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الـشـيـوعي األرمـينـي. رافك هـذا كان
مثاال للجهل والـتخلف والغباء وقد
كتب عميد الكلية إلى وزارة التعليم
مباشرة يخـبرهم عن عدم قدرة هذا
الطالب على الفهم والتطور ثم فعل
العميد ذات الشيء في العام التالي
مبيـنا للـوزارة عدم جدوى اسـتمرار
رافك في الــدراســة وضـرورة فــصـله
وإبعاده جلهـة غير دراسيـة فحالته
ـطــاف سـوف حتـتـسب في نـهــايـة ا
عـلى كـليـة الـصـحـافة وهـذه سـمـعة
سيئة وإن عمل في مجال الصحافة
عـنـدها فـسـوف يـقـدم مـا هـو أسـوء 
يـشار بـالـسـوء لكـلـيـة الصـحـافة في
جامعة مـوسكو وليس غـيرها ويرد
نح السـؤال كيف سـمحت الـكلـية 
هـذا الطـالب شـهـادة التـخـرج. ولكن
وفي كـل مـرة يـطــلب عـمــيـد الـكــلـيـة
فـــصل رافك مـن الــدراســـة تـــتــدخل
اجلــهـات احلــزبـيــة الـعــلـيــا وجتـبـر
الـــعــمــيــد  الــتـــريث في إبــعــاده عن
الـكـلـيـة العـتـبـارات تـتـعـلق بـاحلزب
الـشـيـوعي في أرمـيـنـيـا. وفي الـعـام
ـرات عـديـدة الـثـالث أراد الـعـمـيـد و
إيـجـاد مـخـرج لـهـذه الـورطـة ولـكـنه
وفـي األخــيــر أضــطــر التــخــاذ قــرار
بـــفــصل رافـك وبــدورهـــا فــالــوزارة
ـدة أربــعـة أوقــفت الــعـمل بــالـقــرار 
أشهـر حلـ دار نقـاش ب الـعمـيد
سـؤولـ هـناك اسـتـطاع وبـعض ا
الـعـمــيـد عـنـدهـا إقـنـاعـهم بـضـرورة
عـــدم اســتـــمـــرار هـــذا الـــطـــالب في

الدراسة بكلية الصحافة.
مـثل هذا اآلمـر كـان يـحـدث في باقي
الكـليـات ويأتي عـلى وفق السـياسة
الـتـعــلـيــمـيـة لــلـدولـة الــسـوفـيــتـيـة
فـالقـيادة الـعـليـا تفـضل الـعمل بـناءً
ـعايـير احلـزبيـة وعلى قـاعدة على ا
التسـريع في إعداد الكـوادر العلـمية
والــقــيــاديــة لـتــلك الــبــلــدان والـتي
تـعتـقـد القـيـادة السـوفـيتـيـة إن مثل
هـذا الـتسـريع واإلعـداد سـوف يـقدم
كــوادر نـافـعـة لــبـلـدانـهــا. فـنـجـد إن
امـــتــحــان الــقــبــول ال يــشــمل طالب
اجلمهوريات االحتادية وال ينظر أو
يدقق في مستواهم الـتعليمي. كذلك
فسيـاسة تفـضيل أبنـاء القيادات أو
ـقربـ مـنـهم وزجـهم في الـدراسة ا
ينتج عـنه مساو شـديدة اخلطورة
كان لـها التـأثيـر الفعـلي أثنـاء وبعد

سقوط االحتاد السوفيتي .
من نتـائج تلك الـسيـاسة الـتعـليـمية
سيـئة  ظهور غير احلـكيمـة ال بل ا
ـسـتـويــات الـعـلـمـيـة الـتــفـاوت في ا
والفـنية والـثقـافية بـ طلـبة الكـلية
الـــواحــــدة ال بل الــــصف الــــواحـــد
ولــعـب هــذا الــعــامل دور كــبــيــر في
اسـتـشراء نـزعـة الـتبـخـيس وتـقـليل
الـشــأن بـ أوسـاط الـطــلـبـة وكـذلك
األساتـذة جتـاه طالب اجلمـهـوريات
االحتاديـة وانـعكس هـذا اآلمـر على
عــمــوم الــتـــعــامل مع شـــعــوب تــلك
الـبـلـدان الـتي دائـمـا مـا كانـت تُتَـهمْ
من قـبل الروس بـتـدني مسـتـوياتـها

