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إهداء
نقّدمُ هذا البحث إلى 

الشعب الأوكراني



حملــة التجويــع لألمــة األوكرانيــة فــي الفتــرة 1932 – 1933 م 
مــن طــرف الحكــم البلشــفي

الناحية  من  ومهم  بموضوع حساس  ُحترم  الم العربي  القارئ  إلى  أتقّدمُ 
العلمية وَ التاريخية، والذي يتعلق بحقبة مهمة للشعب الأوكراني  في حقبة 
الحكم الشيوعي، و تُطلق عليها »المجاعة« – و للكن المؤرخين الأوكرانيون لا 
يع القسري«  يقترحون إطلاق تسمية »حملة التجو يوافقون هكذا تسمية و
و  الأوكرانية.  للقومية  الإبادة  في سياق جريمة  تقع  بدون ريب  – وهي 
للكننا نحاول أن نطرح مادة علمية لباحثين أوكرانيين معروفين في الدوائر 
موضوع  نطرح  عندما  لأنّه  التلفيق،  وَ  التسييس  عن  بعيداً  الأكاديمية 
يل  ُمكن تأو مرتبط بهلاك الآلاف أو الملايين من الأرواح البريئة، فلا ي
البحث في المجرى السياسي، بل واجبنا كباحثين تسليط الضوء على الظاهرة 

التاريخية ومعالجتها وفق العرف العلمي و الإخلاقي.

في  الأوكراني  الشعب  عايشها  التي  المأساة  ُمختصر عن  علمي  هذا بحث 
التي  يع  التجو وَسياسة  تزامنت  والتي  الفترة )1932 – 1933 م (، 
إعتمدها النظام الستاليني في حق القومية الأوكرانية وَإرغامهم على التأقلم 
منها  الهدف  كان  قد  و  الزراعية،  للثروات  المتكائفئ  التوسيع  وَسياسة 
للحزب  ية  المركز اللجنة  لأوامر  للخضوع  وَالحقول  المزارع  أصحاب  تأديب 

. الشيوعي 

وَالدوافع  التاريخية  الحقيقة  الباحثون ضمن عملهم إظهار  و قد حاول 
مواطني  من  بالملايين  تدفع  الشيوعية  الآلة  جعلت  التي  الموضوعية، 
يع، و سياسة  ية السوفياتية الأوكرانية إلى الهلاك نتيجة لحملة التجو الجمهور

ية. القسر التأديب 

وهم:  الأوكرانية   القومية  والمعالم  الذاكرة  معهد  من  الباحثون  وقام 
الأستاذ فلاديسلاف فيرستيوك، الأستاذ فلادييمر تيليشاك وَالأستاذ إيغور 
المتحدة  الأمم  معاهدة  ملموسة ضمن  وَأدلة  إثباتات  بتقديم  يوخنوفسكي 
لعام 1948م، تقضي بأّن الأفعال المُقترفة من طرف النظام الستاليني 
في حق الأمة الأوكرانية )الشعب الأوكراني( للفترة المذكورة أعلاه تجسد 

يمة إبادية ضد الإنسانية في حق الشعب الأوكراني. جر

ية  معهد الذاكرة وَ المعالم القومية الأوكرانية أحر شكرها  و تقّدم مدير
فاسيلي  الأستاذ  بوريسنيكو،  فالينتييا  الأستاذة  المحترمين:  للمؤرخين 
دانيلينكو، الأستاذ ستانيسلاف كولتشينسكي، الأستاذ فاسيلي مارتشكو 
وَ الأستاذة روسلانا  بيروغا، حيث إستعمل المؤلفون في  البحث وثائقاً، 
قّدمتها كل من اللجنة القومية لأرشيف الصور وَالأفلام، وَكذلك الوثائق 
إلى  الأوكرانية. إضافة  القومية  الأكاديمية  التاريخ لدى  التي وفرها معهد 

يليام مورغان. نسخ من لوحات الفنان و الرسام القدير و

يع – والتي يُطلق عليها في وسائل الإعلام بالمجاعة، هي حملة  حملة التجو
الفترة  في  السوفياتي  البلشفي  النظام  طرف  من  التدبير  وَمحكمة  متعمدة 
)1932 – 1933 م (، الموجهة ضد الأمة الأوكرانية، و المتثملة في 
يع الملايين من الأوكرانيين، الأمر الذي أدّى الى هلاكهم جوعاً. وَ  تجو
لا يعرف التاريخ البشري من حيث الحجم والهول هكذا مأمرة على قومية 
بأكملها. وقد ُحظر نشر وَمناقشة هذه  الفعلة خلال عشرات السنين إبّان 
الوثائق والأرشيفات كانت من أهم أسرار  الحكم السوفياتي، وحتى أّن 
الدولة السوفياتية للكي لا يعرف الرأي العام حجم الجريمة الإنسانية التي 
بعد  بحياتهم  سلموا  الذين  المواطنين،  أّن  وحتى  البلشفي،  النظام  إقترفها 
أهلهم  أفراد  وحتى  )العالمي(  السوفياتي  المجتمع  إعلام  يع، خشوا  التجو
بتلك الحقبة من حياتهم الصعبة خوفاً من إنتقام الآلة الأمنية السوفياتية 
التسعينات  في مطلع  إستقلالها  على  أوكرانيا  بعد حصول  للكن  و  منهم. 
يع ذاكرتهم وَرفعوا النقاب عن أشنع  إسترجع المتضررون من حملة التجو
هذه  فكانت   – العصور  مد  على  البشري  التاريخ  عرفها  إنسانية  جريمة 
الحقبة رمزاً لمقاومة وَمجابهة الأمة الأوكرانية للآلة القمعية وسياسة الإباة 

البلشفية.

