائًما ظلت أنها إال اهتمامها توليهم أوالًدا تنجب لم أنها من الرغم وعىل سواء، حد عىل
والسنوات املنفى، يف لينني قضاها التي العرشين األعوام طول تشهد ولم اختيارية عزلة
وكانت … النساء إليها تجتذب التي الحفالت تلك مضطرب، حكم يف قضاها التي السبع

الحزب. مؤتمر يف باالشرتاك تقنع لينني أرملة
الظروف، من كثري يف تروتسكي مساعدة يف عظيمة بلباقة كروبسكايا مدام ورشعت

فيه: تقول خطابًا تروتسكي إىل كتبت فوًرا زوجها وفاة إثر وعىل

يُقلِّب كان بشهر وفاته قبل «لينني» إيليتش فالديمري أن ألخطرك إليك أكتب
أن مني وطلب ولينني، ماركس مميزات فيها ناقشت فقرة عند فتوقف كتابك،

أخرى. مرة بنفسه فقرأها عاد ثم الفقرة، تلك له أقرأ
نحوك من بها يشعر كان التي العواطف إن وهو: ييل، ما لك أقول أن وأود
عليها يطرأ لم (١٩٠٢) سيبرييا من العودة بعد لندن يف لزيارتنا حرضت عندما

تغيري. أي
وأقبلك. وشجاعة، حسنة صحة دافيدوفيتش ليو يا لك ألتمنى وإنني

كروبسكايا ن.

مسامع عىل علنًا لينني وصية قراءة رضورة يف — عبثًا — تلح لينني أرملة وأخذت
املوافقة عىل الحصول من تمكن للحزب العام السكرتري بوصفه ستالني أن إال الجماهري،
قد كان الحزب اجتماع أن من الرغم عىل هذا للجنة، رسية جلسة يف إال الوصية تُقرأ بأال

الوقت. ذلك يف التأم
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ستالني

ستالني وأخذ الكرملني، يف رجًال عرش تسعة اجتمع أشهر بأربعة لينني وفاة وبعد
الوثيقة. تلك عليهم يقرأ

اآلتية: العبارة الوصية يف وجاء واحدة، بكلمة أحدهم ينطق ولم

حدثًا. ليس بالبلشفية يتصل ال الذي تروتسكي مايض إن

هذا؟ ما تروتسكي: سأل وهنا
يف تبودلت التي الوحيدة العبارات هي هذه وكانت الفقرة، قراءة ستالني فأعاد

الهام. االجتماع
يطرأ قد ما إىل تشري كانت وإنما خلفه، عن الحديث تقترصعىل ال لينني وصية وكانت
وتروتسكي، ستالني من كالٍّ وتنتقد تمتدح الوصية وكانت سيايس، تطور من الدولة عىل
كان الوقت نفس ويف األكفأ، الرجل بوصفه تروتسكي عن فيها يتحدث كان لينني ولكن
ترك فإنه بها يتقدم توصية تتعدى ال املسألة كانت وملا منصبه. عن ستالني يُويصبإبعاد

الحزب. وتوجيه الدولة توجيه يتوىل حتى للمؤتمر النهاية يف األمر
وكان الزعماء، من أربعة نحو وفاته بعد لينني عرش تنازعوا الذين عدد بلغ وقد
تتوفر كانت اللذان هما الستة بني من فقط اثنني أن إال يخلفه، أن يرجو منهم واحد كل
ذلك الحزب، داخل نفوذه فبسبب ستالني أما وتروتسكي. ستالني وهما: الصالحية، فيهما
أثناء أحرزها التي الشهرة فبسبب تروتسكي وأما مضنية، جهود بعد أحرزه الذي النفوذ

الثورة.
من ويتمكن لينني وصية أثر يضيع حتى كاملة سنوات أربع إىل ستالني واحتاج
كان حني يف بنَّاء كان أنه من ستالني به ُوِصف ما حقيقيٍّا وليس منافسه، عىل التغلب
مًعا. الرجلني يف يتوفران كانا وعنرصالثورة البناء عنرص العنرصين فإن ثائًرا؛ تروتسكي
أن يمكن ال وتروتسكي، ستالني، الرجلني: أن يقدر وهو بقلق يشعر لينني وكان
رضورة يف يتفقان كانا العامة: األهداف يف يتفقان كانا االثنني أن والواقع مًعا، يحكما
من نجا الذي وهو «الكوالك»، الثري الفالح عىل القضاء رضورة ويف صناعية، دولة إقامة
كان وربما العبيد، الفالحني األرايضوبني أصحاب من النبالء بني وسيًطا باعتباره الثورة

األهداف. هذه تحقيق إىل الوصول وسائل هو بينهما الخالف سبب
سارع للجميع، معروفة شائعة وأصبحت لينني، وصية األفواه تناقلت أن وبعد
املؤتمر أن من ثقة عىل وكان للحزب، العام السكرتري منصب من استقالته بتقديم ستالني
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ستالني

يستعمل بأن هذه خطته له سمحت وقد االستقالة، يرفضهذه سوف يده يف آلة كان الذي
تروتسكي. جانب من املتزايدة املعارضة ضد الديمقراطية الوسائل

املهد، يف وهي عليها القضاء يجب مؤامرة األقلية معارضة مجرد يعترب ستالني كان
هي وحدها الدكتاتورية أن رأى أن بعد طريقه، يف بالوقوف ألحد يسمح أال قرر قد وكان
لينني، مبادئ من الرغم عىل لها يمهد فأخذ برنامجه، تحقيق عىل تساعده أن يمكن التي

الجديد. الدستور من الرغم وعىل
طرد إىل اضطر أن بعد نجح ولكنه ديكتاتوريته، إقامة يف أخريًا ستالني ونجح
كله! األحياء عالم ومن بل روسيا، من القدامى أصدقائه جميع طرد وإىل بل تروتسكي،

نجح! كيف اآلن ولنَر

ثائر! وجه يف ثائر (13)

مواتية. ظروف يف ستالني ضد نضاله وبدأ التحدي، تروتسكي بدأ املرحلة، هذه ويف وهنا
بإجراء أمره أصدر قد الشيوعيني مع محالفة عقد الذي شيك كاي تشيانج كان
إذ ذلك؛ عن املسئول هو ستالني كأن وبدا الجيش، يف النطاق واسعة دموية تطهري حركة
وأشار الصيني، الرئيس مع الصداقة أوارص وطد من أول كان األصل، اآلسيوي هو إنه
الربيطانية، اإلمرباطورية ضد الستغاللها نسمة مليون ٦٠٠ تضم آسيوية كتلة بتكوين
وتمكن العاملية، الثورة خان قد بأنه علنًا ستالني التهام الفرصة تروتسكي وجد وهكذا
االتهام. تضمن الذي منشوره عىل مشهوًرا رئيًسا ٨٣ توقيع عىل الحصول من تروتسكي
وقدم االنقالب، إتمام سبيل يف يشء بكل فجازف به، محيًطا الخطر ستالني ورأى
بعض إلينا وصلت وقد قضيته. وكسب تروتسكي، نفي يتضمن ا خاصٍّ قراًرا املؤتمر للجنة
منها: طرًفا ننرش أوالء نحن وها االجتماع، هذا يف دارت التي املناقشات عن تفصيالت

عن للدفاع يكفي ما الشجاعة من عندك ليس تروتسكي الرفيق أيها أنت ستالني:
… نظريتك

… االتهامات بهذه صلة يل وليس غريي، شخص ابتدعها نظرية إنها تروتسكي:
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باملستندات. يشء كل أثبت أن وسعي يف أن يعرفجيًدا تروتسكي الرفيق إن ستالني:
كاذب! أنت … يشء إثبات وسعك يف ليس تروتسكي:

ليبحثها. املؤتمر إىل برفيقنا الخاصة الوثائق وسأقدم الشتائم، لك أترك إنني ستالني:

عليه. قىض ستالني ولكن خليفته منه يجعل أن لينني أراد تروتسكي

تنفيذ تروتسكي ورفض تروتسكي، نفي عىل املوافقة بأيام ذلك بعد املؤتمر وقرر
رجال اضطر حتى مقعده عىل جالًسا ظل عليه للقبض البوليس إليه ذهب وملا القرار،
كانت التي العربة إىل به وصلوا أن إىل السلم به وينزلوا أيديهم بني يحملوه أن البوليس

املنزل. باب عند تنتظره
يصيح وأخذ الهرب، من تمكَّن قد عمره من عرشة السادسة يبلغ الذي ابنه وكان

تروتسكي! يأخذوا أن يريدون رفاق! يا يقول: وهو واملساعدة العون طالبًا
يسافر الذي الرصيف إىل وصوله دون ليحول الطريق الجمهور اعرتض املحطة ويف

منزله. إىل تروتسكي إعادة إىل البوليس رجال فاضطر القطار، منه
اليوم يف عاد البوليس ولكن اإلبعاد، عملية يف صغريًا تأخريًا الحادث هذا سبب وقد
… أخرى محطة من تحرك قطار إىل تروتسكي وقاد باألمس، حدث ما إىل تنبه وقد التايل
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األوىل. الجهاد مرحلة يف ستالني

يتهم! ستالني

يف وهو القردغيز، منطقة يف يوًما ١٧ وابنه وزوجته تروتسكي رحلة واستمرت
نفس يف عاًما ٢١ منذ تروتسكي إليه ألقي الذي املنفى ذلك سيبرييا، يف منفاه إىل الطريق
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االثنان، أجلها من جاهد التي الثورة هذه نفس وبسبب أيًضا، ستالني فيه نفي الذي الوقت
يشرتي أن الصغرية، املحطات إحدى إىل القطار وصل كلما يحاول، تروتسكي ابن وكان

للكتابة. وورًقا وزبًدا خبًزا
واألقدار، الحوادث فوق يسمو زعيم أنه املرعب املوقف هذا يف وهو تروتسكي وأثبت
أطلق عملية وهي لهم، خصص الذي الصغري املنزل من ويصلح معه، َمْن يداعب فأخذ

الربيد». «مدير اسم ابنه عىل وأطلق البناء»، إعادة «مقاومة اسم عليها
موبوءة منطقة ويف العالم، نهاية من املنعزل الركن هذا يف األرسة استقرت وهكذا
فيها تتجىل بروح هناك وعاشوا استقروا وقد املتوحشة، الكالب فيها تنترش املالريا، بحمى

الواقع. باألمر والرضاء البساطة
ظهرت وقد اآلسيوي، واالقتصاد والتاريخ الجغرافية دراسة يف تروتسكي واستغرق
نفس يف وتنظر ابنها كتف عىل يدها تضع والزوجة املنفى، يف وزوجته لرتوتسكي صورة

لها. حد ال التي الثقة تملؤهما بعينني زوجها إىل الوقت
عىل تساعده كانت التي التجارب تلك املاضية، النفي تجارب من تروتسكي واستفاد
التي الحيل تلك يعرف كان ستالني ولكن املنفيني، عىل املفروضة القيود من التخلص
التي كيلومرت آالف الخمسة أن جيًدا يعرف كان أنه كما استعملها، أن نفسه هو له سبق
إال يطمنئ أن يمكن ال وأنه كافية، مسافة ليست الروسية العاصمة عن تروتسكي تفصل

البالد. عدوه غادر إذا
قد بأنه ينبئه مرسوًما تلقى حتى تروتسكي نفي عىل واحد عام ينقِض لم ولذلك

السوفييتي. االتحاد ضد تآمر قد ألنه تركيا؛ إىل إبعاده تقرر
ومسالك الجبال، يف نفًقا املبعدون فيها اجتاز يناير، شهر يف شاقة رحلة وكانت
أخريًا املطاف بهم انتهى حتى يوًما، عرشين يف كيلومرت ٦٥٠٠ نحو فيها وقطعوا وعرة،
الجمد بسبب الحركة عن عاجزة لهم أعدت التي الناقلة وجدوا وهناك األسود، البحر إىل
جليد بمحطمة االستعانة من بد ال وكان البحر. يف ناحية كل من بها تحيط كانت التي

القسطنطينية. إىل الرحلة استئناف للمنفيني يمكن حتى
وأحس شديدة، براحة شعر نهائيٍّا تروتسكي برحيل ينبئه تقريًرا ستالني تسلم وملا
عمله يبدأ أن اليوم وسعه يف وأن تحطمت، قد أيًضا هو به تحيط كانت التي الجمد كأن

اإلنشائي.
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يتوقف جعله اسم األخري الجزء يف نظره اسرتعى التقرير يقرأ ستالني كان وبينما
التي الباخرة اسم عىل عيناه وقعت فقد حاجبيه؛ ويقطب القراءة يف االستمرار عن لحظة

روسيا. خارج إىل وقادته تروتسكي أقلت
لينني! الباخرة: اسم كان لقد

يف «االشرتاكية سبيل يف العاملية الثورة نبذ أنه هو ستالني تروتسكي به اتهم ما وأهم
وتروتسكي العاملية، الثورة ينبذ لم ستالني فإن كذلك؛ يكن لم األمر ولكن واحدة»، دولة

روسيا. يف االشرتاكية بناء فرصة يرفض لم
يصفها تروتسكي كان بوسائل للثورة الرتويج أحيانًا يحاول ستالني وكان
روسيا يف االشرتاكية بناء يتعجل كان تروتسكي أن أحيانًا وحدث واملغامرة، باالستهتار
شقة ازدادت وكلما النكبات، إىل تؤدي طائشة خطوات يعتربها ستالني كان بخطوات
إنشاء كان الستاليني النظام ففي فأكثر، أكثر راسًخا ثبوتًا الرأيان ثبت اتساًعا الخالف
األمر كان فقد تروتسكي نظام يف أما العاملية، الثورة وتليه املقدم هو روسيا يف االشرتاكية

العكس. هو
كان النظريات. يف ال الطبع يف الخالف جوهره كان الرجلني بني الخالف أن إال
هذه النظر وجهة من الروسية والثورة للثورة»، «نضجت قد أوروبا أن يعتقد تروتسكي
يعد وحدها روسيا يف االشرتاكي البناء تحقيق أن ذلك كثريًا؛ أعم لثورة مقدمة إال هي ما
أساس عىل توضع اشرتاكية اقتصادية بسياسة تحقيقه يمكن بما ُقورن إذا القيمة قليل

أوروبي.
أوروبا «بنضوج» يتعلق بما أبًدا تفاؤله تروتسكي يشاطر لم ستالني أن عىل

ا. جدٍّ عظيمة زالت ما الرأسمايل النظام يف املقاومة قوة أن وقدر لالشرتاكية،
قيام احتمال من بكثري أهم عنده كان به الخاص االشرتاكية طراز فإن ستالني أما
الغربية. الحضارة محيط عىل قائمة روسيا يعترب أن رفض وقد الغرب، يف االشرتاكية

الجديد. االشرتاكي النظام حصن لتكون أُعدِّت بأنها مؤمنًا وكان
روسيا بعبقرية بإيمانهم الساليف للجنس املحبني بني القديم الخالف هو كان لقد

به. تمدهم أن أوروبا تستطيع بما بإيمانهم الغرب إىل وامليالني النوعية،
الثورة. أعقاب يف وأولئك هؤالء بني الحرب نشبت وقد

التعمري استلزم فقد مزدوجة، سياسة تتبع أن ١٩٢١ سنة بعد روسيا اضطرت وقد
أخرى ناحية من أنها حني يف الرأسمالية، الدول مع اتفاقيات عقد ناحية من الداخيل
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تحايل وقد الدول، تلك يف الحكم نظام قلب عىل الكومنرتن زعيمة بوصفها تعمل راحت
يف اضطره صحته اعتالل ولكن السياستني، بني التوازن حفظ عىل حياته خالل لينني
سلطانه أول ١٩٢٤ سنة يناير يف مات وملا الفعيل. اإلرشاف يعتزل أن إىل ١٩٢٣ سنة ربيع

وستالني. وكامينيف زينوفييف إىل
يكن فلم بالحزب، عهد حديث وكان املعارضة، يف تروتسكي برز ١٩٢٣ سنة ويف
الدولة حكم أن إىل يذهب وكان منهم، واحًدا يعتربونه البالشفة من األول الصف زعماء
فشل لتفسري كافيًا — للثورة كمعارضني — أعمالهم سجل كان رجال أيدي يف كان إنما
،١٩٢٥ سنة يف للحرب كوزير منصبه من ُحِرم فقد ولذا مكان، كل ويف أملانيا يف الثورة
فحمل الحزب، زعماء من آخرون يؤيده أصبح وقد الهجوم إىل ١٩٢٧ سنة يف عاد ولكنه
«البورجوازية مذهب املاركسية محل أحل أنه أساس عىل الخارجية ستالني سياسة عىل
الواحدة»، الدولة «اشرتاكية يف الوسطى الطبقة مستوى إىل الدنيا الطبقة رفع أو الدنيا»،
تحقيق يف ستالني من توفيًقا أكثر يكون بأن خليًقا كان تروتسكي أن نصدق ألن داعي وال
تجىل كما الثورة تنشد لم الغربية الدول من دولة من ما أنه هو بسيط؛ لسبب الثورة
بعد انتخابات أول يف الحكم إىل للثورة ميًال الغربيني أكثر كانوا الذين األملان أعاد عندما
تروتسكي يكن لم كذلك ساحقة، بأغلبية معتدلة ديموقراطية اشرتاكية حكومة الحرب

العاملية. الثورة قضية عن بالتخيل ستالني اتهامه يف ا محقٍّ — رأينا كما —
الحزب قام فقد شك؛ دون القضية هذه يف أثرت ستالني سياسة فإن ذلك ومع
متسلًطا، دوًرا يكن لم ولكنه الكومنرتن، يف هام بدور ١٩٢٤ سنة الرويسحتى الشيوعي
التكتالت من سلسلة عن الكومنرتن سياسة كشفت ١٩٢٩ سنة إىل ١٩٢٤ سنة ومن

وراديكوف. بوخارين ضد ثم تروتسكي ضد البداية يف كانت الداخلية املعارضة
ففي الرأي؛ يف تباين أي فيه أبيح مؤتمر آخر ١٩٢٨ سنة يف السادس املؤتمر وكان
جهاز عىل لإلرشاف وكوزين ومانويلسكي مولوتوف من كالٍّ ستالني عنيَّ ١٩٢٩ سنة
السعي كان التي الروسية املصالح تمليها الحني ذلك من سياسته وأصبحت الكومنرتن،
تحديد يف دور أي العامة للمناقشات يكن ولم املقبلة، العاملية الثورة عماد هو تنميتها إىل
يف انقالب إلذاعة دعي الذي املؤتمر وهو ،١٩٣٥ سنة يف واألخري السابع املؤتمر سياسة

الحاالت. بعض يف تنفيذه وبدأت فعًال موسكو قررته السياسة
تمشيها ملدى وفًقا يتم وقفها أو األجنبية الدول يف الثورية الحركات تشجيع وكان
… عنها مسئولني كانوا الذين أولئك ملصري اعتبار كبري ودونما السوفييتية السياسة مع
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بينهم أجريت حيث موسكو؛ إىل القدامى» «الثوريني من تقريبًا كامل جيل دعي بينما
نفوذ استفحال مسألة واجهته حني — ١٩٣٥ سنة يف ستالني قرر عندما تطهري حركة

الشعبية». «الجبهة سياسة سبيل يف الثورة إيقاف إىل يدعو أن — أملانيا
يف «ستالني»-«هتلر» ميثاق توقيع حتى متبعة العرشين املؤتمر سياسة وظلت
أطلق ثم ومن الفاشية، ضد رصاعه عن الكومنرتن تخىل حني ١٩٣٩ سنة أغسطس
موقف من الهتلري الهجوم غريَّ ثم استعمارية»، «حرب وصف أعلنت عندما الحرب عىل

الغربية. الديموقراطيات مع التحالف إىل روسيا دفع إذ السوفييتي؛ االتحاد
عقبة — عظيمة ثقة به يثق ستالني يكن لم الذي — الكومنرتن أصبح ذلك وعىل
قد الكومنرتن أن عىل نص بمرسوم ١٩٤٣ سنة يونيه يف حله فتم االستفحال، مطردة
بلغت — الدهماء أو العامة قوامها أي: — بروليتارية عاملية حركة أوجد أو غرضه استوىف
عىل الكومنرتن عمل التي الثورية السياسة إىل املرسوم يرش ولم رشدها. سن العام ذلك يف
اعترب ما حددت التي املركزية املنظمة إلغاء أن حني يف تبديل، دون ظلت والتي تنميتها،
أكثر السوفييتي االتحاد جعلت عامة سياسة — األقل عىل النظرية الناحية من ولو —

يسلكها. أن معني شيوعي حزب أي عىل كان التي الخطة رسم يف قبل ذي من حرية

املعارضني! وإبادة … املعارضة عىل القضاء (14)

دون بالسلطة االستئثار إىل يتطلع ستالني وبدأ ،١٩٢٤ عام من يناير ٢١ يف لينني مات
الطريق يمهد ستالني كان التي الفرتة هي هادئة بفرتة الوقت هذا يف روسيا ومرت رشيك،

يريد. ما له يتم حتى اآلخر بعد واحد معارضيه من فيها ويتخلص لنفسه، فيها
املعارضني، من للتخلص مساعد خري الرويس الرسي البوليس يف ستالني ووجد
التي رئاسته أو ستالني لزعامة اإلخالص عدم فيهم يشتم ممن غريهم عىل والتجسس

لها. د يُمهِّ
يف األهلية الحرب إثارة عىل يعمل بأنه فاتهمه تروتسكي عىل حملته ذلك بعد وبدأت
تحريًضا الطبول وبدقه اإلجباري، التصنيع لفرض الجنونية» «بمرشوعاته وذلك روسيا
وادَّعى للخطر. روسيا موقف تعريض شأنه من سيكون مما العاملية الثورة قيام عىل
كثريون وُرسَّ وأساليبها، واإلرهاب الذعر بوسائل التعلق شديد تروتسكي أن عندئذ ستالني
تروتسكي بها أقمع التي الوسيلة يقر ال ستالني أن منه فهموا ألنهم ذلك؛ سمعوا عندما

كرونستات. يف ال والُعمَّ البحارة ثورة
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وسبق ،١٩٢٧ عام يف القسطنطينية إىل تروتسكي بإبعاد األمر انتهى كيف رأينا وقد
بالسفر لرتوتسكي سمح ١٩٣١ عام ويف العام، نفس يف الشيوعي الحزب من طرده ذلك
مكسيكو يف استقر وأخريًا «إسكندينافيا»، الشمال دول إىل سافر هناك ومن إسبانيا، إىل
عىل جاكسون فرانك بيد ١٩٤٠ عام من أغسطس ٢٠ يوم يف بتحريضستالني ُقِتل حيث

سيتي. مكسيكو من مقربة
ستالني، هم: أشخاص، أربعة مركزه يف الطامعون كان ١٩٢٤ عام ليننييف وفاة وعند
للينني، ومساعًدا الثورة يف بطًال منهم كل كان فقد وكيمينيف، وزينوفييف، وتروتسكي،

الحكومة. يف وقطبًا
يف أنه رغم زعيمهم املوت طوى أن بعد زمالئه من حظٍّا أوفر كان ستالني أن بيد
وأضاف يديه.» بني هائلة قوة ركز ستالني «إن يقول: كتب قد لينني كان السابق العام
السكرتري منصب يتوىل فيمن مقبوًال ليس العيب وهذا فظ، رجل «وستالني قوله: ذلك إىل
الرفاق عىل أقرتح ثم ومن الشيوعيني. بني العالقات يف الالزمة الصفات من كان وإن العام،

املنصب.» هذا عن ستالني إلقصاء وسيلة إىل يهتدوا أن
… لستالني تام بانتصار الخالفة عىل الرصاع انتهى أعوام أربعة وبعد

لم أنه وإىل ،١٩١٧ سنة يف لينني فعله ما فعل أنه إىل انتصاره يف الفضل ويرجع
أنه إىل ثم نفسه، البلشفي باملذهب العملية الخطط مزج يف وبراعة كفاءة عنه يقل يكن
للحزب العام السكرتري منصب هو خططه؛ تنفيذ من يمكنه قويٍّا منصبًا يشغل كان

الشيوعي.
إذ الحالة؛ هذه مثل يف تنفذ أن ينبغي التي الخطة وضع قد كان لينني أن والواقع
اثنني مع تعاون ثم الخامس، لسحق ثالثة إىل فانضم أطرف خمسة هناك كان «إذا قال:
يبقى لن وعندئٍذ الثالث، من لتتخلص الباقني االثنني أحد أيد ثم الرابع، إلزالة الباقني من

عليه.» القضاء يسهل واحد خصم سوى
يف الحزب مندوبي وكيمينيف، زينوفييف مع بدء ذي بادئ ستالني تعاون ولقد
األربعة، املنافسني أقوى األمر بداية يف يبدو كان الذي تروتسكي ضد وموسكو، ليننجراد
إىل تحول ثم تروتسكي انترصعىل قد ستالني كان لينني وفاة عىل واحد عام انقضاء وبعد
وتوسيع االشرتاكية تعزيز إىل ويدعوان برتوتسكي يقتديان رشعا اللذين اآلخرين االثنني

القول. حرية من مزيد وإىل الخارج، يف الثورات وإشعال التصنيع، حركة
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خروشيشيف القوه وعما مصريهم عن تحدَّث فقد روسيا يف وأنصاره تروتسكي أتباع أما
فرباير و٢٥ ٢٤ يومي يف ألقاه الذي خطابه يف السوفييتي الشيوعي للحزب العام السكرتري

قال: إذ الحزب؛ عقده الذي العرشين باملؤتمر ١٩٥٦ سنة

الزمن، من طويلة فرتة التاريخ من انسلخت أن وبعد الحارض، الوقت يف …
حديثًا تروتسكي أتباع الحزبضد خاضها التي املعركة عن نتحدث أن نستطيع
أن وينبغي دقيًقا، موضوعيٍّا تحليًال املعركة هذه نحلل أن نستطيع كما هادئًا،
من ينحدرون كانوا تروتسكي حول التفوا الذين بعض إن بدء: ذي بادئ نقول
فبعض بورجوازيٍّا؛ مجتمًعا األحوال من حال بأية نسميه أن يمكن ال مجتمع
صميم من اآلخر البعض كان كما املثقفة، الحزب طبقة من كانوا األتباع هؤالء

العاملة. الطبقة
تروتسكي، جماعة إىل انضموا كثريين أفراد أسماء نذكر أن اآلن وسعنا ويف
الثورة، سبقت التي العمالية الحركة يف بنشاط ساهموا نفسه الوقت يف ولكنهم
الثورة هذه نجاح تدعيم ويف نفسها، االشرتاكية أكتوبر ثورة يف ساهموا كما
إيمانهم واستعادوا تروتسكي مبادئ عىل خرجوا منهم كثريًا إن بل الكربى،
يقني عىل إننا األشخاص؟ هؤالء إذالل الرضوري من كان فهل … لينني بمبادئ
لينني أن لو تعسفية إجراءات ضحية ليقعوا كانوا ما األشخاص هؤالء أن من

الحياة. قيد عىل يزال ال كان

الرتوتسكية، اليسارية عنارص عىل القضاء من ١٩٢٨ عام يف ستالني تمكَّن وهكذا
بربنامج يتعلق فيما نفسه تروتسكي برنامج تنفيذ يف أخذ حتى عليها يقيض كاد وما

الدولية. الشيوعية ونرش والتأميم اإلجباري التصنيع
تبني عندما وذلك «الكوالك»؛7 طبقة عىل القضاء السياسة هذه تنفيذ نتائج من وكان
بالتنكيل أمره فأصدر الجماعية، الزراعة إىل الدعوة لبوا قد الفالحني من فقط ٪٢ أن
من ٪٨٠ من أكثر كان حتى ١٩٣٢ سنة وافت إن وما سيبرييا، إىل ونفيهم بالكوالك

الجديدة. للطريقة زراعته يف خاضًعا صار األرايضقد

األثرياء. الفالحني طبقة 7
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بني الواقعة األعوام يف الرويس الشيوعي الحزب داخل يف النزاعات بعض قامت وقد
أنه ظهر وقد خطرية، بدرجة يكن لم وإن الناس، بني التذمر بعض وبدا و١٩٣٤، ١٩٢٩
مبالغة فيها سياسة وهي الجديدة، والزراعية الصناعية السياسة تنفيذ املمكن من يكن لم
لم أنه ظهر إنه نقول: … تروتسكي باتباعها وأوىص رسمها قد كان التي للخطوط كبرية

وريكوف. وتومسكي بوهارين قيادة تحت السياسات هذه تنفيذ املمكن من يكن
يوليو شهر يف وحدث ستالني، وبني بينهم الخالف بوادر بدت ١٩٢٨ عام صيف ويف
بوهارين وأبدى عليه، مغضوبًا كامنيف وكان كامنيف، بوهارين قابل أن العام ذلك من

وأساليبه. ستالني لسياسة استنكاره لكامنيف
آراء عرضت نوفمرب شهر يف للحزب املركزية اللجنة عقدتها التي العامة الجلسة ويف
واملهادنة. باالنحراف ووصمتها قبولها فرفضت االقتصادية بالسياسة الخاصة بوهارين
وكامنيف بوهارين بني دار الذي الحديث رس عرف ١٩٢٩ عام من يناير شهر ويف
نفس ويف «برافدا»، جريدة تحرير رئيس منصب من فرباير شهر يف فُعزل للمسئولني،
الرئاسة. منصب من أوًال ُعزل أن بعد النقابات اتحاد عضوية من تومسكي ُطرد الوقت
التي ومؤلفاته كتبه سحب وتقرر الكومينرتن، مكتب من بوهارين ُطرد يوليو شهر ويف

السيايس. املكتب من ُطرد نوفمرب شهر ويف السوق، من نظرياته فيها نرش
بخالف الحزب، داخل يف نفوذ أي لهم يكن لم الثالثة «اليمينيني» الزعماء أن ويالحظ
معارضة من التمكن يف أملهم فإن ولذلك ١٩٢٦؛ عام يف قامت التي «اليسارية» املعارضة
الرفق من ظهر فيما السبب هو هذا كان وربما معدوًما، كان وجهه يف الوقوف أو ستالني
االقتصادية السياسة يف استشارتهم يف املسئولون واستمر التالية، األعوام يف معاملتهم يف

اإلدارية. واملشاكل

معارضة أي تلقى أن يمكن ال تامة كاملة زعامته وأصبحت لستالني، األمر استتب وهكذا
ولكن املعارضة، حركات بعض التالية األعوام يف ظهرت وقد الحزب، داخل من تحدٍّ أو
ينتقدون منشورات أصدروا الذين الحركات هذه قادة يكن ولم بسهولة، عنها أزيح الستار
بأنهم ُعرفوا ممن كانوا ولكنهم كامنيف، أتباع من وال زينوفييف، أتباع من ستالني فيها
هذه مدبري عىل أنزلت التي العقوبات اتخذت فقد ذلك ومع العام، السكرتري أذناب
مايو إىل ١٩٣٢ سنة أكتوبر من سيبرييا إىل وكامنيف زينوفييف لنفي ذريعة املنشورات

وتومسكي. ريكوف إىل الشديد اللوم ولتوجيه ،١٩٣٣ سنة
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السيايس، الضغط حدة وتخفيف االقتصادية، األحوال بتحسن ١٩٣٤ عام وتميز
عن الحزب سكرتري كريوف باسم مقرتنًا القيود مخفف نظام عىل الحصول أمل وكان
حدث ولكن ستالني، بعد الدولة يف الثاني الرجل هو الوقت ذلك يف وكان ليننجراد، دائرة
الغامضة الظروف عن قط يُكشف ولم هذا، كريوف ُقتل أن ١٩٣٤ عام من ديسمرب يف
وزينوفييف تروتسكي إىل ستالني ينسبها أن طبيعيٍّا وكان الجريمة، بهذه أحاطت التي

كريوف. بمقتل ستالني الرتوتسكيون اتهم حني يف
كان كريوف مقتل أن فهي الصحة؛ إىل الروايات أقرب تكون وقد الثالثة، الرواية أما

شخيص. بغضاء نتيجة
بعض عىل ُقبض كما الجريمة، هذه ارتكاب بعد وكامنيف زينوفييف عىل وُقبض
ويف ليننجراد. مصانع عمال من كبري عدد وعىل تروتسكي، وأتباع املعروفني أتباعهما
تتكون محكمة أمام الرسية للمحاكمة وكامنيف زينوفييف ُقدِّم ١٩٣٥ عام من يناير
إجراءات ذلك بعد واتخذت طويلة، ملدة بالسجن عليهما وُحِكم الدولة، أمن بوليس من
ظل ذلك مع ولكن الحزب، أعضاء عىل الرقابة ُشددت كما األمن، عىل للمحافظة مشددة

محدوًدا. عليهم املقبوض عدد
وأراد بالنظام، تحيط التي بعضالقيود تخفيف يف يفكر ستالني كان ١٩٣٦ عام ويف
الجماهري بني عامة ومناظرات مناقشات لتنظيم اإلجراءات فاتخذ العام، الرأي يخترب أن
ومرشوع الجديد، الدستور مرشوع وهما: وقتئٍذ العام الرأي تشغالن كانتا مسألتني حول

اإلجهاض. بحظر الخاص القانون
القيود؛ تخفيف سياسة يف السري عىل لستالني مشجعة االستفتاء نتيجة تكن ولم
يف االستفتاء أن كما اإلجهاض، حظر لقانون بشدة معارض العام الرأي أن ظهر فقد
األصوات من كبريًا عدًدا أن أثبت وليننجراد موسكو يف عقدت التي الحزبية املؤتمرات
هذه ستالني يربر ولكي نفسه، ستالني وضد بل السيايس، املكتب أعضاء ضد جاء قد
اتهام وسعه يف يكن لم وملا للثورة، العنارصاملناهضة بني أسبابها عن يبحث أخذ الهزيمة
إىل االتهام وجه فقد السجون، يف جميًعا بهم زجَّ أن بعد وأتباعهما وكامنيف زينوفييف
يف إبرازهم هو الثالثة هؤالء اتهام من الغرض يكن ولم وريكوف، وتومسكي بوهارين
السلطة. عن إبعاده عىل املتآمرين مظهر يف ولكن فقط، ستالني لسياسة املعارضني مظهر
،١٩٣٦ عام أغسطسمن يف العلنية للمحاكمة وأنصارهما وكامنيف زينوفييف وقدم
يف املوجودين الرتوتسكيني مع باالشرتاك «جبهة» ١٩٣٢ عام يف ألفوا بأنهم فاعرتفوا
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أنهم ذلك عىل عالوة واعرتفوا الخارج، يف تروتسكي من تعليمات تلقوا وأنهم روسيا،
كريوف. مقتل دبروا الذين هم وأنهم ستالني، قتل ويف الحكومة، قلب يف فكروا

كان الشيوعيني، زعماء من آخر فريق محاكمة بدأت ١٩٣٧ عام من يناير ويف
لقتل مؤامرة دبروا بأنهم أيًضا هؤالء واعرتف ورسبرياكوف، وراديك بياتكوف بينهم من
أعمال ونظموا بوهارينية»، «تروتسكية جبهة ألفوا وأنهم الحزب، زعماء من وغريه ستالني

وموسكو. وسيبرييا، واألورال، الدونتس، حوض يف التخريب
من غريهم وشهادة املتهمني «اعرتافات» عىل القضية هذه يف االتهام اعتمد وقد
تروتسكي قرر فقد أساس؛ عىل قائًما يكن لم االتهام إن القول ويمكن عليهم، املقبوض
بأحد عالقة له تكن لم كما وكامنيف، بزينوفييف عالقة أي له تكن لم ١٩٢٨ عام منذ أنه
القضية هذه يف ُقدِّم الذي نفسه راديك إن بل لستالني، سلموا جميًعا ألنهم أتباعه؛ من
أصدقاء أخلص من صديًقا قتل أنه بدليل أعدائه؛ ألد من كان تروتسكي أتباع من أنه عىل

بلومكني. وهو تروتسكي
القضاء تستهدف كانت أنها أُذيع عندما كلها أوروبا املؤامرة هذه قضية هزت وقد

… كله وعهده ستالني شخص عىل
وكامنيف زينوفييف مقدمتهم ويف جميًعا، املتهمني ضد باإلعدام الحكم وصدر
أحدهم قال حتى غريه، عىل ويلقيها التهمة من يتنصل أن بعضهم وحاول وساياكيف،

للفاشيست! كالبًا كنا لقد زمالئه: وعن نفسه عن
ستالني يحبون أنهم عيونهم، من تتساقط والدموع للمحكمة، بعضهم وأكد

ويقدرونه.
العام النائب بها تقدَّم التي االتهام عريضة أن من أكثر يقل فلم نفسه كامنيف أما

ستالني! عىل يبكي وهو أثنى ثم والصدق، الحق إال فيها ليس املحكمة إىل
بأنهم واعرتفوا مذنبون، أنهم كلهم املتهمون قرر أن بعد باإلعدام الحكم صدر وهكذا

جريمتهم! عىل نادمون
فقال: الحكم هذا عىل — ١٩٣٦ عام من أغسطس يف أي: — وقتئٍذ تروتسكي وعلق
أن بعد كذبًا باالعرتاف املتهمني ألزم الذي هو «األوجبيو» الرويس الرسي البوليس إن

… الكاذب االعرتاف بهذا بأرواحهم سينجون بأنهم وعدهم
البوليس! عنهم تخىل اعرتفوا وملا
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لم عرششخًصا ستة ضحيتها راح التي املوهومة املؤامرة أن ذلك بعد كثريون وعرف
أعدائه، بعض من ستالني تخلص هدفها وكان بإتقان، أخرجت تمثيلية رواية سوى تكن
املستقبل. يف بسببهم له يتسبب قد ما ويخىش إخالصهم، يف يشك الذين بعض من أو

أثناء يعرتفون كانوا عرش الستة األشقياء أن املحاكمة شهدوا الذين بعض الحظ وقد
أو أنفسهم عن للدفاع ال املحاكمة، أثناء وقفوا فقد … رأي وال إرادة بال كأنهم املحاكمة
واحد كل أمنية وكانت … املوت يطلبون وقفوا ولكنهم الرحمة، لطلب وال ترصفاتهم، عن
أن وقبل يموت، أن قبل العاملة الطبقات يرى «أن هي: املحكمة يف عنها عربَّ كما منهم

ارتكبها.» التي الخيانة عن بحق ر يُكفِّ
أن يعلم وهو الشكل بهذا العقلية قواه يف يتحكم عاقل رجل يترصف أن يمكن فهل

األحوال؟ من حال أي عىل املوت مصريه
إىل البعض ذهب لقد حتى املختلفة، الشائعات انترشت أن ذلك جراء من وكان
األبرياء، املتهمني هؤالء عىل للتأثري وسيلة استعمل قد املغناطييس التنويم بأن القول حد
يف األقوال بهذه باإلدالء وأمرهم التأثري هذا عليهم أثَّر الذي هو املغناطييس» «املنوم وأن

ألمره. فامتثلوا املحكمة،
اخرتاع من أطبائه بواسطة تمكَّن ستالني إن فقال: هذا من أبعد إىل البعض ذهب بل
الذي وهو الدواء، هذا تجرعوا شك ال املتهمني وأن … إرادته يرشبه َمْن كل يُفقد دواء

به! اعرتفوا بما املحكمة يف يعرتفون جعلهم
و«تنظيم» يشء، كل ترتيب بنفسه يتوىل كان الرسي البوليس أن هو الواقع ولكن

… واالعرتاف املحاكمة عملية
جاء ما نسجل أن القضايا هذه يف املتهمني «العرتافات» هنا تعرضنا وقد بنا ويجدر

قال: إذ املوضوع؛ بهذا ا خاصٍّ ستالني أساليب فضح الذي خروشيشيف خطاب يف

عقب كامًال وضوًحا واضًحا املركزية واللجنة الحزب عىل ستالني تجرب بدا
.١٩٣٤ عام يف الحزب عقده الذي عرش السابع املؤتمر

تكشف الصدد هذا يف كثرية معلومات عىل املركزية اللجنة حصلت فقد
ثم ومن املجاهدين، القدامى الحزب أعضاء بعض حيال ستالني تجرب عن
يف التحقيق مهمتها املركزية للجنة األعىل املجلس لرقابة تخضع لجنة ُشكِّلت
أعضاء معظم ضد جماعية قمع إجراءات اتخاذ إىل أدت التي األسباب حقيقة
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للحزب عرش السابع املؤتمر يف انتخبوا أعضاء وضد السابقني، املركزية اللجنة
الشيوعي.