الثقافية واالجتماعية.
ـؤرخون حـول تـفسـيـر جمـلة { أختـلف ا
أطــلـقــهــا لـيــنــ عن ســتـالــ في خــطـابه
وجه إلى األديب مكسيم غوركي قائال ( ا
تعـال ألي لترى الـقوقـازي العجـيب  يكتب
ــســالــة الــقـومــيــة). هل كــان لــيــنـ في ا
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النـريد ان نستعجل االمور  عسى وعال أن تخرج الـتشكيلة الوزارية بجديد
 وتـفك اسر امـال العـراقـي  الـذين لم يتـأملـوا من الـتغـييـر أي شئ حتقق
لـهم  بقـدر تـراكم االزمات  ووالدات طـبـقات مـتـخلـفـة انانـيـة ذاتيـة حتـكمت
واطن . لم يشهـد العراق حتى في زمن قساوة صائر ونفـوس ا بـالبالد و
احلـكـام  انـاسـا وقــحـ يـنـهـبـون ويــزورون  ويـطـالـبـون الـشــعب بـالـصـبـر
والـتضحـية  مـثلمـا شهـده العراق مـابعـد الغـزو . طبقـة تخـرجت من موجاة
ثيرة لالهـتمام وبناءة  والهي الـنهب  فهي ليـست وسطية  مـثل الطبقـات ا
هي وطـنية االنتماء تبني مانهبته في الـبالد وتشغل العاطل وتطور احللقات
االقـتصاديـة والزراعيـة والبـنيويـة والتربـوية والـصحيـة  فهي الهذا والذاك 
ـا في تركيبتها وعقليتها وسلوكها  تأخذ دون خجل  وترحل ما اخذته وإ
من جـهد وعرق وتعب الناس الى خارج العراق . في هذه الوزارة اجلديدة 
الـتي هي ليست مستقلة عن الـتشكيالت السابقـة  والهي كاملة االنتماء لهم
همة للدولة ـسيطيرين على احللـقات ا  نـأمل ان تشق طريقها وسط زحام ا
تلكئ في العمل والعاطل عن وتزيح عنها بالعنوة أو التراضي النهاب وا
ن ـتـصـيدين واجلـالـسـ على اعـتـاب الـدوائر يـنـتـظرون  اداء وظـائفـهم وا
يـكلفـهم في وساطـة رشوة ب الـشركـات الفاشـلة واصـحاب القـرار ايا كان
حـجـمـهم . نـبـصم بـالـعـشـرة إنـهـا تـركة ثـقـيـلـة  لـكن الـشـجـعـان في مـواقع
ـتعطش الجناز احلقوق واعادة االمل كنهم بـالتعاون مع الشعب ا الـسلطة 
ـتـعـبـة بـاالضـافـة الى اخملـلـصـ في مـجـلس الـنواب ـفـقـود الى الـنفـوس ا ا
كـنهما مجتمع حتقيق منجزات حـقيقية في حتقيق صورة السلطة القوية
والـعراق اجلامع لـكل اطيـافه وشبكـة عالقاته الوطـنيـة وفي االعمار والـبناء .
كل الـنـاس من شـمال الـوطن الى جـنـوبه تـنـتـظـر أن ترى اعـمـدة االت الـبـناء
دن وبـاخلصوص في العاصـمة بغداد بدال من ازدهار ناطق وا تـزدهر في ا
واطـن وحكام اعـمدة الكونـكريت التي حتـجب الرؤية وتـمنع االتصـال ب ا
سؤول احملاصرين ب الكونكريت ودوائرهم واليرون شوارع البالد . إن ا
ـهدمـة واليالحضـون فوضى االسـواق واالحياء ـتشقـقة وا وجـسور مـدنهم ا
الــعـشــوائـيــة وال حـركــة الـســيـر الالنــظـامــيـة  هم فـي حـقــيـقــة االمـر سـوى
يـداني لكي مـجمـوعات خـارج سيـاقات الـزمن اجلديـد الذي يـتطـلب الفـعل ا

تحقق . تحقق لبالده وماكسب شعبه من ذلك ا يحسب ا
ضادة سـؤلون باساطيل سـياراتهم ا إنه ألمـر مريع بل مرعب عندمـا يعبر ا
ـهـدمـة دون الـنظـر لـتـلك احلاالت ـشقـقـة والـشوارع ا لـلرصـاص اجلـسـور ا
ـتسـوالت  وهـذا االمر والحـتى الـوقوف او االشـارة بـالرأي لـفـرق الـنسـاء ا
دارس االبتدائية والعدد تـسرب من ا يـشير الى إن هؤالء اليعرفون حجم ا
االمـي ب اوسـاط الشـباب وال حـتى ضعف وفـشل الدراسة بـالبـلد  االمر
دنـية واالسالمـية . الـذي ساعـد بانـتشـار مـدارس الربح الـتجـاري االهلـيـة ا
نحن متأكدون بان التركة ثقيلة أمام الوزارة اجلديدة  لكن املنا يبقى قائما
بـان اخلطـوة اجلريـئة االولى فـي مسـيرة االلف مـيل هي االمل في فك سجن

ادية  فإذا  ـفقود. العراق خزين هـائل من االمكانيات البـشرية وا االمل ا
وقف سـيــاسـة دويــر االزمـات واالعــتـمــاد عــلى الـكــفـاءات دون الــنـظــر عـلى
الـوالءات احلزبيـة والكـيانـية  فـانه قادر على الـنهـوض بالـسرعـة التي حتقق
امـال الـنـاس  والــشـعب مع كل من يـتــعـامل وطـنـيــا مع قـضـايـاه الــبـنـيـويـة

والوطنية والقومية . 
ويـبـقى االمل هـو مـفـتـاح الـدخـول لـعـالم احلـداثـة في كل
اجملـاالت  فهل تخرج وزارتنا اجلديـدة بكل مفاصلها
من عــوالم حــصــارات الـــكــونــكــريت الى الــفــضــاءات
اجلـديـدة نـراهـا وتـرانـا  لــكي تـبـني وتـعـمـر وتـكـشف

بالع اجملردة حركة النهاب .

وهذا الذي أؤمن به كـمخرج حـقيقي
وسـلـوك سـيـاسي اجـتـماعـي يفـضي
لــســعــادة الـشــعــوب. الــغــايــة الــتي
أســـعى لـــهـــا هي عـــرض الـــعـــيــوب
الــكـثــيـرة واإلخـفــاقـات الــتي رافـقت
الـتـجـربـة الـسـوفـيـتـيـة لـلـمـاركـسـيـة
ومـحـاولـة بـنـاء االشـتـراكـيـة والـتي
أفــضت في الــنــهــايــة النــهــيــار عــام
ية لالشتراكية نظومة العا جلميع ا
وليس فـقط لالحتـاد السـوفـيتي. من
ـهم هـنـا أيـضـا أن يـعـرف اجلـمـيع ا
بـأن الـسـيـاسـة الـسـوفـيـتـيـة بـقـيادة
احلــزب الــشـيــوعي كــانت تــؤكـد في
فــحـواهــا وطـريــقـة تــعـامــلـهــا كـون
ـتــازون عن بـاقي شــعـوب الــروس 
االحتاد الـسوفـيـتي وإنهم أصـحاب
حــضـــارة وإجنـــازات عـــظـــيــمـــة في
ــــعـــارف الــــثـــقــــافــــة والـــعــــلـــوم وا
والــعـسـكـريــة ووضـعـوا بــصـمـتـهم
بــجــدارة داخل احلــيـــاة الــثــقــافــيــة
وهذه والسـياسة لـلشـعوب األوربـية
حـقــائق ال تـخـفى وال يــنـكـرهـا أحـد
وكان لذلك امتدادا تاريخيا في عمق
الــعــهـد الــقـيــصـري ولـم يـكن ولــيـد
حلــظـة حـضــور االشـتـراكــيـة وثـورة
أكـــتــوبــر. وال يــنــكــر ولن يــخــفى أو
يـطمس مـا قـدمه النـظـام السـوفـيتي
مـن إجنــازات عــظــيــمـــة  لــيس فــقط
ا أيـضا لـباقي للـشعب الـروسي وإ
شـعـوب االحتـاد الــسـوفـيـتي وكـذلك