لعبت أوكرانيا دوراً هاماً وَأساسياً في تشكيل الإتحاد السوفياتي السابق 
ية وَالطبيعية، حيث كان تعداد سكانها أكبر من التعداد  بمواردها البشر
جمعاء،  الروسية  باللغة  الناطقة  غير  السوفياتية  يات  الجمهور لكل  السكاني 
يأتي الأوكران في المرتبة الثانية من ناحية التعداد السكاني بعد الروس  و

السابقة. السوفياتية  للدولة  الديموغرافية  يكيبة  التر ضمن 

الأوكرانية،  الشعبية  ية  الجمهور وَمجابهة   بمحاربة  البلشفيون  قام  فعندما 
الإشتراكية  الأوكرانية  ية  الجمهور )تشكيل(  تأسيس  الى  بهم  الأمر  دفع 
عام 1920 م  سياسة  بداية  في  على خطتهم  أطلقوا   وَقد  السوفياتية، 
السلطة  على  الصراع  مرحلة  العشرينات  حقبة  وشهدت  )الأكرنة(، 
وإعترض  أوكرانيا،  على  النفوذ  وبسط  الشيوعية  الحزبية  المنظومة  ضمن 
في  توسعية  مآرب  تحقيق  أجل  من  العقبات  من  كثير  روسيا  يق  طر
وَشملت  )الأكرنة(،  في خطة  المتمثلة  وتعّدت  سياسة روسيا  المنطقة، 
بالدرجة الأولى الإقتصاد، مسألة رسم الحدود الإقليمية بين الجمهوريتين، 
ية بين موسكو  المنظومة الدفاعية )الجيش(، وَتوسيع الصلاحيات السلطو
الإتحاد  تشكيل  أمّا  وقتئذِ.  الأوكرانية  ية  الجمهور عاصمة   – وَخاركوف 
ية  السوفياتي، ككيان جيوسياسي، فقد جّسد مآرب موسكو لربط الجمهور
خ.  الرفيق  خلع  كان  و  الروسي،  بالقرار  الفتية  السوفياتية  الأوكرانية 
راكوفسكي من منصبه – كرئيس للحكومة الأوكرانية –  في شهر يونيو 
ية بين  1923 م، على خلفية  محاولته لجعل الحقوق والواجبات متساو
التي  يق  التطو لسياسة  بدايةً  السوفياتي،  للإتحاد  المشكلة  يات  الجمهور كل 

الحلفاء. إزاء  موسكو  إعتمدتها 

وفي أواخر شهر يوليو 1923 م توجّه الرفيق زينوفييف إلى ستالين، الذي 
ية للحزب الشيوعي البلشفي،  شغل حينها منصب الأمين العام للجنة المركز
 ، جديدة«  عملاقة  بشخصيات  أوكرانيا  تثبيت  »يجب  فيه:  جاء  بطلب 
يق إلى أوكرانيا أمام كل من  ل. كاغانوفيتش، ب.  وبذلك فُتَِح الطر

بوستيشيف، ب باليتسكي و غيرهم من الشخصيات.

و بعد أن أعتُمِدَ النظام الشمولي بقيادة ستالين )أواخر العشرينات من 
القرن العشرين( أصبحت المسألة الأوكرانية أمراً راهناً، فستالين إعتمد 
في  السياسية  الإرادة  إجهاض  بأّن  أدرك  وَ  وَالتأديب،  القهر  سياسة 
نفوذه  يُعزّز  و الأخرى  السوفياتية  يات  الجمهور في  نفوذه  أوكرانيا سيُقوي 
أوكرانيا  فتحطيم  يرأسها.  التي  السوفياتية  الدولة  فضاء  كل  في  السياسي 
ككيان حي وَكأمة أصبح همّه الوحيد، الذي يقع في عدة أبعاد. و قد بدأ 
ستالين سياسته التأديبية عبر عدة محاور، وَقبل كل شيء عبر محور النخبة 
المثقفة – فتحطيم هذه الشريحة )قضية »إتحاد تحرير أوكرانيا«( هو ضمان 
تأكيد سلطته المُطلقة الشمولية على كل الأمة الأوكرانية، وَكذلك توجيه 

الضربة القاضية إلى الشريحة الغنية من أصحاب المزارع وَالأراضي.

فالأيديولوجية البلشفية تقضي بمحي الحدود وَالفواصل الطبقية وَالقومية 
الشمولية  الآلة  أطلقت  ولذلك  للمُجتمع،  الشيوعي  المُستقبل  أجل  من 
الإستغلالية«،  »الطبقية  وَ  القومية«  ية  »البرجواز ضد  موجهة  حملة 
الحقول  أصحاب  من  الغنية  الشريحة  ممثلو  الأخيرة  الزمرة  إلى  وينتمي 
ية التطور الإجتماعي: على  الزراعية والأراضي. فحسب فهم ستالين لنظر
ُجتمع الفلاحي الإختفاء من الوجود بواسطة القمع  الشريحة الغنية من الم
يق، وَلا يتم ذلك إلاّ عبر حملة تعميم الوسائل التعاونية في القطاع  وَالتطو
الزراعي )أو عبر ما يُدعى بالكلخزة( بنزع الممتلكات )حملة فك اللكولاك 
- فك القبضة الإقطاعية(. و لقد أدرجت الآلة الشيوعية التأديبية ضمن 
زمرة )فك اللكولاك( كل من رفض الإنخراط في حملة الكلخزة، بمعنى 

التنازل عن ممتلكاته لصالح المؤسسة التعاونية الفلاحية العمومية

الثورة كبعبع سياسي ضد  فترة  في  أستعملت  اللكولاك«  فكلمة »فك 
الطبقة  على  القضاء  الأساسي من  فالهدف  الزراعية.  الممتكات  أصحاب 
الغنية وأصحاب الأراضي الزراعية إقتصر فقط على جعل القطاع الفلاحي 

في أوكرانيا تحت رحمة السلطة البلشفية.

وَ للكن بعد أن بدأ أصحاب المزارع وَالفلاحون مقاومة النظام الشمولي 
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البلشفي، إعتمدت السلطة السوفياتية حينها سياسة القمع بمصادرة الغذاء 
يع المتعمّد )القسري( أصبح  وَالحد من تنقل المواطنين الجائعين. فالتجو
أنفاس  تأديبية من أجل ضبط  للأوكران كأداة  الحيوي  السحق  وسيلة 
يق  تطو إلى  أدّى  الذي  الأمر  الشمولية،  للسياسة  وَالمقاومين  ُجابهين  الم
القدرات الوراثية للشعب الأوكراني على مد عشرات السنوات – فليس 
فقط التقليل من التعداد الديموغرافي، و للكن إلى تغيّر التركيبة الإخلاقية 
يع في  أثار حملة التجو و النفسية – قوام ضمير الأمة الأوكرانية. وَبقيت 

نفوس الأوكرانيين إلى أيامنا الراهنة.

القومية  النكبة  طبيعة  بخصوص  وَالعلمية  النقاشية  الحملة  بدأت  وقد 
المرتبطة بتلك الفترة بإعتراف البرلمان الأوكراني – فرخوفنا رادا )المجلس 
الفترة  في  الأوكراني  الشعب  عرفها  التي  يع  التجو حملة  بأّن   – الأعلى( 
الشعب  حق  في  إبادي  بطابع  إنسانية  جريمة  م(   1933  –  1932(

الأوكراني.