ملفات تضمنتها التي املعلومات من كبري قدر عىل اللجنة هذه وقفت ولقد
تلفيق عن كثرية حقائق تتضمن قد وثائق عىل وقفت كما الرسي، البوليس إدارة
وعن إليهم، وجهت زائفة اتهامات وعن مخلصني، شيوعيني ضد القضايا بعض
األبرياء. من بعدد أطاحت مثالب كلها وهي االشرتاكية، للرشعية استغالل سوء
كثريين أن هي: واضحة حقيقة عن واملعلومات الوثائق هذه كشفت ولقد
الحقل يف للشيوعية الرتويج تتوىل كانت التي العنارص ومن الحزب، أعضاء من
و١٩٣٨ ١٩٣٧ عامي يف للشعب» «أعداء بأنهم وبهتانًا زوًرا اتهموا االقتصادي،
أعداء األيام من يوم يف قط يكونوا ولم مخلصني، شيوعيني دائًما كانوا أنهم مع
جرائم بارتكاب متهمني أنفسهم وجدوا حينما ولكنهم خونة، أو جواسيس أو
تعرضوا الذي الوحيش التعذيب احتمال عن عجزوا وحينما يرتكبوها، لم مشينة
ما كل بارتكاب واملزيفني واملحققني القضاة ألوامر تنفيذًا أنفسهم اتهموا له،

معقولة. وغري خطرية جرائم من الخاطر يف يجول
وقد املآيس، تلك يف تبحث التي اللجنة أيدي يف وقعت املعلومات هذه كل
مستفيضة ووثائق مذكرات املركزية للجنة األعىل املجلس إىل اللجنة رفعت
عرش السابع للمؤتمر املندوبون له تعرض الذي الجماعي القمع عن تكشف

املؤتمر. ذلك انعقاد أثناء انتخبوا الذين املركزية اللجنة وأعضاء
من أن الوثائق تلك من ويبني والوثائق، املذكرات هذه بدراسة املجلس وقام
ثمانية عرش السابع املؤتمر يف انتخبوا الذين عضًوا وثالثني وتسعة املائة بني
١٩٣٧ عامي بالرصاصخالل رميٍّا وأعدموا اعتقلوا (٪٧٠ نحو (أي وتسعني

الخصوص. عىل و١٩٣٨

١٩٣٦ عام يف روسيا زار قد وكان — املشهور الفرنيس الكاتب جيد أندريه وكتب
جديدة، سلطات لنفسه واتخذ البالد، يف نفوذه اشتد قد الرسي البوليس أن الحظ أنه —
عام من يناير شهر ففي قضاءً، يوقر وال قانونًا، يعرف ال عرفيٍّا سلطانًا األصح عىل أو
خالفه هي جريمته وكانت الوسطى، آسيا إىل وأُبعد تروتسكي ليون عىل ُقِبض ١٩٢٨
زعامة عهد ويف الثورة، قبل والخصومات املشاورات هذه وكانت ستالني، مع السيايس
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املناقشات طريق عن فيها يفصل الذي وحده وهو الشيوعي الحزب عىل تُعرض لينني
الفيصل. الحكم هو الرسي البوليس يد يف املسدس أصبح فقد اآلن أما اآلراء، وأخذ

«واترلو» كان بأنه السياسة عىل نزاع كل إنهاء البوليسيف استخدام جيد أندريه وشبه
جانب يف الحق كان إذا عما النظر بغض فيها انهزم التي الفاصلة املعركة أو الحزب،

تروتسكي. جانب يف أو ستالني
القوة أوتوا الذين اعتقاد النحو هذا عىل بالبوليس االستعانة استتبع «لقد ويقول:
عىل السالمة آثروا أن إال لهم املخالفني يسع فلم الحكمة، معها أوتوا قد أنهم أيديهم يف

والصدق. والنزاهة األمانة عىل انترص أن الذمم خراب يلبث ولم بالرأي، املجاهرة
الذي التدهور بداية أنها ذاك إذ عني غاب وإنما وقتئٍذ، الظاهرة هذه عني تغب ولم
يكن ولم نشهده، الذي السائد الصمت هذا إىل وأدى نراه، الذي واإلفك املني هذا اليوم أثمر

الزعيم.» ظهور عىل الظاهرة هذه تساعد أن من أيًضا بد

وستالني! لينني والتلميذ: األستاذ

للحزب العرشين املؤتمر أمام املشهور التاريخي خطابه يف خروشيشيف ذكر وقد
ستالني: استبداد يهاجم وهو الشيوعي

أنصار عىل الحزب شنها التي العنيفة الفكرية املعركة خالل يحدث لم
متطرفة؛ قمع إجراءات اتخذت أن وغريهم وبوخارين وزينوفييف تروتسكي
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فجر منذ زميله وكأنه يبدو حتى لينني يصافح وهو ستالني تمثل أن بها قصد زيتية صورة
االشرتاكية. الثورة

ذلك بعد حدث ولكن فكري، أساس إىل مستندة كانت املعركة هذه ألن ذلك
تالشت وعندما بالدنا، يف لالشرتاكية األسايس البناء ُوِضع عندما سنوات ببضع
عىل أساسية جوهرية تعديالت أُدخلت وعندما تدريجيٍّا، املستغلة الطبقات
اآلراء للحزب املناهضة العنارص أخضعت وعندما السوفييتي، االشرتاكي البناء
بدأت كله ذلك تم عندما … لينني لفلسفة املعارضة واالجتماعية السياسية

األعداء. هؤالء ضد توجه القمع إجراءات
و١٩٣٨ و١٩٣٧ ١٩٣٥ األعوام خالل ففي … ذلك بعد القمع بدأ نعم،
لينني فلسفة أعداء ضد بدأت الحكومي، الجهاز بواسطة القمع عمليات بدأت
قد كانت هؤالء أن مع وبوخارين، وزينوفييف تروتسكي أتباع ضد ثم أوًال،
ضد يوجه القمع بدأ ثم … حزبنا يد عىل كبرية سياسية هزيمة بهم حاقت
الذين األوائل املجاهدين القادة بعض وضد املخلصني، الشيوعيني من كبري عدد
التصنيع، أجل من الكفاح وأثناء األهلية، الحرب أثناء الكفاح مرارة تحملوا
تروتسكي أتباع ضد بقوة حاربوا الذين الجماعية، املزارع نظام وتطبيق

الحق. نرصة أجل من واليمينيني
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ستالني وثورة لينني ثورة (15)

التهمة أن والواقع الغربي، التفكري نتاج قيمتها لها نظرية أنها بفرض املاركسية إن
الثورة يف فكَّر أنه هي دوليٍّا ثوريٍّا بوصفه ماركس كارل إىل توجيهها يمكن التي الرئيسية

الغرب. يف السائدة األحوال عىل شديًدا قًرصا قرصها حدود يف
أشد يف كانوا اللذين الشيئني لهم كفلت فقد حماسة، يف هديها عىل الروس سار وقد
بالنسبية، الشعور الحظ لسوء دائًما يعوزهم كان أنه إال والنظام. الثقة، إليهما: الحاجة
متحجر قانون إىل أحالوه الزمن بمرور إنهم حتى يلني، ال صلب يقني يف املذهب فاعتنقوا

صحيًحا. تفسريًا تفسريه عىل القادرون وحدهم أنهم زعموا جامد
وإن وستالني، ولينني، وأنجلز، ماركس، هم: األربعة الشيوعية رسل كان وقد
مؤلفات أية الرشيعة هذه إىل تضاف أن دون السلطان لها التي وحدها هي مؤلفاتهم
بوضع وأنجلز ماركس فاختص قسمني، إىل الرسل هؤالء م ُقسِّ وقد أخرى، أعمال أو
بتطبيق وستالني لينني اختص بينما املايض، القرن يف ومزاولتها الشيوعية النظرية أساس
عىل تحسينات لينني أدخل وقد الحايل، القرن يف نشأت التي الجديدة األحوال عىل مبادئها
يف عمله ما أهم بأن القول العامة الناحية من يصح ولكن ناحية، من أكثر يف املاركسية
به قام ما أهم فكان ستالني أما والتكتيك، الحزبي التنظيم ميدان يف كان السبيل هذا

النظرية. هذه به توحي ما بكل واحد» وطن يف «االشرتاكية تقول: التي نظريته
ستالني؛ عن يقال أن يصح النظرية باألمور يهتمون ممن بوصفه لينني عن قيل وما

جديًدا. توجيًها املاركسية النظرية توجيه إىل مدفوعني كالهما كان فقد
الحال دعته كلما حريًصا كان ستالني فكذلك ماركس، إىل يرجع كان لينني أن وكما
الذي املجلد عىل «اللينينية» اسم أطلق أنه الصدفة قبيل من فليس بلينني، االستشهاد إىل

وترصيحاته. كتاباته أهم عىل يحتوي
يف تكن لم ظروف بحكم اضطر عندما لينني فإن الرجلني؛ بني خالف ثمة أنه عىل
إجراءات بأنها وصفها الظروف، تلك لوال بها ليشري كان ما بسياسات األخذ إىل الحسبان
السياسات هذه عن ستالني كشف بينما القاسية»، «الرضورة حجة وراء واحتمى مؤقتة،
الرسمي. للمذهب صحيحة تطبيقات بوصفها قبولها عىل الحزب وأكره النهار وضح يف
املاركسية من يستمد أن إىل بالحاجة شعر أنه ذلك اإلجراء؛ بهذا لينني عجل وقد
الطبقة من دولة الغربيني املاركسيني هدف وكان الثورة، باسم يفعله كان ما كل عىل املربر
للصالح اإلنتاج ينظمون كيف الرأسمالية، أغالل من تخلصوا الناسوقد فيها يتعلم العامة
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الذي باملعنى إال «عمالية» تكن لم ألنها الهدف؛ هذا تحقق لم أكتوبر ثورة أن إال العام؟
الجماهري، طليعة بوصفه الحزب هي بأنها العاملة الطبقة عرَّف الذي لينني عليها أضفاه
سيطرته، تعني أضحت الحزب زعامة أن هذا عىل ترتب وقد وعيًا، األشد منها القسم وذلك

كثرية. صعاب من البالد صادف ما بعد وخاصة
تكون وقد بد، منها يكن لم التي النتيجة هذه ضد الواقع يف كافح قد لينني أن ويبدو
الذي الضمري اضطراب من شيئًا أخفت قد كاوتسكي عىل فيها حمل التي املريرة كتاباته
عىل وقع ولذلك الحال؛ يف تظهر لم حركها قد كان التي القوى ولكن خليفته، يزعج لم
اآلسيوية بالتقاليد املاركسية أيامه يف طمعت الذي الثورة» «بخيانة التعبري ستالني كتفي
الروس عرفه الذي الوحيد الحكم نوع وهو بعد، فيما األتوقراطية إىل العودة مع البيزنطية

حياتهم. طول
يفعل أن الضطر عاش قد كان لو لينني إن نقول: أن علينا الصعب من أنه عىل
من مركبًا كانت أكتوبر ثورة أساسها عىل قامت التي النظرية أن ذلك ستالني؛ فعله ما
واجههم وقد أنفسهم الجدد الزعماء وجد إن وما السياسية، والواقعية السياسية املثالية
السياسية. الواقعية مبدأ ينترش أن من مفر يكن لم حتى أنفسهم هم خلقوه الذي املوقف
ثم ومن املذهب، عليه يقوم الذي األساس تعديل يتضمن أن بد ال كان هذا أن إال
السلطة يجمع مركز استبدادي حزب إىل الحزب وحول جديًدا، تعريًفا الثورة نظرية عرفت
ظلت الخدمات أن ولو عقب، عىل رأًسا للدولة الكالسيكية النظرية وقلبت يديه، يف كلها
وأنجلز، ماركس لتعاليم مخالفة كانت زراعية سياسة واتبعت إخالص، غري يف إليها تؤدى

القومي. الشعور نمو وشجع نفسه لينني لتعاليم بل
ولم التطورات، حدوث عىل جديًدا حافًزا واحدة» دولة يف «االشرتاكية سياسة وكانت
متفقني كانوا الجميع أن ذلك الخالف؛ يثري ما نواحيها بعض من السياسة هذه يف يكن

روسيا. يف االشرتاكية قيام وجوب عىل
الثورة عىل لتطبيقها يكون الذي األثر وخاصة تضمنته فيما كانت فقد أهميتها أما

العاملية.
مواتية ظروًفا خلقت األوىل العاملية الحرب أن اللينينية» «أسس يف ستالني ذكر وقد
القيرصية روسيا أن ذلك منه؛ مناص ال أمًرا الثورة هذه فجعلت العاملة الطبقة لثورة
يتطلب لالستثمار شاسع بميدان تزودها الغربية لالستعمارية محددة غري ذخرية كانت

لحراسته. جرارة جيوًشا
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كانت الرأسمالية متناقضات ألن للثورة»؛ مركزية «نقطة روسيا كانت فقد ثم ومن
الدليلني كأحد املتعادل» غري التطور «قانون استخدم إنه ثم فيها، تكون ما أوضح
سنة يف به نادى عندما واحدة» دولة يف «االشرتاكية مذهب بهما برر اللذين الرئيسيني
سلسلة بإنشائها للهجوم تعرًضا أكثر الرأسمالية يجعل أنه زعم أنه ذلك ١٩٢٤-١٩٢٥؛
من صلة أضعف يف مهاجمتها دائًما يمكن والتي االرتقاء، يف تتساوى ال التي الدول من

صالتها.
وكان الشيوعي، الربنامج من ا هامٍّ جزءًا االستعمارية مناهضة أصبحت ثم ومن
إىل نفسه الوقت ويف العاملة، الطبقة وعي عليه يقوم الذي األساس توسيع إىل موجًها
املتخلفة، الشعوب بها تقوم التي التحرر حركات تأييد أو بإثارة الرأسمايل النظام إضعاف

االستغالل. ضحية كانت التي الشعوب وهي
أو تارًة، اإلنسانية املشاعر تهز كانت والتي لها، عدد ال التي املنظمات أنشئت ولذلك

إليها. تسعى االستعمارية أن بزعمها أخرى تارًة الحرب من الخوف بذور تبذر
بأن — اآلن إىل استئصاله يمكن ال أنه ويبدو — االعتقاد قوت لينني تعاليم إن ثم

االستعماري. االعتداء ضحية نفسه هو يصبح قد السوفييتي االتحاد
روسيا، هتلر هاجم حني «استعمارية» بأنها الثانية العاملية الحرب ُوِصفت وهكذا
عنايتهم من وبذلوا القديم مذهبهم إىل الروس الزعماء عاد أوزارها الحرب وضعت وعندما

قبل. من يبذلون كانوا مما أكثر

اإلمرباطوري، النظام عىل قضت فقد سياسية؛ ثورة خاص بوجه لينني ثورة كانت وقد
كما البولشفيك، حزب عدا فيما الروسية االشرتاكية األحزاب جميع عىل قضت أنها كما

بلشفية. دكتاتورية كلها روسيا يف نرشت أنها
التي االقتصادية القوة حطمت فقد كبرية؛ اجتماعية تغريات شك دون حققت ولقد
وهي روسيا؛ يف الغالبية طبقة أن إال األعمال، ورجال األرايض أصحاب بها يتمتع كان
تسلمت أن بعد حتى املايض االجتماعي للنظام طبًقا تعيش استمرت الفالحني، طبقة

األمالك. أصحاب من صودرت التي األرايض من نصيبها
ثورة من أعمق االجتماعية آثارها كانت ١٩٢٩ عام يف بدأت التي ستالني ثورة أن إال
املستقل. الفالح عىل قضت أنها آخر بمعنى أو املالك، صغار طبقة حطمت فقد لينني؛

واالستغالل الفردية للقوى الشامل بالتجنيد وذلك كبرية، جديدة صناعة وخلقت
العاملة. للطبقة املنظم
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ستالني، إلرادة الحزب إخضاع استكملت إنها إذ السياسية؛ آثارها أيًضا لها وكانت
.١٩٢٠ عام منذ بدأت قد املحاولة هذه وكانت

اآلداب فأخضعت الثقافة، فروع من فرع كل يف الثورات هذه أثرت فقد وأخريًا
ولكن لينني، عهد منذ موجودة كانت التي السلبية للرقابة فقط ليس والعلوم والفنون

… عليها سيطر إيجابي لتوجيه
نظام أن حني يف شامًال دكتاتوريٍّا نظاًما كان لينني نظام إن القول يمكن ولذلك

فرديٍّا. نظاًما كان ستالني
وقد الفالحني فإن املدن، يف الطعام كميات لنقص كنتيجة ستالني ثورة بدأت وقد
وكان املايض، من أكثر يأكلون بدءوا ١٩١٧ عام يف عليه كان األرضعما من نصيبهم زاد
باملواد املدن تموين يجعل مما الجوية، األحوال وتقلب السكان، عدد يف الزيادة اطراد
أسباب إىل مستندين اعتزموا قد السوفييت زعماء وكان العواقب، مأمون غري الغذائية
أن عليهم كان الغرض هذا ولتحقيق برسعة، الصناعة تنمية حربية عوامل وإىل عامة

والتسويق. الزراعي اإلنتاج مشاكل يواجهوا
يف تتلخص األوىل والسياسة الفالحني، بإزاء سياستني إحدى اتباع املمكن من وكان
وكانت باملدن، وبيعه إنتاجهم بالتايل يضاعف مما جهودهم مضاعفة الفالحنيعىل تشجيع
االستهالك ببضائع األسواق إمداد تتطلب إنتاجهم مضاعفة عىل الفالحني تشجيع خطة

بعضها. استرياد األمر اقتىض ولو حتى
املحصوالت مصادرة وتتطلب القمع، عىل تقوم سياسة كانت فقد الثانية السياسة أما
الذين الفالحني أثرياء ضد القوة استعمال تتطلب كانت كما منخفضة، بأثمان الفالحني من
أن الدول وسع يف كان إذ ميزتها؛ السياسة لهذه وكان «الكوالك»، اسم عليهم يطلق كان
رضبة توجيه أيًضا السياسة هذه مزايا من وكان ثمنًا، تدفع أن دون كبرية ثروة تجمع
املعادية» «الطبقة يعتربونها يزالون ال الشيوعيني زعماء كان الناس من لطبقة قاضية

الجديد. املذهب عىل خطًرا تعترب التي الباقية الوحيدة
من بد ال فكان املاركيس، املذهب مع تتفق التي السياسية لنفسه ستالني واختار
يف التموين أزمة نُسبت فقد ولذلك أعذار؛ وانتحال فداء، وأكباش أعداء عن البحث
«الكوالك». خيانة إىل — ١٩١٨ عام يف التموين أزمة يف حدث كما — ١٩٢٧-١٩٢٨ عام
طريق عن لسيطرتهم السوفييتية الحكومة تخضع أن يريدون الذين الشعب أعداء إنهم
الذي نفسه هو الشعار وكان القرى، يف الطبقات حرب إثارة هو العالج وكان التموين.
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الفالحني، من املتوسطني اكسبوا الفالحني، فقراء عىل اعتمدوا الشيوعية: حرب يف استعمل
عليهم. واقضوا الكوالك اعزلوا

روسيا تحويل يف ستالني نجح عندما التاريخ يف سخرية أعظم كانت أنها شك وال
فقد العصور؛ جميع يف الرأسمالية الدول أعظم من دولة التاريخ يف يعترب أن يمكن ما إىل
ما ألزم وهي املال» لرأس البدائية الجمع «عملية أن ماركس كارل تعاليم بني من كان
باستغالل إال الرأسمايل النظام ظل يف تتم أن يمكن ال … الصناعي املجتمع لخلق يكون
لالشرتاكية األساس حجر يضع وبهذا فقره، تزايد ضد يوًما يثور أن له بد ال الذي العامل

العاملية.
البدائية الجمع «عملية سياسة السوفييتي االتحاد تابع الدولة رأسمالية ظل يف ولكن
الوحيد الهدف وكان برأيه، منهم كل يستقل أقوياء حكام بواسطة وذلك املال»، لرأس
راحة تحويل إىل يؤدي اقتصاد إىل التوصل هو زعماؤها، به يعرتف يزال ال كما للشيوعية،
استمر قد ستالني كان وإذا أحد، به يحلم أن يمكن ال اإلنتاج وفرة من نوع إىل الفرد
سواء الغرب؛ عىل التفوق سبيل يف بأطماعه مدفوًعا كان فألنه الفلسفة هذه اعتناق يف
للصناعات األولوية أن بإدراكه أيًضا مدفوًعا كان وقد الصناعية، أم الحربية الوجهة من
الطريق يكن لم إن طريق أسهل هي عليهما تعتمد اللذين التخطيط ومركزية الثقيلة
نجاح ثمار توزيع وأن السياسية، السلطة باحتكار الشيوعي الحزب يحتفظ لكي الوحيد

السلطة. هذه إضعاف إىل يؤدي سوف األوان قبل الشيوعية
يشء! كل من الشعب الكرملني حرم الشعب وباسم

املحدد املوعد يف اللقاء وتم التاريخ مع موعد عىل كان موته يوم ستالني جوزيف وكأن
بدا ١٩٥٣ عام من مارس شهر يف التحديد وجه وعىل بالضبط، موته قبيل إذ بالضبط؛

بنفسه. خلقها التي املتضاربة املشاكل بعض بحل منشغل نفسه هو أنه
يف لالشرتاكية االقتصادية «املشاكل كتابه يف جاءت كما األخرية وصيته كانت فقد
الشيوعية ظل يف السوفييت مشاكل حل إن الكتاب: ذلك يف قال إذ السوفييتي»؛ االتحاد
زيادة يف وال االستثمار زيادة يف يتلخص ال املشاكل هذه حل إن وقال: سهًال، ليس

رضاهم. استجالب يف وال الفالحني، عىل الضغط يف وال االستهالك،
الحكم. يف الحزب الستبقاء به ينصح كان ما بالضبط يوضح ولم

فرباير شهر يف ألقاه الذي املشهور خطابه يف خليفته خروشيشيف نيكيتا عىل وبقي
يوضح أن خروشيشيف عىل بقي نقول: املطلق؛ ستالني حكم فيه واستنكر ١٩٥٦ عام من
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بسيطرته الحكم ليحتفظ كبرية أخرى مذبحة وهو ستالني، يقرتحه كان الذي الحل
واحتكاره.

يميلون ال الكرملني زعماء أن كما مطلًقا، تحدث ال وقد املذبحة تحدث لم ولكن
يخلفه أن يمكن شخص هناك يكن لم ستالني مكان خال وملا جديد، ستالني تنصيب إىل
وهنا له، يربز معارض أي من يتخلص أن يمكنه حاكم سلطته، نفس له مطلق كحاكم

السوفييتية. الدكتاتورية وحدة تنحل بدأت
واإلرهاب الرعب استعمال عىل الحكومة مقدرة أن ستالني موت نتائج أهم من وكان
حب استجالب يف الزعماء من رغبة وبدت فشيئًا، شيئًا تقل أخذت اقتصادي كسالح

الشعب.
وزعيم مالنكوف جيورجي الجديد الوزراء رئيس من كل ألقى ١٩٥٣ عام صيف ويف
ببضائع أكرب عناية بذل رضورة إىل فيها نبَّها هامة خطبًا خروشيشيف نيكيتا الحزب

وبالزراعة. املستهلك

أهدافه يحدد ستالني (16)

روسيا: يف النسخ ماليني منه بيعت الذي لينني» مذهب «مشاكل كتابه يف ستالني رشح

تصبح حتى العاملة الطبقات دكتاتورية تعزيز هو سياستها يف هدفروسيا إن
… كله العالم يف االستعمار عىل للقضاء وسيلة

واملناورات»: «السياسة عنوانه الكتاب فصول من فصل يف ستالني ويقول

روسيا يف الشعبية الدكتاتورية هي العاملية للثورة املدخرة القوى أهم إن
الخارجية. البالد يف األخرى الثورية والحركات

وصغار العمال أشباه من فيتكون الثورية للحركة املدخر االحتياطي أما
يف التحريرية الحركات عىل يعتمد أنه كما املتقدمة، البالد يف الفالحني

املستعمرات.

عالم يف الحرب تقوم أن من مناص ال أنه من لينني قاله بما ستالني واستشهد
يف املستعمرات وثورات األوروبية الثورية الحركات ضد فيه نعيش الذي كهذا استعماري
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الرشق يف املستعمرات ثورات مع األوروبية التحريرية الحركات اتحاد ألن وذلك الرشق؛
االستعمار. ضد متحدة ثورية جبهة تكوين إىل سيؤدي

الثورات نريان إلشعال املناسبة األوقات خري أن لينني بآراء مسرتشًدا ستالني وذكر
… الوطنية والنكبات االقتصادية، واألزمات الحروب، فرتات هي العاملية

وسائل جميع إىل االلتجاء الظروف هذه مثل يف به املسموح من بأن يعرتف أنه كما
تهدف حربًا تشن أن املضحك من «إن هذا: يف يقول وهو املعروفة! وغري املعروفة الخداع
الوسائل استعمال عن تتعفف ثم كله العالم يف البورجوازية8 الطبقة من التخلص إىل
وذلك … بينها املصالح تعارض والستغالل اآلخر، البعض ضد الطبقات بعض إلثارة
الدول بني تقوم التي العادية الحروب من مرة مائة أصعب تكون سوف الحرب هذه ألن

«… وبعضها
كما دائًما تبقى السياسة ولكن الظروف، من كثري يف تتغري الطرق إن يقول: وهو
فقد الوسائل؛ بتغري إيمانه عىل برهان خري كانت نفسه ستالني سياسة أن شك وال … هي
كما بقيت السياسية أهدافه ولكن والرضورة، للظروف طبًقا يوم كل تتغري وسائله كانت

تغيري. دون هي
بالتزامها، طالبهم هامة نصائح أربع العالم يف الثورية الحركات لقادة ستالني وقدم

وهي:

العدو. لدى حساسية األجزاء أشد عىل الهجوم ركزوا (١)
… الوقت حلَّ إذا إال تدخلوها وال الحاسمة، للمعركة املالئم الوقت تخريوا (٢)

ومتاعب، صعاب من يعرتضكم قد ما رغم كلل دون أهدافكم سبيل يف العمل تابعوا (٣)
التكتالت تضل ال وحتى أغراضكم، بحقيقة دائم علم عىل األمامي الحرس يظل حتى وذلك

السوي. الطريق عن الشعبية
يف احتياطيكم واستغلوا تقاتلوا، أن املصلحة من يكون ال عندما تقهقروا (٤)

… املناورات

الوسطى. 8
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املصارعة ويف املذهبني، بني حرة مصارعة إال ليست الحياة أن ستالني رأي من وكان
أرًضا، به تلقي أن تحاول وأنت جسمه يف مكان أي من بخصمك تمسك أن يمكنك الحرة

.CATCH AS CATCH CAN يقول: كما أو
الحياة أن وهي لينني؛ لنصيحة طبًقا نعيش «إننا املشهورة: جملته ذلك يف وقال
الرضبة إليهم ونوجه الرأسماليني نقيضعىل أن فإما الحرة، املصارعة مباريات من مباراة

علينا!» هم يقضوا أن — لينني قال كما — وإما … القاصمة
واجهتها، التي املشاكل إحدى هي الزراعية املشكلة كانت روسيا يف الثورة بداية ومنذ
الريف يف الجماعية امللكية نظام تطبيق املستحيل من أنه الوقت ذلك يف لينني أدرك وقد
منهم الواحد امتالك يف يرون كانوا الذين الفالحني مع عنيف صدام يقع أن دون الرويس

أمل. من إليه يصبون ما غاية أرض لقطعة
من كثري فهاجمه صغرية ملكيات األرايضإىل تقسم عىل لينني أقدم املوقف هذا وإزاء
باب من وهي االشرتاكية، املبادئ عىل خروج الخطوة هذه إن وقالوا: والُكتَّاب، الزعماء

شيوعية. غري أوىل
ليس صغرية ملكيات إىل األرايض تقسيم كان وإن أنه هو ذلك عىل لينني رد وكان
حقائق ليست واملاركسية ديمقراطية، تقدمية خطوة حال أي عىل أنه إال اشرتاكيٍّا عمًال

فحسب. القويم الطريق إىل يرشد دليل هي وإنما منزلة
الفردية امللكية تحويل عىل ستالني أقدم حتى روسيا يف سائًدا النظام هذا ظل وقد
االشرتاكي بنظامها الجماعية املزارع وهي «الكولخوزات»، صورة يف جماعية ملكية إىل

الشيوعي. ال الراهن
إال طويلة بسنوات الثورة أقدام رسخت أن بعد حدث التغيري هذا أن من وبالرغم
من آالف ضحيته وذهبت الفالحني، من كبرية مجموعات من عنيفة مقاومة صادف أنه

األرواح.
كان اشرتاكية إىل فردية من امللكية لتحويل ُدِفع الذي الكبري الثمن هذا أن شك وال
الكولخوزات هذه تحويل فكرة يرفض أيامه أواخر يف ستالني جعلت التي األسباب من
بمزارعهم الفالحون تعلق أن بعد خصوًصا الكامل، الشيوعي النظام إىل االشرتاكية
أن املعقول غري فمن ولذلك لهم؛ خاص ملك أنها يرون مزرعة كل أهل وأصبح الجماعية،

وموظفني. اًال ُعمَّ فيه يكونون واحد جهاز يف كلها املزارع اندماج بسهولة يقبلوا
باألسواق يتعلق فيما الراهن الوضع إىل النقد الروس االقتصاديني بعض وجه وقد
بالريف موجوًدا زال ما الذي الفردي النشاط وهاجموا املتعددة، واألسعار املتعددة
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الوضع إن معناه: بما االنتقادات هذه عىل رد ستالني ولكن اليوم، حتى السوفييتي
النظام إىل االنتقال يتم لكي أنه وذكر انتقالية، كمرحلة آخر زمنًا يبقى أن يجب الراهن

أهمها: رشوط عدة تتوفر أن يجب الزراعة يف الكامل الشيوعي

إىل املزرعة وتتحول آليٍّا العمل كل يصبح بحيث تماًما الزراعة تصنيع يتم أن •
مصنع.

اآلالت تنتج التي الثقيلة اآلالت فيها تصنع طويلة فرتة إىل هذا ويحتاج
نفسها. الزراعية

املستهلكني. حاجات كل تكفي درجة إىل الزراعي اإلنتاج يصل أن •
النظام تفهم عىل الفالح تساعد درجة إىل الريف يف الثقايف املستوى يرتفع أن •

به. واالقتناع الجديد

الفرد تقديس (17)

سيعاني بأنه وأحس الشيوخ، مجلس حجرات من حجرة يف فراشه، عىل ممدًدا لينني كان
يخلفه. َمْن بموضوع أخرى مرة اهتمامه اشتد أن لبث فما جديدة، صدمة آالم

آالم بسبب فراشه يالزم أن اآلخر هو تروتسكي اضطر نفسها الفرتة هذه ويف
الكرملني براح وكان القيرص، فرسان قسم يف حجرته وكانت بها، يشعر كان روماتيزمية
بواسطة الهامة املسائل يف الرأي يتبادالن كانا فإنهما ولذلك الرجلني، بني يفصل الكبري
بواسطة اآلخر إىل منهما كل بها يبعث شفوية رسائل أو يتبادالنها، صغرية مذكرات

… ا حقٍّ محزنًا املوقف كان فقد ولذلك سكرتاريته،
الزعماء؛ إليها عمد التي عليه الغريبة الدعاية تلك الوقت ذلك يف لينني حزن من وزاد
مجيًدا دفاًعا الحرب أثناء ستالني عنها دافع التي «تزاريتزين»9 مدينة اسم استبدلوا فقد
الزعماء أسماء وأطلقت «زينوفيسك»، أخرى مدينة وسميت ستالينجراد، باسم استبدلوه

والبواخر. واملصانع املدارس من عدد عىل أيًضا
مدينة عىل يطلق فلم السمه، التمجيد هذا مثل رفض قد حياته طول لينني وكان

موته. بعد إال لينينجراد اسم «برتوغراد»

قيرص. معناها تزار 9
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أميل إن حتى للعهد؛ طابًعا صار أن لبث ما حياتهم يف األشخاص تمجيد ولكن
عام يف باريس يف أقيم الذي الدويل املعرض زائري أن يروي ستالني عن كتابه يف لودفيج
ستة يف منصوبة رأوها التي الضخمة ستالني وصور تماثيل عدد لكثرة ذهلوا ١٩٣٧

املعرض. ذلك يف الرويس القسم من مواضع
لألشخاصوبني التمجيد هذا بني التوفيق عن عاجًزا نفسه وجد إنه لودفيج: ويقول
عندما له وقال املوضوع، هذا يف ستالني يسأل أن عىل صمم فقد ولذلك االشرتاكية، املبادئ
مكان أي من أكثر هنا فيه تبالغون الذين األشخاص تمجيد من دهشة يف إنني قابله:
من شخصيٍّا وأنا شخص، أي تمجيد يف تبالغوا أن يجب ال الشيوعيون أيها فأنتم … آخر
ألنكم عنكم؛ أختلف يجعلني ما وهذا التاريخ، يصنعون الذين هم الرجال بأن املؤمنني
املختلفة الصور عىل زعمائكم ظهور يف تعارضوا أن يجب كان للتاريخ املادية بنظرتكم

… غريها أو املدن عىل أسمائهم إطالق ويف مكان، كل يف تُعرض التي
إنك عليه: ا ردٍّ قال ثم الهدوء بمنتهى الهجوم هذا تلقى ستالني إن لودفيج: ويقول
ليس ولكن التاريخ يصنعون الذين هم الرجال أن تجد ماركس كارل ففي خطأ؛ عىل
تكتنف التي الحوادث أمام بها يترصفون التي بالطريقة بل تتصورها، التي بالطريقة
مواجهتها. عليه األحداث من جديدة سلسلة تصادفه جيل كل فإن السياسية، حياتهم
التي الطريقة بحسب إال التقدير يستحقون ال الرجال عظماء أن عام: بوجه القول ويمكن
التاريخ أن رأيي ويف كيشوت». «دون طراز من عظماء كانوا وإال الظروف، بها يواجهون
األبطال. به يقوم الذي الدور أهمية بتاتًا ماركس ينكر ولم الرجال، يصنع الذي هو

… جدٍّا كبرية األهمية هذه أن والواقع
قيد عىل زال ال لينني الثورة بطل فيه كان الذي الوقت يف أنه ونيس هذا ستالني قال
ا عامٍّ سكرتريًا بوصفه نفسه ستالني إن حتى يده من انتقلت قد كانت السلطة فإن الحياة
ذلك كل … للوزارات وكالء أصدقائهم تعيني يف هؤالء وأخذ وزراء، أصدقائه تعيني يف أخذ

املرض… أصابه قد كان «البطل» ألن
كان ربما مقاًال، فأمىل الترصفات بهذه كله النظام يهدد الذي الخطر لينني وأدرك

أحسن!» ولكن … أقل «اعملوا هو: عنوانًا له وجعل حياته، يف له مقال آخر
أساس عىل الحكومية األداة يف الشباب عنرص إدخال لينني اقرتح املقال ذلك ويف
املكتب كان املقال هذا لينني فيه كتب الذي الوقت يف ولكن التعليم، وأفضلية املعرفة اتساع
جعلته القوة من درجة يف أصبح قد وأعوانه ستالني من املكون «البوليبريو» السيايس
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نسخة يف املقال نرش اقرتحوا أن الوقت ذلك يف جرأتهم من وبلغ لينني، مقال نرش يرفض
«… العجوز! يقرأها «حتى الذعة: سخرية يف وقالوا برافدا، جريدة أعداد من واحدة

لينني زوجة هددت كما تروتسكي هدد أن بعد إال املقال هذا بنرش يسمحوا ولم
أساليبهم. بفضح

رأيته الذي التمجيد هذا نفيسمن نفرت وقد لروسيا: زيارته بعد جيد أندريه ويقول
الدعايات راحت فقد حوله، من املرتامي وامللق إليه، يُزجى الذي واملديح ستالني، ملكانة
الرحيم «املعصوم» الزعيم صورة يف للناس تصوره عنها مسئوًال بالذات هو كان التي
تستفيض كانت ومنه خري، بكل جاء روسيا، يف حسن يشء كل صنع الذي املبدع العليم
تكن فلم والنكسات والهزائم والنكبات واملحن األغالط أما والطيبات، واألنعم الربكات

وخصومه! الشعب وأعداء و«الرتوتسكيني» «املخربني» عمل من إال بالرضورة
مقال يف ستالني لشخص الجديدة العبادة هذه عىل غضبي جام أصب رحت وقد
هذه عىل وأطلقت ذلك، تبعة وحملته ١٩٣٠ عام يف نيويورك يف ونرشته موسكو يف كتبته
«بلشفية الواقع يف كانت وإن للبلشفية» «مناقضة إنها فقلت: التسميات، أسوأ الظاهرة
يتوليان وموسوليني هتلر رأينا فقد للديكتاتورية، منها مفر ال التي النهاية ألنها صميمة»؛

والتمجيد. والحمد التسبيح وإمالء الذاتي، املديح باب يف مماثلة حركة

الفالحني. مؤتمر يف ستالني
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منصب يف لينني خلف الذي ريكوف بصداقة ستالني تظاهر لينني موت بعد ١٩٢٤ عام يف
العالقة ولكن الوسط)، (يف ريكوف مع يتنزه وهو اليسار) (إىل ستالني ويرى الوزراء. رئيس

.١٩٣٨ يف عليه وقيض ١٩٣٠ عام يف ريكوف طرد فقد طويًال تدم لم

يقف أن قبل الكالم هذا كتب الفرنيس جيد» «أندريه أن الذكر يستحق ومما
املؤتمر يف ليتحدث طويلة بسنوات الشيوعي للحزب العام السكرتري بوصفه خروشيشيف
نتائج من عليه يرتتب ما ومدى الفرد، تقديس عن ١٩٥٦ فرباير الشيوعي للحزب العرشين
الذي بالخطاب خروشيشيف واستشهد الكامل. عىل الدخيلة األمور من إنه وليقول: ضارة،