العالم.  
{ كـــونك درست في كـــلــيـــة الــصـــحــافــة
جامـعة مـوسكـو وكان هـناك تـنوع وتـعدد
في جنـسيات الطلـبة في تلك اجلامعة هل
كـان هـنـاك تـفـاوت وتـمـايـز في مـسـتـويات

الطالب ?
- كانت جامعة موسكو تمتاز بتنوع
تشـكيـلتـها الـطالبيـة فتـجد حـضورا
كثيفا لطالب من مختلف جمهوريات
االحتـاد السـوفـيتي وخـارجه أيـضا
وحـ دخــلت كـلـيـة الــصـحـافـة وفي
الصف األول وجدت معي العديد من
طلبة اجلمهـوريات االحتادية. الفرق
بـــ هـــؤالء الـــطـــلـــبـــة من روســـيـــا
وجـــمـــهـــوريـــات بـــحـــر الــبـــلـــطـــيق
االحتــــــاديــــــة مـع بـــــاقـي طــــــلــــــبـــــة
اجلمهوريات االحتادية يبدو ظاهرا.

فـهـؤالء الـقـادمـون من اجلـمـهـوريات
اجلـنوبـيـة أو مـنغـولـيـا كانـوا أبـناء
لـقيـادات األحـزاب الـشيـوعـية أو من
يزة األخرى لهؤالء قرب لهم وا ا
عـدم خــضـوعـهم ألهـم شـرط لـدخـول
اجلــامـعــة أو االخــتـصــاص أال وهـو
اجـتـيــاز االخـتـبـار الـعـام لـلـحـصـول
قـعـد الـدراسي. فهـؤالء كـانوا عـلى ا
يـــرشــــحـــون مـــبـــاشــــرة من قـــيـــادة
أحــزابــهم الـشــيــوعـيــة ومـؤســسـات
جــمـهـوريــاتـهم االحتـاديــة وبـسـبب
هــذا االخـتــيـار والــتـرشــيح احلـزبي
وعــــدم اخلــــضــــوع لـالخــــتــــبــــار ثم
الـتقـيـيم فـإن أغلب هـؤالء كـانوا من
الطلبة الفاشل في دراستهم وكان
أســاتـذة الـكــلـيـات يــعـانـون الــكـثـيـر
ــتــدني ــســتــوى الــعــلــمي ا جــراء ا

لهؤالء .
في بدايـة دراسـتي تعـرفت عـلى أحد
هــؤالء وهـــو الــقـــادم من أرمـــيــنـــيــا
وأسـمه رافك وأبـوه كـان الـسـكـرتـيـر
ـــركــزيـــة لــلـــحــزب األول لــلـــجـــنــة ا

{ هل ظهـرت حركـات تطـالب بحق تـقرير
ـصير أو االنـفصـال عن االحتاد في تلك ا

اجلمهوريات ?
- ال يـنـكر حـدوث تـطـور حـقـيقي في
حـــيــاة تــلك الــشـــعــوب وحتــسن في
ـعرفـة والعـمران طبـيـعة الـثقـافة وا
ولـكن الـسلـطـة احلقـيـقـية كـانت بـيد
الــروس وهـــؤالء بــدورهم مــارســوا
شــتى أنـواع الـضــغـوط ويــحـاولـون
جـــهــــد اإلمـــكــــان قـــمع أي مــــســـعى
ا لـلـمطـالـبـة بسـقف حـقـوق أعـلى 
مــنح لـشــعـوب تــلك اجلـمــهـوريـات 
وقـد ظــهـرت حـركـات عــديـدة طـالـبت
بـحــقـوق وحـريـات أكـثــر وبـعـضـهـا
نــاشـــد بـــاالســـتـــقالل وكـــانت تـــلك
التطـلعات واحلـركات تواجه بـالقمع
نـظم وقـامت السـلطـة الـسوفـيتـية ا
بـإرسال أعـداد كـبـيـرة من هؤالء إلى
ـنافي وبـالـذات إلى سـيبـيـريـا.ففي ا
الــقــرم ظـهــرت حـركــة قـومــيـة قــويـة
للتـاتار نـادت باحلريـات واالستقالل
فـجـوبهت بـالـقـمع حـيث وجـهت لهم
سلطة السوفيت جيش عرمرم قضى
عـــلى تـــلك احلــــركـــة ثم  تـــرحـــيل
ـــنــافـي. أيـــضــا اآلالف مـــنـــهم إلـى ا
حــدثـت حــركــات تــمــرد ومــطــالــبـات
ــصــيــر بــاحلــريــات وحق تـــقــريــر ا
واالســـتــــقالل الـــنــــاجـــز فـي بـــعض
اجلمهوريات فجوبهت تلك احلركات
كسابـقاتها بـالقمع. ففي األربـعينات
مـن الــقــرن الــعــشــرين  الــتــرحــيل
نـادين بـشـكل جـمـاعي لـلـعـديد مـن ا
بــتـــلك احلــقـــوق فــمـن الــشـــيــشــان
األنـغـوش رحـل مـا يـقـارب 480000
ومن الـبـلغـار و األتـراك اجلـورجـي
رحل ما يـزيـد على  120000 ومــــن
األكــــــراد والـــقــــوقـــازيـــ 200000
وجـــــمـــــــيـع هــــــــــؤالء كـــــــــانـــــــــوا
يرسلون أمـا إلى منافي سيـبيريا أو
جــمــهــوريـات آســيــا الــوســطى وقـد
تـعـرض الـكـثـيـر مـنـهم لـلـهالك أثـناء
ـية عمـليـة النـفي. خالل احلرب الـعا
الـثـانـيـة واحتالل الـقـوات الـهـتـلـرية
ـــســاحــات واســـعــة من الــفــاشـــيــة 
االحتـــــاد الـــــســــوفـــــيـــــتي شـــــاركت
مـجــمــوعـات كــبــيـرة ومــســلــحـة من
شــــعــــوب أواسـط آســــيــــا والــــقــــرم
واكــرانـيـا الــقـوات الـغــازيـة وأخـذت
تـقـاتل اجلـيش الـسـوفـيتـي وأحلقت
به خـسـائــر فـادحـة ودمـرت مـنـشـات
ا اقتصادية حيوية بشكل وحشي 
دفـع ســتــالــ خالل وبــعــد انــتــهــاء
احلـرب إلى إجـراء عـمـلـيـات تـرحـيل
ونـفي بــحق مـئــات اآلالف من هـؤالء