ية والمتثملة في  ُجتمع الأوكراني أمام مسألة صعبة وَمصير وحالياً يقف الم
إعادة النظر بعمق في أسباب، طبيعة وَأبعاد النكبة القومية، وَالتي فعلاً 
تستحق إعتبار وَ إحترام ذاكرة الملايين من أرواح ضحايا المأساة التاريخية. 
مُستوى  على  الفترة  تلك  في  لما حصل  العميق  وَالتمعن  الإعتراف  فقط 
الإنسانية جمعاء ستكون ضماناً تاريخياً للكي لا تتكرر هذه النكبة وَ الكارثة 
في حق الإنسان. و لقد ركز الرئيس الأوكراني على هذه النقطة في خطابه 
يع لم يُقدم  أمام الأمة الأوكرانية يوم 24 نوفمبر 2007 م قائلاً:«فالتجو
يع إلى الأرض الأوكرانية  فقط  الآلام وَالموت القاهر، وللكن قدم التجو
بنا إلى أيامنا هذه. فقط   حاملاً معه الخوف وَالفزع، والذي غُرَس في قلو
الإعتراف بالحقيقة عن الجريمة الإبادية للشعب الأوكراني وَالذاكرة عن 
كل ضحية بريئة مُؤهلة لتحرير الأمة من هذا الإرث الثقيل على أنفسنا«

حملة التجويع القسري - جريمة إبادة جماعية

يع  نكبةً  فاجعة – تجو الفترة 1932 – 1933  في  أوكرانيا  عاشت 
الأمر  وَفجاعة  السكان.  الملايين من  أرواح  أهلك  مُتعمّد  بشكل قسري 
تتمثل في أّن النكبة لم تأتي نتيجة كارثة طبيعية، كالجفاف وَ القحط، وَ 
المركزي،  البلشفي  النظام  نتيجة سياسة مُتعمّدة من طرف  للكنها كانت 
ياف وحظر السفر خارج  يق المناطق وَ الأر يقة مُصادرة الغذاء وَ تطو بطر
للنظام.  المُعارضين  الأشخاص  المحلي وقمع  يق  التسو حدود أوكرانيا، وَمنع 
وَقد أوجد النظام الشمولي ظروفاً للأوكران لا تتناسب وَالحياة. فسياسة 
جريمة  منع  إتفاقية  لأحكام  وفقاً  الإنسانية  ضد  جريمة  تُعتبر  البلشفيين 

عليها: وَالمعاقبة  الجماعية  الإبادة 

إتفاقية )معاهدة( منع جريمة الإبادة الجماعية وَالمعاقبة عليها الصادرة في 
9 ديسمبر 1948 م

المادة الأولى

تصادق الأطراف المتعاقدة على أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في 
أيام السلم او أثناء الحرب، هي جريمة بمُقتضى القانون الدولي، و تتعهد 

بمنعها وَالمعاقبة عليها.

المادة الثانية

في هذه الإتفاقية تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة 
ية أو دينية،  بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصر

بصفته هذه:

قتل أعضاء من الجماعة.

إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

 إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا 
أو جزئياً.

 فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

 نقل أطفال من الجماعة، عنوةً، إلى جماعة أخرى.

المادة الثالثة

يُعاقب على الأفعال التالية:

  الإبادة الجماعية.

 التآمر على إرتكاب الإبادة الجماعية.

يض المباشر وَالعلني على إرتكاب الإبادة الجماعية.  التحر

 محاولة  إرتكاب الإبادة الجماعية.

 الإشتراك في الإبادة الجماعية

المادة الرابعة

يُعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة 
ً يين أو موظفين عامين أو أفرادا في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستور

فالمادة الثانية من الإتفاقية تعتبر الإبادة الجماعية أياً من الأفعال المرتكبة 
أو  ية  أو عنصر إثنية  أو  قومية  لجماعة  الجزئي  أو  الكلي  التدمير  على قصد 
دينية، و بالخصوص بواسطة »خلق ظروف معيشية قاهرة لمجموعة معينة، 
يع  التي تؤدي إلى تدميرها المادي الكلي او الجزئي«، و منه فإن حملة التجو
يف  للتعر وفقاً  تُعتبر  م(   1933  –  1932( الفترة  في  عمداً  الموجهة 

الوارد أعلاه جريمة إبادة جماعية  للأمة الأوكرانية.

يع السكان في كثير من  رغم أّن سياسة النظام البلشفي أدت إلى تجو
المناطق عبر الإتحاد السوفياتي في عام 1932 م، وَللكن الذي حصل في 
أوكرانيا وَ منطقة »كوبان« ُيجّسد سياسة قمعية موجهة إلى التدميرالإثني، 
لما حصل في المناطق الأخرى. حيث إعتمدت السلطة البلشفية  خلافاً 
يق وَعدم السماح بالإنتقال في  أوكرانيا مما يؤكد على النوايا  منطق التطو
الإجرامية للنظام الشمولي السائد في تلك الفترة، الذي قام بتنظيم حملة 
يع – حملة معادية للإنسانية، المُراد منها القضاء الكلي على الفلاحة،  التجو
يقة وَالقيم القومية: القيم المناهضة  نواة الأمة الأوكرانية، الحاملة للتقاليد العر
للإيديلوجية الشيوعية وَلسياسة القادة البلشفيين. وَليس من باب الصدفة 
ُمثل جيش الحركة القومية... وبدون الطبقة  حين قال ستالين:«الفلاحة ت
الفلاحية لا يُوجد كيان لجيش الحركة القومية القومية. وهم يقولون بأّن 

القضية القومية تتجسد في قضية الفلاحين«

للمقاومة  إخماد  كآلية  يع  التجو حملة  شنت  السوفياتي  الإتحاد  فقيادة 
ية للحزب  المركز اللجنة  يظهر ذلك جليا في قرارات وَمراسيم   القومية، وَ 
الشيوعي »حول التحضير لمواسم الحصاد في أوكرانيا، شمال القوقاز وَفي 
تطورت  م، حيث  ديسمبر 1932  في  14  المُقرّرة  الغربية«،  الاقاليم 
يف إلى سياسة الإبادة الجماعية. وَبالمعالجة الدقيقة  سياسة القمع وَالتخو
الناجعة  »الآليات  تتضمن  فهي  عنوانها،  على  علاوة  الصادرة،  للوثيقة 
المدارس  التخلص من  الحقيقة  في  يعني  الذي  الأمر  الأكرنة«،  لمنهجية 