فيه: له قال وقد األملاني العمايل القائد بلوس ويلهلم إىل ماركس كارل به بعث

ألي الرتويج أستنكف جعلني نفوًرا الفرد تقديس مظاهر جميع من أنفر إنني
يف ألقيت التي خطبهم يف البعض عيلَّ خلعه الذي التقديس مظاهر من مظهر
ما رغم كثريًا التقديس هذا ضايقني فقد األوىل، الدولية عهد طيلة دول عدة

… بها أنادي التي للمبادئ تأييد من فيه

وتجرب الروسية، الثورة نبي لينني تواضع بني يقارن وهو أيًضا خروشيشيف وقال
كخالق الشعب بدور قويٍّا إيمانًا يؤمن لينني كان لقد شخصه: قدس أن بعد ستالني
بالدور يؤمن كان كما حية، خالقة كأداة للحزب والتنظيمي التوجيهي وبالدور للتاريخ،
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يلعبه الذي الدور تنكر ال املاركسية فإن ذلك ومع للحزب، املركزية اللجنة تلعبه الذي
الثورية. التحرر حركة توجيه يف الربوليتارية لطبقة ا قادة

يلعبه الذي الهام الدور عىل بالغة أهمية فيه يعلق الذي الوقت يف كان لينني ولكن
كان كما الفرد، تقديس مظاهر شتى هوادة بغري يستنكر ومنظموها، الشعبية الكتل قادة
الفوارق بعض تقيم التي وهي املاركسية، املبادئ عىل الدخيلة اآلراء قواه بكل يستنكر

والشعب. «الزعيم» بني
تنفصم ال التي وحدته عىل تعتمد الحزب قوة إن تعاليمه: يف يقول لينني كان كذلك
بالسلطة واالحتفاظ الفوز يتسنى «لن القائل: فهو ومثقفني، وفالحني عمال الشعب؛ مع

الحية.» الخالقة الشعب قوة بوتقة يف نفسه ويصهر بالشعب، يؤمن ملن إال

الديكتاتور ستالني (18)

— وضعها يف اشرتك روسيا تحكم التي «النظرية» إن الدين:10 بهاء أحمد األستاذ ويقول
… وستالني ولينني وأنجلز ماركس األنبياء: من أربعة — الراهنة بصورتها

من فرتة أطول روسيا يحكم أن له أتيح الذي بينهم من الوحيد هو ستالني كان وقد
… كله11 عمرها هو عاًما وثالثني ثمانية من عاًما، وعرشين ثمانية الدولة حكم إذ الزمن؛
ستالني أن هو هناك الكثريين مع مناقشاتي من فهمته والذي فيه شك ال الذي واألمر
إرادة كل فوق كانت إرادته أن بمعنى: ديكتاتوًرا كان حكمه، مدة طول ديكتاتوًرا كان

… السوفييتي االتحاد يف أخرى
صانعي أبرز جعلته التي التاريخية الظروف من هذه قوته ستالني استمد ربما
حجة أكرب هو فأصبح نفسها النظرية هذه صنع يف ساهموا الذين أحد أنه من أو الثورة،
هي حال أية عىل النتيجة ولكن … وقداستها قوتها من وقداسته قوته بذلك واستمد فيها،

… البالد يف العليا الكلمة صاحب كان ستالني أن
فقد ستالني، عهد يف وأجهزته الحكم نظام تقيص عن يغنينا الحقيقة هذه وتسجيل

منه. تنبع حال أية عىل كلها األنهار كانت

روسيا. يف شهر 10

الكتاب. طبع عندما عمرها هذا كان 11
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محبوبًا كان ١٩٣٩ سنة حتى ستالني إن معهم: تحدثت ممن كثريون يل قال وقد
الجميع. من مهابًا كان ولكنه فريق، من ومكروًها فريق، من

إن سألت: من فأجابني فريق؟ من … مكروًها كان ملاذا أسأل: أن طبيعيٍّا وكان
وضع اقتضاها ثم الثورة، اقتضتها التي القاسية العنيفة اإلجراءات بكل اقرتن قد اسمه
نفسها الثورة زعماء أبرز من كبري عدد بإعدام اسمه اقرتن فقد التطبيق. موضع النظرية
الواسعة التطهري وحركات الدامية وباملحاكمات وبوخارين، وكامينيف زينوفيف مثل:
واملعتقالت السواء، عىل اليمني ومن اليسار من يعارضونه كانوا الذين عىل قىضفيها التي
الريف يف الفردية امللكية تحويل صاحبت التي باملذابح ثم اآلالف، لتتلقى فاها فغرت التي

جماعية. ملكية إىل
هذه يف أناقشه لكي الرحلة طوال بهم نحتك كنا ممن محتمًسا شيوعيٍّا واخرتت

… النقطة
موضع مبادئها تضع التي الدكتاتورية أو الديكتاتور، لها ثورة كل إن يل: قال
ولكن ثورة، ألي داٍع هناك كان ملا وباإلقناع سلميٍّا يتم والتغيري التطور كان ولو التطبيق،
… الثورة بطريقة تمت التقدمية التغريات من كثريًا أن البالد كل تاريخ يف الواقع األمر

بالعنف نفسه عن يدافع قديم كيان تحطيم يستهدف عنيف عمل معناها والثورة
… أيًضا

الفرنسية الثورة وعرفت كرومويل، دكتاتورية اإلنجليزية الثورة عرفت لقد
من ثورة وكل واشنجطون، جورج دكتاتورية األمريكية والثورة اليعاقبة، دكتاتورية
الحرية حق إنكار إىل تضطر كانت الدكتاتوريات هذه من دكتاتورية كل أو الثورات هذه
… لحسابهم الثورة قامت الذين الكثريين أجل من ضدهم، الثورة قامت الذين القليلني عىل
يف تجده أن تستطيع قديم إنه العالم؛ تاريخ يف جديًدا ليس ستالني صنعه ما إن

… ثورة أي تاريخ

وستالني ويلز ج. ه. بني (1-18)

إنجلرتا يف مطبوًعا صغريًا كتيبًا يل فقدم دفاعه يدعم أن أراد سألته الذي الرفيق هذا وكأن
عندما ويلز ج. ه. اإلنجليزي الكاتب وبني ستالني بني دار الذي للحوار الرسمي النص عن

.١٩٣٥ سنة الكرملني يف األخري هذا زاره
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ويلز ج. ه. بني الحديث دار «لقد برناردشو: جورج بقلم الحوار هذا عىل وتعقيب
كفيل العادي الربملاني التطور أن يرى ويلز كان بالضبط، النقطة هذه حول وستالني
النظم أن يرى ذلك من العكس عىل ستالني وكان أسايس، اجتماعي تغيري أي يحقق بأن

«… هدوء يف الجديدة للنظم معاقلها تسلم ال العادة يف القديمة
أذكر ولكني فحسب، الذاكرة من أكتب اآلن وأنا بحروفه، ستالني قاله ما أذكر ولست
بالحرب … الوسائل بكل كيانها عن تدافع القديمة النظم إن معناه: ما قال ستالني أن
الجديدة النظم من تريد فكيف … وباالغتياالت واملؤامرات بالسجون املسلحة، والقوة
السالح بنفس أم … فحسب الجميلة بالكلمات يقابلونه هل … كله؟ هذا يقابلوا أن

… العنيف؟
قبل السالح تحمل نفسها عن دفاعها يف الرجعية إن معناه: ما قال أنه أيًضا وأذكر
أن لك بد فال السالح خصمك حمل وإذا … بالتغيري يطالبون الذين التقدميون يحمله أن

… تحمله!
عليه، وحقدهم له، الكثريين كراهية يتحمل أن لستالني بد ال كان فقد حال أية عىل

… الثمن كان مهما بفلسفته يميض أن عىل صمم قد دام ما

ستالني … اإلله (2-18)

اسمه اقرتن إذ التقدير؛ من ضخمة بهالة محاًطا األخرية الحرب من خرج ستالني ولكن
ميدان يف روسيا أحرزتها التي االنتصارات وبكل العسكري، بالنرص يشء كل وقبل أوًال
خالل روسيا إليها قفزت التي الهائلة الدولية وباملكانة الحرب، نهاية منذ العاملية السياسة

قصرية. فرتة
وفاة نبأ مرة ألول سمعت عندما شعورها كان ماذا مثقفة: روسية فتاة سألت وقد

ستالني؟
ستالني لنجد جميًعا نشأنا فقد الذهول، من فرتة بي ومرت بكيت، لقد الفتاة: وقالت
التغيري يقبل ال قدر إرادته كأن موعده، ويف ويحققه، إال شيئًا يقول ال كان يشء، كل يصنع

… التأجيل أو
كان الثمن، كان مهما فتتحول الجماعية املزارع نظام إىل الزراعة تحويل يقرر كان
النرص اقرتاب يؤكد كان الزيادة، فتتحقق كذا بمقدار كذا مدة يف سيزيد اإلنتاج أن يعلن
شخص أنه نظن فأصبحنا النرص… ويقرتب التيار فيتحول موسكو، من يقرتبون واألملان

يموت! ال الطبيعة، نواميس عىل خارج خارق
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له! اإللهية الصورة هذه خلق يف ستالني شخص عىل املركزة الدعاية ساعدت وقد
مبنى أو شارًعا تجد ال السوفييتي االتحاد بالد مختلف من غريها يف أو موسكو يف فأنت
الحضانة بيوت يف حتى … له تمثال أو لستالني صورة من تخلو مدرسة أو مصنًعا أو
يراها بحيث األرض من قريبة حجرة، كل يف معلقة ستالني صورة تجد الصغار لألطفال
طفًال يحمل وهو له تمثاًال تجد أو بعد، العمر من سنوات ثالث يبلغوا لم الذين األطفال

… ذاك! أو الركن هذا يف صغريًا
قط. بها تمتع حاكًما أو زعيًما أظن ال ضخمة دعاية

ستالني، اسم تحمل كانت منها خمسة مصانع، ستة السوفييتي االتحاد يف زرت لقد
امللعب عىل ترشف هائل حجم يف ستالني صورة كانت شهدتها التي القدم كرة مباراة ويف

كله!
وأخفى الحدائق أصغر يف ستالني تمثال أجد كنت «سوتيش» مثل هادئ مصيف ويف

العشاق! تنهدات إىل ينصت الخمائل
القبعة قطر لستالني، ا جدٍّ ضخم تمثال هناك كان «الفولجادون» قناة مدخل وعند

سنتيمرتًا! وعرشون مرت يده يف يحملها التي
ستالني! يموت أن قبل كلها والتماثيل اللوحات هذه ُصنعت وقد

والنحت الرسم يف الفنانني إلنتاج الرئييس املوضوع هو كان ستالني أن إيلَّ خيل وقد
الزمن! من طويلة حقبة خالل

… يساويه ال ولكنه واألسماء، والتماثيل الصور من كثري يف ستالني يشارك ولينني
يقول ذلك أجل من وهو … للعادة خارق إنسان العادي الرويس نظر يف ستالني إن
يتغري. أن يجب ستالني بعد النظام فإن ذلك أجل ومن يتكرر، أن يمكن ال ستالني إن لك:

ا؟ حقٍّ النظام يتغري فهل
اتجاه؟ أي وإىل

نهاية منذ ربما ستالني، يموت أن قبل بدأ قد التغيري إىل بالحاجة الشعور أن أعتقد
ا.ه. … األخرية الحرب

من هل السؤال: هذا أيًضا هو موسكو يف السابق أمريكا سفري سميث بيدل والرت وتساءل
ستالني؟ مع تفاهم إىل الوصول املمكن

بينه منطٍو منهما؟ أسوأ أنه أم وموسوليني، لهتلر مماثل مطلق ديكتاتور هو هل
ضد العدائية السوفييتي االتحاد سياسة عن ومسئول العالم، غزو نية عىل نفسه وبني
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الخوف الحرب بعد بالعالم وأنزلت واملال، والجهد الوقت من كثريًا كلفتنا التي أمريكا
أخرى؟ حرب قيام من املثبط املفزع

الغرب إىل تميل السوفييتي السيايس املكتب داخل أقلية زعيم العكس عىل أنه أم
أنه إال العالم سالم لضمان كامل بإخالص ينفذ معه معقول ترتيب إىل الوصول وتود
الخاصة الهيئة يف اآلخرين الزمالء جانب يف تجيء األصوات أغلبية ألن ذلك؛ يستطيع ال

الكرملني؟ داخل الحاكمة
تعكس وهي املتحدة، الواليات إىل عدت منذ املرات مئات عيلَّ ألقيت األسئلة هذه
يائسة نظرة من العام الرأي هذا تدرج وقد … األمريكي العام الرأي يف املتضاربة التيارات
أن ويعتقدون معاٍد، مطلق ديكتاتور أنه عىل ستالني إىل ينظرون املتطرفني من لحفنة
لصالح يعمل كزعيم يصورونه اآلخرين عند تمنيات إىل … الوحيد الحل هي رادعة حربًا
الفكرية سياستهم عن يتخلوا بأن زمالئه إقناع استطاع بعضالتشجيع ُمِنح ما فإذا الغري،
أساس عىل دائم وطيد سالم قيام املمكن من ويجعل العالم، يف الشيوعية لسيادة األساسية

الدويل. التعاون من
«يوخافا عىل يطل سنوات ثالث طيلة بموسكو األمريكية السفارة يف مكتبي كان لقد
أخرتق لم فإنني ذلك ومع السوفييتية، السلطة مقر الكرملني لجدران املجاورة بالتزا»
مع وتحدثت الثالث، السنوات هذه يف مرة عرشين من أقل إال رسمي لعمل الجدران هذه
ستالني مع طويلة أحاديث أربعة فإن ذلك ومع فقط، مرات أربع طويًال حديثًا ستالني
التي الفرتة يف آخر دبلومايس أي عليه حصل مما أكثر كانت معه اثنني أو واجتماًعا

روسيا. يف قضيتها
مع لوجه وجًها السوفييتية الشعوب زعيم ملقابلة يل أتيحت التي الفرص وهذه
ستالني بني التفريق املمكن من تجعل األخرية السنوات خالل وفعله قاله ملا دقيقة دراسة
التاسع العام يف ستالني عن أحكام عدة كوَّنت ولقد «األسطورة»، وستالني «الحقيقة»

حكمه. من والعرشين والخامس حياته، من والستني
ويمكنني السيايس، املكتب أسري ليس كذلك وهو مطلًقا، ديكتاتوًرا ليس مثًال فهو
بال توجد وقد القاطع، هو رأيه وإن للوزارة، رئيس مجرد من أكثر مركزه إن أقول: أن
األعضاء بني ليس ولكن السيايس، املكتب داخل يف وأحزاب السياسة، يف انقسامات شك

تعليمهم»! «أعيد أو فنفوا حسابهم، صفى قد خصومه فكل ستالني، ضد واحد
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الحرب بعد ما فرتة يف السوفييتي لالتحاد والتوسعية العدوانية الخارجية والسياسة
موضع توضع أن الحارض السوفييتي النظام ظل يف ممكنًا يكن ولم ستالني، سياسة هي
أنه باعتبار إليها ينظر أن يجب ولذلك واعتماده، ستالني موافقة دون وتستمر التنفيذ

لها. مرتدد مؤيد مجرد ال بطلها
أن املمكن من بأن األجنبية الصحافة أو األجانب للسياسيني ستالني يقول وعندما
ما يعني ال أنه أو يناقضنفسه، فإنه سالم يف جنب إىل جنبًا والشيوعية الرأسمالية تعيش
األساسية لينني نظرية تأكيد يكرر الشيوعي الحزب لزعماء وكتاباته خطبه يف فإنه يقول؛
والرأسمالية السوفييتي االتحاد بني معركة املستقبل يف تقوم أن مناصمن ال بأنه القائلة

تحارصه. التي

رأوه كما ستالني… (19)

الذين القالئل أحد املتحدة بالواليات التجارية الغرفة رئيس جونسون، أريك املسرت كان
ثالث نحو حينئذ روسيا لسيد مقابلته ودامت ،١٩٤٤ عام يف ستالني مقابلة من تمكنوا
سمح التي املقابالت أطول من تعترب التي املقابلة لهذه شائًقا وصًفا كتب وقد ساعات،

ضيوفه. من لضيف آخر زعيم أي أو ستالني، بها
مسرت حينئٍذ سجله كما أحاديث من املقابلة هذه يف جرى ما بعض هنا ننقل ونحن
يرام! ما خري عىل وأمريكا روسيا بني العالقات فيه كانت وقت يف نفسه جونسون أريك
كثري يف ينطبق شك ال فإنه زمن من به مرَّ ما رغم الوصف هذا أن القارئ يالحظ وسوف

الحارض… الوقت عىل االنطباق تمام املواضع من
روسيا عن العالم يعرفه ما «إن لستالني: مقابلته عن يتحدث جونسون أريك هو وها
أكثر عنها يعرفوا أن للناس ينبغي حني يف القليل، من أقل شئونها من يفهمه وما قليل،
من وأدرك أعرف ما بأن ألعرتف وإنني يفهمون، مما أكثر يفهموها وأن يعرفون، مما
ثم الغرابة. شديدة التعقيد، كثرية األطراف، مرتامية واسعة بالد فإنها يسري، نزر أمورها

أسلوبها. عن يختلف التفكري يف أسلوبًا األخرى لألمم إن
الحكومة، عىل ضيًفا قضيتها أسابيع ستة يف األميال من آالف عرشة قطعت وقد
كنت التي اآلراء من ونبذت كثريًا، فعرفت السوفييتية، األرايض خالل أجوس مرتحًال
حتى يختلفون موسكو يف األجنبية الجاليات «خرباء» وجدت وقد عرفت، مما أكثر أعرفها
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االطالع فرصة لهم تتاح قلما بأنه أسلم أن اإلنصاف من أنه عىل املسائل، أبسط عىل
موسكو.» من بالخروج لهم يسمح قلما إذ الصحيح؛

غامض رجل

أجل من ويعمل يتكلم واحًدا رجًال نعرف أن علينا وجب روسيا نعرف أن حاولنا وإذا
إال العالم يعرفه ال ذلك ومع اليوم، العالم يف شخص أقوى وهو السوفييتي، االتحاد شعب

… ستالني جوزيف املارشال وهو أال يسرية، معرفة
األحاديث من فيها يدور مما نرش قلما لألجانب أتاحها التي القليلة املقابالت وحتى
حول واملبالغات والشكوك اإلشاعات من تكاثفضباب ذلك جراء من فكان األقل، النزر إال

.«١ رقم الغامض «الرجل أصبح الذي الرجل

ليلية مقابلة

من أنه وأعتقد الكرملني، بقرص جناحه يف ستالني مع ساعات ثالث زهاء قضيت وقد
املوضوعات من طرًفا وأروي الجارية نة السُّ عىل أخرج أن العام الرأي يستنري لكي الخري

الحديث. تناولها التي
أثناء الكرملني يف يقل العمل ألن مساء؛ التاسعة الساعة يف املقابلة موعد كان وقد
لجناح املخصص البناء يف استقبلني وقد الليل طول متأللئة تسطع أنواره ولكن النهار،
هبطنا حيث إىل قادونا املألوفة التحيات تبادل وبعد الجيش، ضباط كبار من عدد ستالني
املخمل، من ممدود بساط وسطها ويف المعة، مصقولة األرض كانت أبيض، دائر ممر يف
الزينة مظاهر من هناك يكن ولم املستورة، باألنوار مزوًدا صقًال ناعًما املمر سقف وكان
درجة عن رتبته تقل من بينهم وليس منحنى، كل عند الحرس من أيقاظ رجال سوى

«املاجور».
وسألت الحائط يف كهربائية ساعة إىل ونظرت لالنتظار، غرفة دخلنا ما ورسعان
اعتادوا الدول رؤساء أن التجارب علمتني فقد االنتظار؟ بنا يمتد متى إىل تُرى نفيس:
الجيش ضباط أحد وقال الباب ُفِتح تماًما التاسعة الساعة يف ولكن املواعيد، يحفظوا أال

اآلن! يستقبلكم ستالني املاريشال إن مرتفع: بصوت األحمر
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الرجل! … ستالني

ال حتى تقريبًا مرت نصف نحو بينهما مطابقني بابني ذات حجرة إىل أمامنا الرجل وسار
وقفا رجلني ورأيت مستطيلة، رحبة غرفة وكانت الحجرة، داخل يف يجري ما أحد يسمع
قوميسري … مولوتوف وهو قبل من قابلته كنت ألنني أحدهما؛ وعرفت البعيد، طرفها يف

الخارجية. للشئون الشعب
ابتسامة ابتسم أنه إيلَّ وُخيِّل ستالني، املاريشال هو يساره إىل يقف الذي الرجل وكان

الحجرة. أقىص من إليه نتقدم ونحن غامضة
املكاتب تزين رأيتها التي الصور صاحب من سنٍّا أكرب يبدو الحقيقي ستالني كان
ووخط وخف، رأسه شعر شمط فقد السوفييتي، االتحاد يف العامة واألماكن واملصانع

الكث. وشاربه الكثيفني األسودين حاجبيه املشيب
ولكنه فقط، األسفل أذني طرف إىل يصل رأسه أعىل كان فقد قصري؛ أنه الحظت وقد

الساقني. قصري الصدر، ضخم
حتى الطول يف مفرطني الكمان كان وإن التفصيل، متقنة الرسمية سرتته وكانت
الناعم القماش«الكاكي» من مصنوعة السرتة وكانت أطرافأصابعه. إىل يتدليان أن ليكاد
عريضتان رشيطتان الكتفني وعىل الرفيع، األحمر بالرشيط أطرافها وشيت وقد الجميل،

املاريشالية. شارة هي ضخمة براقة شارة تعلوهما مذهبتان
شارة هي أحمر رشيط يف معلقة الذهب من نجمة هو واحًدا، وساًما يحمل وكان

السوفييتي». االتحاد «بطل
اللمعان. شديد أسود حذاء يف مثبتًا املكوي بنطلونه وكان

الورق! عىل يعبث

رسيعة نظرة الرماديتني بعينيه إيلَّ نظر ولكنه عادية، مصافحته وكانت إليه، تقديمنا وتم
بها يحيط أخرض بقماش مغطاة طويلة مائدة طرف عند بإجاليس أشار ثم فاحصة،
وتمثلت أمامي، فجلس ودار «املوجنه»، الخشب أنواع أجود من ُصنعت مقعًدا، ٣٥ نحو
عىل قائًما يميش عندما القطبي الدب صورة ذراعيه وطول مشيته أشهد وأنا ذهني يف

الخلفيتني! ساقيه
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كما بيدج، ومسرت هاريمان مسرت يساري إىل وجلس مولوتوف، يمينه إىل جلس وقد
املائدة. طرف يف بافلوف الخارجية لوزارة الرسمي املرتجم جلس

يبلغ يكاد التي الكبرية املائدة فهذه مقعدي، عىل وأنا الحجرة يف أتمعن وأخذت
الضخم ستالني مكتب األركان أحد يف ورأيت منها، كبريًا حيًزا تشغل قدًما ثالثني طولها
قاتم بخشب الجدران غطيت وقد اللون، أحمر طويل األرضبساط وعىل الفاخر، ومقعده
األصفر اللون إىل يميل طالء ويليه تقريبًا، قدم ونصف أقدام ثالثة يبلغ ارتفاع إىل اللون
باألثاث مألى الحجرة وكانت املستور، بالضوء يتألأل كان الذي األبيض السقف إىل ويصل

الساطعة. كاملرايا يلمع األثاث وكان السليم، الذوق آيات فيها تتجىل املتني، الجيد
وراح الرصاص من أحمر قلًما تناول حتى مقعده يتخذ ستالني املاريشال يكد ولم
ذئابًا يرسم الحديث خالل ظل وقد الكبري، األبيض الورق من مفكرة يف عابثًا به يرسم
أسفلها من بعناية فيطويها الصفحة تمتلئ حتى أخرى هندسية وأشكاًال وقصوًرا ونساء
الضيق بالرشيط أشبه الورقة تصبح حتى ذلك ويكرر الرسم، يستأنف ثم أعالها، إىل

جديد. من أخرى بورقة يبدأ ثم السلة إىل بها فيلقي الطي، لكثرة
بل إيلَّ ينظر ولم ومطرفة، مقلمة وأظافره قويتان، مربعتان يديه أن الحظت وقد

الورق. عىل يخطها التي الرسوم يف منهمًكا اللب شارد بدا
كأنه السمات، غامض مربع بوجه وجهي يف يحدق وهو يدخن فكان مولوتوف أما
يف التحديق عن تكفا لم اللتان الزرقاوان عيناه وكانت الحمر، الهنود من قبيلة رئيس

الصيني. الخزف من املصنوعة الدمى بعيون أشبه واسعتني واحدة لحظة

الحديث!

وأنا أنا، أبدأه أن رأيت الحديث يبدأ لم وملا الصمت، فيها ساد محرجة ثقيلة فرتة ومرت
سيبرييا. إىل طرياني عند التايل اليوم يف دونتها التي املذكرات من أنقله

وهو فقال األمريكيني، من كبري عدد تحيات ستالني أبلغت بأن الحديث بدأت وقد
أشكرك! الورق: عىل الرسم يف مستمر

أساطني أحد اسم وجاء أمانيه، أطيب الناس هؤالء إىل أحمل أن كذلك مني وطلب
يرعاه! هللا فقال: األمريكية الصناعة
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يف ومجاملة ترحيب من لقيت ملا شكري عن أعرب أن أود إنني ذلك: بعد وقلت
ممتعة كانت املختلفة السوفييتية للصناعات زياراتي بأن ذكرت كما السوفييتي، االتحاد

واحد. وقت يف ومفيدة
ولَِم يرسم: ما إىل ينظر أن دون عابثًا ويرسم املائدة يف يحدق وهو ستالني فقال

متعة؟! أكثر األمريكية الصناعة تكون قد ذلك؟
فقلت: الحديث، هذا يف ستالني إليه يرتاح ال شيئًا هناك بأن الشعور يداخلني وبدأ
أن إىل نتوق املتحدة الواليات يف ولكننا الروسية، النظر وجهة من صحيًحا هذا كان ربما

بلغتموه. الذي التقدم مدى املبارشة دراستنا من نعرف
جليلة، خدمات السوفييتية الصناعة إىل املتحدة الواليات أسدت لقد ستالني: فقال
استعني كما األمريكية، املعونة بواسطة كبرية مصانع السوفييتي االتحاد يف أُنشئت وقد

… األمريكية بالخربة بعضها إنشاء يف
أمريكية آالت بالفعل رأيت وقد ستالني، ماريشال يا ذلك الحظت لقد نعم، فقلت:
خربة من بكثري استعنتم وقد أمريكية، وخطًطا أمريكية أساليب وشهدت مصانعكم، يف

… األمريكيني اإلنتاج مهنديس

النقد سماع يحب ال

مدنكم ففي البرشية؛ الجهود من كثريًا تهدرون زلتم ما ولكنكم قائًال: استطردت ثم
الطعام، لتشرتي تقف الناس من طويلة صفوًفا رأيت مروًعا اكتظاًظا بسكانها املكتظة
نظام تحسني إىل حاجة يف أنكم كما إليه، حاجة يف أنتم برشي لنشاط إهدار ذلك ويف
اإلنتاج، يف أمريكيني خرباء ا حقٍّ استقدمتم لقد واإلنتاج؛ الكفاية مستوى لرفع التوسيع
خربائنا من قليًال عدًدا وإن … التوزيع يف األمريكية الفنية املشورة إىل حاجة يف ولكنكم

… املسلسلة املخازن يف
يزال ما وهو رأسه يرفع أن دون فقاطعني الجملة هذه أتم ستالني يرتكني ولم

املسلسلة؟ املخازن هذه هي وما وقال: الورق، عىل يرسم
بالجملة البضائع رشاء يف يتلخص الذي املخازن هذه نظام له أرشح وأخذت
والواليات واملدن القرى جميع يف متغلغلة الفروع من سلسلة عىل أيًضا بالجملة وتوزيعها

األمريكية.
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ما هناك يكون أن يجب توزيع هنا يكون لكي ولكن قال: ثم برأسه ستالني وأطرق
… يوزع!

وأمريكا روسيا بني

!… توزعونه ما الحرب بعد لديكم سيكون فقلت: نفسه يف األمل أبعث أن وأردت
هذا؟ عرفت وكيف فسألني:

العابث. قلمه من يخرج الذي الرسم ذلك يكون ماذا أتبني أن أستطع ولم
إثر عىل أنه تذكر ولعلك الحروب، بعد دائًما يزداد املستهلك بضائع إنتاج ألن وقلت:
إنجلرتا أن حني يف بالدمار منيت قد بالدهم أن اإلنجليز من كثريون ظن نابليون حروب
كاد الزمان من قرنًا دام النظري منقطع الرخاء من عهد عتبة عىل الوقت ذلك يف كانت
من طويلة فرصة للعالم أتيحت إذا فإنه ولذلك السالم، صفو يعكر حادث أي من يخلو
إنتاج إىل الزيادة املطردة طاقتها توجه أن روسيا استطاعت الحرب12 هذه بعد السالم

… االستهالك بضائع
سمعته أنني مرة إيلَّ خيل لقد بل ثالثًا، أو مرتني جلسته يف تململ قد ستالني وكان
ربما واألمريكي الرويس الشعبني صداقة إن وقلت: الحديث موضوع ت غريَّ ولهذا يتنهد،
تتبادل أن الحني ذلك يف تشأ لم األوتوقراطية أوروبا دول فإن ثورتنا؛ أيام إىل ترجع كانت
بالدنا مع لالتجار تقدم من أول كان روسيا قيرص ولكن املتحدة، الواليات مع التجارة

… الجديدة
السبيل هذا من وجدوا القيارصة ألن ذلك شفتيه: عىل واالبتسامة ستالني وقاطعني

املال! عىل للحصول بابًا
بالفائدة عليهما عادت قد بنيشعبينا العريقة الصداقة فإن أمر، من يكن مهما فقلت:

… الحرب هذه بعد مداها سيتسع وأمريكا روسيا بني التجارة أن وأعتقد املايض، يف
كل بعد الرأسمالية الدول يصيب الكساد إن وقال: مطرًقا يزال ال وهو فقاطعني

… الحرب! هذه بعد الكساد بكم وسينزل حرب،

التصفية. دور يف كانت التي (١٩٣٩–١٩٤٤) الثانية العاملية الحرب يقصد 12

84



ستالني

تتعذب! فتاة

الشجاعة من أوتينا وإذا سنوات، عدة خالل األقل عىل املحتوم، باألمر ذلك ليس له: وقلت
فلربما لدينا تجمعت التي املعلومات استخدام من يمكننا ما الحيلة وسعة النظر وبُعد

الكساد. أزمات من أخرى أزمة نتفادى أن استطعنا
… تاريًخا أحدد لم إنني معقبًا: وقال

وجه يف يرسم ورشع رسًما، مألها أن بعد بعناية ورقته طوى قد الحد هذا عند وكان
مقوسة. مديدة خطوط ذات جديدة صورة آخر

املاريشال من أجد لم إذا املقابلة تنتهي حتى حديثي أختتم أن مني ُطِلب قد وكان
فقط. ساعة نصف تستغرق قد مقابلتي أن يل ذكر قد بعضهم كان كما اهتماًما، ستالني
تماًما، والنصف التاسعة إىل تشري فوجدتها البعيد الحائط عىل املعلقة الساعة إىل ونظرت

الحديث؟ وينتهي بلباقة الخروج طريق أمهد أن أحاول فهل
عىل رسمها من انتهى قد ستالني كان التي األخرية الصورة عىل خاطفة ملحة وألقيت
مكاني يف هنا جالس وأنا يل يبدو الرسم هذا إن ستالني! ماريشال يا له: وقلت الورق
الكساد من به سنصاب عما التأكيد بلهجة حدثتني قد كنت وملا تتعذب، فتاة صورة كأنه
تتعذب التي الفتاة هذه بصورة رمزت قد تكون أال أرجو فإنني الحرب أعقاب يف والضيق

… أمريكا»! «مس إىل
والتساؤل، الدهشة ملؤها بنظرة وحدجني إيلَّ، برصه ستالني رفع مرة وألول وهنا
الحياء من يشء عليه وبدا أمامه، الذي الرسم إىل نظر عندما فجأة ابتسم أن لبث ما ثم

… معينًا شيئًا أرسم أن أحاول وال … أعبث إنني كال، قال: ثم
الواثق حديث الكساد أزمات عن تتحدث كنت ولكنك تحاول، تكن لم ربما له: فقلت
تكون أن خشيت لقد حتى رسمتها التي الفتاة وجه عىل واضًحا الشقاء وكان يقول، بما

عالقة! األمرين بني
… إطالًقا! بينهما عالقة ال كال، فأجاب:

عريضة! ابتسامة وابتسم مكانه يف القلم ووضع جانبًا، الورق ى نحَّ ثم
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ستالني! ُظرف

وعىل بي، يتقدم السن ولكن ودوًدا، مرًحا رجًال كنت أنني سمعت «ربما ستالني: وقال
باالتحاد تتعلق التي املسائل أبحث أن ويجب ومتاعبها، الحرب مشاكل جميع تقع عاتقي

«… كله السوفييتي
يزال ال مولوتوف ذا هو وها وقال: بعينه وغمز يمينه عن الجالس إىل بيده أشار ثم
مرًحا الناس أكثر أبدو أن عيلَّ وينبغي ذلك، غري يجعله سبب من لديه وليس ودوًدا، مرًحا

… متاعبي! برغم وُظرًفا
قد وكنت سجائره، ليخرج جيبه إىل يده يمد السفري هاريمان مسرت أن والحظت
هذه حتى يكن لم ولكنه «البيب»، الغليون تدخني يفضل ستالني املاريشال أن سمعت
سيجارة تتناول أال قائًال: فسألته أمامه، التي الروسية السجائر مس أو دخن قد اللحظة

ستالني؟ ماريشال يا أمريكية
… أحبها! إنني أشكرك، وقال: إليه قدمتها التي السيجارة وتناول يده ومد

الحكومة «إن قائًال: حديثه استطرد ثم عميقة، أنفاس بضعة منها يدخن وأخذ
الحرب هذه خالل املتحدة الواليات من تلقيناها التي املعونة يقدران وشعبها السوفييتية
عظيمة أرسلتموها التي والطائرات التغذية، ومواد املصانع، آالت كانت وقد تقدير، أعظم
السيارات هذه فإن خاص؛ بتقدير إلينا وصلت التي النقل سيارات ظفرت وقد القيمة،
يكن الرويس الشعب إن الرسعة. بهذه املدحورين األملان مالحقة من مكنتنا التي هي

«… والتقدير االحرتام أعظم لألمريكيني
بأعظم املجيدة الروسية االنتصارات إىل ننظر األمريكيني نحن إننا قائًال: وقاطعته

… اإلعجاب
إىل وفقتم لقد ألوروبا؛ املوفق الحلفاء بغزو مبتهجون جانبنا من ونحن ستالني: وقال
العدو، عليه يسيطر كان الذي األوروبي الساحل عىل كبرية قوات بإنزال باهر حربي عمل
بغري النطاق واسعة رضوس حرب ممارسة إىل سبيل ال أنه اآلن أملانيا أدركت لقد حتى
تستطيع ال وأنت أسطول، بال كربى حربًا األملان يثري أن الحماقة من كان وقد أسطول،
وحده، يزدهر ال الحربي األسطول أن كما حربي، أسطول بغري تجاريٍّا أسطوًال تملك أن

… بالرجال يغذيه تجاري أسطول جانبه إىل يكون أن يجب بل
التجاري األسطول عن الحديث وإن ستالني، ماريشال يا صحيح هذا قائًال: فأجبته
وأحب املشرتكة، التجارية مشاكلنا بشأن أعمال كرجل إليك أتحدث أن يف بالرغبة ليذكرني
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الكرملني يف بمكتبه هنا يرى وهو بالليل. زائريه واستقبال العمل دائًما يفضل ستالني كان
األول. الشيوعية نبي ماركس كارل صورة فوقه ومن

وقد صناعية؟ معدات أم استهالك بضائع الحرب بعد تشرتوا أن تريدون هل أسأل: أن
تفضلون فهل أمريكا، يف رخيصة أحذية نصنع ونحن تنقصكم، الجلود أن مثًال فهمت
وآالت جلود استرياد أم أمريكا، يف مصنوعة أحذية استرياد الحالة هذه مثل يف ترى يا

عندكم؟ األحذية لصنع

والذهب! الرأسمالية

اآلالت استرياد هو األسايس مطلبنا ولكن األحذية، بعض استوردنا ربما ستالني: فقال
املعدات من كثري إىل الحرب هذه بعد سنحتاج إننا هنا؛ األحذية صنع من تمكننا التي

… واآلالت
متزن، خفيض بصوت أسئلتي عىل يجيب وكان بنظراته، يحدجني ستالني كان
جواب. أي عند يرتدد لم ولذلك ألفاظ؛ أو كلمات عن يبحث يكن ولم موجزة، جمله وكانت

87



ستالني

لستالني! صينينة مظاهرة

أمريكا؟ من الثقيلة اآلالت من تبتاعوا أن تريدون كم وسألته:
وسيسدد بها، تتقدمون التي والرشوط التقسيط ملدة تبًعا … منها قدر أي فأجاب:

… العقود لرشوط طبًقا املحدد موعده يف يشء كل ثمن
قروض منح بفكرة يؤمنون الذين األمريكيني أولئك من واحد إنني قائًال: فأجبته
أعلم أن فيهمني ورائح، غاٍد طريقان: للتجارة ولكن السوفييتي، لالتحاد األجل طويلة

البضائع؟ من أمريكا إىل يرسلوا أن الروس يستطيع ماذا
صنوًفا لدينا إن قال: ثم شاربه عىل بأنامله ومر برهة، السقف إىل ستالني ونظر
استطاعتنا ويف كبرية، مقادير منه لدينا إن منجنيًزا؟ تريدون فهل الخام، املواد من متعددة
ولب الخشب هذا فوق وهناك … والزيت والنحاس والبالتني الكروم نعطيكم أن كذلك

… الورق لصناعة الخشب
ويف كبرية، بمقادير نستخرجه ونحن الذهب، إىل احتجتم ربما قائًال: استطرد ثم

الحرب. بعد كثريًا املقادير هذه نزيد أن استطاعتنا
الرأسمالية الدول معظم إن وقال: الغامضة السخرية من يشء يف ذلك بعد إيلَّ ونظر

الذهب! إىل تحتاج
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بزيادة املستقبل يف ستهتم املتحدة الواليات بأن أجزم أن أستطيع ال له: وقلت
من باليني املايضبخمسة يف فعلنا ما نحو عىل األرض يف دفنه ملجرد الذهب من رصيدها

… نوكس! قلعة يف دفناها الذهبية الدوالرات
يواصل وهو إليه قدمتها أخرى أمريكية سيجارة يتناول لكي يده ستالني ومد
سيعدل املتحدة الواليات إىل تصدر التي الخام للمواد السوفييتي اإلنتاج إن فقال: الحديث،
استطعتم إذا تريدون مقدار أي نقدم أن استطاعتنا ويف املتحدة، الواليات لحاجات طبًقا
قروضطويلة عىل الحصول عىل حريصني ترانا ولهذا إلنتاجها، الالزمة باملعدات إمدادنا
عنها االستغناء حالة يف النتيجة ولكن عنها، نستغني أن استطاعتنا يف كان وإن األجل،