وحتت ظروف غير إنسانية.
{ ومـــا كــــانت ردود فـــعل شــــعـــوب تـــلك

البلدان على هذا القمع واالستعباد ?
- جراء هذا القـمع كانت ردود الفعل
في بــعــضـــهــا قــاســيـــة ولم تــخــمــد
جــذوتــهــا وكــانت دائــمــا فـي حــالـة
تــرقـب لــلــثــورة عــلى ذلك احلــال من
الـــقــمـع تــصـــور إن ســـكـــان الـــقــرم
ية الـثانية حتالفـوا في احلرب العـا
مـع الــغـــازي الــنـــازي  ضــد االحتــاد
السوفيـتي وأنضم العـديد منهم إلى
والزال اجليش الهتلري وقاتلوا معه
قـائــد احلـركـة الـتـاتــاريـة  مـصـطـفى
جمـيلوف مـوجودا  حلـد اآلن يعيش
في أوكرانـيـا  ومثـلـهم فعل الـبعض
من أبناء الشـعب األوكراني فقد قاد
بــــنــــديــــرف حــــركــــة ضــــد اجلــــيش
الــســوفــيـتـي وأنـخــرط في اجلــيش
الــنــازي الـذين مــنــحه رتــبـة جــنـرال
وعـمل عـلى خـدمة الـرايخ الـهـتـلري
ـجـد ذلـك اجلـنـرال وفي أوكــرانـيــا 
اآلن ويـعتـبـر بـطال قـومـيا ووضع له
نــصــبــا تـذكــاريــا وسـط الــعــاصــمـة
كـــيـــيف.وفي بـــعـض جـــمـــهـــوريــات
االحتــاد عـلى بــحـر الــبـلــطـيق يــقـيم
واطن احتفاال يوم 14 الكثير من ا
تــمــوز من كل عــام يـتـم فـيـه الـرقص
وتناول الـشراب ولذيـذ الطعام وذلك
ــنـــاســـبـــة ذكـــرى دخــول اجلـــيش

الــهـــتـــلــري وحتـــررهم مـن ســلـــطــة
السوفيت.

{ ألم تـضع الـسـلـطة الـسـوفـيتـيـة مـناهج
ـشروعة ـعاجلة تـلك الطـموحات ا وخطط 
ــا يـســاعـد عـلـى طـمـأنــة تـلك الــشـعـوب

وكسب رضاها ?
- على العكس من ذلك كانت القيادة
الـعـلـيـا الـسـوفـيـتـيـة حتـاول بـشـتى
الــوســائل طــمس أي طــمــوح قـومي
وحتـــــاربه بـــــضـــــغــــوط كـــــبـــــيــــرة
وسيـاسـات قهـر واستـعبـاد ويظـهر
ذلك في سياسـات االنصهـار القومي
وتــعـمـيم الـلــغـة الـروسـيــة جلـعـلـهـا
الــــلـــــغــــة األم لــــشـــــعــــوب االحتــــاد
الـسـوفـيـتي جـمـيـعـهـا. وخالل فـترة
حـكم سـتـالـ أسـتـوطن الـكـثـيـر من
الروس تـلك اجلـمهـوريـات ولم يكن
ــا كـان ذلـك قــد جــاء اعــتــبــاطــاً وإ
مــنـهـجـا سـيـاسـيــا وبـالـذات تـنـفـيـذ
. فـــهـــو مـن طــرح ألفـــكـــار ســـتـــالــ
ضـرورة تغـيـير الـطبـيـعة الـسـكانـية
لــتـــلك اجلــمــهــوريــات ولــيس فــقط
إدارتــهـا سـيــاسـيـا بــالـرغم من كـون
جمـيع مـفاصل الـسـلطـة هنـاك كانت
بــيـد الـروس بــشـكل نــاجـز وإن أهل

البلد يأتون  بالدرجة الثانية .
لـذات الغـرض اصـدر ستـالـ قرارا
بــجـــعل الــلــغـــة الــروســيـــة الــلــغــة
الـســائـدة في الـتـعــامالت الـرسـمـيـة
ـدارس لـتـتـقـدم عـلى لـغة األم وفي ا
في مخـتـلف اجملاالت واتـخـذت تلك
احملـاولـة طابع اإلخـضـاع بـالتـنـفـيذ
ـواطـن لـنزع سـمـة الوطـنـية عن ا

كون الـلغـة تعـتبر احلـامل األساسي
للهوية الوطنية.