المثقفة. الأوكرانية  النخب  وَملاحقة  »كوبان«  منطقة  في  الأوكرانية  

إّن المجاعة التي شهدتها أوكرانيا في الفترة ) 1932 – 1933 م ( لم 
تأت بسبب الجفاف وَالقحط. فلقد توفر رغيف الخبز بالقطر الأوكراني 
إلى  الحبوب  بتصدير  وقتئٍذ  السوفياتية  الحكومة  قامت  حيث  آنذاك، 
على  وبقدرة كبيرة  اللكحول  مصانع  وَعملت  واسع.  نطاق  على  الخارج 
يل المادة الأولية الثمينة – الحبوب وَالبطاطا – إلى اللكحول وَالفودكا،  تحو
م  في 1932  تم  لقد  الخارجية.  الأسواق  إلى  بدورها  ُصّدرت  التي  و 
تصدير ما يقارب 1.72 مليون طن من الحبوب إلى الخارج، و تصديرَ 
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ما يقارب 1.68 مليون طن من الحبوب في عام 1933 م، وهذه الكمية 
كانت كافية من أجل إنقاذ المواطنين الأوكران من الجوع.

»المادة الإثنغرافية« يجب أن تُغيّر، قال أحد المسؤولين الكبار في قسم 
الإستخبارات ]…[، فمهما بدت النيبة غير لائقة وَغريبة، يجب معالجتها 
كأمر حقيقي. بواسطة المصادرة ]…[ لم تقم الحكومة الموسكوفية فقط 
يع، وللكن سلبت كل وسائل الحياة في القرى الأوكرانية ]…[،  بالتجو
الكامل  الإحتلال  إلى  ستؤدي  الراهنة  »النكبة  بأّن:  أستنتج  هنا  ومن 

لأوكرانيا من طرف الروس. و هذا سيؤثر على تركيبة أوكرانيا الإثنية«

جزء من تقرير القنصل الإيطالي سيرجيو غرادينيكو

خاركوف 31 مايو 1933 م

أقل  في  أوكرانيا  في  السوفياتي  الحكم  بتثبيت  بوستيشوف  الرّفيق  »قام 
من سنة كاملة، بثمن الضحايا وَالقضاء على الملايين من الأرواح عبر حملة 
يع. ]…[، فقضى على الحركة القومية الخطيرة لمدة غير مُعيّنة. فهي  التجو
يقة التي عُولجت بها المسألة القومية في أوكرانيا. كما هو واضح في هذا  الطر

التقرير«

جزء من تقرير القنصل العام الألماني بخاركوف

26 يناير 1934

تداعيات حملة التجويع القسري في  أوكرانيا

يع )المعروفة كذلك بالمجاعة( بالملايين من الأرواح.  تُعد ضحايا حملة التجو
وَغير  المباشرة  الضحايا  عدد  فإّن  وَالديمغرافيين،  المؤرخين  تقدير  فحسب 

يع يصل إلى ثمانية ملايين شخص. المباشرة من حملة التجو

ولقد بلغت سياسة القمع الشمولي ذروتها في شتاء 1933 م، عندما 
يع،  هُلك يومياً مئات الآلاف من الأرواح البريئة من جراء حملة التجو
وَأملاً  الأطفال.  من  كبير  عدد  هلاك  في  تمثلت  اللكبرى  الفاجعة  و 
المخابرات  كتائب  وَسياجات  أسوار  ُيجابهون  الفلاحون  النجاة كان  في 
السوفياتية مع اطفالهم إلى المدن،تاركين أياهم بالقرب من البيوت أو في 
الشوارع. وَاغلبية الأطفال توفوا في الشوارع من الجوع وَالأمراض،  لأّن 
يع  البيوت كانت مُكتضة بهم وَالغذاء لم يكن كافياً. وَنتيجة لسياسة التجو
لم يتمكن أكثر من ثلثي التلاميذ الجلوس في مقاعد الدراسة في كثير من 

المناطق الأوكرانية في بداية الموسم الدراسي، أيلول 1933 م.

فالنكبة لم تؤدي فقط إلى القضاء المادي على  الملايين من الأوكرانيين، 
التي  السنوات  من  كثير  مر  على  للمواطنين  الحياتي  التوازن  إختّل  بل 

التاريخية. الفعلة  بعد هذه  جاءت 

يمة أبادة جماعية! »أنا أتذكر 1933 م. كانت جر

واحد.  يف  يع خلال فصل خر التجو أثر  باول سوخوي تحت  هُلك 
بولاتا.  الكبار بأكل إخوانهم الصغار في عائلة الحّداد  وَلقد قام الأولاد 
يوسوف، كانوا  أما زملائي في القسم من عائلة كيسيل القاطنين ديار بر
ياضيات: اليوم حضروا إلى الدراسة، وفي الغد لم  جد متوفقين في مادة الر
يأتوا – مات الإثنان. أما مصنع اللحوم بمنطقة هاليشنا كان يبيع منتوجه 

إلى الخارج.

ُمكن تبرير فعلته هذه« لا. هذه جريمة وَ ذنب ستالين لمدى الحياة، ولا ي

يات الكاتب أوليس هونتشار من ذكر

»في هذه السنة، عاشت أوكرانيا في مرحلة حرجة، مجاعة كبيرة حلت 
الفلاحي  النظام  على  الإشتراكي  النظام  إنتصار  السلطات:  وبتعبير  بها. 

حملة  عدد ضحايا  بلغ  فلقد  موثوقة  إلى مصادر  إستناداً  وَ   ،]...[ يفي  الر
شخص« ملايين  سبعة  قرابة  يع  التجو

جزء من تقرير القنصل العام لألمانيا في خاركوف

26 يناير 1934 م

في  ذلك  يذكر  لا  للكن  و  ياف،  الأر في  يع  التجو حملة  عن  »يُكتب 
التي  فمدينتي هادياتش وقعت ضحية هذه الجريمة،  المدن الأوكرانية ]..[ 
إقترفتها موسكو. فأهل مدينة هادياتش ماتوا في الشوارع، وتمّ تحميلهم على 
أنا شاهدة على ذلك  العربات إلى خارجها. وَتواجد أشخاص أحياء، وَ 
يعزى بأّن السلطات قّدمت بطاقات الأكل في المدينة. وَ للكن  ]...[ وَ
ضئيل  عدد  البطاقات  إستلم  لقد  و  الأمر.  حقيقة  يوافق  لا  الخبر  هذا 
من سكان المدينة، وليس الكل. فأبي، على سبيل المثال، لم يستلم هذه 
البطاقات، و أسرتنا صارعت الجوع. وَقد أنقذنا أمر واحد – قمنا ببيع 
المدينة  وسط  في  المحل  تواجد   ]...[ )تورغسين(.  في  ذهبية  مجوهرات 
للكن يمكن إقتنائها بواسطة قطع الذهب  وَبه توفرت المواد الغذائية، وَ 
وَالفضة. وَبجنب المحل إنبطح كثيرٌ من سكان مدينة هادياتش، متألمين 