أبطأ. ستكون
األجل، طويلة بأقساط وبعناها املعدات أنواع شتى إليكم أرسلنا إذا قائًال: فأجبته

… بالتصنيع؟ الخاص برنامجكم إتمام يستغرق فكم
الربنامج هذا مثل يقول: أن يريد ما يده من بحركة يؤكد وهو ستالني املاريشال فقال
مرتني املتحدة الواليات مساحة تعادل فهي الرقعة، واسعة بالدنا إن ينتهي؛ أن يمكن ال
بالوقت أتكهن أن يمكن ال إنني حتى ضئيل، ونمونا عظيمة، وحاجاتنا تقريبًا، ونصف
الخمس، السنوات مرشوع الحرب قبل وضعنا وقد يشء، أي من كفايتنا فيه نبلغ الذي
علينا واجب أول وسيكون إليه، نفتقر بما شعورنا ازداد إليه نحتاج ما أنتجنا كلما فكنا
وحتى بأكملها، مدن رت ُدمِّ فقد املخربة؛ مناطقنا تعمري نعيد أن الحرب انتهاء بعد
كان أعد مما كثريًا أن من لنا تبني ما بعد وإصالحها تعديلها من بد ال الباقية املصانع

… ناقًصا

والتصدير اإلنتاج

للمواد ال مصدرين، تصبحوا حتى الوقت من يلزمكم كم ستالني، ماريشال يا له: وقلت
أيًضا؟ املصنوعة وللبضائع بل فقط، الخام

الكثرة، بالغة وهي بالدنا، حاجات أمامنا إن إذ قريبًا؛ ذلك يكون لن ستالني: فقال
األسواق عىل رصاع يف السوفييتي االتحاد اشتبك أن قط يحدث ولم الضخامة، عظيمة
مباًرشا ارتباًطا ترتبط التي البضائع سوى نصدر بأال تقيض وسياستنا الخارجية،

… الثقيلة اآلالت مقابل ندفعها التي الخام البضائع ذلك: ومثال بوارداتنا،
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عىل يجيبني وكان والحرارة، الرسعة من حده بلغ قد الحديث كان املرحلة هذه ويف
ماذا السوفييتي؟ الصلب صناعة عن وماذا سألته: فقد رسيعة، كاملة إجابة سؤال كل
روسيا تصل ومتى مستقبًال؟ يكون وماذا اآلن؟ يبلغ وكم الحرب؟ قبل فيها إنتاجكم كان

الصناعة؟ هذه يف بنفسها نفسها تكفي أن إىل
طن، مليون ٢٢ الحرب قبل إنتاجها كان لقد فقال: فوره من األرقام ستالني وذكر
طن، مليون ١٢ العام هذا بلغت وربما النازي، بواسطة دمر قد مصانعها من كثريًا ولكن

طن. مليون ٦٠ إىل تصل حتى الحرب بعد تزيد أن ويجب
بعضها؟ تصدرون هل الصلب؟ من الزائدة باملقادير تصنعون وماذا فسألته:

جسوًرا، وسنبني الحديدية، خطوطنا شبكة سنضاعف فإننا ال! ستالني: فأجاب
حاجة تُستوىف أن قبل طويل وقت وسيميض واإلنشاء، التعمري يف للفائض سنحتاج كما

والصلب. الحديد إىل السوفييت
وقد اليوم؟ يبلغ وماذا كان؟ وكم الكهربائية، الطاقة إنتاج عن ذلك بعد وتحدثنا
كذلك وتناقشنا يصدق. يكاد ال ا حدٍّ املشقة من تبلغ روسيا يف التعمري مهمة أن يل تبنيَّ
إىل الربامج هذه كل يف تحتاجون أنكم إيلَّ يخيل قلت: ثم األخرى. اإلنتاج أرقام بعض يف

الثقيلة. اآلالت إىل حاجتكم نفس األمريكية الفنية املعونة
كيف السوفييت املهندسون تعلم وقد بالطبع، مًعا إليهما سنحتاج ستالني: فقال

… فنية معونة إىل نحتاج ذلك مع ولكننا حسنة، مصانع ينشئون
يف تفكرون تراكم أم تستخدمونهم، أفراد بمشورة االنتفاع يف تفكرون وهل فسألته:

إنشائه؟ مسئولية وتتحمل املصنع لك تبني أن عىل أمريكية رشكة مع التعاقد
وسيبت االتفاق، ورشوط اآلالت ونوع والثمن املال عىل ذلك سيتوقف ستالني: فأجاب

حدة. عىل حالة كل يف

اطالع سعة

عىل أُدخلت التي التحسينات أن كيف له وأوضحت الصناعي، اإلنتاج مناقشة يف ومضيت
يف ثالثة نحو املتحدة الواليات يف اإلنتاج زادت قد الفنية والخربة اإلدارة ناحية من العمل
باطراد، معيشتهم مستوى يرتفع قوم يستوعبه أن يمكن اإلنتاج هذا وأن رجل، لكل املائة
األمراء ألحد بالنسبة ترًفا اليوم يعترب ما «إن النظرية: هذه صدق عىل مدلًال له وقلت

للفالح!» الرضوريات من غًدا يعترب سوف
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مطالب لشعبنا إن ا؛ جدٍّ حسن مثل «هذا وقال: األخرية العبارة لهذه ستالني وضحك
األشياء من كثري إنتاج يزال وال املطالب، هذه إلشباع قليلة فرص إال تقابلها ال كثرية

«… عندنا ضعيًفا
إذا قليل الزراعية واألدوات املخارط من إنتاجنا إن قائًال: واستطرد رأسه هز ثم
— مثًال — وأنتم الطفولة، دور يف عندنا السيارات صناعة تزل ولم إليها، بحاجتنا قيس
بني يرتاوح نحن إنتاجنا كان بينما العام، يف سيارة ٥٠٠٠٠٠٠ الحرب قبل تنتجون كنتم

فقط. و٤٥٠٠٠٠ ٣٥٠٠٠٠
امليدان. هذا يف للتوسع كبريًا مجاًال هناك أن ذلك ومعنى قائًال: هذا عىل وعلقت

هذا ملثل الفرص ولكن عظيمة اآلمال إن نعم! املتأمل: املفكر لهجة يف ستالني وقال
شتى يف الطرق بإنشاء نبدأ أن — مثًال — علينا فإن اآلن، مواتية تكون ال قد التوسع

… السوفييتي االتحاد أنحاء
طن مليون ١٠٠ نحو اآلن تنتجون فإنكم أمريكا يف أنتم أما قائًال: استطرد ثم
فاعلون أنتم فماذا فقط. طن مليون ٦٦ تنتجون الحرب قبل كنتم حني يف الصلب، من

طن؟ مليون ٣٠ نحو يبلغ الذي بالفائض
السيارات صانعي كبار أحد رصح وقد األسواق، يف توسًعا نتوقع إننا قائًال: فأجبته
أي: سنويٍّا؛ سيارة ماليني سبعة إىل يصل حتى سيزيد األمريكية السيارات إنتاج بأن عندنا
الحاجة وتظهر املنازل، بناء حركة وستزداد الحرب، قبل ما إنتاج عىل ٪٤٠ بنسبة يزيد ما
أنواعه بمختلف الصلب تصدير طلبات ازدادت وربما املنتجات، من جديدة كثرية أنواع إىل

كبرية. زيادة
املائة يف عرشة عىل يزيد يكن لم الحرب قبل صادراتكم مجموع ولكن ستالني: وقال

إنتاجكم؟ من
املائة!13 يف سبعة عىل تزد لم صادراتنا أن أعتقد فأجبته:

،٪٤٠ من أكثر كانت صادراتهم نسبة إن الربيطانيني؟ إىل بالقياس قليًال ذلك أليس
األمريكي الشعب ستواجه مشكلة أعظم أن عىل خطرة. بل عادية غري نسبة هذه كانت ربما

الكساد. أزمات من أخرى ألزمة درءًا البطالة تفادي هي الحرب هذه بعد

األمريكية. الصادرات رقم حدد عندما كبري خطأ يف يقع لم ستالني أن يالحظ املؤلف: 13
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صاحبه! منا كل ليعرف

وقت إنتاجنا يف بالتوسع جديدة أعماًال نخلق أن يجب ستالني، ماريشال يا حق هذا وقلت:
وضمان اإلنتاج تنمية يف آخر يشء أي من أثًرا ألكرب السالم من طويلة فرتة وإن السلم،
العاملي السلم ضمان عىل يساعد أن لخليق بلدينا بني املتبادل التفاهم وإن الثابت، العمل
شديد واقتصادي اجتماعي نظام ظل يف يعمل كلينا أن صحيح حد، كل تفوق مساعدة
نحب نحن حله، يستعيص ما الخالف وجوه من بيننا ليس ولكن واالختالف، التباين
لشئون يتعرض أال عىل العزم يعقد أن البلدين كال فعىل نظامكم، تحبون وأنتم نظامنا
مما أكثر عنكم نعرف أن ويجب تعرفون، مما أكثر عنا تعرفوا أن يجب الداخلية، اآلخر

… نعرف
الشعب إىل معلوماتهم ينقلوا أن الرجال من أمثالك عىل ويجب صحيح، هذا فأجاب:

… األمريكي
مئات فيمثلون موسكو يف هنا األمريكيون الصحفيون أما واحد، فرد ولكنني وقلت:
اطالًعا األمريكي الشعب يزيدوا أن استطاعتهم ويف القراء، من ماليني لها الصحف من
ومثال التنقل، حرية من أوفر نصيب لهم وأُبيح الالزم، العون لهم ُقدِّم إذا الحقائق عىل
يف الجديدة الصناعية إمرباطوريتكم عن يشء معرفة إىل يتوق األمريكي الشعب أن ذلك
نفيس يف أجد السبب ولهذا هناك، إىل بالذهاب للصحفيني يسمح لم ولكن األورال، جبال
لألورال. زيارتي عند الصحف مراسيل من أربعة باصطحاب اإلذن ألتمس أن يف رغبة

ال؟ ولَِم ستالني: فقال
اصطحابهم؟! أستطيع أنني ذلك معنى هل فسألته:

طبًعا! فقال:
مولوتوف مسرت يوافق هل أعرف ال ولكني ستالني، ماريشال يا أشكرك حسنًا! قلت:

… بعد طلبي عىل توافق لم وزارته ألن ذلك ال؟ أم
رسعة يف وقال إيلَّ، النظر دائم كان أن بعد ستالني إىل ببرصه مولوتوف تحول وهنا

ستالني. املاريشال أوامر عىل دائًما أوافق إنني وحزم:
مسرت يا قال: ثم عريضة ابتسامة وجهه عىل وارتسمت إليه، برأسه ستالني فاتجه

ذلك؟ يف مولوتوف يخالفني أن ا حقٍّ تتوقع أكنت جونستون،
حال! أي عىل بالسؤال أحتاط أن رأيت ولكني ال! فأجبت:
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إيلَّ يتجه وهو وقال ورسوره، رضائه عن عربَّ ثم الخلف، إىل برأسه ستالني وألقى
القادمة االنتخابات عن تحدثني أن لك فهل أسئلة، بضعة إليك أوجه أن أود واآلن بالسؤال:

… أمريكا؟ يف
من ألنني ذلك هاريمان؛ مسرت من خريًا عنها أنبئك أن أستطيع لعيل مازًحا: فقلت

جمهوري! إنني املعارضة، حزب
جمهوري! أنت مردًدا: ستالني فقال

األمام إىل وانحنى متعجبًا، حاجبيه أحد رفع ثم دهشته، يبدي وهو شاربه وفتل
ذلك وبعد … إيلَّ املرتجم ينقله لم شيئًا له وقال مولوتوف إىل التفت ثم وجهي، يف ليحملق
ال إننا جمهوري! أنت إذًا إيلَّ: ينظر وهو خافت صوت يف يحدثني وأخذ ستالني إيلَّ اتجه

… منهم قابلت من أول كنت ربما بل كثريين، منهم نرى
ويلكي.14 ويندل وهو الجمهوريني من آخر واحًدا األقل عىل تعرف إنك فقلت:

ويلكي؟ مسرت حال كيف املناسبة وبهذه صحيح! هذا مستدرًكا: ستالني فأجاب
أن يف خاصة رغبة يل وأبدى لنيويورك، مغادرتي قبيل رأيته وقد بخري، إنه فقلت:

… عندك أذكره
… عظيم رجل إنه تحياتي، أبلغه فأجاب:

علينا حانًقا أظنه قال: ثم هادئة ابتسامة عينيه يف ظهرت وقد ببرصه، رسح وعندئٍذ
… جدٍّا سخيًفا مقالها كان لقد برافدا؛ جريدتنا عنه نرشته ما بسبب

صحف لنقد تعرَّض قد ولكنه الشأن، هذا يف ويلكي مسرت إىل أتحدث لم إنني فقلت:
روسية. صحيفة يف واحد بمقال صدره يضيق أن من أعظم أنه من يقني عىل وأنا كثرية،
وقد الخافتة، املوقرة الضحكة تلك وأرسل الوراء، إىل برأسه أخرى مرة ستالني ومال
الصحف ترجمة يقرأ أنه عرفت عندما ودهشت أمريكا، بشئون عليًما حديثي يف وجدته
حدث ما إىل مشريًا سألني فقد الحرب؛ بعد سياستنا أمر من شك يف كان ولكنه األمريكية،
بعد املعاهدات إبرام الكونجرس يرفض هل قائًال: (١٩١٤–١٩١٨) العظمى الحرب بعد

الحرب؟

بعد ما عالم يف وآرائه بجوالته الثانية العاملية الحرب أعقاب يف اشتهر أمريكي سيايس ويلكي ويندل 14

ستالني. وقابل روسيا زار وقد الحرب،
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فيه وقع الذي الخطأ ارتكاب سيعيد املتحدة للواليات رئيس أي أن أعتقد ال فقلت:
مفاوضات شأن الكونجرسيف مع يتشاور فال العظمى، الحرب أعقاب يف الرئيسويلسون
ما أهداف يف بالفعل الكونجرس استشار قد هل، الخارجية، وزير أن الواقع بل السلم،

الحرب. بعد
هامة! معلومة هذه ستالني: فقال

حيويٍّا شأنًا والتجارة للصناعة أن بالطبع يعتقدون الروس إن قائًال: استطرد ثم
واالتفاقات القروض إن يعادله. شأنًا السياسية للعالقات أن عىل الحرب، بعد عالقاتنا يف
األهمية من كان ولهذا الحكومة، عن االستقالل تمام مستقلة عدها يمكن ال االقتصادية
تقرر أن الحرب أثناء ويجب االستمرار، صفة فيها تالحظ أن املرشوعات إعداد عند بمكان
دامت ما الحرب ملقتضيات الداخلية السياسة تخضع وأن يشء، كل الخارجية السياسة

مستمرة.
مىض قد وكان مساءً، والربع عرشة الحادية بلغت قد بها فإذا الساعة إىل ونظرت

كاملتني. ساعتني من أكثر الحديث بدء عىل

ستالني صورة

ولكنك «الربوتوكول»، قواعد مع يتفق ال قد رجاء يل إن ستالني! ماريشال يا له: وقلت
أن أرجو إنني طلبي؛ إىل إجابتي هذا يربر وقد سياسة، رجل ال أعمال رجل أنني تعرف

… توقيعك عليها بصورة يل تسمح
االثنني؟ نحن لنا أو وحدي يل صورة أتريدها ال؟ ولَِم ستالني: فأجاب

الستدعاء الوقت يتسع ال وقد صباًحا، الخامسة الساعة يف موسكو سأغادر إنني قلت:
املصورين. أحد

بالضوء القاعة غمر الحائط يف كهربائيٍّا زرٍّا أدار ثم ونهض، مالحظتي تجاهل ولكنه
املاريشال إليه ألقى ضابط وظهر الباب ففتح مقعده خلف زر عىل ضغط ثم الساطع،
آخرون ضباط الحال يف الغرفة دخل حتى منها ينتهي يكد لم موجزة بكلمات ستالني

… التصوير وآالت كشافة أنواًرا يحملون
مسرت يظهر أن فاقرتحت بجانبه، أقف أن إيلَّ وأشار مكتبه أمام ستالني ووقف
وأنا ستالني يسار إىل هاريمان وقف وعندما املاريشال، فدعاه الصورة، يف كذلك هاريمان
وديمقراطي! جمهوري بني وأنت لك صورة أول لعلها مداعبًا: هاريمان قال يمينه، إىل

94



ستالني

ما! يوًما سيحدث ذلك أن أتصور كنت وما نعم! قال: ثم يضحك وهو ستالني فقهقه
والديمقراطيني! الجمهوريني بني يوفق شيوعيٍّا تصور

الصورة. هذه يف أيًضا معنا مولوتوف مسرت يظهر أن يجب وقلت:
الغريب من خفيفة: غمزة بعينه يغمز منخفضوهو بصوت ستالني املاريشال فقال

واحدة. صورة يف معي الظهور عىل قط يحرص ال مولوتوف أن
الصورة. هذه يف معنا الظهور إىل دعاه ذلك مع ولكنه

الجد. إىل املزاح من انتقل أن ستالني لبث وما

السالم سبيل يف

األمريكي الشعب بني جمع أنه وهو واحًدا؛ خريًا صنع قد األحمق هتلر إن ستالني: قال
بعد مًعا نعمل أن يجب بل بيننا، يفرق أن ما ليشء نسمح أال فعلينا الرويس، والشعب

… الحرب
إنني قبًال: اتخذها التي الصارم الجد نغمة من قليًال خفف وقد قائًال استطرد ثم
وأنتم تريدون، ماذا تعرفون قوم فأنتم األمريكيني؛ األعمال رجال مع أتعامل أن أحب
عندنا. الحال هي كما طويًال، مراكزكم يف تبقون أنكم ذلك من وخري وعودكم، تحفظون
مع اإلجراءات إعادة من حينئٍذ بد وال غائب، وغًدا حارض اليوم فهو السياسة رجل أما

… جديد قادم
أعود أن أرجو إنني له: وقلت الظرف، شديد كان فقد دعاباته له شكرت وأخريًا

كلية. الحرب انتهاء بعد ملقابلته
قبل فاحرض األموات، عداد يف عندئٍذ وجدتني ربما مداعبًا: ستالني املاريشال فقال

ذلك!
األبد. إىل عشت وربما جورجيا،15 من أنت ال، مازًحا: فأجبته

جديد تقدم عىل يومئٍذ وسنطلعك الحرب، بعد لزيارتي فلتحرض إذن حسنًا، فقال:
… الصناعي تطورنا يف

يتعداها. وأن املائة هناك الرجل سن يبلغ أن العادي ومن العمر، بطول جورجيا أهل اشتهر 15

95



ستالني

ورائنا من الحجرة وتركنا املطابقني البابني واجتزنا بحرارة، املرة هذه يدي وهز
الهواء استقبلنا أن إىل األروقة نجتاز ونحن املختصون وصحبنا النور، من شعلة وهي

الصيفية. موسكو ليايل من ليلة يف الرطيب
ال وكانت موسكو، شوارع بنا تجتاز السيارة كانت وبينما انتصف، قد الليل وكان
عىل استوىل الذي الرجل هذا بحرضة متأثًرا أزال ال كنت التام، اإلظالم لنظام تخضع تزال
يستعمل قلما الحدود، أبعد إىل عمليٍّا وجدته وقد ودعابته، ورصاحته برصامته مشاعري

املطلقة. التفضيل صيغ من صيغة أو صفة حديثه يف
أمتني أقوى املتحدة والواليات روسيا ستكون السالم يحل حني أنه يف أفكر ومضيت

والصناعية. الحربية العالم قوة من نصيب أكرب وستملكان العالم، يف
تيارات تواجهان ولكنهما البلدين، بني الحرب جمعت لقد حق، عىل ستالني إن أجل،

العسرية. املشاكل من عاتية
سحق بعد السوي والصداقة التعاون طريق يف السري عىل املحافظة تستطيعان فهل

املشرتك؟ العدو
السؤال! هذا عىل اإلجابة عىل معلًقا العالم مصري كان ربما

اإلنسان … ستالني (20)

هذا يف األثر أكرب له الشخيصكان الشعور أن ويظهر ستالني، وصف يف الكثريون اختلف
الجدري آثار وبأن بالدمامة، وصفوه الغرب ُكتَّاب من قابلوه الذين بعض فإن االختالف؛

وجهه. شوهت قد
ستالني قابل الذي سميث بيدل والرت املسرت األسبق أمريكا سفري فإن ذلك ومع
أنه أكد بل البعض، وصفه كما جذابة غري شخصية حال بأية ليس إنه قال: مرات عدة
هو وإنما بالطويل ليس إنه وقال: السحر. هذا يظهر أن يريد عندما طبيعي سحر ذو
عدة أشيع مما الرغم عىل جيدة بصحة يتمتع بأنه يراه ملن يوحي القامة، منتصب ربع،
آثار وجود بصعوبة الحظ إنه سميث: بيدل ويقول القلب. مرض من يشكو أنه من مرات

ستالني. وجه عىل الجدري
تضيئان اللتان السوداوان، الحادتان عيناه … جاذبية وجهه قسمات أعظم وكانت
من وواثق وبطيء هادئ وهو وذكاء، وتعبري يقظة وفيهما يهمه، أمر ثمة يكون عندما
زادت وإذا قوة، يف يبدو ذلك، يريد عندما إال يحتد ال وهو املناقشة، يف يحتد وعندما نفسه.

فظ! عجوز رجل إنه فقال: مرة نفسه وصف وقد فظٍّا. صار حدته
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غريبًا يكن ولم السن، تقدم عالمات األخرية العرش السنوات يف عليه تبدو وكانت
يف األطباء عليه فرض وقد العالم، يف آخر حاكم يتحمله لم ما األعباء من تحمل أن بعد
السفر عليه حرموا حتى والتنقالت للغذاء صارًما نظاًما سنه من األخرية العرش السنوات

أوامرهم. أطاع وقد الجو، أو بالبحر سواء الطويل
أصغر وفحص التفاصيل، يبحث االهتمام، شديد ا، جدٍّ دقيًقا رجًال ستالني وكان
وكان … الطغاة الحكام من كثري عن يختلف كان هذا ويف العامة، الحياة يف شأنًا العوامل
برسالة بدأ إذا وكان الشعب، أفراد من إليه تصل التي اإلعجاب رسائل جميع يقرأ ستالني

… فيها كلمة آخر حتى قرأها
رجال بخطب أشبه خطبه كانت بل الجماهري، يف يؤثر كيف يعرف خطيبًا يكن ولم

والوصايا. بالتعاليم مألى طويلة، أنها لوال األعمال
تربر الغاية بأن القائل املبدأ اعتنق الجرأة، شديد كان ولكنه الذكاء، بطيء وكان
حتى له؛ بالنسبة عادية كانت الجماعي أم الفردي القتل عمليات فإن ولذلك الواسطة؛
وأصدقائه أعدائه عىل ستالني قضاء بساطة من تراه ما راعها الثانية زوجته إن ليقال:

مريبة. برسعة األخرى هي حياتها انتهاء أسباب من ذلك وكان سواء، حد عىل
توجيه عىل ساعده الذي املنصب وهو للحزب، ا عامٍّ سكرتريًا أصبح ١٩٢٢ عام ويف
فكتب ناحيته من بالقلق يشعر لينني بدأ ١٩٢٣ عام ويف أعدائه، ضد الحزبي الجهاز

يقول:

يعرف كان إذا واثًقا ولست … ضخمة سلطة عىل يقبض ستالني الرفيق إن
… السلطة هذه يستعمل كيف دائًما

ومن عليهم، قىض الذين املاليني مع حسابه يصفي لكي ستالني وبقي لينني، ومات
.٣٠٠٠٠ عن عددهم يقل ال وأسطوله األحمر الجيش ضباط من عدد بينهم

األسلحة أنجح وهو «املوت»، استعمال عىل الفائقة بمقدرته ستالني حياة تميزت وقد
يزيل الطبيعي املوت كان آلخر وقت ومن خصمه، ضد يستعملها أن إلنسان يمكن التي
فوق السلطة درجات يتسنم كان األحيان معظم يف ولكنه الخصوم، بعض طريقه من
١٩١٨ عام ففي علنًا؛ سالحه يستعمل وكان بنفسه، يقيضعليهم أن بعد األصدقاء جثث

الوسطى»». «الطبقة البورجوازية ضد الجماعي الذعر «بنرش وعد
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يقنع! كيف يعرف كان ولكنه خطيبًا ستالني يكن لم

هدوء يف بذلك الخاصة أوامره يصدر وكان حياته، طوال القتل عن ستالني يكف ولم
األهواء عن منزهة كانت تصدر التي األوامر تلك وكأن ذلك، من مناص ثمة يكن لم كأنه

الشخصية.
يده! يف قنبلة يمسك … انتهازي إنه يقول: مرة تروتسكي عنه كتب وقد
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من أصدر ما عىل العذر روسيا خارج يف والنقاد الُكتَّاب من كثريون له التمس وقد
األرض! عىل الشيوعية فردوس إلقامة رضورية خطوة كان القتل إن وقالوا: باإلعدام، أوامر
الحزب زعيم كريوف ُقتل أن البلشفيك بني القلق استبد ملا ١٩٣٤ عام يف حدث وقد
بنفسه عندئٍذ ستالني وانتقل السيايس، املكتب يف وأعوانه ستالني أنصار وأحد ليننجراد يف
دون أمرهم يف املشتبه من ١١٧ عىل النار بإطالق وأمر االتهام، وتوىل الحادث مرسح إىل

سيبرييا. إىل ليننجراد يف الحزب أعضاء من آالف بنفي أمر كما محاكمة،
إىل ١٩٣٥ عام من استمرت التي واملحاكمات الكربى املذابح بداية هي هذه وكانت
سياسته. يف ستالني يخالفون كانوا ممن البولشفيك زعماء من عدد ضحيتها وراح ،١٩٣٨

الخفاء. يف تجري املحاكمات كانت عندما ١٩٣٧ عام يف الذروة إىل املذابح ووصلت
إعدام يف تستمر متى إىل األيام: من يوم يف ستالني سألت أستور الدي أن ويُروى

الناس؟
رضوريٍّا! هذا كان طاملا بساطة: بكل فأجابها

أن ،١٩٤٢ سنة وهي الحرب، سنوات من حالكة سنة يف عاًما عرش أحد بعد وحدث
معه يتناول لكي الليلة تلك يف ستالني ودعاه روسيا يف األخرية ليلته يقيض ترششل كان

الرشاب. من كأًسا
كئوس تخللته الطهي متقن دسًما وطعاًما الرشاب كئوس االثنان تناول أن وبعد
الكوالك «تصفية» عن يتحدث ترششل أخذ … بينهما الكلفة زالت أن وبعد املعتقة، األنبذة

عليهم. والقضاء
كان لقد … ماليني عرشة كانوا لقد العرشة: بأصابعه إليه يشري وهو ستالني له وقال

سنوات! أربع استغرق … مرعبًا األمر
شخص مليون ٧ بنحو الكوالك، بخالف ستالني، عليهم قىض الذين عدد ويُقدَّر
كما األبرياء، من كثري العدد هذا بني كان أنه شك وال سيبرييا، يف ومنفي قتيل بني ما
زعامته عىل الخطر فيهم يتمثل كان ممن البولشفيكي الحزب زعماء قدامى بينهم كان

وسلطته.
أعضاء من الجديد الجيل كان فقد هادئًا، نوًما ينام أن ذلك بعد نفسه هو واستطاع
اختيار إىل يميل كان الخوف، فيهم يتحكم الذين الضعاف املوظفني طبقة من الحزب

النظرية. واآلراء العليا للمثل واملتطلعني املفكرين ويكره املنفذين «الفعالني»
عىل عجيبة مقدرة ذا كان أنه كما اإلدارة، فن يف عبقريٍّا فكان نفسه ستالني أما
املخلصني، اختيار يف خاصة مهارة يتطلب كان األمر أن شك وال دفنها، أو أخطائه تدارك
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اإلهمال، أو باملكافأة إما أطماعهم؛ عىل ذلك بعد التغلب ثم نبوغهم، نواحي عن والبحث
األمور يزن ماكًرا ستالني وكان التهديد، أو األمل ببث وإما اإلغراء، أو باملديح وإما

ترسع. غري يف األحداث فوق دائًما ويرقى املختلفة والتيارات
عالم يف عنه بعيًدا يعيش كان الذي اليساريني زعيم ينَس لم إنه قل: أو يفته، ولم
الشيوعي الحزب أعضاء أحد وساعده مريكادير، اسمه إسبانيٍّا شيوعيٍّا إليه فأرسل آخر،
نصف ذرعا أن بعد سيتي، مكسيكو يف تروتسكي مقتل يف االثنان واشرتك نيويورك، يف

إليه. الوصول سبيل يف األرضية الكرة
بستالني فيه ندد الذي املشهور خطابه يف خروشيشيف رواه ما أظرف من وكان
أثناء املناسبات إحدى يف أنه فيها ذكر التي القصة تلك أساليبه، عن فيه الستار وكشف

العبارة: هذه بولجانني له قال بالسيارة، بولجانني مع سفره

كصديق، منه بدعوة ستالني منزل إىل املرء يذهب أن أحيانًا يحدث كان لقد
الدعوة نهاية يف به سريسل أين إىل يعرف ال ستالني مع يجلس أن بعد ولكنه

السجن؟ إىل أم منزله إىل يعود فهل …

للصخر كان إذا إنه البعض: قال لقد بل ترصفاته، عىل تأثري للعاطفة يكن ولم
جلمود! يف تجري فإنها أعصاب له كانت وإذا … عاطفة فلستالني عاطفة

الثانية زوجته ماتت وملا األوقات، بعض يف ا حساسٍّ إنسانًا يبدو كان فقد ذلك ومع
الجدد» «العذارى دير يف فاخر قرب يف دفنها بل جثتها، بإحراق يقم لم ١٩٣٢ عام يف
بالليل، يزوره وكان ا، خاصٍّ رسيٍّا مدخًال له وأعد القديمة. لألرستقراطية مقربة كان الذي
الزوجة هذه موت عىل دائًما يؤنبه كان ضمريه بأن هذا ستالني ترصف البعض برر وقد

… يحبها كان التي الثانية
السكرتري قال فقد «القحة»، ستالني إىل خروشيشيف نسبها التي العيوب من وكان

وأساليبه: ستالني فيه هاجم الذي خطابه يف الشيوعي للحزب العام

العيوب تلك املناسب الوقت يف ستالني شخصية يكتشفيف أن لينني استطاع لقد
ليننييخىش كان وإذا نتائجخطرية، إىل بعد فيما أدت التي والخصائصالسلبية
شخصية حلل فقد وفاته بعد السوفييتي والنظام الحزب يصيب أن عىس ما
عن إبعاده مسألة بحث الرضوري من أنه إىل وأشار دقيًقا، تحليًال ستالني
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الترصف حسن إىل وافتقاره البالغة، وقاحته بسبب املركزية اللجنة سكرتريية
سلطته. الستخدام البالغة وإساءته رفاقه، حيال

أن بعد الحزب: مؤتمر إىل به بعث خطاب يف لينني قال ١٩٢٢ عام من ديسمرب ففي
محدودة، غري سلطة يده يف أصبحت للحزب العام السكرتري مركز ستالني الرفيق احتل
ينبغي اللتني والعناية بالدقة السلطة هذه يستخدم أن دائًما يمكنه كان إذا متأكًدا ولست

… له تتوافر أن
العيب هذا كان ولنئ ا، جدٍّ وقح ستالني إن الخطاب: ذلك يف أيًضا لينني قال ولقد
يمكن ال عيب فإنه الشيوعي، الحزب أعضاء نحن صفوفنا بني فيه التسامح يمكن أمًرا
ولهذا للحزب؛ العام السكرتري منصب يشغل لرجل بالنسبة للتسامح موضًعا يكون أن
وإحالل املنصب هذ عن ستالني إبعاد مسألة يبحثوا أن الرفاق جميع عىل أقرتح فإنني
ستالني عن مختلًفا يشء كل وقبل أوًال الشخص هذا يكون أن عىل مكانه، آخر شخص
وأقل الرفاق، مع عطًفا وأكثر إخالًصا، وأكثر تسامًحا، أكثر يكون أن وهي واحدة بميزة

… الطباع يف حدة
قلبي مرض عن تردد ما رغم للمتاعب االحتمال شديد الجسم، قوي ستالني وكان
الهدوء هذا كان وقد هدوءه، ويالزم أعصابه، يف يتحكم كيف يعرف وكان له، أصيب
خصومه: أول عىل االنتصار عىل ساعدته التي األسباب أكرب من األعصاب يف والتحكم

بالسلطة. االستئثار سبيل يف منه التخلص قرر عندما تروتسكي

واملوسيقى ستالني (1-20)

ُدِعي أنه روسيا16 يف عرفوه الذين أحد روى وقد بها، ويهتم املوسيقى يحب ستالني وكان
عرش أربعة هناك وكان ستالني، مع العشاء إىل ١٩٤٧ عام من أكتوبر ٦ يوم مساء يف
برنامًجا يذيع كان الذي للراديو يستمعون الحارضون أخذ العشاء انتهى فلما مدعوٍّا،

… الثورة عيد بمناسبة ا خاصٍّ
مولوتوف ألقاه الذي الخطاب سمع وعندما املساء، ذلك يف مبتهًجا ستالني كان
يف يتلكأ أو خطابه يف يتلعثم أال مولوتوف أوصيت لقد ضاحًكا: لنا قال املناسبة، بهذه

.١٩٤٩ عام يف روسيا من هرب وقد ستالني، أقارب من سفانيدزر جوزيف 16
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الذين «إن يقولون: جورجيا مقاطعة يف فعندنا اإلنجليز،17 ملك يفعل كما الكلمات نطق
سيئة.» نهايتهم يتلعثمون

… حال أي عىل يخشاه ما ملولوتوف ليس ولكن قائًال: واستطرد ستالني ابتسم ثم
هنا! أنا دمت ما

وكان «بيجوف»، تأليف من مشهورة أوبرا إىل ذلك بعد يستمعون املحتفلون وبدأ
أذنه: يف همًسا له وقال الراوي عىل ستالني مال وعندما قيرص»، أجل من «الحياة اسمها:
عليها يطلق أن عىل جديد من األوبرا هذه كتابة إعادة يريد كان بيجوف املغفل هذا إن

يشء! كل يف مذمومة املبالغة ولكن ستالني»، أجل من «الحياة اسم
عمله، من بيجوف املوسيقي ُفِصل أن قصرية بمدة ذلك بعد حدث إنه الراوي: ويقول

الحياة. فارق وقد شجرة يف معلًقا ُوِجد يوم ذات ويف املصحات، إحدى يف وُعزل
إىل فاستمعنا الراديو، جهاز يف املحطات محرك عىل ذلك بعد يده ستالني ووضع
يف بعد ننجح لم إننا وقال: رأسه ستالني هز وهنا فرنسية. محطة من خفيفة موسيقى
عالم يف كوكب تظهر تكاد ما إذ ممثالت؛ إىل حاجة يف أننا والواقع روسية، أوبريت خلق
األخصائي هو كالينني كان األمر بادئ ويف اختطاًفا! رجالنا أحد يختطفها حتى الغناء
… ذلك يف مولوتوف خلفه فقد اليوم أما الجميالت، واملمثالت الكواكب اختطاف يف األول
مغنية وبني مولوتوف بني وقتئٍذ بدأت قد كانت التي العالقة إىل ح يُلمِّ ستالني وكان

الغناء. من ذلك بعد منعها إنه حتى تشرينوفا، إيرينا األوبرا
نحرم قانونًا نصدر أن رضوريٍّا بات أنه يبدو ضاحًكا: ذلك بعد ستالني واستطرد

الكواكب! اختطاف السوفييتي االتحاد زعماء عىل فيه

وال بل األعصاب، حرب وال الدولة مشاغل تمنعه ولم بالرقص، أيًضا يهتم ستالني وكان
املشهورة النجمة مشاهدة خاص بنوع يحب وكان الرقص، مشاهدة عن أخرى حرب أي
أن النظارة ألحد يمكن ال خاصة مقصورة يف جلس ملشاهدتها ذهب إذا وكان «أوالنوفا»،

أحد. يراه أن دون الرقص بمشاهدة يستمتع كان وهكذا فيها، الجالس يرى

النطق. يف والتلكؤ بالتلعثم معروًفا السادس جورج السابق إنجلرتا ملك كان 17
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إىل ويبقى املقصورة يف بمفرده فيجلس الرقص، ملشاهدة وحده يذهب كان ما وكثريًا
ليقول الحفلة نهاية يف فيستدعيه املرسح، ملدير رأيه يبدي أن يحب وكان الحفلة، نهاية

نقًدا. أو إعجابًا تتضمن قد قصري جملة له
معناه كان هذا فإن اإلعجاب، عدم عىل يدل رأيًا ستالني أبدى إذا املرسح ملدير والويل

وظيفته. من املرسح مدير وفصل نهائيٍّا الرواية سقوط
كانا اثنني موسيقيني تأليف من جديدة موسيقى إىل ستالني استمع أن مرة حدث وقد
استدعاهما الحفلة انتهاء وبعد وبروكفيف، كوفيتش شوستا وهما الشهرة؛ بعض ناال قد

النغم! من خالية أنها إال … كثرية «دربكة» موسيقاكما يف لهما: وقال إليه ستالني
الحفلة! هذه بعد قائمة للموسيقيني تقم ولم

الفيل! … ستالني (2-20)

قادة من غريه إليها يميل كان التي البرشية املتع من نوع أي يف زاهًدا يبدو ستالني وكان
أو الهوايات يف زاهًدا النساء، يف زاهًدا الحياة، يف زاهًدا كان حكامها، أو األخرى الدول

الربيد! طوابع أو التحف جمع
ينزله الذي الصامت االنتقام يف الكربى لذته يجد إنه ذلك: يف لودفيج إميل ويقول
زمنًا ظلوا الذين الرجال أولئك نفس فيه يجمع مؤتمر إىل يدعو حني الرأسمالية بالدول
معهم ويتبادل الطعام لتناول مائدته عىل يستبقيهم أن وبعد يحتقرونه، وهم طويًال
ضاحًكا يقهقه وهو فراشه إىل ينرصف صباًحا الخامسة الساعة حتى األنخاب رشاب

املضيف. بدور يقوم وهو ومقابلته لقاءه يفضلون خصومه أذكى إن ساخًرا.
اإلعجاب ذلك عن وعربَّ بستالني، املتحدة للواليات األسبق الرئيس روزفلت أعجب وقد

مرة. من أكثر
الحركة البطيئة املتثاقلة الشخصيات هذه أصحاب إن لودفيج: قول حد عىل ولكن
الدفني الحقد ذلك يحملون إنهم بهم؛ تلحق إساءة أي ينسوا أن يمكن ال للعزلة تميل التي

الفيل! به يتميز ما وهو يموت، ال الذي
من جميًال إليه أسدى قد الناس من أحًدا بأن األيام من يوم أي يف ستالني يشعر ولم
االنتقام. يحاول وأن إليه أساء من كل يذكر أن الطبيعي من كان ولذلك كان، نوع أي

أملانيا وضعت إذ الثانية؛ العاملية الحرب بعد حياته يف مجد أعظم عىل ستالني وحصل
إىل األوروبية الدول من عدد تحول كما حكمه، تحت برلني من جزء وضع كما الرشقية
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وجد وهكذا الوطني، إىل الثائر من نفسه ستالني تحول كما تماًما ثورة، دون الشيوعية
ينتزعه أن املجهول شبابه يف حاول الذي الثمر ذلك … شهيٍّا ناضًجا يده يف يسقط الثمر

… بالقوة مكانه من
من أصبح أن إىل ذلك بعد األمر به وانتهى … مرصف بمهاجمة حياته بدأ لقد

املصارف! أصحاب

والقدر ستالني (3-20)

تؤمن هل السؤال: هذا عليه يُلقي أن له خطر ستالني قابل عندما أنه لودفيج إميل وروى
بالقدر؟

وقال: قليًال فكر ثم الجد، من يشء السؤال هذا سمع عندما ستالني وجه عىل وبدا
سخيفة! فكرة إال هو وإن دائًما، مظلوم القدر إن بالقدر، أؤمن ال أنا كال،

مرات: عدة األملانية باللغة «القدر» كلمة كرر ثم الصماء، طريقته عىل وضحك
شيكسال! شيكسال!