واألدهى مـن كل ذلك فـــإن الــقـــيــادة
الــــســـوفــــيــــتـــيــــة بــــنت داخل تــــلك
اجلمهوريات أجهزة مخابرات وأمن
ذات سطـوة وقـسوة بـالـغتـ ولكن
هم وقبل أي شيء أن تكون بقيادة ا
روسـيـة. فـقـد حـرصت الـقـيـادة عـلى
إعــداد كـوادر قـيـاديــة مـحـلــيـة لـتـلك
األجـهزة وأعـطتـهم سـلـطات واسـعة
إلدارة تـلك اجلـمـهـوريـات فـظهـر من
هـــؤالء قـــادة كــبـــار أصـــبـــحـــوا في
الـنـهايـة رؤسـاء لـتلك اجلـمـهـوريات

شفرنادزه. منهم علييف رشيدوف
في أحــدى اجلــلـســات داخل مــعــهـد
االسـتـشـراق الــذي  كـنت أعـمل فـيه
عهد السيد بابا جان أخبرت مدير ا
غفوروف عن مـعلومـة استقـيتها من
مصدرين األول صـحيـفة النـيويورك
ـــز والــثــاني من . BBC حــيث تــا
ــعـلــومــة بـأنـه أثـنــاء فــتـرة تـقــول ا
قيادته لسكرتـارية احلزب الشيوعي
فـي جـمــهــوريــة طــاجـاكــســتــان قـام
غفوروف بـقتل مـا يقارب  450 ألف
طـاجـيـكـي عـنـدهـا تـبـسم غـفـوروف
وقـــال هـــذا الـــرقـم غـــيـــر صـــحـــيح
فـالـرقم احلـقـيـقي هـو أكثـر من 600
ألف وبــرر ذلك الــقـتل بــالـقــول بـأن
بنـاء السلـطة السـوفيـتية هـناك كان
يتطلب كل تـلك األضاحي فلوال ذلك
ا وجـدت طـاجاكـستـان االشـتراكـية
السوفيتـية كان ذلك احلدث يفرضه
الواقع. وكان غـفوروف الرجل األول
الذي حصل عـلى خمسـة أوسمة من
الــقــيــادة الــســوفــيــتـيــة عــلـى عــهـد

. ستال
{ أال تــرى أن الـبـحث فـي هـكـذا مــلـفـات
وبعـد سـقـوط االحتاد الـسـوفـيـتي وكل ما
جــرى بـعــد ذلك وكــأنه بــحث عن مــثـالب

الشيوعية ليس إال ?
- كال عــلى اإلطالق فـأنــا دائـمــا مـا
كنت أود عرض حقـائق كانت خافية
عن الـــــــنــــــاس ولـم يــــــكـن في وارد
تــفـــكــيــري الـــطــعن بـــالــشــيـــوعــيــة
ــاركـســيـة فــهي نــظـريــة ومـذهب وا
وتــيـــار فــكـــري فــتح لـــلــعـــالم طــرق
وأبــواب أجنــز من خاللــهـا مــا يــعـد

اليوم إرثا ثريا للبشرية.
 وكونـها دلـيال علـميا فـإن في صلب
مـوضـوعـاتـها الـعـدالـة االجـتـمـاعـية

يــقـصــد بـهــا الـتــقـلــيل من قــدرة سـتــالـ
ــشــاكل الــقــومــيـة وفــكــره عــلى حتــلــيل ا
للـشعوب أم يا ترى كان مـدحا. فستال
أصـدر كـراسـا حـول الـقـضـايـا الـقـومـيـة
وهو لم يـكن روسيا بل جورجـيا. فيا ترى
ـاذا حــدث كل ذلك الــتـحـول فـي طـبــيـعـة
حـكم سـتـال لـيـصـبح دكـتاتـورا ويـفرض
على شعوب االحتاد السوفيتي تعلم اللغة
ـؤسـسـات جمـيـعـها الـروسـيـة وخضـوع ا

هناك لإلدارة الروسية .
- سبق أن حـدثـتك عن وجود الـفرق
بـ ثقـافـة الـشعب الـروسي وثـقـافة
بـاقي شـعوب االحتـاد خـاصـة مـنـها
اجلـمـهـوريـات اجلـنـوبـيـة فـالـروس
لـــهم مـــيـــزة الــــســـبق في الـــعـــلـــوم
عرفة والثقـافة عن تلك الشعوب وا
وشـعــوب االحتـاد اجلـنــوبـيـة كـانت
مـتخـلفـة في مـناح احلـيـاة العـديدة
فـثـقـافـتهـا مـحـلـيـة مـحـدودة وليس
ــعـارف لــهـا عـالقــة بــالــكـثــيــر مـن ا
احلــضــاريـة والــتـقــنـيــات والـعــلـوم
ــكن اإلشــارة في ذلك احلــديــثــة و
إلى جـــــمــــهــــوريـــــات وسط أســــيــــا
سلمة حيث دائما ما مثل اإلسالم ا
عرفة عامل كبح للتمدن والعلوم وا
وكــان يـــعــمـل عــلى إثـــارة الــنـــعــرة
الــديـنــيــة والـقــومـيــة ويـبــقي طـابع
الــتـخــلـف مــســيـطــر عــلـى مــقـدرات
الـنـاس رغـم كـون اإلســــــــالم أثـنـاء
ـــــــارس فتـرة حكم الـســـــــوفـيت 