اغلبهم لقوا حتفهم على الشارع« من الجوع، وَ 

إفهينيا فوسينكو- كوفالسكايا

طــرف  مــن  لألوكرانييــن  القســري  التجويــع  حملــة  أســباب 
البلشــفي الحكــم 

البلشفيون وَ أوكرانيا:

ية في أوكرانيا بعد ثورة فبراير لعام 1917 م.  ية قو إندلعت حركة تحرر
ية الشعبية الأوكرانية، واصلت الأمة في تثبيت  فبعد الإعلان عن الجمهور
أسس دولة ديمقراطية تتمتع بسيادتها الوطنية. وفي غضون ذلك إستولى 
البلشفيون على السلطة بروسيا في شهر نوفمبر 1917 م  بقيادة فلاديمير 
يات« وَ«الإرهاب الأحمر«. و بعد  لينين تحت شعار  »السلطة للبروليتار
وَترويتسكي  لينين  من  كل  أعلن   – م   1917 ديسمبر   – شهر  مرور 

الحرب على أوكرانيا.

الرغيف  هامة:  بموارد  كقاعدة كبيرة  أوكرانيا  البلشفيون  إعتبر  قد  و 
التي  الرئيسية  الدوافع  وهي   – وَالمعادن  الفحم  )الحبوب(،  الأوكراني 
الأوكرانية. الشعبية  ية  الجمهور على  العدوان  تشن  البلشفية  روسيا  جعلت 

و لقد أرسل فلاديمير لينين برقية لرفاقه في أوكرانيا في شهر يناير 1918 
م جاء في مضمونها:

ية بخصوص الأرغفة، الأرغفة! الأرغفة!  »إعتمدوا أشد التدابير الثور
وَ إلاّ فإّن بتير )مدينة( ستهلك«

نتيجة  كانت  البلشفي  الحكم  طرف  من  أوكرانيا  على  الحرب  شن  إّن 
لدوافع إيديولوجية بجنب الدوافع الإقتصادية. و لقد شرع البلشفيون في 
عام 1919م في تجسيد الأيديولوجية الشيوعية في منهجية حكومية )ولقد 
أطلق عليها بل«المنهجية الحربية«(. وَتقع هذه السياسة في ما يُدعى بتأميم 
يضها  المنظومة الإنتاجية الصناعية، القضاء على العلاقات السوقية، و تعو
ية الغذائية، تجنيد طاقات  بسياسة الرقابة وَالتخطيط الحكومي، الديكتاتور
العمالة العمومية بشكل أخذ طابع الإرهاب عبر التعبئة القسرية. و قد 
حيث  الغذائية«،  »الرقابة  برنامج  م   1919 في  الشمولية  الآلة  طبقت 
كان على الفلاحين والمُزارعين تقديم الحبوب وَالمنتوجات الزراعية للدولة، 
تاركين لأعضاء العائلة القيمة الدنيا لسد إحتياجاتهم اليومية من الغذاء 
خاصة  الحبوب   – منتوجاتهم  يقدمون  المزارع  أهل  كان  حيث  فقط، 
– للدولة بأسعار جد منخفضة ُمحددة من طرف الدولة السوفياتية. وَفي 
المعنية تأخذ – تُصادر – الغذاء  حقيقة الأمر كانت الدوائر الحكومية 
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يضات للفلاحين وَلأفراد أسرهم. وقد واجهت هذه  دون تقديم أية تعو
ية بخصوص تقديم المنتوج من الغذاء بمحاولات المقاومة  السياسة الإجبار
وَعدم الإمتثال لأوامر السلطة من طرف الفلاحين. ونلمس إزدواجية 
ية الشخصية من  العلاقة بين السلطة البلشفية وَالفلاحين المتجسدة في الحر
جهة، وَالإجبار الشيوعي من جهة أخرى. وَفي النتيجة عرفت أوكرانيا 
في الفترة 1920 – 1921 م حملة مقاومة للنظام البلشفي من طرف 
ية، الذين إتحدوا في  مئات المعارضين وَ المناضلين الأوكران من أجل الحر

فرق وَفصائل مقاومة.

إستحواذ  في  المتجسدة  ية«،  العسكر »الشيوعية  سياسة  كانت  فقد 
يع  ية الفردية، السبب الأساسي في حملة التجو المنظومة الشيوعية على الحر
الجنوبية من  وَالمناطق  أوكرانيا  التي شهدتها  للفترة 1932 – 1933م، 
روسيا. ولقد وقف النظام الشيوعي أمام خطر إنهيار المنظومة الإقتصادية 
الظروف،  تلك  وَفي  المزارعين.  و  الفلاحين  طرف  من  شاملة  وَحرب 
وَالخطط  التوجهات  عن  التراجع  الى  البلشفيين  الرفقاء  وَ  لينين  إضطر 
المُرسومة، وَاللجوء إلى ما يُدعى بل:«السياسة الإقتصادية الجديدة« )وَ يُرمز 
بالمال( إلى  يق )تبادل السلع  بل:«نيب«(. الإنتقال من سياسة التسو لها 
السياسة الإقتصادية الجديدة )نيب(، يُعالج كخطة )تكتيك( تراجع عن 
تلك  عن  لينين  فلاديمير  كتب  لقد  وَ  الشيوعي.  النظام  تأسيس  حملة 

المرحلة في 1922 م مايلي:

»كان من الخطأ الظن بأّن السياسة الإقتصادية الجديدة ستجعل حّداً 
للإرهاب. وَ سنعود مرّة أخرى إلى الإرهاب – الإرهاب الإقتصادي«

الزحف على أوكرانيا:

للفترة 1917 – 1920 م ، ظهور دولة على أسس  الثورة القومية 
قومية أثرت على مُستوى الوعي القومي للفلاحين، المٌشكلين لنسبة 80.8 