إذ اإلغريق؛ حياة مع يتفق شيئًا القدر كان لقد الروسية: باللغة يقول واستطرد
فوق! من أمورهم لهم تنظم التي آلهتهم لهم كانت

السجن، دخلت إذ الحرجة؛ املواقف من مئات اجتزت ولكنك لودفيج: إميل له وقال
الصدفة قبيل من تعترب فهل … حروب يف واشرتكت الثورات، ونظمت املنفى، إىل وأُرسلت
مقعدك عىل يخلفك لم غريك أحًدا وأن الحرجة، املواقف هذه جميع من نجوت أنك املحضة

اآلن؟ حتى هذا
ولكن املحضة، الصدفة ليست إنها كال، طابعه: له واضح بصوت ستالني فأجاب
واحًدا حادثًا فإن ذلك ومع موتي، دون حالت التي هي وخارجية داخلية أسبابًا هناك
من يشء وفيه القانون، ضد فالقدر مكاني؛ إىل بغريي يجيء بأن كفيًال لكان يل وقع لو
اجتياز عىل ساعدتني أسبابًا هناك أن طبًعا به املسلم ومن به، أؤمن ال والسحر الغموض

الصدفة. بمحض يحدث أن يمكن ال ما وهذا … املخاطر
يف يدوي يزال ال القوية «القدر» كلمة صدى «وكان فيقول: لودفيج إميل ويستطرد
أترك وأنا وفكرت املكان، بها ألغادر تنظرني كانت التي العربة إىل صعدت عندما أذني
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الذي الفالح، ابن يف بالدهم منها18 وحكموا القيارصة فيها عاش التي القلعة تلك ورائي
«القدر» كلمة أحد يذكر عندما متحديًا ساخًرا يضحك اآلن وبات جورجيا والية من قدم

أمامه!»
ضوء كان التي القديمة املدافع من ا صفٍّ وجدت للكرملني الخارجية الساحة ويف
حرف منها مدفع كل فوهة عىل ورأيت شاحبة، ظالًال عليها يلقي بدأ قد الخافت الغروب

… الالمع19 بالذهب مطليٍّا بارًزا «ن»
من معه أحرضها التي املوت معدات عىل الصغري الفرنيس الضابط شارة كانت تلك
نتحدث «ملاذا لجيته: قال قد كان نابليون أن عندئٍذ وتذكرت روسيا، بها يغزو لكي بالده

القدر!» تُسريِّ التي هي هذا عرصنا يف السياسة إن أهمية؟! عليه ونعلق القدر عن

والنساء! ستالني (21)

تركت أن بعد ١٩١٧ عام يف األوىل زوجته وتوفيت ،١٩١٣ عام يف مرة ألول ستالني تزوج
… واحًدا ابنًا له

كان مرة ألول تزوج عندما ألنه وذلك «كاترين»؛ األوىل زوجته عن قليلة واملعلومات
املعروف ولكن عالقاته، أو تاريخه أو أحواله بتقيص أحد يهتم ال مغموًرا مجاهًدا يزال ال
ستالني كان فقد للغاية؛ تعسة كانت حياتهما لكن التعليم، قليلة شابة فتاة كانت أنها
من هاربًا يغادره حتى أياًما بيته يف يستقر يكن فلم البوليس، من دائمة بصفة مطارًدا
بداء كاترين ماتت حتى سنوات أربع زواجهما عىل تنقض فلم الظالم، جنح تحت جديد

الصدر.
ببعضمستشاريه األيام من يوم يف اجتمع ستالني أن ُروي فقد الثانية زوجته عن أما
االجتماع، يف جرت التي املناقشات بعض وسمعت االجتماع، هذا من طرًفا زوجته وشهدت

… ستالني لسياسة االنتقادات بعض املناقشة يف وأبدت
زوجته بيد أمسك ثم غاضبًا ووقف إياه، وانتقادها زوجته لتدخل ستالني وغضب

… زمالئه من مرأى عىل االجتماع حجرة من أخرجها حتى بقسوة وجذبها

الكرملني. يقصد 18
روسيا. عىل الفاشلة نابليون حملة مخلفات من فرنسية مدافع 19
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املناقشة. ليستأنف ذلك بعد إليهم وعاد
كيف أحد يسأل ولم حجرتها، يف ميتة الزوجة ُوِجدت الحادث هذا من أيام وبعد

ماتت.

األوىل زوجته وفاة من عامني بعد «نادزدا» هذه الثانية زوجته من تزوج قد ستالني وكان
«كاترين».

يف األوىل االشرتاكية الثورة يف اشرتكوا الذين ستالني زمالء من «نادزدا» والد وكان
أنها ويبدو بأقواله، وتستشهد والدها، بذكرى دائًما تعتز «نادزدا» وكانت ،١٩١٧ عام
السوفييتي الرسي البوليس بها يقوم التي األعمال من باستيائها مرة من أكثر رصحت

األوساط. بعض يف البوليس هذا عن الالذعة تعليقاتها وانترشت «األوجبيو»،
مع ذكرناه، الذي الحادث ظروف يف وفاتها خرب أُعلن ١٩٣٢ عام من نوفمرب ٨ ويف
الفجائية: وفاتها تعليل يف للناس وقيل املسارح. أحد يف بيومني ذلك قبل شوهدت أنها
فماتت إسعافها من بها املحيطون يتمكن ولم الدودية، للزائدة حاد بالتهاب أصيبت إنها

… الجراحة لها يجروا أو األطباء يحرض أن قبل
فقالت الخارج، إىل وترسبت روسيا يف املختلفة اإلشاعات انترشت نادزدا ماتت وملا
وقالت لزوجها، أُعدِّ قد كان طعاًما تناولت أن بعد بالسم ماتت قد نادزدا إن بعضها:
زوجها! ألمر تنفيذًا «ماتت» قد نادزدا إن تقول: ما عىل دليًال تقدم لم وإن أخرى إشاعات
خالل عمرها من والثالثني الحادية يف وهي نادزدا الشابة ستالني زوجة وتوفيت

قربها: عىل وضعها رخامة عىل ستالني كتب وقد الكوالك، أزمة

ماتت لقد
الحارة مشاعري آخر ماتت ومعها

البرشي الجنس لكل

بموسكو. فيتيش نوفود دير يف التكريم مظاهر بجميع نادزدا ودفنت
جثمان عىل بالصالة أمره أصدر فإنه للدين الشديد ستالني عداء من الرغم وعىل

العذراء. اسم يحمل دير يف بدفنها أمر كما الكنيسة، يف «نادزدا»
مكانته، له شخًصا أصاب إذا الفجائي املوت فإن األلسنة، يخرس لم كله ذلك ولكن
موضوع يصبح … ستالني عهد يف روسيا بها تحكم كانت التي بالطريقة يحكم بلد ويف

… الذعة كثرية تعليقات
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شديد ستالني أن لوحظ كاملة، عاًما عرش بستة نادزدا وفاة بعد أي: ١٩٤٨؛ عام ويف
ويقض يطارده بدأ قد نادزدا شبح إن عامئٍذ: به املتصلني بعض وقال والتفكري، الهم
ويدفعه الوقت، ذلك يف حياته يكتنف كان الذي الغامض الرس هو هذا وأن مضجعه، عليه
من نفسه يف يعتمل كان ما رغم بالهدوء متظاهًرا … الثالثة الزوجة «روزا» أحضان إىل

األسف. أو بالندم الشعور مصدرها لعل متضاربة عواطف

نعشها! يف «نادزدا» الثانية ستالني زوجة

حكايات وذاعت الكرملني، قرص يف منفرًدا وعاش العالم اعتزل زوجته ماتت وملا
الحكايات هذه من لكثري املضادة الدعايات وروجت وبذخه، إرسافه عن مختلفة

واإلشاعات.
ستالني، مقابلة وطلب روسيا كبري أمريكي مهندس زار أن ١٩٢٤ عام يف وحدث
وَقِبل الفنية، املسائل بعض يف ليستشريه أيام عدة ضيافته يف البقاء إىل ودعاه فاستقبله
وحدهما، الطعام يتناوالن وضيفه ستالني كان يوم ذات ويف الدعوة، األمريكي املهندس
طرف عىل ووضعتها الطعام أطباق أحرضت شابة خادمة ظهرت املائدة إىل جلسا وملا

العادة. جرت كما الطعام تقديم تتوىل أن دون انرصفت ثم املائدة
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الضيف، دهشة أثار مما لضيفه بنفسه الطعام يقدم وأخذ بنفسه ستالني وقام
الفتاة أحرضت إذ األمر؛ نفس تكرر املساء ويف األمر. حقيقة معرفة يحاول لم ولكنه
الطعام يقدم وبدأ أخرى مرة ستالني وقام خرجت، ثم املائدة طرف عند وتركته الطعام

لضيفه.
ضيفه إىل روسيا سيد التفت العشاء انتهاء بعد القهوة يرشبان االثنان بدأ وملا
عىل تقوم أن أبت ثم الطعام أحرضت التي الفتاة هذه رأيت هل له: وقال األمريكي

خدمتنا؟
نعم! الضيف: فأجاب

العادة! هذه تغري ال وهي سنوات ثالث عليها انقىض لقد يبتسم: وهو ستالني وقال
بنفسك ترى أنت وها نسمة، مليون ٢٠٠ يحكم الذي املطلق السيد إنني يقولون: إنهم
أوقات يف تشتغل الجامعة يف طالبة إنها … الفتاة لهذه صغري أمر إصدار عن عاجز أنني
بدعوى املائدة طرف عند ترتكها ثم الطعام أطباق بإحضار تكتفي وهي بالخدمة، الفراغ
مهما … كان رجل أي خدمة عىل تقوم أن مثقفة فتاة أي كرامة مع يتناسب ال مما أنه

مركزه! سما
… رأيها بصواب اقتنعت وقد

بعد عرف فقد الخاصة ستالني حياة عىل أسدل الذي الكثيف الستار من الرغم وعىل
ثالثة زوجة لنفسه يتخري أن من يمنعه لم الثانية زوجته «موت» عىل وأسفه حزنه أن ذلك
اشرتكوا الذين املواصالت وزراء ألحد شقيقة وكانت كاجانوفيتش»، «روزا اسمها كان

الوزارات. إحدى يف الحكم يف معه
ولون جميل، صوت ذات وأنها املرح، تحب أنها روزايل أو «روزا» عن ُعِرف وقد
الشئون يف تتدخل تكن ولم كلها، الدولة شواغل جانبها إىل ينىس ستالني وأن وردي،
قبلها من الثانية للزوجة حدث مما قاسيًا درًسا تعلمت قد كانت أنها يبدو إذ السياسية؛

… الناحية هذه من ستالني عىل تأثري أي لديها يكن لم فإنه ولذلك السياسة! بسبب
خط افتتاح حفلة يف ذلك وكان واحدة، مرة غري السيدة هذه موسكو الناسيف يَر ولم
كاجانوفيتش» «روزا بوصفها الحفلة هذه لشهود الدعوة إليها هت ُوجِّ وقد موسكو، «مرتو»

ستالني! زوجة أنها قط يذكر ولم املواصالت، وزير شقيقة
روزا من ا حقٍّ ستالني تزوج هل طويلة: مدة الناس تساؤل أثار مما هذا كان وقد
ستالني كان ما عززها وصداقة حب عالقة مجرد كانت بينهما العالقة أن أم كاجانوفيتش

الطروب؟ املرحة املرأة هذه عند نفسية راحة من به يشعر
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قال إذ موسكو؛ يف السابق أمريكا سفري سميث بيدل ولرت الحقيقة هذه إىل أشار وقد
إذا يعرفون ال أنفسهم «والروس ستالني: بحقيقة الناس جهل مدى عن معرضحديثه يف

ال.»20 أم ١٩٣٢ عام يف الثانية زوجته وفاة بعد أخرى مرة تزوج قد ستالني كان
بجميع الصلة وثيقة كاجانوفيتش — روزايل أو — روزا كانت فقد حال أي وعىل
من بها رزق التي «سفيتالنا» وابنته «فاسييل» ابنه حتى أرسته، وأفراد بستالني املتصلني
حل عىل ساعدته إذ خاص؛ بنوع «فاسييل» اكتساب من روزا تمكنت وقد الثانية، زوجته
وإرساعه النساء، وحب «الفودكا» الخمر رشب يف بإرسافه سببها قد كان شخصية مشاكل

القانوني. الحد عىل تزيد رسعة السيارات يقود وهو
بروزا ستالني عالقة بحقيقة يتعلق فيما الشائعات انتشار عىل ساعد ما أهم وكان
إنه إذ معها؛ يقيم ال كان أنه فقط، حب عالقة أم زواج عالقة هي وهل كاجانوفيتش،
كان «فيال» يف هي وضعها ولذلك وحده، يعيش أن موسكو يف إقامته أثناء يفضل كان
كلما «الفيال» تلك يف عليها يرتدد وكان موسكو، من القريبة «أوسوفا» بضواحي يملكها
بعد إليها يتجه أن يحب كان فقد مرسحية أو راقصة حفلة يشهد أن بعد وخاصة أراد،
غري وهي الليل، وجبة معها ويتناول السهرة بقية ليقيضمعها التمثيل أو الرقص انتهاء

املرسح. إىل الذهاب قبل يتناولها كان التي العشاء وجبة
القوقاز وخمر يدخنها، التي السجائر له فتعد املفاجئة لزياراته تستعد روزا وكانت
الغليون يدخل كان وإن السجاير، يفضل ستالني كان فقد غريه، عىل يفضله كان الذي

الجماهري. أمام أحيانًا
عدد بخالف منزلها يف روزا خدمة عىل يقوم والحشم الخدم من كبري عدد وكان
الرسي البوليس رجال عدد وكان حراستها، يتوىل كان الرسي البوليس رجال من آخر

لزيارتها. حرضستالني كلما طبًعا يتضاعف
من باسم يخاطبوه أن ستالني لهم سمح الذين القالئل األشخاص من روزا وكانت
وزير روزا شقيق نال كما «كوبا»، وهو غريه عىل يفضلها كان التي الخاصة أسمائه
وهو ستالني استعملها التي املستعارة األسماء من كوبا كان وقد االمتياز، نفس املواصالت
يعتز كان فإنه ولذلك للثورة؛ يمهد كان عندما الرويس القيرصي البوليس وجه من يهرب

باستعماله. به اتصاًال األخصاء ألوثق إال يسمح وال ويحبه االسم بهذا كثريًا

سميث. بيدل لولرت موسكو» يف سنوات «ثالث 20
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كاهنًا! منه تجعل أن أرادت التي ستالني أم

«جوزيف اسمه كان ستالني أقارب من رجل روسيا من هرب ١٩٤٩ عام ويف
ستالني عن بالحديث لسانه الرجل أطلق استكهلم ويف السويد، إىل ولجأ سفانيدز»،
غري زوجة كانت كاجانوفيتش روزا أن الرجل قاله ما بني من وكان الخاصة، وحياته

… آلخر آٍن من النساء تغيري يحب كان ستالني وأن لستالني، رشعية
يؤمنون بمثل القوقاز أهايل كسائر يؤمن الجيورجياني ستالني إن سفانيدز: وقال
يجب إنها أي للشمس؛ بالنسبة كالقمر للرجل بالنسبة تكون أن يجب املرأة أن وهو به،
ويتأثر حركتها، يف ويتبعها الشمس، من الضوء القمر يستمد كما السلطة منه تستمد أن
للمرأة! بالنسبة يشء كل يكون أن يجب الرجل إن أخرى: عبارة ويف … يشء كل يف بها

تدم لم كاجانوفيتش روزا الثالثة «بالزوجة» ستالني صلة أن إىل سفانيدز أشار وقد
السن، صغرية أخرى امرأة بحب علق قد كان ستالني قلب ألن ١٩٣٦؛ عام من أبعد إىل

روزا. سئم قد كان أنه كما
أهم من وكان كاجانوفيتش، روزا «بترسيح» باالكتفاء ستالني أشار املرة هذه ويف

التام. الصمت الحالة هذه مثل يف عليها تؤخذ التي الرشوط
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أحبها. التي الوحيدة وهي الثانية ستالني زوجة

سيدة الجديدة املحبوبة وكانت عمره، من والخمسني السابعة بلغ قد ذاك إذ ستالني كان
ستالني وكان راسكوفا»، «مارينا اسمها عمرها من والعرشين الخامسة يف السن صغرية
الروس الطيارين من فريق رأس عىل إليه قدمت عندما ١٩٣٣ عام يف مرة ألول رآها قد
نشأت قد راسكوفا مارينا وكانت القطب، إىل للوصول بمحاولة القيام اعتزموا قد كانوا
األسباب من كان ذلك ولعل ستالني، رأس مسقط من قريبة وهي أزوف، بحر منطقة يف

… قلبه إىل قربتها التي
قرص إىل فصحبها الفارع، وقوامها القوي، مارينا بجسم ستالني إعجاب واشتد
ينشغل لم طيبًا وقتًا معها وأمىض غريه، عىل يفضله كان الذي املصيف وهو «سوتيش»
املنطقة هذه سكان رآهما ما وكثريًا مارينا، إىل والتودد البحر يف النزهة بغري ستالني فيه
وجه عىل ارتسمت وقد «النرس» اسمه كان الذي الخاص ستالني قارب يستقالن وهما مًعا

… السعادة أمارات منهما كل
يؤثرها كان التي ستالني وابنة مارينا بني الصداقة نمت موسكو إىل ذلك بعد عاد وملا

… «سفيتالنا» واسمها أبنائه من غريه عىل
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وكان فوروشيلوف، املاريشال ستالني استدعى ١٩٣٧ عام من أبريل شهر أواخر ويف
الزواج هذا أن أخربه كما مارينا، من الزواج قرر بأنه وصارحه الوقت، ذلك يف رسه موضع

… أحد به يسمع أن يريد ال فإنه ولذلك — ستالني غري أي: — غريه أحًدا يهم ال
زواج حفل شهدوا الذين القالئل أحد كان أنه الهارب ستالني قريب سفانيدز وذكر
ومولوتوف، وفوروشيلوف بولجانني كذلك شهدوه الذين بني من كان وأنه الجديد، ستالني
انتدبا موظفان به يتصل وما العقد تسجيل من بالزواج الخاصة اإلدارية باإلجراءات وقام

الغرض. لهذا
رائق ستالني وكان ستالني، أصدقاء خاصة شهدها صغرية حفلة أقيمت املساء ويف
يروي أن «ميكويان» من طلب إنه حتى السعادة، أمارات عليه وبدت الحفلة تلك يف املزاج

… الفكاهية والقصص النكت بعض
«األسطوانات»، بعض وأداروا «فونوغراًفا» املحتفلون أحرض عندما ستالني وضحك
عىل ستالني يعرتض فلم مارينا مراقصة بعضهم وطلب نغماتها، عىل يرقصون وأخذوا

مرًحا. الجو وكان طلباتهم،
الوقت إن له: وقال اعرتضستالني املقام تناسب كلمة يلقي أن فوروشيلوف أراد وملا

خطب! إلقاء وقت ليس
وكذلك الخرب، وتكتموا زواجه عن أحدهم يتحدث فلم ستالني رغبة الجميع واحرتم
وبما املايض، بدروس استفادت قد نفسها مارينا وكانت إطالًقا، الصحف إليه ترش لم

ستالني. جانب إىل قط تظهر ولم عزلة يف فعاشت لغريها، حدث

ستالني تقابل عندما (22)

الزمن من فرتة موسكو يف أمريكا سفارة توىل الذي سميث، بيدل ولرت املسرت وصف
بالنجوم مليئة السماء وكانت وبارًدا، صافيًا الليل كان فقال: لستالني الخاصة مقابلته
السفارة سيارة وانطلقت مساءً، والنصف الثامنة الساعة إثر السفارة دار غادرُت عندما
أكثر إنه أقول: أن يمكنني الذي «األربات» إىل الجليد فوق مرسعًة األمريكي العلم تحمل
وأعضاء ستالني يسلكه الذي الطريق ألنه وذلك البوليس؛ برجال اكتظاًظا العالم شوارع
املحالت إن ويقال: الريف، يف منازلهم إىل الكرملني يف مكاتبهم من السيايس املكتب
بمنتهى الرسي البوليس يفتشها الشارع هذا جانبي عىل تقوم التي واملنازل التجارية
تحت ووضعه شخصيته من التأكد من بد ال زائر أو ضيف وكل والتدقيق، العناية
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كل عند أربعة إىل واثنان ياردة، مائة كل عند األقل عىل بوليس رجل ويوجد املراقبة،
تقاطع.

جميع فإن الكرملني» «امتيازات يسمونه بما تتمتع رسمية سيارة اقرتبت ما وإذا
وعندما تريد، الذي الطريق يف السري حق السيارة وتعطي خرضاء تنقلب املرور أضواء
البوليس ضابط السيارة أوقف للكرملني الغربي الحائط عند الدخول بوابة إىل وصلنا
داخل رسيعة نظرة يلقوا وأن املارين، شخصية من يتأكدوا أن عليهم إذ وأعوانه؛ الرسي

السيارة.
البوابة خارج انتظارنا يف واقفة وجدناها إرشاد سيارة السفارة سيارة وقادت
الداخيل، الكرملني فناء إىل وصلنا حتى باستمرار يدق التنبيه جرس أخذ بينما الرئيسية،
الحراس تحية وسط فمررنا شخصياتنا، من للتأكد نفسها البوابة عند أحد يستوقفنا ولم

الحراسة. بهم املنوط الرسي البوليس وضباط
عىل زرعت الذي الواسع الداخيل الشارع عرب البوابة من تنطلق وهي السيارة ومرت
كما السيايس، املكتب وأعضاء ستالني املاريشال مكاتب يضم الذي باملبنى األشجار جانبيه
األرثوذكس اإلغريق وبكنائس األعىل، السوفييتي املجلس وصالة الكرملني بمتحف مرت
املعروف. املكسور الكبري الجرس أسفله يف يوجد الذي الجرس وبربج البديعة، القديمة

للكرملني الرسمي الزي يف حاجبًا شاهدت امليضء الكرملني مدخل من اقرتبنا وملا
ضابط معه يقف وكان حمراء، مزركشة أرشطة واألكمام الياقة وعىل داكن، رمادي ولونه
عليه تبدو وكانت العسكرية، رتبته تميز التي الذهبية العالمات أكتافه فوق يحمل طويل
األزرق القصري وبنطلونه الداكن، الزيتوني اللون ذي بمعطفه الكاملة الجندية مظاهر
مثل حزامه يف يضع وكان األسود. الطويل الجلدي وحذائه الحمراء، الخطوط ذي القاتم

مسدًسا. الكرملني يف العسكريني جميع
بعض وذكر ودية بابتسامة الضابط هذا حياني السيارة باب الحاجب فتح وعندما

أتبعه. أن إيلَّ وأشار بالروسية، كلمات
وكان عاٍل، سقف ذات ضيقة طويلة ردهة يف ورسنا الثالث، الدور إىل مصعد وحملنا
ويقتيض فيها، منعطف كل عند الرسمي زيه يف الرسي البوليس من مسلح حارس يقف
بجلد ومبطن مغطى عاٍل مزدوج باب من املرور ستالني املاريشال جناح إىل الدخول
ضباط عدة يقف كان منها الثانية ويف متتالية، استقبال حجرات عىل ويفتح قاتم، أخرض
الرسمي، زيه يف الصلع كامل رجل عليه يجلس كان مكتب من قريبًا الرسي البوليس من

الوزراء. مجلس يف ستالني سكرتري أنه بعد فيما وعرفت الجنرال، شارة كتفيه وعىل

113



ستالني

كان اجتماع حجرة إىل بي أدخل ثم وصولنا، نبأ أبلغ حتى الحجرة هذه يف وتوقفنا
بوزارة املحبوب الشاب املوظف وبافلوف مولوتوف ومعه ستالني اآلخر طرفها يف يقف

وبوتسدام. ويالتا طهران يف الكبار21 للثالثة مرتجًما اشتغل والذي الخارجية
املائدة إىل ستالني لنا أشار ثم وبافلوف، مولوتوف وصافحت رسميٍّا ستالني وحياني
مارشايل صور عليها املعلق الحائط إىل وظهره يل مواجًها عليها وجلس عليها، لنجلس
يشرتك لم ولكنه ستالني، يمني إىل مولوتوف وجلس وكتزوف، سفروف العظيمني روسيا
وجلس النقاط، ببعض يذكره املارشال إىل أرسَّ عندما اثنتني أو مناسبة يف إال املناقشة يف
كل عبارات اختزال يف يدون كان بأن لكلينا بالرتجمة وقام وبيني، ستالني بني بافلوف

ممتازة. إنجليزيته وكانت متحدث، كل انتهاء بعد ن دوَّ ما برتجمة يقوم ثم متحدث
من رحلتي عن وباالستفسار املعتادة، الرسمية شبه بالتحية املحادثة ستالني وبدأ
متمتًعا يكون أن يف أمله عن معربًا ترومان22 الرئيس صحة عن والسؤال املتحدة، الواليات
يف والشعب للجيش جيًدا معروف أني وذكر الحرب يف اتحادنا إىل أشار ثم جيدة، بصحة

روسيا.
له قرأها الذي بافلوف إىل فسلمها الرئيسترومان، رسالة الفور عىل ذلك بعد فناولته
وملا إزاءها، وإحساسه شعوره منه أفهم ما يظهر أن دون ستالني إليها وأنصت بالروسية،
عجبي. أثار مما واحدة بكلمة عليها يعلق ولم رأسه ستالني هز قراءتها من بافلوف انتهى
له ترومان الرئيس دعوة إىل فأشار ستالني عاد حديثنا، انتهى عندما ساعتني وبعد
رضيبته، مني يقتيض السن ولكن املتحدة، الواليات أزور أن كثريًا أود كنت «لقد وقال:
الطعام، يف دقيًقا نظاًما ألتزم أني كما طويلة، ملسافات السفر عيلَّ يحرمون فأطبائي
الواحد عىل يجب إذ دعوته؛ تلبية أستطيع ال أنني وأخربه ترومان الرئيس إىل سأكتب
وإحساس لواجباته عظيم تقدير ذا روزفلت الرئيس كان لقد صحته. عىل يحافظ أن منا
حيٍّا يكون أن املحتمل من لكان ذلك فعل ولو صحته، يصن لم ولكنه بمسئولياته، عظيم

اليوم.» إىل
مع بقيت أنها موسكو يف األسبق إيطاليا سفري زوجة شريوتي مدام روت ولقد
إال ستالني رؤية فرصة لها تتح لم ذلك ومع سنوات، خمس من أكثر موسكو يف زوجها

ومالبساتها. ظروفها يف غريبة الواحدة املرة هذه وكانت واحدة! مرة

وترششل. ترومان»، «أو وروزفلت ستالني، الكبار: الثالثة 21
.١٩٤٦ عام يف املقابلة هذه تمت 22
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عرفتهم» «لقد بعنوان باريس يف أصدرته الذي كتابها يف شريوتي مدام روت وقد
فقالت: املقابلة هذه قصة

عنه، يتحدثون الناس كل كان ولقد ستالني، أرى لكي شوًقا أتحرق كنت لقد
لو موسكو يف سنوات أربع قضيت وقد وتمنيت صوره، تعلق كلها وموسكو
وزوجي أنا كنت يوم وذات ستالني… أرى لكي أغادرها أن قبل الفرصة يل تتاح
يقف سيارتنا بسائق إذا وفجأة موسكو، من القريبة الغابات إحدى يف نتنزه

وراءنا! ستالني إن يرتجف: وهو ويقول
وجهه، احتقن أن ارتباكه من بلغ فقد السائق؛ أمر من دهشة يف وكنت
قليل وبعد العاكسة، املرآة إىل بالتطلع فاكتفيت الوراء إىل أنظر أن أستطع ولم
خففترسعتها أنها يل وُخيِّل بنا، لحقت قد الكبرية السوداء ستالني سيارة كانت
نافذة من لينظر ينحني املعروف ستالني وجه وإذا والتفت بحذائنا، تسري وهي

… سيارتنا نحو السيارة
الصور. يف يبدو كما تماًما ستالني يل وبدا

االتحاد يف سنوات أربع خالل واحدة مرة ستالني رأيت ببساطة … وهكذا
السوفييتي.

يقول: الخاصة حياته يف ستالني عن كارنيجي وكتب

اإلمرباطوري القرص بقرب — لروسيا األعىل الحاكم بصفته — ستالني ويقطن
عاًما. وستني تسعة القيارصة فيه عاش الذي

اللوحات تزينها ضخمة حجرات يف يقيم أن أراد لو وسعه يف كان وقد
لكن القيارصة، فيه نام الذي الفراش يف وينام الثمني، والسجاد الخالدة الزيتية
يوًما يقطنها كان غرف أربع من صغرية شقة لسكنه اختار ستالني جوزيف

القيرص! خدم أحد
املائدة عىل إليه ويقدمه «الكريملني»، قرص مطبخ من فيأتيه طعامه أما
الحكومي! القرص موظفي من للمئات يقدمه الذي الطعام نفس وهو جندي،
قىضبعضسفراء وقد الغرباء، حرضة يف ويرتبك الظهور، يمقت وستالني …

مرة! عليه برصهم يقع أن بغري موسكو يف طويلة أعواًما العظمى الدول
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سرتاته نسيج اختيار يف خاص ذوق وله ملبسه، يف بالتأنق مولع لكنه
خمس أو أربع ويلكي ويندل املرحوم األمريكي املبعوث قابله وقد وألوانها،
سرتته كانت املرات إحدى ويف … مرة! من أكثر الثياب بنفس يره فلم مرات،

… المعني أسودين وحذاءاه اللون، قرنفيل وبنطلونه فاتحة، زرقاء
«إنها بالجواب: يكتفي حققها، التي املعجزات عىل الزائرون يهنئه وحني
الفطنة من جربوته برغم وهو … به» القيام نعتزم ما إىل بالقياس يشء ال
اإلنسان فضيلة «إن مرة: كتب وقد الخطأ، من معصوًما ليس أنه يدرك بحيث
يصلح أن عىل والقوة بأخطائه، ليعرتف الشجاعة له تكون أن هي الرئيسية

وقت!» أقرص يف األخطاء هذه
قاسية فظة أحيانًا تكون أساليبه لكن أغراضه، تحقيق إىل يصل وستالني
يرتك سوف الطاهي «هذا الروسية: الثورة أبو — لينني فيه قال لقد حتى …
الرويس الطاهي هذا يعد لم لو ولكن … الغليان؟» درجة حتى يسخن الطعام
كم نتصور أن وسعنا يف فهل النازيني، وأتباعه لهتلر الغليان درجة يف وجبة
تنهار أن قبل بأرواحهم التضحية من بد ال كان الحلفاء جنود من آخرين ألًفا

هتلر؟! قلعة
بنصيب ساهم روسيا ينقذ لكي — الطاغية — ستالني جوزيف أن ذلك
أن عساه كان فيما يفكر أن املرء ليفزع وإنه الديموقراطية، إنقاذ يف كبري

… وتضحياته األحمر ستالني جيش بطولة لوال — ويل لك — لنا يحدث

ستالني مع عشاء (23)

الدعوة كانت إذا صورتها هذه دعوة بطاقة يتلقى ستالني مائدة إىل يُْدَعى َمْن كل كان
العشاء: لتناول إال ضيوفه يدعو ال ستالني كان الغالب ويف للعشاء،

ستالني: املاريشال
… السيد: من يرجو

الكرملني عشاء يف باالشرتاك التفضل
… يوم مساء
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األحوال أغلب ويف األجانب، من ا جدٍّ محدود عدد غري الرشف بهذا يحظى يكن ولم
تتصل هامة شئون يف معه التحدث يهدف أجنبي، إىل العشاء دعوة وجه إذا ستالني كان

غريها. أو بالسياسة
عند يستعمل أن ستالني مائدة إىل يُْدَعى الذي األجنبي الضيف حق من يكن ولم
عىل االحتياط باب من هذا وكان السفراء، عدا فيما الخاصة، سيارته الكرملني إىل ذهابه

ستالني. حياة
مقر إىل تتجه الفاخرة الكرملني سيارات إحدى كانت للحفلة املحدد املوعد وقبيل
حارسان يظهر الساحة هذه مدخل وعند للقرص، الداخلية الساحة إىل رأًسا وتنقله الضيف
أريضفيرسع جرس عىل بحذائه أحدهما ويضغط السيارة، ويستوقفان سالحهما بكامل
األوراق فحص يتولوا لكي الحراس حجرة يف ينتظرون ممن ضباط أربعة الحال يف

سالمتها. من والتحقق بالضيف الخاصة
ستة يستوقفها الساحة تلك ويف أخرى، داخلية ساحة إىل ذلك بعد السيارة وتسري
… دقيًقا تفتيًشا السيارة وتفتيش األوراق فحص جديد من يعيدوا لكي آخرون ضباط
داخلية ساحات عدة واجتازت طريقها يف السيارة تحركت املرحلة هذه انتهت وإذا
تنقلها يف السيارة ويرافق الكرملني، قلعة بها تتميز التي األعمدة من عدد ظل يف أخرى

سلمها. عىل يقف ضابط أخرى إىل ساحة من
الزرقاء، املالبس يرتدي حاجب عنده يقف متواضع باب أمام السيارة تقف وأخريًا
الحاجب يتقدمه الضيف ويصعد األجانب، من ستالني ضيوف الستقبال مخصص وهو
عىل الحجاب يصطف طويل رواق يف االثنان ويسري املصعد، بواسطة الثاني الدور إىل
جميع تمثل زيتية صور بها وعلقت بالخشب، جدرانها كسيت قاعة إىل يصال حتى جانبيه

موسكو. أمراء بعض بينهم ومن … الوطنيني روسيا أبطال
الزان خشب من مصنوعة مائدة وراء «املاريشال» كسوة مرتديًا ستالني ويقف
هي: تقليدية بعبارة األجنبي ضيفه يحيي أن ستالني واعتاد باملرايا، غطيت وقد السميك

جوسبودين! داس فيديت راد
سيدي! يا … بلقائك ا جدٍّ سعيد إنني بالروسية: ومعناها

وبروتوكول ملراسيم طبًقا الجميع يجلس والرتحاب التحية مراسيم تنتهي أن وبعد
التقاليد! عريق ملكي قرص أي يف تتبع التي املراسيم عن دقة يقل ال

ويضع الجد، هيئة عليه تبدو الحجم، صغري رجل يقف أن اعتاد ستالني جانب وإىل
أجنبيٍّا. ضيًفا يقابل عندما ستالني يفارق ال وهو عينيه، عىل منظاًرا
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يف للضيف املرتجم ويقول الخاص، ستالني مرتجم «بافلوف» هو الرجل هذا وكان
برؤياك؟ ا جدٍّ سعيد ستالني مسرت إن صحيحة: إنجليزية لغة

أكثر ليستمع جلس املؤتمرات من مؤتمر يف اشرتك إذا أنه ستالني عن املعروف وكان
كان ستالني فإن املآدب يف أما … ا جدٍّ قليلة بمالحظات إال يتقدم ال بحيث يتكلم؛ مما

كالمه. كل له يرتجم حتى لبافلوف الفرصة تتيح ال درجة إىل الحديث يف يرسف
ولكنه الحجرة، يف ويتمىش ستالني ملكان املالصق مكانه أحيانًا يغادر بافلوف وكان
بعد وكلماته ستالني مالحظات إليه لينقل املناسب الوقت يف الضيف إىل يعود أن يلبث ما

منها! انتهى قد ستالني يكون أن
أراد إذا ستالني وكان النخب، ليرشب كأسه يرفع ستالني كان الطعام تناول وقبل
كأس له يُقدَّم بأن وأمر املألوفة املرشوبات جميع أمامه من أزاح ضيفه إكرام يف املبالغة

الخاص. مرشوبه من
وحدث لضيوفه، ستالني يقدمه كان الذي الرشاب حقيقة أحد يعرف لم اليوم وحتى
بمجرد املرشوبات أنواع لجميع بمعرفتهم يفاخرون كانوا ممن بريطانيٍّا سياسيٍّا أن مرة
تذوق قد كان إذا عما ستالني مع العشاء تناوله بعد ُسئل السيايس هذا أن حدث تذوقها،
إال ليس إنه فقال: الرشاب، هذا يكون عما ُسئل باإليجاب رد فلما الرسي، ستالني رشاب

«الجني»! بعض به ُمِزج املشهور «البورتو» نبيذ
ستالني! رشاب إنتاج عن عجز أنه ذلك مع اعرتف املشهور السيايس ولكن

الحرب، سنوات يف حتى األطعمة بأشهى الحافلة املوائد من ستالني مائدة وكانت
أطباق بعكس قليلة كانت الخرض أطباق أن كما «الكافيار»، من يوميٍّا تخلو ال وكانت

والبيض… اللحوم
املاء! من بدًال الشمبانيا كئوس يتناولون ستالني ضيوف كان وآخر طبق كل وبني
اللذيذ الطبق أرسار يعرفون وممن الجيد، الطعام أنواع يحبون ممن ترششل وكان
يل تقدم ماذا ترى فسأله: ستالني، مائدة عىل العشاء يتناول كان مرة ذات ويف الطعم،

الليلة؟
مفاجأة! لضيفه أعد إنه وقال: ستالني وابتسم

يأكل؟ لحم أي يعرف لم أنه اعرتف ولكنه لذيذ، الطبق بأن واعرتف ترششل وأكل
األرانب! لحم من طبًقا له قدم إنه وقال: أخرى مرة ستالني وابتسم
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يتوىل خاص خادم ستالني ضيوف من ضيف كل وراء يقف كان الطعام تناول وأثناء
بني من مائدته عىل الخدمة يتولون الذين يختار ستالني وكان منه، يصدر طلب كل تلبية
يتقنون كانوا ولكنهم … حسنًا بالءً فيها وأبلوا املعارك يف اشرتكوا الذين الجنود قدامى
وأشهرها. الفنادق أكرب يف يعملون الذين الخدم عن يختلفون وال حد، أبعد إىل عملهم