في اخلفاء. 
انـضمـام تـلك الـبلـدان واألقـاليم إلى
االحتـاد السـوفيـتي قـدم لهـا الـكثـير
من اإلجنــــازات الـــتي ســــاعـــدتــــهـــا
لـلـدخـول في الـعـصـر احلـديث ورفع
من مــــســـتــــوى ثـــقـــافــــة ومـــعـــارف
شــعــوبـهــا.ولـكن الــعــوامل الـذاتــيـة
الــكـابـحـة كــانت جتـعـلــهـا ال تـرتـقي
ــســتــويـات بــاقي شــعــوب االحتـاد
وبــالــذات الــشـعـب الـروسـي.وكـانت
الـتــقـالــيـد والــســيـاســات الـروحــيـة
واالجتماعـية التي تمـارس باخلفاء
تـعــمق الـهــوة بـدال من ردمــهـا. وفي
قابل فـسياسـة القيـادة العلـيا غير ا
الــصـائـبـة والــقـسـريــة لـعـبت الـدور
األساسي في استـشراء وتغـذية تلك
الـنـزعــات.  سـتـالـ كـان من أصـول
جورجـيـة وهي أحدى اجلـمهـوريات
اجلــنــوبــيــة لالحتــاد الــســوفــيــتي
وســبق أن كـــانت جــزءًا من روســيــا
ـكن القول إن ستال القيصرية. و
كان أكـثر من أي قائـد روسي تشـبثًا
ـجـد ويفـخر بـطـبيـعة بـالروسـية و
الــشــعـب الــروسي ومــعــارفه وكــان
مــقـتــنـعــا بـأن شــعـوب االحتـاد دون
ــكـــنــهم بـــنــاء االحتــاد الـــروس ال 
الـسوفـيتـي واالشتـراكيـة لـذا سعى
لزج اآلالف من الروس داخل أنـشطة
وجـعل جـميع وحـيـاة تلك الـشـعـوب
مـــفـــاصل اإلدارة في جـــمـــهـــوريــات
االحتــاد خــاضــعــة لــســطــوة وقــرار
تمـثل بقيادته وكذلك فرض ركز ا ا
اللـغة الـروسيـة لتـكون الـلغة األولى
لـلــجـمـيـع في االحتـاد. هـذا الــتـعـلق
بــالــروســيـــة يــفــصح عـــنه خــطــابه
ـوجه لـلـشـعب الـسـوفـيـتي عـنـدمـا ا
وصلت القوات الهتلرية الغازية إلى
ضواحي مـوسـكو أي عـلى بـعد 40

كيلومترا من العاصمة.
فـي ذلك الــــيـــوم وخالل االحــــتـــفـــال
بــذكـرى ثــورة أكـتـوبــر االشـتــراكـيـة
ألــقى سـتـالــ خـطـابه الــشـهـيـر في
الــســاحــة احلــمــراء يــســتــحث فــيه
اجلنود والـشعب للـدفاع عن الوطن
وهنا ظهـر تعلقه بالـروسية وأمجاد
الــشـــعب الـــروسي فــكـــان خـــطــابه
ـقاتل موجها بـشكل أساسي إلى ا
والــشـــعـب الـــروسي يـــذكـــرهم فـــيه
بــاألبــطـال من الــقــادة الـتــاريـخــيـ
الروس وفيه كشف سـتال وبشكل
صــريح وواضـح مــيــوله تــلك وراح
في تـمـجـيـد الـدور الـريـادي لـلـروس
في مواجـهـة القـوات الهـتلـرية.فـقال

بحماس منقطع النظير:
(يــارفـاق اجلـيـش األحـمــر والـقـوات
ــســـؤولــ الــبـــحــريـــة والــقـــادة وا
العسـكري والـسياسـي واألنصار
والـنـصـيــرات.يـنـظـر الـعـالم اجـمـعه
ألـــــيــــــكم فـي هـــــذه احلــــــرب الـــــتي
تــخـوضــونـهــا وهي حـرب حتــريـر
حــرب الــعــدالــة . يــجب أن تــأخــذوا
بــعــ االعــتــبـــار بــطــوالت قــادتــنــا
الــروس الــعــســكـريــ الــســابــقـ :
الــكــســـنــدر بــيــفـــســكــوف دمــتــري
دونـسـكـوي كوزمـ مـيـنـا  دمـتري
بــشــارســلـي الــكــســنــدر ســوفـروف
ومــيــخــائــيل كــوتــوزوف . يــجب أن
تـكـون رايـة لـيـنـ الـعـظـيـــم احملـفز

األساس لكم) .
 أيضـا ولكونه كـان قريـبا من لـين

ــا أراد أن يــضع أمــام قــائــده مــا ر
ـاركــسـيـة. يــوحي بـبــعض أفـكــاره ا
ولــكن عــلــيـــنــا أن نــعــرف بــان لــغــة
سـتـال الـروسـيـة كـانت تصـاحـبـها
لـكنـة بـائنـة وأيـضـا لم ينل سـتـال
حظا جـيدا من التـعليم فـيقال أنه ال
تــــوجـــد عــــلى اإلطالق مــــدرســـة في
عمـوم االحتـاد تقـدم ما يـثبت تـخرج

ستال منها. 
ويـقال أيـضـا إن حتـصـيـله الدراسي
يـقتـصـر علـى الدراسـة في الـكنـيـسة
ــدة أربــعـة أعــوام ولم يــكــمل تــعـلم
احلــروف الــروســيــة بــشــكـل نــاجـز
وبعد أن بلغ عمره  11عاما عمل في
صــبـغ الــبــيــوت وشــارك في نــضــال
الـــعــمــال فـي جــورجــيـــا ومن ثم في
روســيـا حلــ انـتــمــائه إلى احلـزب
ومن هــذا يـقـال الـشــيـوعي الــروسي
سألـة القومـية الذي بأن كتـابه عن ا
جـــاء الحــقــا كــان قـــد اســتــعــان في
إجنـــــازه عــــلـى بـــــعض األســـــاتــــذة

واحلزبي الروس.
{ مع كل مـا تقدم من أحداث هل تـعتقد
أنــهـــا كـــانت ســـبــبـــا في تـــفـــكك االحتــاد

السوفيتي ومن ثم انهياره ?
كـن أن تكـون إجـابتي بـأكـثر من  -
نـــعم فـــفي نــــظـــرة لإلحـــداث الـــتي
ســـبــقـت االنــهــيـــار ثم أعـــقــبت ذلك
نسـتشف الـكثـير عن حـقيـقة الـعالقة