ية الأوكرانية الإشتراكية السوفياتية. بالمئة من تعداد السكان في الجمهور

الممتدة من  للفترة  الجديدة )نيب(،  الإقتصادية  السياسة  لقد منحت 
الإنتاج  مُستوى  الرفع من  إمكانية  للفلاحين  م،   إلى 1928   1921
الزراعي، الذي ألحقت به الحرب ضراراً كبيراً، لا سّيما الحرب التي شنّها 
النظام الشيوعي، حيث إرتفع حجم الحصاد للحبوب وَ المنتوجات الزراعية 
الأخرى، وَالمواشي بالضعف في هذه الفترة، وتطورت في أوكرانيا منظومة 

فلاحية محلية، و التي يُطلق عليها إسم منظومة  العِزب )الخوترات(

وَ للكن النظام الشيوعي بدأ يقوى، وفي نتيجة الصراع الحزبي الداخلي 
تمكن الرفيق جوزيف ستالين من تبوأ رأس هرم الحكم الشيوعي البلشفي، 
حيث تمكن من تركيز السلطة في يديه – إستلم ستالين سلطة مُطلقة على 
ية مقوماته على حساب  الإتحاد السوفياتي. إّن تعزيز النظام الشمولي وَ تقو
الإمتيازات القومية، الثقافية، الإقتصادية وَ الإجتماعية الموعودة سابقاً 
في  الخامس عشر  الشيوعي  الحزب  مؤتمر  أصدر  وَقد  للأوكران.  بالنسبة 
المؤسسات  تجسيد  سياسة  بتعزيز  يقضي  قراراً  م   1927 عام  أواخر 
ياف، مهد الفلاحين وَالمُزارعين. فقد قام الحكم الشيوعي  التعاونية في الأر
بتوقيف ما يُعرف بالسياسة الإقتصادية الجديدة في 1928 م. وَ بدأت 
سياسة القمع الغذائي تتجّسد على أرضية الواقع بداية من يناير 1928 م

عالجت  حيث  اللكرملن،  تقلق  التي  الرئيسية  المسألة  أوكرانيا  كانت 
التي  الفلاحية  الشريحة  أوكرانيا،  في  القومية  النخب  موسكو  في  القيادة 
السوفياتي  بالإتحاد  يحدق  كخطر  عميق،  قومي  وَوعي  بإستقلالية  تمتعت 
على  للخطر  كانت محل مصدر  أوكرانيا دوماً  في  المثقفة  فالنخبة  كدولة. 
النظام الشمولي، حيث تواجد أقطاب النخب الأوكرانيا دوماً تحت رقابة 
الثاني  العقد  من  وبداية  السوفياتية.  المخابرات  أجهزة  طرف  من  ثاقبة 
أوكرانيا موجة عدوانية، حيث  العشرين، عرفت  القرن  للعشرينات من 
ُصدرت تعليمات صارمة في شهر مارس 1926 م في أجهزة المخابرات 
وَ  الأوكراني«،  العام  بل:«الرأي  وقتئذِ  يُعرف  ما  بخصوص  السوفياتية 
للكن  وَ  الأوكراني،  العام  الرأي  فقط  مُراقبة  يتوجب  بأنّه:«لا  تضمنت 

نفس  من  أيلول  شهر  وَفي  الفذة«.  الأوكرانية  الشخصيات  متابعة  يلزم 
حول  أخرى  تعليمات  السوفياتية  الأوكرانية  المخابرات  أصدرت  العام 
»الإنفصالية الأوكرانية«، التي تعتبر مُكملا للتعليات السابقة. وَ لقد إهتم 
إبداءًا  أياها  مُعتبرين  الأوكرانية،  للنخب  الثقافي  بالنشاط  الأمن  رجال 
تعالج  السوفياتية  ُخابرات  فالم البلشفي.  للحكم  المُناهض  السياسي  للنشاط 
المنهجية القومية للمجتمع الأوكراني، في الدرجة الأولى، كل«نشاط شوفيني 
ياف تدفع بالحقد على موسكو«. ولهذا السبب قرّرت السلطة  بية الأر في تر

المُثقفة«. النخب  بنشاط  ياف  الأر في  العمل  »تنسيق  ية  المركز

السلطة  بأّن  السوفياتية،  ُخابرات  الم وَأرشيفات  وثائق  في  نجد  وَلذلك 
ية وَنشاط الفلاحين والمزارعين  ية تعامل حركة النخب المثقفة التحرر المركز
ُخابرات  كظاهرة واحدة. وًحسب الإفادات الواردة من المُتعاونين مع الم
الجيش  صفوف  في  يتوغل  بدأ  القومي  النشاط  هذا  فإّن  السوفياتية، 
السوفياتي. فمثلاً مسؤول قسم العمليات لدى المخابرات السوفياتية أولسكي 
أواسط  في  للفلاحين  الولاء  »تصعيد  حول  السري  تقريره  في  كتب 
الى جانب تصعيد  قائلاً:«في أوكرانيا،  يناير 1928 م  الجيش« في 24 
التوجهات  تفعيل  نلاحظ  الجيش[،  ]في  المُزارعين  وَ  للفلاحين  الولاء 
القومية في أوكرانيا. وَالقضية الأوكرانية ترتبط  بالقرار القمعي لموسكو«

وقد تضمنت الوثائق التحليلية لأجهزة الإستخبارات السوفياتية إفادات 
حول التعبئة القومية للأوكران، وَالتي ستؤدي إلى إندلاع المقاومة. وَبذلك 
هش  جد  أوكرانيا  في  الوضع  بأّن  موسكو  في  ية  المركز السلطة  أدركت 
على إمتداد العشرينات من القرن العشرين، وهذه المسألة تُهّدد بتفعيل 
الميول القومية في أوكرانيا. وَلذلك فإّن تجميد السياسة الإقتصادية الجديدة 
تعتمد  التي  م،   1928 عام  في  السوقية  غير  العلاقات  إلى  وَالإنتقال 
خصوصاً على مصادرة الحبوب من الفلاحين وَ المُزارعين )أنتهجت هذه 
في  قومي  بطابع  مقاومة  حركة  واكبتها  والتي  م(،   1928 في  السياسة 

الأوكرانية خصوصاً. ياف  الإر

و على إمتداد عام 1928 م وَبداية الثلاثينات مارست السلطة البلشفية 
ية سياسة الإعتقالات لممثلي النخب الأوكرانية المثقفة بحجة قضايا  المركز
ُمارسون نشاطات باطنية مُهدمة ضد الدولة  مُفبركة وَ مُلفقة بدعوى أنهم ي
بل«الإتحاد  يُدعى  ما  قضية  تلفيق  إلى  الأمر  إنتهى  لقد  وَ  السوفياتية. 
التحريري لأوكرانيا« )1929 – 1930 م(. ففبركة هذه القضية وعدة 
قضايا أخرى )منها »المركز القومي الأوكراني«، »المنظمة الحربية الأوكرانية« 
وَغيرها(، إن دلت على شيء، فهي تدل على التوجه المعادي لأوكرانيا من 

طرف المنظومة السوفياتية القمعية.