ساعة من أكثر ضيوفه مع يبقى كان بل الطعام، بعد املائدة يبارح أال ستالني واعتاد
املختلفة. األحاديث معهم يتبادل وهو

القهوة مع لضيوفه يقدم وكان الهامة، األحاديث مرحلة تبدأ القهوة تناول وبعد
كئوس يحملون وهم الخدم يقبل القهوة وبعد بامللح، املصنوعة الصغرية الفطائر أنواع

الرويس! القومي الرشاب بوصفها رشبها من مفر ال التي الفودكا
رئيس من إليهم تصدر إشارة انتظار يف الضيوف بقي والفودكا القهوة انتهت وإذا
أو أحدهم ستالني يستبقي وقد املائدة، ومغادرة القيام إىل يدعوهم لكي الترشيفات

ا. خاصٍّ حديثًا إليه يوجه لكي شاء، إذا بعضهم
تبدأ كانت التي الخاصة الليلية املحادثات هذه بأرسار قط أحد باح أن يحدث ولم

… األوىل الصباح ساعات حتى تستمر وقد العشاء، بعد عادًة
ما وإجراء السياسية، املشاكل ملعالجة الليل من الوقت هذا يفضل كان ستالني إن
اتخذها التي القرارات أخطر أن التأكيد وجه عىل عرف ولقد خاصة، مباحثات من يريد
وفجر الليل منتصف بني تمت التي الخاصة واملداوالت املباحثات وليدة جاءت حياته يف

التايل. اليوم

الثانية العاملية والحرب ستالني (24)

بها قام التي الواسعة التطهري وعمليات املذابح من ا هامٍّ شيئًا تعلَّم قد ستالني كان
يستغل أن رأى فقد ولذلك الناس؛ عقول عىل الرأي قوة تأثري مدى وأدرك تعلَّم لقد …
ورسام وموسيقي وشاعر كاتب كل من وطلب «اللينينية-الستالينية»، مبدأ خلود أسطورة
وتثبيتها وتأكيدها األسطورة هذه لنرش كلها جهوده يخصص أن السوفييتي االتحاد يف

املستمر. التكرار طريق عن الناس عقول يف
مدينة ١٥ عىل أيًضا اسمه أطلق كما روسيا، يف قمة أعىل عىل اسمه أطلق وهكذا
من النسخ ماليني وُطبعت والشوارع، املصانع من يُحىص ال عدد وعىل األقل، عىل روسية
تعلَّم كما «الستالينايت»، اسم روسيا يف اكتشف جديد معدن عىل وأطلق ومؤلفاته، كتبه
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عىل لستالني «شكًرا دروسهم: يبدءوا أن قبل صباح كل يقولوا أن مدارسهم يف األطفال
السعيدة!» الحياة هذه

الحرب نشبت عندما ١٩٣٩ عام حتى أثرها إعمال يف األسطورة هذه واستمرت
الجيش تمنع لم األسطورة هذه ولكن روسيا، مع اتفاقيته هتلر وعقد الثانية، العاملية
األملاني التحالف عىل عامان ينقيض أن قبل لروسيا الغربية الحدود اكتساح من األملاني

وليننجراد. موسكو ضواحي إىل وصلوا قد األملان كان شهور أربعة ويف الرويس،
الذين روسيا قواد من مئات اندحار الغزو هذا يف األملان نجاح أسباب من كان وقد
العام ذلك يف ولكن الفالحني، الجنود من رويس ماليني ٤ وتسليم ستالني يكرهون كانوا
بمائة ذلك قبل فعل كما ولروسيا، لستالني صادًقا حليًفا الشتاء وجاء الحظ تدخل أيًضا

مدحوًرا. القايس الشتاء نفس فرده موسكو نابليون غزا عندما عاًما وثالثني

األملاني! الرويس التحالف بمناسبة أملانيا خارجية وزير رينرتوب فون يصافح ستالني

وبدأ املاركسية، املبادئ وأهملت العاملية، الحرب خالل الشيوعية الدعاية وتغريت
بها. التمسك إىل الناس ويدعون بها وينادون القومية للوطنية الدعاية ينرشون املسئولون
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ألكسندر العظام: أسالفنا صور من الوحي «فلتستلهموا ذلك: يف ستالني وقال
كوتوزوف.» وميخائيل سريفوف، وألكسندر بوزارسكي، وديمرتي نفسكي،

شتاء خالل واألسلحة بالطائرات الجيوش إمداد يف األورال مصانع وبدأت
حمل عىل قادر كل فيه جنَّد لروسيا جيًشا ستالني خلق الشتاء ذلك ويف ،١٩٤١-١٩٤٢

الكرملني. من املعركة يقود وكان والنساء، الرجال من السالح
قال اإلمدادات، يطلبون الروس من حاميتها قواد وأخذ ستالينجراد حارصاألملان وملا
تعدهم فال اشتكوا ومهما صاحوا مهما فاسيليفسكي: الحرب أركان هيئة لرئيس ستالني
موسكو. حامية من واحدة بفصيلة إليهم تبعث وال االحتياطي، من جنود أي بإرسال

فسمع وجيزة، بفرتة الحرب تنتهي أن قبل للكرملني خاصة زيارة يف تيتو وكان
تيتو سمع التقدم، عن توقفت قد قواته كانت الذي مالينوفسكي املاريشال يوبخ ستالني
وتقول: نومك يف تغط إنك بل هناك! نائم إنك قائًال: مالينوفسكي يف يصيح وهو ستالني
لقد الدبابات، تقاتل كيف لعرفت مكانك يف جدتي كانت لو دبابات، فرق عندك ليس إنه

أقول؟! ما تفهم هل تتقدم، ألن الوقت حان
ذلك كلفه فقد … غاليًا كان الثمن ولكن برلني، نحو طريقها ستالني جيوش وشقت

قتيل! مليون ٨ نحو
ستالني أبدى روسيا من جزءًا يحتلون فيه األملان كان وقت ويف ،١٩٤٣ عام ويف
أظن له: يقول لترششل روزفلت وكتب وبريطانيا، أمريكا الحلفاء؛ مع للتفاهم استعداًدا

ستالني! مع التفاهم وسعي يف أن
السفارة دار يف ينزل أن روزفلت عىل ستالني ألح بطهران الثالثة األقطاب اجتماع ويف
االنتخابات عىل دولية رقابة فرض موضوع االجتماع ذلك يف ترششل وأثار الروسية،
ال وهم مستقل شعب البولنديني ألن ذلك؛ تنفيذ اإلمكان يف ليس ترششل: فقال البولندية،

باملرة! أحد انتخاباتهم يراقب أن يقبلون
العسكرية الفرق عدد كم ستالني: فتساءل ترششل، لسان عىل الفاتيكان ذكر وجاء

البابا؟ لدى التي
يخصهم، ال يشء يف يطمعون ال والروس ستالني إن يقول: بعد فيما ترششل وكتب

… أملانيا من جزء عىل يستولون قد أنهم ولو
وجزر ودارين آرثر ببورت يطالب ستالني أخذ حتى هذا عىل واحد عام يمر ولم
ضد الحرب دخل لو الجزر هذه عىل بالحصول تلقاه قد كان وعد مقابل وذلك كوريل،
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أخذه ما لروسيا أعيد أن هو أريد ما كل إن هذا: بكل يطالب وهو ستالني وقال اليابان.
بالدي! من اليابانيون

ا! جدٍّ معقول الكالم هذا أن يبدو هذا: عىل معلًقا روزفلت وقال

الكرملني قيارصة (25)

اتحاد يف العليا السياسة عىل يرشف الذي السيايس» «املكتب أن هي السائدة الفكرة كانت
جسم الواقع يف ولكنه … العود صلب األعضاء، متناسق جسم السوفييتية الجمهوريات

… واملنافسات الداخلية باالنقسامات مملوء
الجيش ضباط كبار من وهو توكايف، جريجوري الرويس الكولونيل يقول هكذا

روسيا. من فروا الذين الرويس
عام يف السيايس املكتب هذا أنشئ منذ إنه فيقول: الكبري الرويس الضابط ويستطرد
يبرت أن دون خمس بسنوات املحددة القانونية مدته استكمل أن مطلًقا يحدث لم ،١٩١٧
كانت حني عىل نفسها، الحرب مدة هذا حدث لقد بل عضو، من أكثر أو أعضائه من عضو

هو. كما تركه وقتئذ تقتيض الظروف
«حرس أو القديم» «الحرس أفراد من يتكون سيايس مكتب أول املكتب هذا كان وقد

ستالني. إال النهاية يف الحرس هذا أفراد من يبق ولم … عليه يطلق كان كما لينني»
وكرستينسكي وبوخارين وكامنيف وتروتسكي زينوفييف وهم: األعضاء باقي أما
الزعيم! مع خالفهم هو واحد لسبب — بدوره كل — برتًا املكتب من برتوا فقد وغريهم

يف رأسه مسقط من وُجلهم الجهاد، يف وزمالءه أنصاره مكانهم ستالني عنيَّ وقد
آالف ضحيتها يروح دموية ومجازر مذابح مرة كل يقتيضيف التغيري هذا وكان القوقاز،

األشخاص.

وراءه، ويقفون يعاونونه الرجال من حفنة الكرملني يف حوله من ستالني جمع وهكذا
األحداث. تكييف يف معه ويشرتكون

… السيايس املكتب أعضاء هم الكرملني رجال أبرز وكان
الذي مولوتوف» ميخايلوفيتش «ياستيالف هو السيايس املكتب أعضاء أبرز وكان

السوفييتي. االتحاد وزراء مجلس لرئيس األول والنائب الخارجية وزير مقعد شغل
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حي. لكائن أقيم تمثال أكرب صاحب … ستالني

وانتهى الشيوعي، للحزب باالنضمام ١٩٠٦ سنة السياسية حياته مولوتوف بدأ وقد
السيايس املكتب يف عضًوا ُعنيِّ ثم األعىل، السوفييت مجلس يف عضًوا أصبح أن إىل األمر به

.١٩٢٦ سنة
نفسه لينني كان وربما السياسة، رجال عن منظره يف يكون ما أبعد مولوتوف ويبدو

ملولوتوف. صورة رسم من أصدق — الشيوعية نبي —
عضًوا مولوتوف يُعنيِّ أن حياته يف لينني عىل يقرتح مرة ستالني جاء أن حدث فقد

األعىل. السوفييت مجلس يف
مولوتوف؟! باستنكار: لينني وسأل

هو ثم الحزب، إىل انضموا الذين أوائل من كان لقد مولوتوف، نعم ستالني: وقال
… برافدا جريدة مؤسيس من

يصلح مولوتوف أن إيلَّ يخيل ولكن هذا، كل أعرف … نعم … نعم لينني: وقاطعه
أرشيف! موظف يكون أن بهيئته

.١٩٣٩ سنة روسيا لخارجية وزيًرا … لينني رأي يف األرشيف موظف أصبح ولقد
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برييا. مولوتوف.

بولجانني. ميكويان.

سنة أغسطس يف االعتداء عدم ميثاق أملانيا مع ع وقَّ الذي هو مولوتوف كان وقد
وقد النتيجة وكانت العالقات، ليحسن ١٩٤١ سنة أملانيا إىل سافر الذي هو وكان ،١٩٣٩
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التفت لهتلر، ومقابلته مولوتوف زيارة انتهت أن بعد لسانه: عىل جورنج املاريشال رواها
روسيا»! بغزو نرسع أن يجب أننا «يظهر وقال: — هتلر أي: — الفوهرر إىل

— للخارجية كوزير عمله عىل عالوة — األخرية الحرب خالل مولوتوف توىل وقد
الدبابات. إنتاج برنامج عىل اإلرشاف مهمة

بيدل «ولرت الجنرال روى وقد أعماقه، من يضحك واحدة مرة مولوتوف شوهد ولقد
أثناء حدث أنه فذكر املرة، هذه قصة موسكو يف السابق املتحدة الواليات سفري سميث»
لهم تكريًما عشاء حفلة أقيمت أن موسكو يف الكربى األربع الدول خارجية وزراء اجتماع
يتبادالن وبيفن مولوتوف جلس العشاء بعد الصالون من ركن ويف األمريكية، السفارة يف

… الساخرة النكت
وإذا فالتفت غريبة، عالية قهقهة صوت سميث بيدل الجنرال السفري سمع وفجأة
لينني عن نكتة روى بيفن أن وظهر السبب، يتقىص السفري وأرسع مولوتوف، مصدرها
يرتجمها أن الوزيرين بني األحاديث ينقل كان الذي تريانوفسكي» «الرفيق ورفضاملرتجم
هنا نحن … سيدي غضبًا: ينتفض وصوته باإلنجليزية بيفن للمسرت وقال الروسية، إىل

لينني! عن نكتًا نروي ال روسيا يف
يروي أن املرتجم من فطلب شيئًا هناك أن مولوتوف وأحس … وتلعثم بيفن وأحرج
من علنًا العالم سمعها التي الوحيدة … املرتفعة القهقهة هذه كانت سمعها وملا القصة،

مولوتوف.
ماكسيجليانوفيتشمالنكوف». «جيورجي الرفيق الكرملنيهو يف الثالث الرجل وكان
الوزراء. رئيس نائب منصب السيايس— املكتب أعضاء كمعظم — أيًضا يشغل وكان
الحزب سكرتارية وتوىل ،١٩٤٦ سنة من السيايس املكتب يف عضًوا مالنكوف وُعنيِّ

ستالني. املاريشال يشغله كان الذي املنصب نفس وهو الشيوعي،
العمل عىل دربه الذي هو ستالني وكان لستالني، ا خاصٍّ سكرتريًا مالنكوف كان وقد

املناصب. أخطر يف ووضعه وشجعه، بنفسه،
… ستالني حياة وتاريخ حياته تاريخ يف كبرية شبه أوجه وثمة

املناصب. نفس تقريبًا شغل وكالهما جورجيا، من كالهما كان فقد
«برييا» اسم وكان برييا»، بافلوفيتش «الفرنتي هو الكرملني يف الرابع الرجل وكان
الداخلية، وزير أيًضا وكان البوليسالرسي، مدير كان «برييا» ألن مكان؛ كل يف الذعر يلقي

السوفييتي. االتحاد أنحاء كل يف األمن عن املسئول السيايس املكتب وعضو
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املكتب يف عضًوا تعيينه أيد الذي ستالني إىل الكرملني رجال أقرب من «برييا» وكان
«ماريشال رتبة ومنحه األعىل، السوفييت مجلس يف عضًوا وجعله ،١٩٤٦ سنة السيايس

السوفييتي». االتحاد
الجاسوسية شبكة فرأس روسيا، يف الذرة عن املسئول الرجل هو «برييا» وكان

الذرة. موارد عىل املرشفة والهيئة الخارجي، العالم يف الذرة أرسار ملعرفة املخصصة

جلس التي الخطرة القمة نفس يجلسعىل «برييا» إن يقولون: موسكو الناسيف كل وكان
وتحقق مثرية، ظروف يف منهما كل اختفى وقد و«يزهوف»، «ياجودا» ذلك قبل عليها

الناس. به تنبأ ما يقينًا
بولجانني». ألكسندروفيتش «نيكوال هو الكرملني يف الخامس الرجل وكان

الحرب. أيام املسلحة للقوات وزيًرا «بولجانني» كان وقد
عضًوا أصبح ١٩٤٨ سنة ويف ،١٩٤٦ سنة احتياطيٍّا عضًوا السيايس املكتب ودخل

املكتب. يف أصيًال

للحزب). عرش السادس املؤتمر (يف وكالينني فوروشيلوف يتوسط ستالني

يظهر الذي السيايس املكتب أعضاء من — تقريبًا — الوحيد هو «بولجانني» وكان
موسكو. يف الديبلوماسية الحفالت يف
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وكانوا كاجانوفيتش»، موسييفيتش «الزار هو الكرملني يف السادس الرجل وكان
برع «كاجانوفيتش» ألن ذلك الحديدي»؛ «القوميسري السوفييتي االتحاد يف عليه يطلقون
أمًرا حزم إىل يحتاج إصالح كل أصبح حتى العالم، يف نظري لها ليس براعة التنظيم يف

أحذية! صانع الثورة قبل كان الذي «كاجانوفيتش» بإرسال ستالني يعالجه
ذلك «اليهودي»؛ اسم: فهو «كاجانوفيتش» عىل يطلقونه كانوا الذي الثاني االسم أما

السيايس. املكتب أعضاء بني من الوحيد اليهودي كان «كاجانوفيتش» ألن
يتوىل وكان أندرييف»، أندريفيتش «أندريه هو الكرملني يف السابع الرجل وكان

الرويس. االقتصاد يف الفقري العمود تعترب التي الجماعية املزارع عىل اإلرشاف
خروشيشيف». «نيكيتا هو الثامن الكرملني رجل وكان

يشغل وكان كوزيجني»، نيكوالييفيتش «أليكس هو الكرملني يف التاسع الرجل وكان
السوفييتي. االتحاد مالية وزير منصب الوقت نفس يف

مواليد من وميكويان ميكويان»، إيفانوفيتش «أناستاس هو العارش الرجل وكان
الخارجية. التجارة وزير منصب يشغل وكان أرمينيا،

فورشيلوف». أفريموفيتش «كليمنتي املاريشال هو عرش الحادي والرجل
«نيكوالي هو السيايس املكتب يف عرش الثاني والرجل الكرملني رجال آخر وكان
السوفييت مجلس رئيس بوصفه روسيا يف الدولة رئيس وكان شفرنيك»، ميخايلوفيتش

األعىل.
جماعة أو فرد أي ضد اإلجراءات اتخاذ يف السلطة كامل هؤالء من عضو لكل وكان

وبرييا. ستالني عىل خاصة بصفة القول هذا وينطبق … السوفييتي االتحاد داخل
ولم كلها، روسيا يف اإلرهاب حكم حركة تدير التي د» ف. «م. يرأسهيئة برييا وكان
بستالني لعالقته بمركزه يدين كان إذ أصدقائه؛ أخلص كان بل فقط، ستالني نائب يكن
يعارض األعضاء من عضو يكاد فما السيايس، املكتب داخل الخاص حارسه بوصفه

برييا. أمام لوجه وجًها نفسه يجد حتى ستالني
أصدقاء من بوصفه ميكويان هو برييا ستالني بمحور اتصاًال األعضاء أقرب وكان

… األصيل وطنه أبناء ومن أيًضا ستالني
املكتب يف العليا السلطة تتكون كانت وميكويان وبرييا ستالني الثالثة: هؤالء ومن
تخلصوا فلما زدانوف، خطر هو الثالثية السلطة هذه يتهدد خطر أكرب وكان السيايس،

الصعداء! تنفسوا منه
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… وخروشيشيف فورشيلوف املكتب يف الثالثة األقطاب سياسة يؤيد من أكرب وكان
من إليهم يقدم ما تذيل التي التوقيعات بقراءة يبدءون الذين األعضاء طراز من وكانا

يناقشوا. أو يقرءوا أن دون عوا وقَّ ستالني توقيع وجدوا فإذا وثائق،
يشغل ١٩٣٠ عام إىل ١٩٢٢ عام من ظل أنه إىل ترجع فكانت مولوتوف قوة أما
منصب ١٩٤٠ إىل ١٩٣٠ عام من يشغل كان أنه كما املركزية، اللجنة سكرتري منصب

الشعب. وزراء مجلس رئيس
واملعروف … نفسه ستالني منصب بعد السوفييتي االتحاد يف منصب أكرب تبوأ وهكذا

… العليا املناصب هذه إىل رفعه الذي هو ستالني أن

األطباء قضية (26)

املجازر تلك نوع من كبرية دموية مجزرة يف يفكر كان األخري عامه يف ستالني أن يبدو
و١٩٣٩. ١٩٣٥ عامي بني وقعت التي

إن وقيل: الكرملني، أطباء كبار بعض إىل االتهام وجه ١٩٥٣ عام مستهل ففي
وأللكسندر زادنوف ألندريا السم دسوا قد األطباء هؤالء أن «اكتشفوا» قد املسئولني

طبيعيٍّا. موتًا ماتا قد بأنهما ذلك قبل سائًدا االعتقاد وكان شريباكوف،
يدبرون كانوا بأنهم «اعرتفوا» أن التهمة هذه إليهم وجهت الذين األطباء لبث وما

وقواده. الجيش ماريشاالت كبار لبعض املفعول البطيء السم بدس أخرى جرائم
هذه مثل يف املعتاد بالنداء مصحوبة األطباء مؤامرة عن الستار إزاحة وكانت
واملدمرين، الجواسيسواملخربني من الشديد والحذر الحيطة اتخاذ وهورضورة الظروف؛
برييا الفرينتي بقيادة الداخيل األمن عىل املحافظة عن املسئولة القوات إىل االتهام وجه كما
يف فشلت كما األطباء، هؤالء لتآمر ضحية راحوا الذين حياة حماية يف فشلت قد بأنها

مؤامراتهم. اكتشاف
والخطأ». والغباوة والتساهل اإلهمال «مرض عن وقتئٍذ الحديث وكثر

معادية بهيئات اتصاالت لها وإن الناس، يتصور مما نطاًقا أوسع املؤامرة إن وقيل:
هذه تشجيع عىل يعمل كان االستعمارية الدول من عدًدا وإن السوفييتي، االتحاد خارج
ونرشته السوفييتية تاس وكالة نقلته الذي الرسمي البالغ يف جاء كما ويمولها، املؤامرة
الخارج يف املؤامرة شجعت التي الهيئات أن ١٩٥٣ سنة يناير ١٣ يوم يف برافدا جريدة
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يف األخرى التخريب وأعمال واإلرهاب املدى الواسع التجسس نرش …» عىل: تعمل كانت
السوفييتي.» االتحاد بينها من كثرية بالد

عمالء أنهم ثبت املؤامرة يف اشرتكوا الذين األطباء من ثالثة أن كذلك البالغ وذكر
الربيطانية. للمخابرات

عاجلت املنية أن إال عليهم، والقضاء األطباء هؤالء ملحاكمة تجري االستعدادات وكانت
ستالني سقط (١٩٥٣ يناير ١٣) اكتشافها نبأ إذاعة من شهرين من أقل ففي ستالني؛
اثنني أن عرف فقد ذلك ومع مارس١٩٥٣)، و٢ ١ (ليلة املخ يف بنزيف مصابًا فراشه عىل
عرف طبيبًا، عرش اثني عن يقل عددهم يكن ولم التهمة إليهم وجهت الذين األطباء من

تعذيب. من لقياه ما بسبب السجن يف توفيا قد منهم اثنني أن
خطابه يف خروشيشيف الرفيق هو األطباء» «قضية قصة علينا يقص من وخري

يقول: فهو … السابق زعيمه به فضح الذي املشهور

املزعومة. املتآمرين األطباء قضية نتذكر دعونا واآلن
من القضية عليه أقيمت ما فكل … ما قضية هناك تكن لم أنه الواقع
أو تأثرت أنها املحتمل من كان التي تيماسول الدكتورة ترصيح هو أسانيد
رسمية غري بصفة تتعاون كانت أنها املحتمل «ومن ما شخص من أمًرا تلقت
األطباء أن فيها تزعم لستالني رسالة تكتب بأن الرسي» البوليس إدارة مع

عالجه. يف صحيحة غري وسائل يطبقون كانوا
يستنتج ستالني جعل الذي الدليل هو وحده الخطاب هذا كان وهكذا
بالقبض أوامره أصدر ثم ومن السوفييتي، االتحاد يف متآمرين أطباء وجود
بنفسه وأصدر البارزين، األخصائيني السوفييتي االتحاد أطباء من جماعة عىل
املقبوض األشخاص استجواب وطريقة املوضوع لتحقيق الالزمة التوجيهات

عليهم.
يكبل أن يجب فينوجرادوف األكاديمي إن نفسه: ستالني قال وكذلك
املؤتمر هذا يف الحارضين بني ومن يرضب. أن يجب آخر شخًصا وإن باألغالل،
لم إذا بقسوة: له ستالني قال الذي إيجناتييف الرفيق السابق الدولة أمن وزير

عنقك! عن رأسك فستفصل األطباء من اعرتافات عىل تحصل
تعليماته، إليه وأصدر املحقق القايض شخصيٍّا ستالني استدعى كذلك

التحقيق. يف تتبع أن يجب التي الوسائل له ورشح
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… أخرى مرة ارضب ثم وارضب ارضب بسيطة: الوسائل هذه وكانت
السيايس املكتب أعضاء نحن تلقينا قصرية بفرتة األطباء القبضعىل وبعد
هذه توزيع وبعد بجرائمهم، األطباء «اعرتافات» عىل تشتمل محارض عدة
عساه كان ماذا الصغرية! كالقطط عميان إنكم ستالني: لنا قال علينا املحارض
األعداء؟! تميزون كيف تعرفون ال ألنكم البالد تضيع سوف لوالي؟ يحدث

الحقائق معرفة عن شخص أي معه يعجز بشكل القضية عرضت ولقد
الذين بأولئك االتصال املستحيل من كان كما التحقيق، عليها يُبنى التي
القضية تلك بأن نشعر كنا ولكننا منهم. الحقائق ملعرفة بجرائمهم «اعرتفوا»
قد فهم شخصيٍّا، الرجال هؤالء بعض نعرف كنا أننا ذلك الشكوك؛ تكتنفها

األحيان. بعض يف عالجنا تولوا
ملفقة كانت أنها لنا تبني ستالني موت بعد «القضية» هذه درسنا وعندما

الياء. إىل األلف من
األطباء حظ حسن ومن ستالني. تلفيق من كانت الشائنة «القضية» هذه إن
الذي النحو عىل «القضية» إنهاء من يمكنه الذي الوقت له يتسع لم ستالني أن

الحياة. قيد عىل األطباء هؤالء زال ما السبب ولهذا يرتئيه، كان
كانوا التي األماكن نفس يف يعملون وهم اعتبارهم جميًعا إليهم رد وقد
كما الحكومة، رجال فيهم بما األفراد كبار ويعالجون قبل، من فيها يعملون
من يفعلون كانوا مثلما بأمانة واجبهم ويؤدون الكاملة، بثقتنا يتمتعون أنهم

قبل.

ستالني وفاة (27)

لستالني، كانت التي املطلقة السلطة هذه مثل يده يف حاكم جمع أن التاريخ يف يحدث لم
«قيرص». أم «خان» كان سواء

األرض، ربع شملت حتى روسيا إمرباطورية فمد األكرب بطرس من أعظم كان لقد
… األرضية الكرة باقي إىل ظلها امتد كما

… «إنجيًال» كلمته كانت
قانونًا! رغبته وكانت
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العظيم» و«األب الكبري» و«األخ و«العم» يُقهر» ال «َمْن يعتربونه: الكثريون كان
و«املعلم». و«القائد»

السوفييت: الشعراء أحد فيه وقال

… الناس جميع زعيم
الحياة إىل املخلوقات يدعو الذي

األرض! ويوقظ

لسائر يقع ما له وقع املخلوقات بني آخر مخلوًقا يكون أن يعدو ال كان ذلك مع ولكنه
عام من مارس ٥ الخميس يوم مساء من العارشة الساعة فقبيل العادية، املخلوقات
ستالني أو يقهر»، ال «الذي كوبا باسم املشهور نوفيتش، فيساريو جوزيف تويف ١٩٥٣

الصلب». «رجل
العالم يعرف ولم والغموض، والرس الظالم يكتنفها حياته، مثل وفاته وكانت
املحيطون له يقدمه أن أراد ما إال الهامة التاريخية املناسبة هذه يف حتى الخارجي

معلومات. من بستالني
بإغماء ستالني أصيب أن للوفاة السابق األحد يوم مساء يف حدث أنه العالم عرف
من اليرسى الجهة يف شديد نزيف االنفجار أعقب وقد رشايينه، من رشيان انفجار نتيجة
… النطق فقد أنه كما اليمنى وساقه اليمنى يده حركة شلت أن ذلك نتيجة من وكان املخ،
من تسعة ومعه الصحة وزير رأسهم وعىل السوفييتي، االتحاد يف األطباء أكرب وُدعي
همسة كل وأحصيت شديدة، رقابة جميًعا عليهم ُفرضت وقد املريض، لعالج األخصائيني

تشاورهم. أثناء همساتهم من
يراقب كان الصحة وزير أن كما اآلخر، منهم واحد كل يراقب أطباء تسعة هناك كان
للعالم. يُعلن ذلك كل وكان الوزير، تراقبان كانتا والحكومة املركزية اللجنة أن كما األطباء،

… واألطباء املقربون إال به يعلم فلم ساعة ٤٨ مدة العظيم الرس وُكتم
كله العالم عىل األخبار أذيعت تماًما الثامنة الساعة عند األربعاء، يوم صبيحة ويف
ثم هادئة، حزينة موسيقى تلتها التي الكرملني أجراس صوت موسكو راديو ردد أن بعد

فقال: بطيء بصوت املذيع تكلم

اتحاد وزراء ومجلس السوفييتي باالتحاد الشيوعي للحزب املركزية اللجنة إن
بالحزب أليم مصاب من حل ما يعلنان السوفييتية االشرتاكية الجمهوريات
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حدث إذ ستالني، ف. ج. بالرفيق ألم الذي الخطري املرض خرب وهو والشعب؛
حيوية أجزاء عىل أثَّر بنزيف ستالني الرفيق أصيب أن مارس ١-٢ ليلة خالل

مخه. من
الحزب أن يف ثقتهما عن ليعربان الوزراء ومجلس املركزية اللجنة إن
االتحاد أعظم الظروف هذه يف سيظهرون السوفييتي الشعب أفراد وجميع

والحذر. املعنوية الروح وسمو واالئتالف

به: وجاء العرشة، ستالني جوزيف أطباء أصدره ثاٍن بالغ ذلك وتبع

تحسني مستهدفة للعالج الرضورية اإلجراءات مارس و٣ ٢ يومي يف اتخذت
… الدموية والدورة املضطرب التنفس

ستالني ف. ج. حالة كانت مارس ٤ يوم صباح من الثانية الساعة ويف
وهو ١٢٠ والنبض … الدقيقة يف ٣٦٠٠ فالتنفس … خطرية تزال ال الصحية

باملرة. منتظم غري

موسكو أهل ساورت حتى ساعات عدة روسيا يف الصباح صحف صدور وتعطل
أكشاك أمام ويقفون يجتمعون وأخذوا واملخاوف، الشكوك العمل إىل طريقهم يف وهم
الصحف وصلت بقليل الثامنة الساعة وبعد ويستفرسون، يتساءلون وهم الصحف بيع
العالم أنحاء يف الناس باقي مثل يعلمون الروس وبدأ التافهة، بالتفاصيل مألى وكلها
األعوام خالل علموا مما أكثر موته فراش عىل وهو ستالني عن خاصة دقيقة تفاصيل كله

فيها. حكم التي والعرشين التسعة
الثالثة يبلغ الذي املريض مع جهوده أقىص يبذل الطب كان الكرملني داخل ويف
«الجلوكوز» وحقن األوكسجني، وقناع البنسلني، األطباء واستعمل عمره، من والسبعني
طريقة ومنها العالج يف قديمة وسائل استعملوا لقد بل للتقوية، و«الكافيني» للتغذية،

أوردته! بعض من الدم يمتص لكي وضعوه الذي الدود
آخر: بالغ وصدر

واستمر خطرية، ستالني حالة ظلت املاضية ساعة والعرشين األربع خالل يف
واملريض الدموية، الدورة وعىل التنفس، وعىل األعصاب، عىل فأثَّر املخ النزيفيف

للوعي. تام وفقدان … غيبوبة حالة يف
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متساقطة، وثلوج داكنة إىلسحب مارسالصافية سماء من فانقلب فجأة الجو وتغري
كانت التي األمكنة وحول الصوت مكربات حول روسيا أنحاء كل يف الناسيجتمعون وأخذ
وكانوا الكرملني، بوابات أمام الناس من كبري عدد تجمع موسكو ويف النرشات، فيها تعلق
جميًعا ارتدوا وقد املتساقطة الثلوج من وابل تحت يقفون وهم الربد شدة من يرتجفون

… الثقيلة املالبس
… وجوههم عىل باديًا الشديد الحزن كان

… يتحدثوا أن أرادوا إذا الهمسات يتبادلون وكانوا
… كثريين عيون من الدموع وانسابت

… بالبكاء ينشج بعضهم وكان
بها: جاء وقد الثالثة، الطبية النرشة صدرت ساعة عرشة أربع وبعد

وعند ستالني، جوزيف حالة ساءت النهار من األول والجزء األربعاء ليلة خالل
الساعة ويف … انهيار إىل تشري عالمات بعض بدت الصباح هذا الثامنة الساعة

… خطري ثاٍن انهيار حدث والنصف عرشة الحادية

الصلوات إقامة إىل أتباعهم جميع وامللل األديان مختلف من الدين رجال رؤساء ودعا
هللا! وجود ينكر كان رجل عىل بالشفاء هللا يمن حتى

تُحىصعليهم حركاتهم وكانت … بجهودهم القيام يف الكرملني داخل األطباء واستمر
بناه الذي العالم ذلك يف معروًفا فنٍّا الطب» بمساعدة «القتل كان فقد دقة، بكل وتُراقب
ثانية كل يف يطرأ وما األخرية زعيمهم لحظات تسجيل إىل يسعون خلفاؤه وكان ستالني،

… عناية بكل منها
عاًما، ٣٢ ذاك إذ سنه وكان فاسييل، ابنه بينهم وكان للحضور، األرسة» «أفراد وُدعي
٣٠ سنها وكان «سفتالنا» ابنته كذلك وجاءت الجوية، القوات قائد وظيفة يشغل وكان
كاجانوفيتش. الزار القديم زميله شقيقة روزا الثالثة ستالني زوجة أحد يذكر ولم عاًما،
… وأبناءه وأصدقاءه وأقاربه أهله يودع لكي يستيقظمطلًقا املحترضلم الرجل ولكن

… بارئها إىل روحه صعدت الليلة تلك من ٥٠ والدقيقة التاسعة الساعة ويف
التايل: الرسمي البالغ صدر ساعات ست وبعد

معلم الحكيم، الزعيم لينني، رسالة حامل املوهوب الرفيق قلب الدق عن توقف
ستالني. نوفيتش فيساريو جوزيف … السوفييتي والشعب الشيوعي الحزب
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واألصدقاء. األعزاء الرفقاء أيها
هما الحزب صفوف بني الوطيد واالئتالف بالصلب الشبيهة الوحدة إن

وصالبته. لقوته األسايس الرشط
كما املتكتلة الصلبة الحزب وحدة حراسة عىل نقوم أن هي مهمتنا إن
الرتدد وال املهادنة عدم … العالية السياسية اليقظة … عيوننا حبات تحرس
للحزب واجب أعظم إن … الخارج أو الداخل يف سواء األعداء ضد الرصاع يف
للقيادة وحدة وأعظم … الصحيحة املستمرة الزعامة ضمان هو والحكومة

… الذعر أو الفوىض من نوع أي وقوع ومنع
املنترصة. العظيمة وستالني ولينني وأنجلز ماركس تعاليم فلتحي

االشرتاكي! القوي وطننا فليحي
البطل! السوفييتي شعبنا فليحي

مبارشة بنفسه توىل الذي ترتياكوف، الصحة وزير فإن غريبة: حوادث ذلك وأعقبت
فيها مات التي الليلة نفس ويف أثًرا. يرتك أن دون اختفى األخري، مرضه يف ستالني عالج
وهو الخاص، ستالني سكرتارية رئيس بوسكريبيشيف الجنرال كذلك اختفى ستالني

التطهري. بعمليات إليه يعهد كان الذي

نعشه. يف ستالني

العسكرية موسكو دائرة يف الجوية القوة قائد وكان فاسييل، ستالني، ابن وتخلف
ذلك. بعد يشء عنه يُسمع ولم والده، جنازة يف االشرتاك عن

134



ستالني

الجنرال وهو موسكو يف الكرملني حامية قائد أيًضا اختفى هؤالء جانب وإىل
منطقة وقائد سينيلوف، الجنرال نفسها: موسكو مدينة حامية قائد وكذلك سبريودوتوف،

أرتميف. الجنرال العسكرية: موسكو
رجال يعلن أن قبل دقائق وعرش ساعات ست ستالني موت عىل مىض قد وكان
عرص يف النبأ، إعالن يف التأخري هذا أن شك وال للعالم، النبأ هذا فيه واملسئولون الكرملني
ملما وقوعه، من واحدة ثانية بعد منه أهمية أقل هو وما بل النبأ، هذا مثل فيه يعلن
قد أنه إما عنه أُعلن الذي املوت هذا إن البعض: قال لقد بل … والشكوك التساؤل يثري
عىل يطلع كان من كل فإن مضبوًطا! كان له ُحدِّد الذي الوقت أن وإما أوانه، يف جاء
وراء تسري واملوت الحياة قوانني أن يستنتج كان وتطوره املرض عن املتتابعة البالغات

… آخر مكان أي يف سريها عن يختلف بشكل الكرملني أسوار

ستالني خالفة (28)

تايمز النيويورك جريدة مراسل بوظيفة يقوم كان الذي سالسبوري هاريسون وصف
فيه: قال دقيًقا وصًفا وفاته وأثر ستالني وفاة يوم موسكو وصف روسيا، يف األمريكية
مدينة قلب يف عادي غري يشء أي ثمة يكن لم اليوم ذلك من صباًحا الخامسة الساعة حتى
وحول املرور إشارات عند ساهر العادي والبوليس عادية، الشوارع يف فالحركة موسكو؛
أكثر تكن لم ولكنها الباردة مارس ليايل من انقضت التي الليلة وكانت الكرملني، أركان
جرت كما الشوارع من أزيل قد كله الثلج كان الفجر وعند موسكو، يف املعتاد من برودة

العادة.
بورج يف املوجودة الساحة يف الفخمة الذهبية العقارب أعلنت وعندما اآلن ولكن
أرساب مكان كل من املدينة عىل تتدفق بدأت لقد يظهر، التغري بدأ السادسة، سباسكي
الكوبري وعرب لوبيانكا، تالل ومن العريض، جوركي شارع من … اللوري سيارات من
اللوري سيارات أرساب كانت األطراف جميع من املوسكوفا، نهر فوق الضخم الحجري

املدينة. يف الرئيسية امليادين عىل تتدفق
ذات مالبسهم يف الرسي البوليس جنود كان الخرضاء اللوريات هذه مقاعد وعىل
األمن بوزارة الخاصة القوات إنها سيارة، يف ٢٢ كل يجلسون واألحمر األزرق اللونني
تتدفق السيارات وظلت موسكو، ضواحي من قريبًا تقع التي معسكراتها من آتية الداخيل
هذه بدأت فلما «انقالب»، إزاء أنني األمر أول إيلَّ خيل حتى املدينة شوارع وتخرتق بكثرة