ب اجلمهوريات االحتادية.
سـياسـة سـتالـ ومن جـاء بـعده من
قـادة مـثلت إيـذاء لـشـعـوب االحتاد
فــسـيـاسـته الــتي اعـتـمــدت مـحـاولـة
تغيـير الطـبيعـة السكـانية والـلغوية
لـشــعـوب االحتـاد لـصـالـح الـعـنـصـر
الـروسي انعـكـست بشـكل عـام سلـبا
عــلى الــعالقــات مع تـلـك الـشــعـوب 
ذهبي وصعدت من حـدة التخـندق ا
والــــقــــومـي جتــــاه الـــــروس. كــــذلك
الــســيــطــرة الــســيــاســيــة واإلداريـة
لــلـروس عــلى مـفــاصل الـســلـطـة في
جميع اجلمهوريات واستخدام قوى
األمن لــقــمـع أي حتــرك أو مــنــاشـدة
ـدنية سبب باحلريـات أو احلقوق ا
الـكثـيـر من ردود الـفعل الـقـوية رغم
عــدم بـروزهـا بــشـكل نـاجــز ألسـبـاب
عـديــدة يـتـقـدمـهــا الـقـسـوة والـقـمع.
فــبــعـض تــلك الــشــعــوب كــانت وفي
ـــراحل تـــتــرقب حلـــظــة مــخـــتــلف ا
اخلالص من سطـوة الروس واخللع
النهائي عن االحتاد الـسوفيتي.ولذا
جند هذه الشعوب سباقة في الفكاك
من العالقـة باالحتـاد السـوفيـتي إثر
انهيـاره.انهـار االحتاد الســــــوفيتي
وتفكك كدولة فدرالية في  21 كانون
االول مـن عــــــام 1991. ورغم إعالن
تـشـكـيل احتـاد كـومنـولث مـن بعض
اجلــمـهـوريــات االحتـاديـة الــسـابـقـة
فـــــانـــــهـــــيـــــار االحتــــاد الـــــفـــــدرالي
للجمهوريات االشتراكية السوفيتية
كـان لـه األثـر الـكـبـيــر عـلى مـسـتـوى
العالم أجـمع وكان وقعه كـبيرا لدى
شــعــوب بـلــدان االحتــاد. فـقــد بـدأت
ردود فــعل تــلـك الــشــعـــوب قــاســيــة
ت بــعالقــة وانــتــقــامــيــة لــكـل مــا 
لــلـسـيـطــرة الـروسـيــة  فـكـانت هـذه
الــبـلــدان سـبـاقــة لـلــتـحـرر من اإلرث
الـسـوفيـتي لـذا  في هـذا الـسـياق
والـ لـروسـيا طـرد جمـيع الـقـادة ا
وكذلك الكوادر اإلداريـة الروسية في
مـــؤســــســـات الـــســـلــــطـــة وأيـــضـــا
واطـن الـروس الذين اسـتوطـنوا ا
تــلك الـبــلـدان وفق ســيـاســة تـغــيـيـر
الطبيعة السـكانية التي شرعت على

. عهد ستال
ـا قـبل االنـهـيـار جند إن ولـو عـدنا 
كـن أن نطـلع الـتـاريخ قـدم دروسـا 
لـتبـسة ال من خاللهـا عـلى العالقـة ا
نـفرة بـ تلك الـبلـدان وروسيا بل ا

واالحتاد السوفيتي.  
من اجلــائـز الــقـول إن الــعالقـة غــيـر
الـسـليـمـة الـتي كـانت تـشوب صالت
الـــروس االحتـــادين بـــبـــاقي بـــلــدان
االحتـاد هي أسبـاب مـفجـرة لـصراع
خــــفـي ســــاعـــــد في صـــــنع عـــــوامل
االنهيار  لالحتاد الـسوفيتي بعد أن
سـاهـمت سيـاسـة سـتـالـ ومن جاء
بـعده من قـادة االحتـاد إلى االبـتـعاد
ــبـاد الــتي جـاءت بــهـا كــلـيــا عن ا
الـثــورة الـبـلـشـفــيـة في أكـتـوبـر عـام
 1917ورمي نداء لين لشعوب
الــشـرق بـعــيـدا فـأدى كل ذلك لــنـخـر
ونحـر مـفهـوم العـالقة بـ الشـعوب
ــصـيــر ومن ثم سـرع وحق تــقـريـر ا

في انهيار االحتاد السوفيتي. 
vN²½«

كـثــرت عـقـد الـداخل الـوطـني ومــلـفـاته الـعـالـقــة وهي حـسـاسـة ومـهـمـة وذات
مخـاطر ومواجهتها بأمس احلاجة الى كفاءات مهنية عالية لإلقدام على حلها
بتـخطيط مـنهجي وخـارطة طريق وطـنيه وبوجود رأس يـتحمل مـسؤوليـة القيام
ـعـني بـهـا هـو رئيس احلـكـومـة الـذي يـتـطلـب منه ـهـام وتـصـريفـهـا وا بـهـذه ا
الـتـســريع في تـرتـيـب االوراق الـوطـنـيـة فـي مـقـدمـتـهــا الـسـيـاســيـة واالمـنـيـة
واالقتـصادية مـستعـينا بطـاقم  إداري متخـصص كفوء يـشكل إدارته ويكون
ـستـحسن أنْ يـكون ذلك ألنَّ ـستـقلـ ومن ا قـريب منه حـتى وإن كانـوا من ا
تنـوع والذي يراد له أنْ يتجذر من احداث الـداخل الوطني مشوبـة بالفساد ا
خالل حتقـيق االنسدادات في العـملية الـسياسيـة واالكثار من ملـفات الفساد

العالقة امام هيئة النزاهة.
ولعل االشـد خطراً على أوضـاعنا الداخلـية هو ما يجـري في اجلوار اإلقليمي
من صــراعـات وأحــداث أمــنــيـة وســيــاسـيــة تــشـكـلُ غـايــة في اخلــطــورة عـلى
ـستويـات االنسانـية واالجتـماعية اوضاعـنا في الداخل الـوطني وعلـى جميع ا