يف الأوكراني: الحملة التعاونية – مأساة الر

ياف الأوكرانية بدأ بالقضاء على أفضل العادات  إن شن الهجوم على الإر
والتقاليد المُعتمدة في الفلاحة وَ الزراعة الموروثة أب عن جد، وَالتي اطلق 
إنطلقت  ولقد  اللكولاكي(.  )النظام  تسمية  القمعية  البلشفية  الآلة  عليها 
سياسة القمع ضد طبقة المُزارعين الغنية في 1928 م. وَقد تمّ نفي أغلبية 
)فك  بحملة  العمليات  هذه  على  وَأطلق  الشمال،  إلى  الفئة  هذه  ممثلي 
اللكولاك(، حيث هُلك اللكثير منهم في المنفى بالمنطقة الشمالية لقساوة 
البيانات الواردة عن مصلحة الإحصائيات  ظروف الحياة فيها. فحسب 
ية  الأوكرانية السوفياتية، فقد تمّ في وسط الثلاثينات من القرن  للجمهور
المليون  إلى  يصل  بتعداد  عائلة  ألف  يقارب 285  ما  ترحيل  العشرين 
ية. فممارسة سياسة فك اللكولاك للجار جلب  شخص خارج حدود الجمهور

الرعب على الفلاحين والمُزارعين الآخرين.

في  واسع  نطاق  على  التعاونية  المؤسسات  تشكيل  حملة  إنطلقت  قد  و 
ياف في 1929 م، وَبذلك تم القضاء على  منظومة فلاحية كاملة  الإر

أوكرانيا. في  الأجداد  موروثة عن 

وكل عائلة مُزارعة تنخرط في المؤسسة التعاونية )الكالخوز(، كان عليها 
الثيران،  الخيل،  للدولة،  الزراعية  الممارسة  وَآليات  معداتها  كل  تقديم 

6



المواشي. وَ لقد صادرت الدولة من الفلاحين أغلى وَأثمن شيء لديهم – 
أراضي أبائهم وَأجدادهم. وَ قبل نهاية عام 1932 م، تمكنت السلطة 
البلشفية من تأميم )كلخزة( ما يُقارب 70 بالمئة من المزارع، و ما يفوق 

80 بالمئة من الحقول الخصبة في أوكرانيا.

مقاومة الفلاحين للحملة التعاونية التاميمية:

ياف الأوكرانية إستفزت الفلاحين  إن سياسة البلشفيين المُعتمدة في الأر
ية. وفي عام 1930 م  إلى المقاومة وَعدم الإمتثال لأوامر السلطة المركز
ياف  تحولت هذه الإستفزازت إلى مقاومة جماعية للسلطة في كل الأر
الأوكرانية، حيث بدأ الفلاحون في الخروج من المؤسسات التعاونية، و 
إستعادوا ممتلكاتهم وَوسائل عملهم، كما قاموا بتحرير زملائهم المحجوزين في 
مخافر مؤسسات الأمن. وقد ُسجلّت محاولات المقاومة المٌسلحة التي كانت 

تمارس تحت شعار الوطنية وَ العدالة الإجتماعية.

السوفياتية  الأوكرانية  ية  للجمهور المخابرات  جهاز  مسؤول  كتب  وقد 
م: مارس 1930   16 في  باليتسكي  الرّفيق 

عليها  إستولت  التي  تولتشينسكي،  منطقة  إلى  بالأمس  قدمت  »لقد 
الإضطرابات وَ الإنتفاضات ]…[ وحالياً سادت الإضطرابات في 153 
ية، حيث تم القضاء  ية، وَفعلياً تم طرد السلطة السوفياتية من 50 قر قر
ياف  على كل المؤسسات التعاونية )الكالخوزات( في معظم القرى وَالأر
ياف،  للمنطقة. و حتى اّن عناصر مُسلحة حفروا خنادقاً حول بعض الأر
وهم  يهتفون وَ ينشدون :«أوكرانيا لم تَمُْت بعد« )وهي السطور الأولى 
واجهنا  مياستكوفسكي  منطقة  وَفي   ]…[ الحالي(  الأوكراني  النشيد  من 
ياتشكوفكا وَآليبانكا، و لقد  مُقاومة مسلحة من طرف سكان قريتي هار
ّلت إلى الغابات  تبادلنا النيران لمدة ثلاث ساعات. فحسب معلوماتنا تسل
 500 من  متكونة  وَالمذار،  بالفؤوس  المسلحين  المقاومين  فرقة  المجاورة 
الأوكرانية. ولقد  بمنطقة برشادسكي  الكائنة  بالانوفكي  ية  قر شخص، من 
ُمنا بتقسيم المنطقة إلى قطاعات من أجل تسهيل العمليات التي تقوم بها  ق
مجموعة مسلحة من الشيوعيين وَكتائب المخابرات السوفياتية. وإستلمنا أمراً 

المقاومة«. بإخماد 

لقد نظمت في أوكرانيا ما يقارب أربعة آلاف إنتفاضة بمشاركة 1.2 
مليون فلاح وَ مُزارع في غضون عام 1930 م

تداعيات سياسة المنظمات العمومية: 

ياف الأوكرانية تراجعاً مُعتبراً في بداية  لقد شهد قطاع الفلاحة في الأر
في  كبير  بشكل  الزراعي  المنتوج  أحجام  إنخفضت   حيث  م،   1930
أعقاب تراجع مردود اليد العاملة. وَللكن السلطة حاولت الحصول على 
كمية كبيرة من الحبوب دون أن تراجع سياستها، مُبرّرة فشلها في تحقيق 
أهدافها المنشودة بالعمل التخريبي الذي يُمارسه المزارعون إتجاه السلطة 

ياف. البلشفية في الأر

ية تحوّلت إلى  فحملة جمع حصاد الحبوب التي إنطلقت بها السلطة المركز
الشيوعية من  السلطة  وَقد صادرت  المُزارعين.  وَ  الفلاحين  حرب ضد 
ية الأوكرانية  الفلاحين نصف حصادهم من الحبوب لصالح ميزانية الجمهور
الأوكرانية  ياف  الأر بدأت  العام  نفس  وَفي  م،   1931 في  السوفياتية 

تواجه المجاعة على نطاق واسع.