يل. الحقيقة اتضحت مراكزها تأخذ القوات
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ومن حياتي، يف رأيتها التي العسكرية الحركات أذكى من حركة هو أراه ما إن
جميع يف أماكنها تأخذ الداخيل األمن قوات بدأت الساعة عقارب دقة ففي أيًضا؛ أخطرها
بحيث تقف كانت فقد لها التابعة السيارات أما املدينة، قلب إىل املؤدية الرئيسية الشوارع
منافذ إغالق تحكم متاريس كأنها متتابعة حلقات ويف الجانبية، الشوارع كل مداخل تسد

تماًما. الجانبية الشوارع هذه
برقياتنا أرسلنا أن بعد جوركي شارع إىل صباًحا التاسعة الساعة يف عدت وعندما
عند املعسكرة األمن قوات جانب فإىل آخر؛ تغريًا وجدت ستالني وفاة بنبأ الخارج إىل
أسمع وكنت الدبابات، من طوابري ظهرت كلها الطرقات عىل تسيطر بحيث النوايص
كل كانت أيًضا، املدينة قلب إىل متجهة القريبة الشوارع يف تزحف أخرى دبابات صوت

الداخيل. األمن لوزارة تابعة والدبابات والسيارات القوات
النظامي. الجيش لقوات تابعة واحدة كتيبة هناك تكن لم

األمن قوات رأيت ما كثريًا ألنني ربما األمر، أول نظري يلفت لم كله هذا بأن وأعرتف
ألنني وربما نوفمرب، ٧ ويوم مايو أول كيوم االحتفال؛ أيام خالل يف الشوارع تمأل الداخيل
الزراعية الطرق طول عىل القوات هذه فيها تقيم التي الضخمة املعسكرات رأيت ما كثريًا
الخاصة؛ املناسبة هذه يف الداخيل األمن قوات تظهر أن يف غرابة أجد ولم بموسكو، املحيطة
يتم سوف التي الساعات خالل والنظام األمن عىل املحافظة هي حال أية عىل فمهمتها

ستالني. جثمان نقل فيها
قد الطرق بعض أن أدرك جعلتني واألوتوبيسات السيارات عدد قلة أن من وبالرغم
ما ألرى فيه أسري وأن األحمر، امليدان أدخل أن ممكنًا يزال ما كان أنه إال بالفعل، أغلقت

هنالك.
خروج انتظار يف سباسكي، بوابة عند تجمهروا قد الناس من ألفني حوايل هناك كان

موسكو. يف ما تجمهًرا فيها أرى مرة أول هذه كانت ستالني، جثمان
األمر أول امليدان أغلقت األحمر، امليدان الداخيل األمن قوات بعض دخلت قليل وبعد
من وتدفعهم تدريجيٍّا املتجمهرين الناس تُجيل بدأت ثم الناس، من مزيد يدخل ال حتى

الثورة. متحف ناحية من امليدان مدخل إىل سباسكي بوابة حول
وامليادين بل وحده، األحمر امليدان تخيل أن تريد ال األمن قوات أن واضًحا كان
وقد بأكمله، موسكو قلب تخيل أي: األوبرا، وميدان مانزيتي، ميدان أيًضا: به املتصلة

أيًضا. كلها موسكو مدينة عزلت قد الداخيل األمن قوات أن ذلك بعد اكتشفت
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كتف إىل كتًفا يقفون الذين الجنود وحلقات والدبابات، اللوريات صفوف فبواسطة
… إليها أو منها خروج أو دخول أي وامتنع كلها، موسكو مداخل القوات هذه أغلقت

أن يستطيع مخلوق أي يكن لم ١٩٥٣ مارس ٦ صباح من العارشة الساعة ويف
الداخيل. األمن وزارة من بإذن إال موسكو من يخرج أو يدخل

أستطيع ما أجد ولم األحمر امليدان من الناس مع خرجت قد كنت األثناء هذه ويف
القائم حجرة يف للمراقبة مركًزا واتخذت مرتوبول فندق إىل فعدت الشارع، يف أفعله أن
ومن امليدان، عىل تطل كبرية نافذة ولها الثالث، الدور يف وهي املكسيك، مفوضية بأعمال

موسكو. قلب من الناس إجالء عملية راقبت النافذة
النشاط كان غريب، صمت املدينة عىل خيم الحركة، من امليادين هذه خلت وعندما
امليدان، من أراه وكنت للنبالء، مىضناديًا فيما كان الذي األعمدة بهو ينحرصأمام الوحيد
واألزهار، الرايات ينصبون األعمدة بهو مبنى عند العمال كان بوشكني شارع ناصية وعند

املبنى. من طابقني تغطي لستالني ا جدٍّ ضخمة صورة ويعلقون

األخري! الوداع السيد! ستالني

سوداء، زيس سيارات ثالث خلفها اللون زرقاء عادية نقل سيارة امليدان يف وظهرت
وأخرجوا الجنود من عدد وتقدم الباب أمام النقل سيارة ووقفت األحمر، امليدان من جاءت
نفس يف يرقد لكي املبنى، إىل به ودخلوا ستالني، جوزيف جثة يضم شك ال تابوتًا منها

محيني. أمامه من الناس يمر لكي … قبل من لينني فيه رقد الذي املكان
رجال كبار أن واضًحا كان األعمدة، بهو مبنى عىل تتدفق الليموزين سيارات وبدأت

ستالني. لتحية جاءوا قد الدولة
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موسكو، إىل الناسوصلت اآلالفمن بمئات قطاراتمحملة إن تقول: إشاعة وسمعت
من ألتأكد الطريق إىل ونزلت موته، بعد ستالني لرؤية مكان كل من يتدفقون الناس وأن

… الحديد السكة محطات إىل الوصول وحاولت ذلك،
متتالية حلقات يف األمن قوات أحسب؛ مما أكثف املدينة عىل املرضوب الحصار إن

… الخارج ومن الداخل من تماًما املدينة تعزل أطرافها، حتى املدينة قلب من
الضخمة القوات هذه رأيت أن وبعد املخيم، صمته يف األحمر امليدان إىل عدت وعندما
هل األمن. قوات املدينة؟ عىل تسيطر التي هذه قوات أي مرة: رأيسألول تدق الفكرة بدأت
كال، املدينة؟ تدخل أن أخرى قوات أي تستطيع هل كال. املدينة؟ يف أخرى قوات أي هناك
وراء ومرتاًسا شارًعا شارًعا القوات هذه تقاتل بأن أو األمن، قوات من خاص بإذن إال
مسيطرة األمن قوات وتبقى كلها، املدينة ستدمر إنها تنفع؛ لن الجوية؟ والقوات مرتاس.

فيها. اسرتاتيجية نقطة وكل طريق كل عىل
ال وهم األمن، قوات من بإذن جاءوا اآلن فيه يجلسون الذين الكرملني؟ عن وماذا
يعرفون كانوا سواء القوات هذه أرسى الواقع يف إنهم منها. بإذن إال الخروج يستطيعون
واالنقالبات الثورات يف بخربتهم الكرملني رجال مثل ورجال يعرفونه، ال أم اآلن ذلك
كانت لقد وحقيقته، املوقف بعنارص ملمني غري يكونوا أن يمكن ال األهلية والحرب

فرًضا. نفسها تفرض قوية، واضحة، الحقيقة
اسمه خارقة قدرة ذو قاٍس قوي لرجل إنها الحكومة؛ من فرًعا ليست األمن قوات إن
التي هي برييا ودبابات برييا وسيارات برييا قوات كانت ولقد برييا، بافلوفتس الفرنتي
الوقت نفس يف موسكو مدينة عىل واستولت العجيبة، العسكرية املناورات بهذه قامت

… املذهولني املواطنني عىل ستالني وفاة نبأ يعلن موسكو راديو فيه كان الذي
عىل برييا استوىل وإذا ونعومتها، الساعة دقة يف موسكو عىل يده برييا وضع لقد

كلها. روسيا عىل األمر واقع يف استوىل فقد موسكو
كان وحاكمها، روسيا سيد هو برييا كان مارس ٩ عرص حتى مارس ٦ فجر فمنذ
خروشيشيف وال مالينكوف ال تحديه، عىل يجرس آخر فرد أي هناك يكن لم األعىل، هو

نفسه! الجيش وال مولوتوف، وال
نفسه يعلن أن فيها حكم التي ساعة» «خمسوسبعني ال خالل يف يستطيع برييا كان
حدد وبتأجيلها بالذات، اللحظة هذه يف رضبته يوجه لم ولكنه لستالني، وخليفة دكتاتوًرا

مصريه.
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مصريها تقرر قد لوبيكا يف ١٩٥٣ سنة امليالد عيد ليلة باإلعدام انتهت التي الحياة إن
سلطته. استخدام يف برييا فشل عندما مارس يف األيام تلك منذ

أي أن درجة إىل كامًال بارًعا، ناعًما برييا نفذه الذي القوة» «استعراض كان لقد
خضع أو تماًما، برييا يف وثق إذا إال هدوء يف أنفاسه يلتقط أن يمكن ال ذلك ملح شخص

املطلقة. لسلطته
إىل جنبًا األحمر امليدان يف برييا وقف لينني بجوار ستالني رقد عندما التايل اليوم ويف

ومولوتوف. مالينكوف مع جنب
تياًرا ثمة أن إيلَّ ُخيِّل برييا إىل أستمع الشاحبة مارس شمس تحت وقفت وعندما

قوته. يف املطلقة ثقته من ينبع خطبته يف خفيٍّا
برييا مسرت نربات «كانت أقول: تايمز النيويورك إىل برقيتي يف أرسلت الليلة تلك ويف

ملحوظة.» ثقة عن تنم بالذات
أقوى كان البوليس إن فيقول: — برييا أهمية موضًحا — سالسبوري يضيف ثم
والجيش والحزب الدولة فروع جميع يف تمتد جذوره كانت كلها، الدولة يف فردي جهاز
يف الذري واإلنتاج الذرية األبحاث عن املسئول هو برييا أن ذلك من واألهم السواء، عىل

روسيا.
التي الجهود أدار الذي وهو الذرية، القنبلة إدارة عىل أرشف الذي الرجل هو كان

… الهيدروجينية القنبلة تفجري إىل بقليل عليه القبض بعد أدت

يتظاهروا أن ستالني وفاة أعقبت التي الفرتة يف رأوا الزعماء من وغريه برييا ولكن
األمور مقاليد بتسليم ستالني إرادة يحرتموا وأن االتحاد، أو الوحدة عىل التام بحرصهم
املؤتمر عقد منذ خليفته ليكون نفسه ستالني اختيار عليه وقع الذي الرجل وهو ملالنكوف،

العام. السيايس التقرير لوضع املؤتمر ذلك يف مالنكوف انتخب فقد عرش، التاسع
بأسباب معتذًرا اللجان رئاسة عن ستالني وفاة قبل حتى تنحى قد مولوتوف كان

ستالني. اختفاء حالة يف الرئاسة عن اعتذر أنه كما وصحته، بسنه تتصل
دون للحزب ا عامٍّ سكرتريًا عينه الذي هو نفسه مالنكوف كان فقد خروشيشيف أما

ذلك. عىل اعرتاًضا يلقى أن
االتجاه هذا يحارب وحده وقف فقد ولذلك الخاصة؛ أطماعه له كانت فقد برييا وأما

الرئاسة. مجلس أعضاء أحد لدى يبدو كان ميل كل حارب أن له سبق كما الجماعي
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مالنكوف. وخليفته: تلميذه مع ستالني

وذلك الدهشة؛ من بيشء االختيار هذا قوبل ستالني ليخلف مالنكوف اختري وعندما
يف ماٍض له يكن ولم الحزب، أفراد من عادي فرد أنه عىل إليه ينظرون كانوا الناس ألن

… القائد صفات من الكثري تنقصه وكانت االشرتاكية، الثورة
باختيار يوص لم وملاذا ليخلفه؟ مالنكوف عىل ستالني اختيار وقع ملاذا ولكن
وذهب ذلك يف األقوال تضاربت لقد لخالفته؟ الطبيعي املرشح كان الذي … مولوتوف
سنه، وتقدم صحته بسبب ستالني خالفة عن اعتذر الذي هو مولوتوف أن إىل البعض
وابنته. ابنه برعاية مولوتوف يختص أن آثر الذي هو ستالني إن بل اآلخر: البعض وقال
عىل تدل املظاهر وجميع مالنكوف، رأسهم وعىل وفاته، بعد ستالني خلفاء تقدم وقد
وقد الراحل للزعيم ومولوتوف وبرييا مالنكوف تأبني الصحف ونرشت التامة، وحدتهم
خطبته يف مولوتوف أن ولوحظ ولينني، وأنجلز ماركس الشيوعية: أنبياء بني اسمه خلدوا
يف ستالني وزميل املوهوب لينني «تلميذ ب نعته فقد برييا أما مالنكوف، إىل باملرة يرش لم

السالح».
التي لينني ثورة يف قط يشرتك لم مالنكوف أن هو الجميع يعرفه الذي الواقع ولكن

تلتها. التي األهلية الحرب يف أو ،١٩١٧ عام يف نشبت
العالم. أنحاء يف توطيده وإمكان السالم عن يتحدث مالنكوف وبدأ

أعلن وقد عليه، الحداد انتهاء أعلن أن ستالني موت من أيام أربعة بعد فجأة وحدث
منذ ينظروا أن الناس من وطلب رضيحه، إغالق من فقط دقائق سبع بعد الحداد انتهاء

… الخلف إىل ال األمام إىل اآلن
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الثانية! للمرة … يموت ستالني (29)

من مصنوعة كبرية خزانة أمام فوًرا نفسك فتجد درجات بضع تنزل أن إال عليك ليس
أغلق وقد فرتاه البللوري، تابوته يف النائم لينني إىل وتنظر الخالدين، وترى األخرض، الرخام
جسمه، جانب إىل اسرتخاء يف اليمنى يده وترك صدره، عىل اليرسى يده ووضع عينيه،
إنه ابتسامة، وجهه عىل بدت وقد األحمر، املخمل من وسادة عىل الكبري رأسه ويسرتيح

.١٩٢٤ عام منذ هناك ينام
الضوء نفس ظالل ويف تماًما، األول يماثل آخر تابوت ويف منه خطوتني بعد وعىل
بها أنعم التي األوسمة بجميع صدره حيل وقد العسكري، زيه مرتٍد وهو ستالني ينام
نومه عىل ينقِض لم أنه الحال يف إليه الناظر ويدرك الحياة، لون وجهه عىل يزال وال عليه،
… وزعيمه زميله استغراق نومه يف مستغرًقا ليس وأنه األول، نوم عىل انقضت التي املدة
لينني! بها يستمتع التي األبدية بالراحة يستمتع أن يستحق ال السبب، لهذا ربما وأنه،

عليهم انقضت أن بعد ودهشة وسكون صمت يف مًعا اثنني كل بهما، الزائرون ويمر
الرضيح، هذا لدخول انتظاًرا املثلج، موسكو جو يف األحمر، امليدان يف وقوف وهم الساعات
يف منهم حاجة أشد اليوم الزائرين إن الشيوعي؛ العالم يف املقدسة الوحيدة البقعة وهو

البللورين. التابوتني ملس وإىل وستالني، لينني املعبودين: ملشاهدة آخر يوم أي
تضم التي العالية األسوار ووراء وستالني، لينني رضيح من مرت ثالثمائة بُعد وعىل
يف القيارصة وقوة عظمة فيها تتجىل كانت التي القديمة العرش صالة ويف الكرملني،
يف مرة وألول السوفييتي،23 االتحاد يف الشيوعي للحزب العرشون املؤتمر يجتمع املايض،
اسم: املايض يف عليه أطلقوا طاملا الذي الزعيم ذلك وأعضاؤه املؤتمر هذا ينبذ التاريخ
الدور وأعضاؤه املؤتمر ويعكس يُقهر، ال والذي والحكيم، الشعوب، ووالد السالم، صقر

االثنني. من تابوت كل يف منهما كل مومياء رأينا اللذين االثنني من كل به قام الذي
يوم وهو ،١٩٥٣ عام من مارس ٥ منذ مرة وألول ويكرب، ينمو لينني شبح إن
بدءوا لقد وفضله؛ جهوده ينكرون وورثته خلفاؤه بدأ ستالني وفاة خرب مرة ألول أعلن
ثالثني خالل عاشوا قد الناس أن ويعرتفون أخطاءه، ويفضحون دكتاتوريته، يستنكرون

الفرد. تقديس إلنكار حان قد الوقت أن وأعلنوا األكاذيب، من خضم يف عاًما

.١٩٥٦ فرباير ١٤ 23
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إصدار من املايض يف الستالينية بفضائل أشادوا طاملا الذين هؤالء تمكن وهكذا
عىل العجيبة املقدرة تلك ذلك يف يساعدهم القوة، بنفس وزيفها أخطائها ضد الحكم

النسيان.
كانت التي التاريخية األهمية نفس العرشين الشيوعي للمؤتمر سيكون أنه والواقع
ما قرار التخاذ أقطابها يجتمع كان عندما املسيحية تاريخ يف الكربى الدينية للمؤتمرات
ولم بالدين، يؤمنون ال ممن الشيوعي املؤتمر يف اشرتكوا الذين أن إال الدينية، العقائد يمس
ولبعض«املراقبني» عضًوا، ١٦٤٥ عددهم بلغ الذين ألعضائه إال املؤتمر إىل بالدخول يسمح
الصيني، وشوتني الفرنيس، توريز مثل: أخرى دول من وفدوا الذين املخلصني الشيوعيني

البولندي. وبريوت املجري، وراكوزي
مجموع من ٪٥ نحو أي: رويس، ماليني سبعة يمثلون ١٦٤٥ ال األعضاء وهؤالء
خالصة إنهم الشيوعي؛ الحزب عضوية بطاقة يحملون ممن السوفييتي، االتحاد سكان
يصدروا أن وعليهم املؤتمرات، يف الحاسمة القرارات يواجهون وهم الرويس، الشعب

القرارات. بهذه إليهم تديل وهي للرئاسة تأييدهم
موسكو، إىل السوفييتي االتحاد جمهوريات جميع من عضًوا ١٦٤٥ ال وفد لقد
عندما لينني، عهد يف البطولة يذكرون ممن السن يف املتقدمني بعض بينهم من وكان
املذهب أقطاب بني للنضال مرسًحا املؤتمرات هذه وكانت املؤتمر، تلو يعقد املؤتمر كان
تتخلل وكانت وزينوفييف، وبوخارين تروتسكي أمثال: من وفالسفته وعلمائه الشيوعي
ولفائف «البيب» من املتصاعد املتكاثف الدخان وسط املختلف والخطب السخرية النضال

التبغ.
املؤتمرات إال يشهدوا لم الثالثني عن سنهم يقل ممن األعضاء من األكرب العدد أن إال
الشيوعية، «بوذا» يرأسها كان التي املؤتمرات وهي و١٩٥٢، ١٩٣٩ عامي بني ُعقدت التي
والتمجيد، والقوة واألبهة العظمة مظاهر وسط الرئاسة منصة عىل كهنته بني فيرتبع
الساطعة األنوار نفس ظالل ويف النظام، نفس يف لهم اجتماع آخر ليذكرون وإنهم
أكتوبر ٥ يوم يف ذلك كان فلقد … العرش قاعة نفس ويف «النجف»، نفس من املنبعثة
اآلخر، تلو واحًدا الدقيق النظام بنفس يدخلون الزعماء شهدوا عندما ١٩٥٢ عام من
ثم برييا، ثم بولجانني، ثم فورشيلوف، ثم مالنكوف، ثم مولوتوف، يتبعه ستالني فرأوا
هم هؤالء كوسيجوين، ثم ميكويان، ثم أندرييف، ثم خروشيشيف، ثم كاجانوفيتش،
ثم لهم، صفقوا ثم اآللهة، دخل عندما األعضاء وقام الرئاسة، منصة يعتلون الذين اآللهة

فجلسوا. عادوا

142



ستالني

يف استقروا ثم ،١٩٥٦ عام يف القاعة دخلوا ١٦٤٥ ال العرشين املؤتمر أعضاء ولكن
املديدة، وقامته الالمعة، بصلعته خروشيشيف يظهر كاد ما أنه «برافدا» وروت أماكنهم،
أذنه إىل يصل له نهاية ال الذي التصفيق كاد وما بالتصفيق، تتحرك أيديهم كادت وما
تماًما! مثلنا وأنتم سواء! كلنا … هنا تظنون؟ ماذا تقفون؟ ملاذا خروشيشيف: صاح حتى
أسوار اجتياز وقبل القاعة من انرصافهم بعد األعضاء وسع يف كان املؤتمر هذا بعد
وضع وقد عادية، نظرة املغلقة ستالني مكتب قاعة نافذة إىل ينظروا أن العالية الكرملني
يجرؤ منهم الواحد يكن لم املاضية االجتماعات يف أنه حني يف جيبه، يف يده منهم يشاء من

مفتوحة. أم مغلقة كانت سواء النافذة؛ هذه إىل بنظره يتطلع أن عىل

العهد مخازي فيها استعرض ساعات، سبع التاريخي خروشيشيف خطاب واستغرق
ستالني، صورة يمحو أن حاول أو خروشيشيف ومحا الفولجا. أبناء ببالغة «الستاليني»
األول، وأستاذها الشيوعية نبي لينني شبح من صورة يرسم أن حاول أو مكانها رسم كما
الصغرية الغرف يف جانبه إىل تعيش وهي كروبسكايا ناديجدا حياته «رفيقة» جانبه وإىل

وجنيف. وزيوريخ وميونيخ لندن يف
إليهم ُخيِّل ،١٩٥٦ فرباير ١٤ الثالثاء مساء يف املؤتمر من األعضاء خرج عندما وأخريًا
يف متضاربة مختلفة عواطف هناك وكانت يجهلونه، كانوا تاريخ من صفحات قلبوا أنهم
مرة: قال إذ الخطاب؛ من مواضع عدة يف زجرهم قد كان خروشيشيف فإن صدورهم؛
وكفاكم الرسمية، السيارات يف تنتقلون ال، أو نعم كلمة أجل من أراكم أن أريد ال إنني

القيادة! وتعلموا مثيل اعملوا للسائقني، استغالًال
ما وقال: مرحة نظرة عليهم وألقى عينيه، عن الحديدي اإلطار ذي منظاره نزع ثم

املرة؟! هذه يل تصفقون أراكم ال يل

يف تتنفس كانت مما أحسن املؤتمر بعد تتنفس أخذت ستالني خنقها التي روسيا إن
املايض!

السلطة، تسلم إىل يسعى إنما خروشيشيف أن الوقت ذلك منذ واضًحا كان ولكن
إىل احتاج قد ستالني كان وإذا ستالني، عرش إىل يصل حتى حثيثة بخطى يسري وأنه
يحتج لم خروشيشيف نيكيتا فإن منافسيه، ويقيضعىل حكمه يوطد حتى عاًما عرشين

سنوات! أربع من أكثر إىل
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وأن ستالني، صورة األذهان من يمحو أن غرضه يحقق لكي خروشيشيف عىل وكان
ويمحو اسمه، حول انترشت التي األسطورة ويبدد حقيقته، عن ويكشف تمثاله، يحطم

ستالني! رأس بها طوقوا الذين أحد نفسه هو كان التي الهالة تلك

ستالني؟! وبعد … (30)

بوجود يوحي ما مطلًقا السيايس الجو يف يكن لم ١٩٥٧ يوليو شهر من األول النصف يف
الحزب رئيس خروشيشيف رحلة بتأجيل الناس فوجئ ولكن روسيا، يف داخلية أزمة
الجوي االستعراض بإلغاء أيًضا فوجئوا كما لتشيكوسلوفاكيا، الوزراء رئيس وبولجانني
زعماء وأخذ ملشاهدته، األخرى الدول من كثريًا دعت قد موسكو حكومة كانت الذي الكبري

موسكو. إىل السوفييتي االتحاد أنحاء جميع من هدوء ويف تباًعا يفدون الشيوعية
عادي، غري الجتماع ُدعيت قد الشيوعي للحزب املركزية اللجنة أن ذلك بعد وُعِرف
مديًحا االفتتاحي مقالها يف «برافدا» جريدة نرشت ملا املفقودة الحلقة ذلك بعد وظهرت
من فرباير يف للحزب العرشين املؤتمر عليه ووافقه خروشيشيف وضعه الذي للربنامج

.١٩٥٦ عام
محذرة: الحزب صحيفة قالت ثم

به يتقيد نظام للحزب املتناسق والنظام للمناقشات، ناديًا ليس الحزب إن
… أيًضا القمة يف الذين هؤالء ولكن … األنفار مجرد ال األعضاء، جميع

عليها سار التي السياسة نبذ قد للحزب العرشين املؤتمر يف خروشيشيف وكان
ستالني، وتأليه «تقديسالفرد»، سياسة فاستنكر متوالية، عاًما ٣٥ مدة السوفييتي االتحاد
النظريات تلك فساد أعلن كما البوليس، ينرشها كان التي اإلرهاب سياسة عن كشف كما
اتباع برضورة ونادى االشرتاكية، إىل كلها تؤدي مختلفة» «طرق بوجود تنادي كانت التي

السلمي. والتعايش السالم سبيل يف القوة أساس عىل تقوم جديدة خارجية سياسة
قد ستالني بسياسة املتمسكني الحزب زعماء بعض أن برافدا نرشته مما فهم وقد

مناصبهم. من إقالتهم من بد ال وأنه خروشيشيف، زعامة تحدوا
للزعامة اإلخالص يمني رغم بدأ قد ستالني خلفاء بني الرصاع من األخري الفصل كان

.١٩٥٣ عام نعشه أمام أقسموه الذي املشرتكة
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أمكن وكيف السوفييتية؟ الزعامة يف الفجائية األزمة هذه وراء كان ماذا ولكن
إىل يتقدم أن ستالني وفاة عند الجماعية املزارع برنامج يتوىل كان الذي لخروشيشيف

الرسعة؟ وبهذه … املدى هذا
هو الشيوعي للحزب أول وسكرتري للوزراء كرئيس ستالني خلف من أول كان لقد
لم ولكن اليمنى، يده ويعتربه برعايته، يشمله ستالني كان الذي مالنكوف جيورجي
هذا أن وعرف لخروشيشيف، الحزب سكرتريية مالنكوف سلم حتى واحد أسبوع يمِض
وسيلة الحزب فاتخذ ستالني، سياسة عىل تماًما سار ولقد السلم، يصعد بدأ قد األوكراني
يتحكم السيايسكان املكتب خلفت التي الرئاسة لجنة يف وحتى السلطة، زمام للقبضعىل

اللجنة. منها تتكون التي صوتًا عرش األحد من أصوات ستة يف دائًما
الفرنتي عىل القضاء يف األحمر الجيش مع باالشرتاك األول الدور خروشيشيف ولعب
سبيل يف األوىل املحاولة هي هذه وكانت ستالني، عهد يف الرسي البوليس رئيس برييا

السلطة. عىل االستيالء
التحول اقرتاحه بسبب وذلك الحكم؛ من الخروج عىل مالنكوف أجرب ١٩٥٥ عام ويف

االستهالك. بضائع إىل الكربى الصناعات من
وزير منصب من مولوتوف» «فياشسالف القديم الزعيم طرد آخر عام وبعد

يوغوسالفيا. مع التهدئة سياسة اقرتاحه بسبب وذلك الخارجية؛
وجهه يف ووقفت خروشيشيف عارضت أن ذلك بعد لبثت ما الرئاسة لجنة أن إال
أحرج ومرت واملجر، بولندا يف الثورة نشوب إىل أدت التي هي سياسته بأن واتهمته
يف للحزب املركزية اللجنة اجتمعت عندما السياسية خروشيشيف حياة يف الساعات
وهو اللجنة يف الستاليني «الجناح» به تقدم اقرتاح عىل ووافقت ،١٩٥٦ عام من ديسمرب
جديد اقتصادي دكتاتور قيادة تحت السوفييتية للصناعة مركزية سياسة بفرض يقيض

برينوكني. ميخائيل الرئيس نائب هو
خروشيشيف، طرد من لتمكنوا رأيهم وأجمعوا وقتئذ الفرصة الستالينيون انتهز ولو
وماو زوكوف جيورجي املاريشال لتدخل مفتوًحا الباب ترك مما ذلك يف ترددوا ولكنهم
كان ربما بل … منصبه يف عليه واإلبقاء خروشيشيف إنقاذ من بذلك وتمكنا تونج، تيس

حياته. أنقذ الذي هو تدخلهما
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جميًعا «إننا املأل: عىل فأعلن منتظًما تقهقًرا يتقهقر كيف خروشيشيف وعرف
ستالينيون!»

سلطاته، يستعيد بدأ قد خروشيشيف كان ١٩٥٧ عام من فرباير شهر يف ولكن
نفسه خروشيشيف به تقدم مرشوع عىل ووافقت جديد من املركزية اللجنة فاجتمعت
بريوقراطية يعتربه كان ما عىل للقضاء الصناعة يف الالمركزية سياسة باتباع يقيض وهو

عقيمة.
السوفييتية الصناعة وقطب مولوتوف إليه وانضم القرار، ذلك يف مالنكوف وعارض
يشتت سوف الصناعة يف الالمركزية سياسة اتباع أن مالنكوف تبني فقد كاجانوفيتش؛
أقوى من طبقة مالنكوف منهم خلق الذين وهم السوفييتي، االتحاد يف الصناعة مديري
خالل كاجانوفيتش بناه الذي الصناعة قوام عىل سيؤثر أنه كما االتحاد، يف الطبقات

عاًما. ٢٢
الثالثة وقرر إليهما، مولوتوف ضم من وكاجانوفيتش مالنكوف، الرجالن: وتمكن
.١٩٥٧ يوليو شهر يف املركزية اللجنة إليه ُدعيت اجتماع يف خروشيشيف برنامج معارضة
عام من يونيو شهر يف لفنلندا رسمية بزيارة يقومان وبولجانني خروشيشيف وكان
شهر من األخري األسبوع يف الفريقني بني الرصاع بدأ الزيارة هذه من عادا وملا ،١٩٥٧
التحكم من الستالينيون تمكن الرصاع هذا خالل اللحظات من لحظة ويف ،١٩٥٧ يونيو

السابق.24 الخارجية وزير شبيلوف؛ إليهم انضم إذ األغلبية؛ يف
مولوتوف فيها واتهم ساعات، ثالث خطبته ودامت يخطب، خروشيشيف ووقف
وأن موسكو، يف للحزب مناهضة جبهة كونوا بأنهم وشبيلوف وكاجانوفيتش ومالنكوف

روسيا. يف منترشون أذنابهم
معارضة عىل فعًال اتفقوا بأنهم وكاجانوفيتش ومالنكوف مولوتوف واعرتف
زوكوف املاريشال أعلن عندما املوقف هذا األحمر الجيش وحسم وبرنامجه، خروشيشيف

لخروشيشيف. الجيش تأييد
بإجماع املركزية اللجنة قررت فقد القصة؛ بقية والحزب الحكومة بالغات وذكرت
من وكاجانوفيتش ومالنكوف مولوتوف فصل حضورها) عن مولوتوف تغيب (وقد اآلراء

بني التقريب يف نجح إذ السوفييتي؛ االتحاد لخارجية كوزير كبريًا نجاًحا لقي قد شبيلوف كان 24

األوسط. الرشق ودول السوفييتي االتحاد
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يف يشغلونها كانوا التي وظائفهم ومن املركزية، اللجنة وعضوية الرئاسة لجنة عضوية
وظيفته من أيًضا مولوتوف ُفِصل كما الوزراء، لرئيس األَُول النواب بوصفهم الحكومة
ملحطات كوزير وظيفته من أيًضا مالنكوف وُفِصل العام)، (املحاسب للرقابة كوزير
تعيينه قرار ألغي كما للحزب، كسكرتري وظيفته من شبيلوف وأقيل الكهربائية، القوى
باالحتفاظ لألربعة وُسِمح املركزية، اللجنة يف وعضو الرئاسة لجنة يف احتياطي كعضو

فقط. الحزب بعضوية
عىل الحصول يف فقط ينجح لم خروشيشيف أن الرسمية البالغات من أيًضا وُعِرف
ولكنه هو، بهم يثق ممن بغريهم املطرودين األعضاء استبدال يف املركزية اللجنة تأييد
تتكون وجعلها الرئاسة لجنة أعضاء عدد زيادة عىل موافقتها عىل الحصول يف أيًضا نجح
األعضاء أبرز وكان للجنة، مؤيديه من آخر عدد ضم من يتمكن حتى وذلك عضًوا، ١٥ من

زوكوف. املاريشال هو الجدد
ستالني، ذكرى بمحاربة السوفييتي االتحاد حكام من الجديدة الطبقة تقنع لم وهكذا
تقنع لم برييا، بوليسه رئيس وبإعدام مالنكوف، املختار تلميذه وبتنحية سمعته وبتشويه

األول. الرعيل من ثالثة بينهم الزعماء من بأربعة التنكيل فقررت ذلك بكل
األقطاب هؤالء فصل أسباب تضمن بيانًا الشيوعي للحزب املركزية اللجنة وأذاعت
التهم وتتلخص حكمه، مدة طوال وعاونوه ستالني جانب إىل عملوا ممن وكلهم الثالثة،

يف: إليهم هت ُوجِّ التي

تتفق ال بأعمال وقيامهم الشيوعي الحزب صفوف يف الُفرقة إيجاد عىل العمل •
لينني. مبادئ مع

جهوده طريق يف والوقوف والخارجية، الداخلية الحزب سياسة معارضة •
الصناعية.

املركزية. لجنته بمعرفة املنتخبة التمثيلية وهيئاته الحزب نظام تعديل محاولة •
الجهود وإحباط الدول، بني السلمي التعايش عىل القائمة لينني سياسة مقاومة •
وحقوق حريات توسيع يف واملعارضة الدويل، التوتر حدة لتخفيف املبذولة

السوفييتي. االتحاد منها يتألف التي الجمهوريات
منها يتصل ما وبخاصة والصناعية االقتصادية واملرشوعات الخطط مقاومة •

الثقيلة. بالصناعات

147



ستالني

النظم إلغاء يف واملعارضة الزراعي، التطور وإدراك فهم عن القصور •
القديمة. املركزية البريوقراطية

«مبدأ باسم معروًفا أصبح الذي املبدأ وهو وسيطرته، الفرد حكم بمبدأ التمسك •
ستالني».