والثقافية واالمنية وقراراتنا السيادية الوطنية.
راقب للـوضع السـياسي في الشـرق األوسط كيف تـسارعت االحداث  يـرى ا
والتـغيـرات في دول اجلوار االقـليـمي للـعراق ونـال العـراقيـون حصـتهم مـنها
بإدخـال الـتـكـفـير واالرهـاب بـعـد أنْ سـقـطت دول وأنـظـمة وتـمـددت الـشـبـكات
االرهـابية واحتلت اجلوار الـسوري وتقدمت لتـحتل ثلث اراضي الوطن وكانت
ـقدسـة وضيـاع الكـثير من ثـرواتنـا الوطـنية حصـة العـراق سيـول من الدماء ا
وتدمـير بنـيتنـا التحتـية أحداث دمـرت سلمـنا االهلي وامـننا الـوطني مسـتهدفةً

ختلف طوائفه وأعراقه ومكوناته ارضا وشعبا وتاريخا وحضارة. العراق 
كل هذه الـعوائـق واأللغام شـكلـت ملـفات كـبيرة مـا زالت عـالقـة امام احلـكومة
اجلديـدة على الـرغم من عمـليـات التحـرير الـتي حقـقت االنتـصار على داعش
االرهـابي لكن مردوداتـها واهـتزازاتـها ومخـاطرهـا ما زالت حتـيط بنا من كل

قبلة. االجتاهات وتشكل حتديات مصيرية أمام احلكومة ا
بـاشرة بـتفـكيـكهـا وإيجـاد احللـول لها ينـتظـر العـراقيـون اليوم مـن احلكومـة ا
ثل هذه عـنيـة  نـهجـية ومهـنيـة من قبل خـبراء وكفـاءات الدولـة اخملتـصة وا
لفات واال سوف تخلط اوراق العملية السياسية من قبل الفاسدين واألعداء ا
ـقراطية وتـسقط هيـبة الدولة لتـعطيلـها  ومن ثمّ تكـثر انسـداداتها وتنـحر الد
ـا هي عـليه ويـسـتـمـر اسـتنـزاف الـعـراق ويـستـمـر الـفـساد وتـتـراجع اكـثـر 
وتكـبر بفـتح جبهات تـخريبـية جديـدة في قطاعات الـصناعـة والزراعة والـتربية
والتـعـليم واالمن واالعـمار واالسـتـثمـار واخلطط اخلـدمـية مـا يزيـد من شرائح

الطبقات الفقيرة في العراق.
عـوقات تـعـمل على اسـتـنزاف الـعراقـيـ نفـسيـا وتـأثيـر على هذه الـعـوامل وا
ـهــدي امـام مــعـنــويـاتــهم من جـانـب  ومن جـانبٍ آخــر تـضع حــكـومــة عـبــد ا
مـسؤولـيـات واختـبـارات صـعبـة وهي حتـديـات تضـغط عـلى رئـيس الوزراء ان
باشرة حل يقوم بترتيب اوراقه بجدارة ومهنية وحسب اولوياتها ليتمكن من ا

لفات ومعاجلتها بكل شجاعة. عقد كل ا
ــسـؤولـيـة هي مـســؤولـيـة تـضـامــنـيه مع إدارته وكـابـيــنـته الـوزاريـة ومـا هـذه ا
يـحتاجه اآلن رئـيس الوزراء هـو مدّ اجلـسور مع النـاس بشـكل فاعل وحـقيقي
وبعـمل ميداني يكـسب به ثقتهم لـيتعاضـدوا معه ويؤيدوه و يـقدموا له العون
احلقـيقي.الـعراقـيون يـتطلـعون وبـانتـظار هـكذا مـنجـزات وطنيـة حتقق له شيء
ــشـروعــة خـاصـةً فـي مـجــال األمن والـســلم االهـلي من طــمـوحــاته وحـقــوقه ا
ـؤسـسـة األمـنـيـة بدون ـشـتـرك لـلـمـواطـنـ وهـذا يـتـطـلب تـطـويـر ا والـعـيش ا
هدي ـسؤوليـات والتـحديات تـنتـظر عبـد ا ـهام وا استـثنـاء. كل هذا الكم من ا
ـعـنـ في مـؤسـسـاتـهـا ـدى احـتـرام احلـكــومـة وا وحـلـهــا يـرتـبط هـو االخـر 
ـسؤولـيـة وأنْ يطـبق اعـضاء ـنصب وصـيـانة شـرف ا للـدسـتور واخـالقيـات ا
سؤول ذلك اوال علـى انفسهم بال تردد او محاباة وبدون احلـكومة وجميع ا
تـمثل بـرئيس الوزراء هـمة تعـتمـد على صمـام االمان ا انتـقائيـة وتنـفيذ هـذه ا
ـواطـنون نـافـقـة فا الذي عـلـيه أنْ يـستـمع من الـشـعب وليـس من احلاشـيـة ا
ينـتـظرون مـصـاديق واقـعيـة الحـترام وتـطـبيـق القـيم الـوطنـيـة بـاستـمـاعه ألهله
العـراقـي بـدون اسـتثـنـاء  ألنَّ ال صوت يُـعلـو عـلى صوتـهم من اجل احـترام
رغبـاتـهم وتلـبيـتـها بال تـسويـف أو تردد ألنَّ رغـباتِ الـناسِ ومـطـالبـهم اوامر

وأنْ يُـضْـرَبَ لــلـعــراقـيــ هـو ومن مــعه تـعــظـيم سالم
سؤول لـصبرهم وحتملهم انتـكاسات وضيم وظلم ا
والــفــاسـديـن وجـور الــســنـ الــتي ســبـقـت االحـتالل
وزادت الــطـ بــله بـعــده حـيـنــهـا ســيـجــد الـعــراقـيـ
مصطف بجانبه وبجانب كل وطني غيور عليهم. 
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