ستالني عهد زعامة عىل للقضاء محاولة الحزب من الزعماء هؤالء إبعاد كان وقد
بلسان تنطق التي — األحمر» «النجم جريدة اتهمت وقد الشيوعية، القيادة يف ورجاله
ألخطار السوفييتية الدفاع وسائل تعريض عىل والعمل بالخيانة، املطرودين — الجيش
موسكو راديو شن كما والجيش، األمة بني الشقاق وإثارة أركانها، وتقويض بل شديدة،
األمة وحدة عىل املحافظة هو فصلهم من الغرض أن وذكر املطرودين، عىل شعواء حملة

والجيش.
كانوا إنهم وقال: عنيًفا هجوًما املعزولني فهاجم خروشيشيف ذلك بعد خطب كما
باإلنتاج يلحق ال الرويسحتى اإلنتاج وجه يف ويقفون إلشعالها، ويعملون الحرب يريدون

الشيوعي. الحزب قيادة عىل للسيطرة تآمروا الثالثة إن وقال: األمريكي.
سياسة يعارض كان بأنه مولوتوف اتهم كما مؤامرات، ملفق بأنه مالنكوف واتهم

السلمي. التعايش
يف ا هامٍّ دوًرا لعب الرويس الجيش أن الحقائق، جميع بعد تُعرف لم وإن ويبدو
يؤمنون كانوا ممن الروس الحكام من بقوا من آخر إقصاء بها قصد التي الحركة هذه
أن معناه خروشيشيف لحكومة األحمر الجيش تأييد أن شك وال وسياسته، بستالني

قائمة. لهم تقوم ولن انتهوا قد وأنصاره مولوتوف
يف الدكتاتورية أن يبدو ولكن ستالني، يخلف دكتاتوًرا خروشيشيف أصبح وهكذا
له أولرشط فرضالجيش وقد ووصايته، األحمر الجيش رقابة تحت دكتاتورية املرة هذه
الشيوعي. للحزب املركزية اللجنة عضوية إىل روسيا قواد أعظم زوكوف املاريشال برتقية
إنشاء طريق عن الدكتاتورية سلطاته تحقيق يف نجح قد كان ستالني أن ويالحظ
ستالني يستعمله خاص جيش بمثابة الرسي البوليس وكان وتدعيمه،25 الرسي البوليس

البالد. يف أخرى سلطة كل وعىل نفسه، الوطني الجيش عىل التجسس يف

املعارضني!] وإبادة … املعارضة عىل القضاء – ستالني [فصل: أنظر 25
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ملالنكوف، تأييده الجيش أعلن حتى ١٩٥٣ يف امليدان عن يختفي ستالني كاد وما
البوليس عىل القضاء هو التأييد لهذا ثمنًا الجيش اشرتطها التي الرشوط أول من وكان

روسيا. يف الذعر يثري اسمه كان الذي الرجل «برييا» البرنتي يرأسه كان الذي الرسي
له. حكومي منصب وإسناد موسكو إىل زوكوف املاريشال إعادة الجيش طلب كما
ووقفخروشيشيف اإلعدام، حكم فيه ذ ونُفِّ بل برييا، واعتقل الجيش، ونُفذِّترشوط

ويقول: وأساليبه ستالني سياسة فيه استنكر الذي املشهور خطابه يف برييا يتهم

عىل استحوذ الذي األجنبية املخابرات وعميل اللدود، حزبنا عدو برييا لعب لقد
هي فما الشائنة. القذرة القضايا مختلف تلفيق يف دنيئًا سافًال دوًرا ستالني ثقة
الحزب يف بمنصب يفوز أن بواسطتها يستطيع الرجل هذا كان التي الطريقة
السوفييتي االتحاد وزراء مجلس لرئيس األول النائب أصبح حتى والدولة
ارتقى اق األفَّ هذا أن اآلن تأيد لقد السيايس؟ للمكتب املركزية باللجنة وعضًوا

الضحايا. من يُحىص ال عدد أشالء عىل الحكومي السلم

للحزب. عدوٍّا كان بأنه هذا عىل عالوة خروشيشيف اتهمه لقد بل

النصف يف فوجئوا روسيا يف املوقف تطورات يرقبون كله العالم يف الناس كان وبينما
أقيل فقد خروشيشيف؛ به قام جديد بتطهري 26١٩٥٧ عام من أكتوبر شهر من الثاني
األحمر الجيش أن يظنون فيه الناس كان الذي الوقت يف وظيفته من زوكوف املاريشال

ستالني. حكم بدأ منذ التاريخ يف مرة ألول روسيا يف املوقف عىل يسيطر بدأ قد
توٍّا عودته عقب اإلقالة هذه رس وعن زوكوف، إقالة رس عن يسأل كله العالم وأخذ
إن البعض: فقال ويعللون؛ يتكهنون الناس وأخذ يوغوسالفيا، يف بها يقوم كان رحلة من
الوزراء. رئيس أو الدولة رئيس منصب يكون قد كبري آخر منصب لتويل مرشح زوكوف
مصري نفس هو مصريه وأن نهائيٍّا منصبه من خرج زوكوف إن بل البعض: وقال

وشبيلوف. وجاكانوفيتش ومالنكوف مولوتوف
زيارته يف غيابه أثناء اتخذ قد منصبه من زوكوف املاريشال إقالة قرار أن والواقع

موسكو. إىل وصوله بعد إال يذع لم القرار أن لوحظ وقد وألبانيا، ليوغوسالفيا

الكتاب. طبع أثناء الحادث هذا وقع 26
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قال ألبانيا من بالطائرة زوكوف قيام نبأ موسكو راديو أذاع عندما أنه أيًضا ولوحظ
السوفييتي!» االتحاد إىل عودته طريق الرويسيف الدفاع وزير زوكوف املارشال «إن املذيع:
املذيع: قال موسكو يف زوكوف طائرة هبوط وبعد بالضبط، ساعات أربع وبعد

بإعفائه. القرار أُذيع بقليل ذلك وبعد منصبه، ذكر دون زوكوف!» املارشال «وصل
الكرملني يف خفي رصاع وجود عىل دل زوكوف بإعفاء صدر الذي البيان أن شك وال
كليٍّا اعتماًدا يعتمد الحزب أن هو السائد االعتقاد كان أن بعد والسياسيني الجيش بني

الجيش. عىل
للقائد كان فقد زوكوف؛ للمارشال السياسية بحياته مدين خروشيشيف أن والواقع
هناك فليس مناسبة؛ من أكثر يف خروشيشيف إنقاذ يف الفضل وضباطه الكبري الرويس
رئيس برييا البرنتي اعتقال إىل أدت التي األحداث يف فعال بدور قام الجيش أن يف شك

وإعدامه! ١٩٥٣ عام يف الرسي البوليس
حتى خروشيشيف عاش ملا ستالني موت بعد السلطة تويل يف نجح برييا أن ولو

اليوم!
دوًرا لعب قد زوكوف املارشال بأن االعتقاد عىل يحمل ما أيًضا األسباب من وهناك
مالنكوف من خروشيشيف تخلص عندما ١٩٥٧ صيف يف قامت التي املعركة يف ا هامٍّ

وكاجانوفيتش. ومولوتوف
ستالني حكم تحت األمرين ذاق الذي األحمر الجيش أن زوكوف إقالة معنى كان فهل

السهولة؟! بنفس الجديد» «ستالني حكم سيقبل
للحزب املركزية اللجنة أصدرت زوكوف إقالة أرسار عن الناسيتساءلون كان وبينما
وقد الفرد». «تقديس أنصار من اآلخر هو كان وبأنه بزوكوف، فيه تندد بيانًا الشيوعي

بالبيان: جاء

للحزب املركزية اللجنة اجتمعت (١٩٥٧) العام هذا من أكتوبر شهر أواخر يف
تحسني إىل املؤدية الوسائل اللجنة وبحثت هيئتها، بكامل السوفييتي الشيوعي

واألسطول. الجيش يف السياسية الحزب جهود
العاملية الحرب يف تاريخيٍّا نًرصا الروسية املسلحة القوات حققت وقد
وثقته. الرويس الشعب حب جدارة عن استحقت ولهذا روسيا، أجل من الثانية
السوفييتية والحكومة الشيوعي الحزب اهتم الحرب بعد ما سنوات ويف
ارتفعت التطور هذا وأثناء الفنية. والعلوم الثقيلة الصناعات تنمية عىل بالعمل
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األسلحة أنواع بجميع سلحت أن بعد أعىل مركز إىل املسلحة الروسية القوات
وأصبحت والصواريخ، والهيدروجينية، الذرية، األسلحة بينها ومن الحديثة
الضباط جميع كان كما عاٍل، مستوى يف للقوات والسياسية املعنوية الحالة
الشيوعي. وللحزب لوطنهم مخلصني والبحرية للجيش السياسيني والقواد

للحربية كوزير منصبه من ُطرد الثانية العاملية الحرب يف روسيا قواد أعظم زوكوف املاريشال
بأخطائه! واعرتف ،١٩٥٧ أكتوبر يف

وكذلك الرأسمالية، الدول يف التسلح وسباق املعقدة، الدولية الحالة ودعت
القادة، جانب من املتواصل الجهد بذل إىل الرويس الوطن عن الدفاع دواعي
إعداًدا القوات إعداد سبيل يف الشيوعي الحزب ومنظمات السياسية، واملنظمات
للوطن النفيس اإلخالص عىل وتمرينها صفوفها يف النظام روح وتقوية ا، تامٍّ

للجنود. واملادية املعنوية الراحة تحقيق عىل والعمل الشيوعي، والحزب
وجميع الحربية اإلدارات توجه أن دائًما يجب بأنه لينني تعاليم وتنادي
املركزية اللجنة بواسطة الحزب أصدرها التي األسس حسب األخرى اإلدارات

إرشافه. وتحت له،
الرويس الدفاع وزير أن أخريًا هيئتها بكامل املركزية اللجنة الحظت وقد
الروسية القوات قيادة توليه أثناء لينني مبادئ خرق زوكوف الرفيق السابق
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انضم كبريًا. نجاًحا ولقي للخارجية، وزيًرا ُعنيِّ ثم برافدا جريدة لتحرير رئيًسا كان شبيلوف
فُطرد! مالنكوف مولوتوف لجبهة

والهيئات الحزب، منظمات عمل وقف شأنها من سياسة اتبع فقد املسلحة،
املركزية واللجنة الحزب نفوذ وتصفية العسكرية، واملجالس السياسية،

والبحرية. الجيش يف والحكومة
بدأ الشخيص زوكوف تدخل جانب إىل أنه أيًضا املركزية اللجنة ووجدت
وإطرائه ومديحه شخصيته، لتقديس الرتويج يف واالنتهازيني املتزلفني بعض
كانت التي والنرشات السينمائية، واألفالم واملقاالت، والتقارير، املحارضات، يف

األخرية. العاملية الحرب يف أداه الذي والدور لشخصه املديح تكيل
الحرب قصة عن الحقيقة شوهت زوكوف الرفيق إرضاء أجل ومن ولهذا،
السوفييتي الشعب بذلها التي الجبارة الجهود أهمية من وقلل الثانية، العاملية
لعبه الذي والدور املسلحة، قواتنا جميع أظهرتها التي والبطولة الحرب، أثناء
الجيش يف األمامية الجبهة يف القواد أبداها التي واملقدرة والسياسيون، القواد
كل … والتوجيه القيادة يف الشيوعي الحزب به قام الذي والدور واألسطول،

زوكوف. سبيل يف شأنه من ُقلل ذلك

152



ستالني

بلقب عليه وأنعمت زوكوف، الرفيق خدمات والحزب الحكومة قدرت وقد
وكذلك مرات، ٤ السوفييتي االتحاد بطولة ولقب السوفييتي، االتحاد مارشال

عظيمة. سياسية ثقة اكتسب كما النياشني، من الكثري منحته
الشيوعي الحزب يف عضًوا انتخب للحزب العرشين االجتماع ويف
وبعد األعىل، السوفييتي املجلس يف بديًال عضًوا الحزب واختاره السوفييتي،

عامًال. عضًوا ذلك
ا تامٍّ تجاوبًا الحزب مع نفسيٍّا تجاوبه عدم بسبب زوكوف الرفيق ولكن
إياه علمنا الذي الحزب يف التواضع وفقد ولخدماته، له التقدير هذا فهم أساء
شعبنا حققها التي االنتصارات لكل الوحيد البطل نفسه يتخيل وبدأ لينني،
الخاصة الحزب مبادئ وخرق الشيوعي، الحزب قيادة تحت املسلحة والقوات

املسلحة. بالقوات
قائد أنه واتضح الحزب، فيه وضعها التي الثقة زوكوف يحقق لم وبذلك
واجبات فهم يف التهور إىل يميل أنه كما السياسية، الناحية من كفء غري

للدفاع. كوزير واجباته وفهم السوفييتية، الخارجية السياسة
عىل هيئتها بكامل املنعقدة املركزية اللجنة وافقت ذكره سبق ما أجل ومن
واللجنة األعىل السوفييتي املجلس عضوية من زوكوف الرفيق بطرد مرسوم

الشيوعي. للحزب املركزية
يف جهوده توجيه الحزب يواصل أن يف وثقتها أملها عن اللجنة ت وعربَّ
القرار عليه نص ما وهو االشرتاكية، روسيا عن الدفاع إمكانيات تقوية سبيل

للحزب. العرشين االجتماع يف الصادر
املركزية اللجنة بيان انتهى

اللجنة إليه وجهتها التي التهم وتفنيد نفسه عن الدفاع زوكوف يحاول أن من وبدًال
نُسب ما وبصحة بأخطائه «اعرتافه» ب أخرى الناسمرة فوجئ الشيوعي، للحزب املركزية

إليه!
طرده إىل أدت التي بأخطائه اعرتف زوكوف املارشال إن «برافدا»: صحيفة وقالت
الصحيفة وقالت الشيوعي. للحزب املركزية اللجنة ومن األعىل السوفييت مجلس من
األخطاء. هذه تكرار بعدم تعهد زوكوف إن الرويس: الشيوعي الحزب بلسان الناطقة
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احتل الذي االفتتاحي مقالها يف زوكوف اعرتافات الشيوعية الصحيفة نرشت وقد
للحزب املركزية اللجنة أصدرته الذي الرسمي البالغ مع جنب إىل جنبًا أعمدة ثالثة

اللجنة. عضوية ومن األعىل السوفييت مجلس من زوكوف طرد فيه وأعلنت الشيوعي
هذا «إن هيئتها: بكامل مجتمعة كانت التي اللجنة أمام اعرتافاته يف زوكوف وقال
أمام هنا أدركت ألنني عميق؛ بأسف أشعر إنني يل، حزبية مدرسة بمثابة كان االجتماع
األخرية الفرتة خالل املسلحة القوات زعامة يف ارتكبتها التي األخطاء أهمية فقط اللجنة
املركزية اللجنة يف عضًوا بوصفي فيها وقعت التي السياسية األخطاء وكذلك خاصة، بصفة

األعىل.» السوفييت مجلس ويف الشيوعي للحزب
إيلَّ هت ُوجِّ التي االنتقادات بصحة أعرتف أن أود «إنني اعرتافاته: يف زوكوف وقال
من يل شخصية مساعدة بمثابة االنتقادات هذه أعترب إنني املركزية، اللجنة اجتماع يف
الحزب وسياسة مطالب فهم عىل العسكريني لبقية ومساعدة الحزب، يف زمالئي جانب
املسلحة.» للقوات الصحيحة السياسية والتعاليم واألسطول، الجيش بزعامة يتعلق فيما
يف الشيوعي للحزب املركزية اللجنة من ذلك قبل ُفِصل قد كان الذي ومىضزوكوف
يف أستطع لم «إنني يقول: مىض الحياة، قيد عىل يزال ال ستالني كان عندما ،١٩٤٦ عام
لم أنني كما اللجنة، عضوية من أجلها من ُفِصلت التي باألخطاء اعرتف أن الوقت ذلك
بصحة االعرتاف رفضت نفسه الوقت ويف صائبًا، إجراء كان اللجنة من طردي بأن أعرتف
لهذه مدرك وأنا بأخطائي، أعرتف إنني تختلف؛ فاملسألة اآلن أما إيلَّ، املنسوبة األخطاء

ا.» تامٍّ تخلًصا منها بالتخلص للحزب املركزية اللجنة وأعد ا، تامٍّ إدراًكا األخطاء
يف وردت التي األسباب إىل األخرى التفصيالت بعض برافدا صحيفة أضافت وقد
لنفسه سمح زوكوف إن فقالت: زوكوف، طرد عن الشيوعي للحزب املركزية اللجنة بالغ
اشرتاكية. دولة بجيش الخاصة التعاليم يفهم لم وأنه مرءوسيه، إىل اإلهانات بتوجيه

من لزوكوف املقربني األصدقاء بعض إن الرويس: الشيوعي الحزب صحيفة وقالت
الشيوعي للحزب املركزية اللجنة اجتماعات أثناء ضده انقلبوا قد األخرية الحرب يف زمالئه
يف زوكوف خلف الذي مالينوفسكي املارشال إن وقالت: الخطري». «بالقصري ووصفوه
حرب أركان هيئة رئيس سكولوفسكي وفاسييل وركوسنسكي كونيف واملارشاالت منصبه
قد مضت طويلة أعوام منذ زوكوف عرفوا الذين من وغريهم وتيموشنكو، الرويس الجيش
وزيًرا كان عندما الحزب سياسة مع يتمىش ال الذي الخاطئ مسلكه باإلجماع استنكروا

للدفاع.
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ستالني!) عىل (تفوق خروشيشيف

بطرد اقرتنت التي القسوة من بالرغم أنه دبلوماسية دوائر عدة يف لوحظ وقد
سياسة من ثابت جزء هو إنما التطهري بأن الجهل يدعي أن يمكنه ال فإنه زوكوف،

السوفييتي. الشيوعي الحزب
الحزب يف مجرب وعضو األحمر بالجيش قديم ضابط وهو زوكوف عرف لقد
الجمهوريات اتحاد يف عسكري بطل كأكرب شهرته أوج يف وهو ،١٩٤٦ منذ الشيوعي
تسمح ال الحاكمة ودائرته الشيوعي الحزب أن الثانية، العاملية الحرب يف السوفييتية

املطلقة. سيطرته يف يتدخل أن لكائن
وثناءه زوكوف مكانة نمو يبدو ما عىل أغضبه الذي — ستالني كان ١٩٤٦ عام ويف
جعل الذي هو — النازية أملانيا لهزيمة معونة من قدموه ملا العسكريني الحلفاء قادة عىل

املنفي. حكم يف زوكوف املارشال
أنظار عن بعيًدا وظل أوديسا، يف عسكريصغري منصب زوكوف إىل عامئٍذ أسند فقد

بالنيابة. للدفاع وزيًرا الفور عىل فُعنيِّ ،١٩٥٣ عام يف ستالني مات أن إىل الناس
نشاطه أن رغم غربته يف قضاها التي السبع السنوات يف بزوكوف موسكو واستعانت
التي الصينية الشيوعية للقوات مستشاًرا عمل إنه قيل: إذ الرويس؛ الشعب عن خافيًا ظل

.١٩٥٠ عام يف كوريا جمهورية هاجمت
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من بالقرب ستريكوفا بمدينة ولد وقد العمر، من والستني الثانية اآلن زوكوف ويبلغ
اإلمرباطوري بالجيش خدمته أثناء عسكري امتياز أول وأحرز ،١٨٩٥ عام يف موسكو
وُعِرف واسعة، شهرة نال ما ورسعان ،١٩١٩ عام يف الشيوعي الحزب إىل وانضم الرويس،

بالحزب. املتمسكني أخلص من أنه
ستالني قام عندما ١٩٣٧ عام يف حياته أنقذت التي هي الشهرة هذه أن ويبدو
األحمر الجيش قواد من قائًدا ٣٧٤ إعدام إىل أدت التي الدموية العسكرية التطهري بحركة

بالرصاص. رميًا ضابط و٣٠٠٠٠
الجيش ضد عمليته نالت حيث األقىص الرشق إىل الوقت ذلك يف زوكوف أُرسل وقد
وشغل السوفييتي»، االتحاد «بطل بجائزة للفوز ورشحته موسكو، ثناء السادس الياباني
منصب الثانية العاملية الحرب سبقت التي اإلسبانية األهلية الحرب أثناء يف أيًضا زوكوف

موسكو». يف العسكريني املراقبني «كبري
ثم الدفاع، لوزير ونائبًا الجيش حرب ألركان رئيًسا زوكوف ُعنيِّ ١٩٤١ عام ويف
زوايا يف انطوى ما رسعان ولكن الثانية، العاملية الحرب أثناء يف شهرته ذلك بعد قامت

و١٩٥٣. ١٩٤٦ عامي بني النسيان
ويف الحزب، برضاء فوزه بعد يتألق بدأ قد زوكوف مستقبل أن بدا ١٩٥٣ عام ويف
جديد من ثبتت قد أقدامه بأن وقتئٍذ االعتقاد وساد للدفاع، وزيًرا ُعنيِّ ١٩٥٥ عام فرباير

الحاكمة. الطبقة أفراد بني
الرئاسة مجلس يف عضًوا ُعنيِّ عندما ١٩٥٧ عام صيف يف االعتقاد هذا تعزز وقد
الفرتة هذه ويف السوفييتي، االتحاد تحكم التي املختارة الشيوعية الهيئة وهي السوفييتي،
السلطة، عىل الكفاح أثناء يف الحزب رئيس خروشيشيف نيكيتا نجدة إىل زوكوف هب
ومولوتوف، مالنكوف، وهم: القدماء الشيوعيني الزعماء من أربعة بإقصاء انتهى الذي

وشبيلوف. وكاجانوفيتش،
للحزب العرشين باملؤتمر خطابه يف قال خروشيشيف أن الذكر يستحق ومما

ييل: ما ١٩٥٦ فرباير يف السوفييتي الشيوعي

وقد عسكري، كزعيم زوكوف الرفيق بتقدير االهتمام شديد ستالني كان لقد
عسكري وزعيم كفء قائد فهو طويًال، وقتًا زوكوف عرفت لقد وقتئٍذ: له قلت
وربما … زوكوف عن الفارغ الكالم من يُكثر ستالني بدأ الحرب وبعد قدير.
املارشال دور من اإلقالل بفرض التهم هذه اختلق قد نفسه ستالني يكون

العسكرية. ومواهبه زوكوف
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ييل: بما اتهامه زوكوف طرد أمر وتضمن

إىل رفعه حد إىل «زوكوف» إطراؤه بدأ األحذية والعقي املتملقني بمساعدة
… زوكوف إلرضاء للحزب الحقيقي التاريخ شوه وهكذا … الُعال السموات
أعمال أهم فهم يف سواء املغامرة، إىل يميل رزين غري سيايس زعيم أنه واتضح

الدفاع. وزارة قيادة يف أم الخارجية، السوفييتية السياسة

أساليب عىل بالسلطة االنفراد إىل يسعى وهو تفوق قد خروشيشيف أن شك وال
من تمكن حتى ستالني، استغرقها التي الرسعة عىل تزيد برسعة أهدافه وحقق ستالني،
أي: — أوكرانيا من جاء الذي الفالح فإن الحكم؛ عن وإبعادهم منافسيه جميع إقصاء
العام السكرتري منصب يف ُعنيِّ أن بعد سنوات أربع من أكثر إىل يحتج لم — خروشيشيف
أي: — الجيورجياني الثائر أن حني يف املنافسني، جميع عىل يتغلب حتى الشيوعي للحزب

الهدف. نفس يحقق حتى عاًما عرشين عن يقل ال ما إىل احتاج — ستالني
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اخلامتة
سنة ٤٠ بعد

الثورة قيام شهدوا الذين الربيطانية الصحف مراسيل أحد وهو فارسون نيجيل يقول
قد الروسية أكتوبر ثورة أن هو به االعرتاف يجب يشء أهم إن عاًما: ٤٠ منذ الروسية
وقعت! ولكنها … تدبريًا تكن لم الثورة هذه أن كما ،١٩١٧ عام من مارس شهر يف شبت
بوقوعها فوجئوا أعوام منذ الثورة يدبرون كانوا الذين أنفسهم البولشفيك حتى

… يومئٍذ
يف يعد لم لشعب أنفسهم، بها القائمني أدهشت التي الفجائية، الثورة كانت لقد
الحرب. مقتضيات يحتمل أن إمكانه يف يعد ولم … احتمل مما أكثر يحتمل أن طاقته

األنظمة من لنظام يمكن ال أنه يدرك أن برتوغراد يف األجنبي املراقب وسع يف كان لقد
يف وهنا … برتوغراد حكومة لفساد يصمد أن شجاًعا كان مهما الجيوش من لجيش وال

القتال. جبهة يف يخرسوها ولم املعركة رومانوف آل خرس موسكو
وهي الشوارع تمأل الناس صفوف كانت ١٩١٧ عام من يناير شهر أواخر ففي
ليًال بعيدة ملسافات املباني تطوق العمال أحياء يف الصفوف هذه وكانت بالخبز، تطالب

الجماهري. عىل يتساقط الثلج وكان … عددها يتناقص أن دون ونهاًرا
يف وساروا «يتيلوف» املشهورة الصلب مصانع عمال من عامل ٢٠٠٠٠ خرج وأخريًا

القيرص! فليسقط … الخبز أعطونا يصيحون: وهم برتوغراد وسط تقصد مظاهرة
القتال. جبهة من الهاربني بالجنود الروسية العاصمة شوارع وامتألت

بشائرها. أو الثورة مقدمة هي الحوادث هذه أن أحد يشعر لم كله ذلك ومع
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من بينهم ويرى خروشيشيف وطردهم ستالني مع عملوا الذين الشيوعيني أقطاب بعض
وشبيلوف. وزوكوف ومولوتوف مالنكوف اليمني:

أفهم ولم الغداء طعام تناولت أن بعد فرنسا فندق من خرجُت مارس ١٢ يوم ويف
إنها يل: وقال يده يف يحمله كان الذي بالكرباج أشار عندما زحافتي سائق يقصد ماذا

سيدي! يا هنا
إليها أشار التي التجارية املحال واجهات إىل نظرت أن بعد إال يقصد ما أفهم لم
وجوههم. عىل الشديد االنزعاج تجىل وقد برسعة، يغلقونها أصحابها فرأيت بالكرباج

الذين القوزاق رأينا وقتئٍذ العالم يف شارع أوسع وكان نفسكي، شارع إىل وصلنا وملا
رأيناهم جيادهم، صهوات يمتطون وهم شاغليها من الطرقات إخالء يحاولون كانوا
املنتهية األطراف ذات كرابيجهم يستعملوا أن دون الناس إبعاد يحاولون وهم يضحكون

صلب. بقطع
١٩٠٥ عام يف هنا كنت لقد … الثورة هي هذه يل: قال إنجليزي رجل معي وكان

!… هي ما أعرف وأنا
من بعربة يحيطون وكانوا الطرق، منافذ علينا سد الناس من كبري حشد واستوقفنا
وقد صفوفهم، مخرتًقا بقطاره يسري أن حاول عندما سائقها قتلوا قد كانوا الرتام، عربات

قطاره! به يحرك أن يحاول كان الذي املفتاح بنفس قتلوه
وكان النار، إلطالق استعداد عىل وهي اصطفت وقد الروس الرماة من فصيلة ورأينا
جرحوا أو ُقتلوا الذين لعد نقف ولم القوم، تؤذي ال حتى أفقية رماحهم يحملون الرماة
أطلقت التي النار أحدثت أن بعد زحافاتنا بواسطة طريقنا يف رسنا ولكن الجمهور، من

املتظاهرة. الجماهري وسط يف ثغرة
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ولكنهم بها، يهددوننا وأخذوا البنادق يحملون طلبة وجدنا نيكوالس محطة وعند
نهر من مقربة عىل شلوسلربج طريق نحو واتجهنا عنا، تحولوا األجانب من أننا عرفوا ملا
مارس. ثورة يف األرواح من عدد أكرب ُفِقَد الحي هذا ويف صناعيٍّا، حيٍّا الحي هذا وكان نيفا،
أحد وكان معه، نعيش كنا بريطاني صديق منزل إىل الشاي تناول موعد يف ووصلنا
الويسكي من زجاجات أربع معي أحرضت قد وكنت للصوف، مصنًعا يملكان شقيقني

آرثر! يا … الثورة هي هذه لصديقي: وقلت فرنسا»، «فندق مخازن يف عليها عثرت
الويسكي! زجاجة بفتح عني منشغًال كان ولكنه

السيدات بعض مساعدة عىل ا رسٍّ تعمل وكانت مثقفة، روسية زوجته وكانت
وضعت وقد إلينا وعادت قلت ما سمعت أن بعد حجرتها إىل أرسعت وقد االشرتاكيات،

… ذراعها عىل حمراء شارة
هذا هو املتحدث وكان حجرتي، يف التليفون جرس دق التايل اليوم صباح ويف

برتوغراد؟ إىل اليوم تذهب أن تنوي هل قائًال: فسألني الربيطاني،
ينتظرني! أن أرسيني سائقي من طلبت ولقد نعم! قائًال: فأجبته

!… النافذة من أوًال انظر يل: وقال
كأنه برتوغراد سماء يف يتصاعد األسود الدخان من عموًدا فرأيت النافذة من ونظرت
برتوغراد، يف الجحيم انطلق فقد ا، حقٍّ قلت لقد مضيفي: وقال … فيه رياح ال جو يف ريشة

تمردتا. قد الجيش فرق من فرقتني أن كما تحرتق، نيكوالس محطة وهذه
وأعتقد اليوم، الزحافة إخراج بعدم أمرته فقد ينتظرك ال وأرسيني قائًال: استطرد ثم
عام يف لها تعرضنا التي الحالة تماثل حصار حالة يف سنصبح قليلة ساعات بعد أننا

بالنساء. العناية تتوىل أن أرجو … ١٩٠٥
يف تصيح وهي مندفعة تدخل الخادم رأيت مالبيس ارتداء من أنتهي كنت وفيما

قادمون! إنهم ذعر:
رأسهم بالناسوعىل مملوءًا الشاطئ فوجدت النهر عىل تطل التي النافذة من ونظرت

الشمس. ضوء يف تلمع وسيوفهم جيادهم يمتطون وهم البوليس رجال بعض
:٤٠٠٠ عن يقل ال عددهم كان الذين للثوار وقاال شجاعتهما الشقيقان واستجمع

… هنا يشء أي تحطموا ال ولكن هدوء يف ادخلوا
املصنع عمال خروج يطلبون الثوار وكان بجانبهما، فوقفت الشقيقني إىل وسارعت
دائرة املناقشات كانت وبينما معهم، لالشرتاك عامل ٣٠٠٠ عن عددهم يقل ال الذين
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الحال يف الزعماء منها وقفز املتحمسني، بالطلبة مألى سيارة وصلت املوضوع هذا حول
إلخراج هنا إىل جئنا لقد وصاحوا: يحملونها كانوا التي باملسدسات صدورنا يف ولوحوا

املصنع. حطمنا ذلك لنا يتحقق لم فإذا … عمالكم
وردوا خذوهم! األكرب: صاح ثم يتشاوران كأنهما لحظة بعضهما إىل الشقيقان ونظر

أحد! قتل تريدون لعلكم أو … مكانه إىل السالح
باألعالم يلوحون وهم صائحني هاتفني املصنع من يخرجون وهم العمال وتدافع
يشء يتحطم فلم … النيفا نهر بحذاء سريهم يف واتجهوا يحملونها، كانوا التي الحمراء

!…
مارس شهر يف «برتوغراد» ب االشرتاكية الثورة شبت عندما عيان شاهد رآه ما هذا

… ١٩١٧ عام من
٤٠ منذ األجانب يد يف كانت الروسية املصانع بعض أن القارئ يرى أن يمكن ومنه

… عاًما
العمال، رؤساء من طبقة بها تكن لم وقتئٍذ روسيا إن الربيطاني: الكاتب ويقول
من عمال رئيس أغرى إذا إال يصلحها َمْن هناك يكن لم اآلالت من آلة ُكرست إذا وأنه

… إصالحها عىل األجانب
يف العالم تسبق روسيا فإن الثورة هذه تاريخ عىل عاًما ٤٠ مرور وبعد اليوم أما

النجوم! نحو … السباق
بالدها، يف االشرتاكية الثورة قواعد وأرست التصنيع، سياسة يف روسيا نجحت وقد

… القيارصة حكم تحت حالتها عليها كانت بما اليوم حالتها تقارن أن يمكن وال
العاملة، الطبقة دكتاتورية نظام روسيا يف االشرتاكية الثورة انتصار عن نتج وقد
وجماهري العاملة الطبقة بني التحالف أساس عىل القائمة الجديدة الثورية السلطة وهي
عبارة الجديدة السلطة ظل يف الدولة شكل وكان الربوليتاريا، بقيادة العاملني الفالحني

الثوري. النشاط عنها تمخض التي والفالحني العمال نواب «سوفييتات» عن
تحول قد السوفييتي االتحاد كان الثانية العاملية الحرب سبقت التي السنوات ومنذ
واسع، نطاق عىل اآلالت تستخدم جماعية زراعة ذات صناعية دولة إىل زراعية دولة من
تميز كانت التي الحادة الفروق تلك طبقاته بني توجد ال روسيا يف جديد مجتمع وظهر

روسيا. يف السابقة األخرى املجتمعات
عليها الغادر األملاني الهجوم روسيا لها تعرضت التي التجارب أقىس من وكان
روسيا فيها هاجمت التي الفرتة تلك يف تعتمد أملانيا وكانت الثانية، العاملية الحرب يف
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اليسار). من الثاني هو (ستالني اآلخرين املنفيني بعض ومعه (١٩١٥) منفاه يف ستالني

بمساعدة الحرب تلك من خرجت روسيا ولكن كلها، املحتلة ألوروبا الحربي اإلنتاج عىل
واملصانع األرواح يف خسائر من عانته مما الرغم عىل نظامها دعائم وطدت وقد حلفائها،
الحرب، لها سببتها التي العميقة الجراح من العاجل الشفاء من روسيا وتمكنت … واملدن

وتنميتها. القومي االقتصاد فروع كافة إصالح من تمكنت كما
عليه كان ما أضعاف ثالثة الصناعة يف السوفييتي االتحاد إنتاج بلغ ١٩٥٦ عام ويف
حصته زادت كما اقتصاديٍّا، الدول أقوى من السوفييتي االتحاد وأصبح ،١٩٤٠ عام يف
بني ترتاوح ١٩١٧ عام يف كانت أن بعد ١٩٥٧ عام ٪٢٠ نحو فبلغت العاملي اإلنتاج يف

و٣٪. ٢
بثورتهم؟ برشوا حني الشيوعية أنبياء فيه يطمع كان ما كل هو هذا هل ولكن

سياستها يف روسيا هدف «أن قرر: عندما الشيوعية أهداف حقيقة ستالني رشح لقد
العالم يف االستعمار عىل للقضاء وسيلة تصبح حتى العاملة الطبقات دكتاتورية تعزيز هو

«… كله
الدكتاتورية هي العاملية للثورة املدخرة القوى أهم «إن آخر: مكان يف ذكر كما

«… الخارجية الدول يف األخرى الثورية والحركات روسيا يف الشعبية
العاملية الثورة نريان إلشعال املناسبة األوقات أحسن أن أيًضا ستالني رأى من وكان

الوطنية! والنكبات االقتصادية واألزمات الحروب فرتات هي
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بني النهاية يف الحرب تقوم أن من مناص ال أن اآلخر هو رأيه من كان فقد لينني أما
وجميع الوسائل كافة استعمال إىل ودعا … االستعمار قوى ضد األوروبية التحرير حركات

االستعمار. بهزيمة النهاية يف تنتهي حتى الحروب هذه مثل يف األسلحة أنواع

يمكن هل هي: نعيشها التي الحياة من الحاسمة الفرتة هذه يف اليوم املشكلة فإن ولذلك
دول عليها تسري التي األخرى السياسية األنظمة جانب إىل سالم يف الشيوعية تعيش أن

العالم؟
واقعة بد ال الحرب أن أم واقعة، حقيقة السلمي» «التعايش يصبح أن يمكن هل
عىل نقيض أن «إما لينني: قال كما وأنه غريها؟ وبني الشيوعية بني األيام من يوم يف

«… علينا هم يقضوا أن وإما القاصمة، الرضبة إليهم ونوجه الرأسماليني
مجموعتني بني دائرة الحرب كانت ١٩١٧ أكتوبر ثورة قامت عندما أنه ويالحظ
والروس، والفرنسيني اإلنجليز من تتكون كانت األوىل فاملجموعة االستعمارية؛ الدول من

… العالم تقسيم إعادة حول يدور النزاع وكان أملانيا، من تتكون األخرى واملجموعة
عىل القضاء يؤدِّ ولم … الحرب بوقف تطالب قوية حركة البالد كافة يف وقامت
الحكومة إن حتى للحرب، األصلية الصورة تغيري إىل ١٩١٧ فرباير يف القيرصي النظام
وأخذت النرص»، «حتى الحرب مواصلة عىل يرص بشعار للشعب تقدمت املؤقتة الروسية

السياسة. هذه تؤيد واالشرتاكيني للمنشفيك التابعة الثورية األحزاب
البداية، منذ ضدها ووقف الحرب عارض الذي هو وحده البلشفيك حزب أن إال

يقول: كتب ١٩١٥ عام يف لينني إن حتى وقفها، برضورة ونادى

الحرب أثناء يف الحكم إىل بها جاءت الثورة أن لو الربوليتاريا تفعل ماذا
الحالية؟1

كافة وتحرير السلم، نرش عىل نعمل سوف بأننا هذا عىل نجيب إننا
املضطهدة. والشعوب أمرها، عىل املغلوبة واألمم املستعمرات

للشعوب». «السالم مبدأ ١٩١٧ عام يف االشرتاكية الثورة أعلنت أن فعًال حدث وقد

.(١٩١٤–١٩١٨) العظمى الحرب 1
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مؤتمر أعلن أن فبعد السالم، مرسوم هو السوفييتية للسلطة مرسوم أول وكان
أن ١٩١٧ سنة أكتوبر ٢٥-٢٦ يف برتوجراد يف ُعقد الذي روسيا، لكل الثاني السوفييتات
باإلجماع، عليه ووافق السالم مرسوم ناقش السوفييتات، إىل انتقلت قد السلطات كافة

السالم. عن املؤتمر يف لينني وتحدث
املرسوم نص قرأ ثم القرار، لهذا البالغة األهمية رشح واضحة قليلة كلمات ويف

املقرتح.
والفالحني، العمال دولة اشرتاكية، دول ألول التاريخية الوثيقة هذه وسجلت
بالحقوق االعرتاف مبدأ أساس عىل املرسوم وقام السلمية، الخارجية سياستها أساس
التي بالطريقة كيانها وتنظيم مصريها تقرير يف منها كل وحق األمم، لكافة املتساوية
القيرصية الحكومات وقعتها التي الرسية واملعاهدات الرسية الدبلوماسية وألغى تختارها،

املؤقتة. والحكومة
ودعا املتحاربة، البالد وشعوب حكومات إىل بيان شكل يف السالم مرسوم صيغ وقد
سالم أجل من عاجلة مفاوضات وإجراء هدنة عقد إىل وحكوماتها املتحاربة الشعوب

ديموقراطي. ونظام عادل
كانت بل نهائية، مقرتحات السلمية مقرتحاتها تعترب السوفييتية الحكومة تكن ولم
االتفاقيات من وخالية تماًما واضحة دامت ما أخرى رشوط أية ملناقشة استعداد عىل

الرسية.
املؤتمر حرضوا الذين والبحرية الجيش ووحدات اإلقليمية السوفييتات مندوبو وأيد

إجماعيٍّا. تأييًدا لينني اقرتحه الذي السالم مرسوم
يؤيدون ولتوانيا بولندا يف الديموقراطيني االشرتاكيني إن درشنسكي: فيليكس وقال
اإلذاعة. وأعلنته الصحف نرشته املرسوم إلصدار التايل اليوم ويف بحماس، السالم مرسوم
لحزب املركزية للجنة والتابع الخارج» إىل املبعوث «الوفد أصدر الوقت نفس ويف
وهما الدولية، االشرتاكية والهيئة «البولشفيك»، الرويس الديموقراطي االشرتاكي العمال
يدعوانها البالد كافة يف الربوليتاريا إىل بيانًا أصدرا استكوهولم، يف كانتا اللتان الهيئتان

البيان: وقال السوفييتية. الحكومة اتخذتها التي الخطوات تأييد إىل

السالم! مفاوضات إىل النار! إطالق ليقف العاجلة! الهدنة لتعش

به، وتنادي السالم تنشد وهي حياتها بدأت قد السوفييتية الجمهورية كانت وإذ
قوة منها وجعل اليوم حدث الذي فما مبادئها، من مبدأ وتعتربه نرشه، عىل وتعمل
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والصواريخ النفاثة الطائرات من وأرسابًا الغواصات، من هائًال أسطوًال تملك مخيفة
الدمار؟ ومعدات آالت من ذلك وغري الصناعية، األقمار من وعدًدا القارات، عابرة

االتحاد ولعل يقولون، كما الحرب التقاء وسيلة خري هو للحرب االستعداد لعل
ولعله الهجوم، يف ال الدفاع يف يوًما يستعملها لكي الهائلة القوة هذه يملك السوفييتي

…؟! الدويل باملحيط تعمل التي القوى يف التوازن من شيئًا يقيم لكي يملكها
فكرة انترشت وقد والسالم، بالحب سكانه قلوب أفعمت عالم يف اليوم نعيش إننا
الجميع وملس والدمار، الخراب أسلحة تنوعت أن بعد وخاصة الناس جميع بني السالم

… عليهم وجنايتها البرش عىل تأثريها مدى
وملا إنسان، أي ضد عدوان يف يشرتك لن السالم ظل يف ُولد الذي الجيل أن شك وال
الذي النظام اختيارهم عند أحراًرا يرتكوا أن يجب لذلك فإنهم أحراًرا ولدوا قد الناس كان
من معني نوع قبول عىل ترغمهم أو إرادتهم يف تتحكم أن الوجود يف لقوة وليس يالئمهم،

الحكم. نظام
فلم عاًما، ٢٩ نحو روسيا عىل وسلطته إرادته فرض قويٍّا حاكًما ستالني كان ولقد
الكثريون وحاول املظالم، عهده يف وتعددت بمعارضته، االرتفاع من واحد صوت يتمكن
وخارجها روسيا الناسيف عرف وفاته وبعد عهده، أول يف يزال ال كان النظام بأن تربيرها

والطغيان. بالدم كله العهد وصمت والخارجية الداخلية السياسة يف كثرية أرساًرا
ظن ستالني أساليب فيه استنكر الذي املشهور خطابه خروشيشيف ألقى أن وبعد
زالت ما أنها أثبتت ستالني روح ولكن فقط، قوًال ال فعًال أساليبه سيتنكب أنه الناس

وخارجها. روسيا يف كله املوقف عىل تسيطر
الي لشواين تكريًما بموسكو ١٩٥٧ عام رأس يف أقيمت حفلة يف ذلك ظهر ولقد
محاربًا ستالني «كان يقول: آنئٍذ خروشيشيف سمع فقد الوطنية؛ الصني وزراء رئيس
ستالينيون.» جميًعا فنحن االستعماريني محاربة أمر األمر يكون وحني … لالستعماريني
زيارته عن الرشقية أملانيا صحف مراسيل إىل خروشيشيف تحدث بأسبوع ذلك وبعد
يؤكد وكأنما — إليه الي شواين وانضم بستالني، وأشاد الشيوعيني، وحدة وامتدح للمجر
فالديسالفجومولكا لرئيسوزرائها لبولندا زيارته أثناء يف فقال — الستالينية إىل العودة
وعىل االشرتاكية الدول تضامن … نخب نرشب أن «أقرتح للستالينية: بمناهضته املعروف

السوفييتي.» االتحاد رأسها
أخرى. مرة أُعيد قد القديم النظام أن املراقبني بعض عند هذا معنى وكان
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… خطأ أم صوابًا االستنتاج هذا كان إذا القادمة األيام وستُظهر
… السالم هو العالم أنحاء جميع يف الناس به يطالب ما وكل

إنسان! كل يعمل أن يجب السالم أجل فمن

هللا) بحمد (ا.ه.
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