حول  براتسلافسك  بإقليم  الكائنة  بيتشيرسك  مدرسة  تلاميذ  رسالة 
الجوع:

» أّول نوفمبر 1931 م

بمنطقة  الكائنة  بيتشيرسك  تلاميذ مدرسة  الإعزاء! نحن  الوالدين  إلى 
نريد  نحن  الجوع.  من  نعاني  لأننا  المُساعدة  منكم  نطلب  براتسلافسك 
تحصيل العلم، وَللكن الجوع جعلنا عاجزين على السير. أصحاب الكالخوزات 

الرغيف  لأّن  العمل،  نستطيع  لا  أننا  الجوع، كما  نعاني من  وَالمزارع – 
يُقّدم لمن يعمل.َ  قريباً يحين وقت أعياد أوكتوبر وَنحن نريد أن نفرح بها. 
وحالتنا الصحية جداً سيئة، و معداتنا تعاني من تلك النفايات التي نتناولها. 
لأّنهم صادروا منا ليس فقط الرغيف، و للكن البطاطا، الفاصولياء وَ 
ُمكن أكله. فهم ُيحوّلون البطاطيس إلى الفودكا ونحن بقينا  كل شيئ آخر ي
بدونها. أمّا الثياب وَالأحذية فنحن لا نتكلم عنها، و للكن نريد أن نأكل 
فقط. وَنأمل أن السلطة السوفياتية لا تتركنا نهلك، و لن تطعمنا الطلقات 
ية بدل الخبز. على مثل ما فعل القياصرة سابقاً بأبائنا. وَنحن نؤمن  النار
بأّن السلطة السوفياتية ستقّدم لنا يد المساعدة وَ تُنجينا، و لن تتركنا نهلك 

من الجوع«.

رسالة موجهة من التلامذة  ميلغوتة،  سيروخا، موسكاليوك، باران، 
آخرين أنتونيشينا، فيستياك وَ  بيليبينكو،  ماهديتش، 

تمويت أوكرانيا خالل الفترة 1932 - 1933 م

تهيأ النظام الشيوعي لحملة تنكيل على أوكرانيا في 1932 م، وَالدليل على 
ذلك ُتجّسده الرسائل التي كتبها ستالين لرفاقه المُقربين في الفترة يوليو – 
أغسطس لعام 1932 م. مقطع من رسالة ستالين إلى كاغانوفيتش وَ 

إلى مولوتوف في 11 أغسطس 1932 م:

لعزل  الصارمة  التدابير  إتخذوا كل  و   ،]...[ بأوكرانيا  كثيراً  »إهتموا 
حلول  بتقديم  الأمر  هذا  وَمعالجة  العفنين،  وَ  المُدمّعين  الدبلوماسيين 

شيوعية«.

فالسياسة الشيوعية في أوكرانيا إتخذت طابعاً نظامياً وَكانت موجهة إلى 
يع الملايين من المواطنين – في البداية  توفير ظروف قاهرة متمثلة في تجو
يقة مُصادرة الغذاء، وثم عزل السكان للكي  إعتمدت السلطة البلشفية طر
وَبالفعل  الغذاء.  عن  بحثاً  أوكرانيا  خارج حدود  الإنتقال  لهم  يتيح  لا 
ُمكن إعتبارها  يف عام 1932 م، والتي ي تجّسدت هذه السياسة في خر
جريمة إبادة جماعية للقومية الأوكرانية وفقاً لما جاء في نص المادة الثانية 
من الإتفاقية حول الإبادة الجماعية وَ المعاقبة عليها الصادرة في 9 ديسمبر 

1948 م

مصادرة الغذاء

حّدد اللكرملن سياسة قاهرة لأوكرانيا بخصوص حصة الحبوب الواجب 
ياف في شهر يوليو 1932 م. فلفظ »خليبازاهاتوفكا«  مصادرتها من الأر
ُخططة من طرف الحكومة  يُطلق على عملية المصادرة للحبوب وفقاً للقيمة الم
الحبوب  من  حجم  فتحديد  الحقيقية.  الظروف  معالجة  دون  السوفياتية 
ياف أكثر من القيمة الحقيقية الموجودة ُيخوّل  ُخطط حصادها من الأر الم
البلشفية صلاحيات إستعمال سياسة القمع في حال عدم قيام  السلطة 

الفلاحين بتنفيذ تعليمات المركز بخصوص الأحجام المطلوبة.

التنفيذ مرسوم جوزيف ستالين في 7 أغسطس 1932  يدخل قيد 
م، القاضي بالرمي بالرصاص أو سجن لمدة لا تقل على عشرة سنوات في 
العمومية«. وعُرف هذا  التعاونية  المؤسسات  ممتلكات  حال »إختلاس 
القرار في أوساط العامة بل: »القانون حول السنابل الخمس«. حيث قامت 
السلطة السوفياتية بتنفيذ قرار ستالين في حال ما أخذ المواطنون الجائعون 

عدة سنابل من الحقول. 

يف تلك السنة لجنة حكومية بصلاحيات فوق  أرسلت موسكو في خر
العادة برئاسة الرفيق مولوتوف إلى أوكرانيا. وقد دارت عجلة القمع البلشفية 
قام  م   1932 نوفمبر   5 وَفي  أوكرانيا.  في  الفلاحين  إزاء  كامل  بشكل 
ية للحزب الشيوعي لأوكرانيا السوفياتية  الرّفيق مولوتوف وَ أمين اللجنة المركز
يطلبان  المحلية،  اللجان  مسؤولي  إلى  تعليمات  بإرسال  ختايفيتش  الرّفيق 
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 1932 أغسطس   7 في  الصادر  للقرار  وَالصارم  العاجل  التنفيذ  فيها 
م، القاضي بل«التأديب الصارم للعناصر الإجرامية العاملة في المؤسسات 

العمومية«. التعاونية 

في 18 نوفمبر 1932 م، وَتحت ضغط الرّفيق مولوتوف، تقوم اللجنة 
ية للحزب الشيوعي بأوكرانيا السوفياتية بلإصدار قرار »حول تفعيل  المركز
برنامج مُصادرة الحبوب من الفلاحين«. وَفي 20 نوفمبر 1932 م تقوم 
الحكومة الأوكرانية السوفياتية بإصادر قرارا مماثل للقرار السابق. وَعموماً 
غير  الفلاحين  على  الطبيعية  الغرامة  فرض  أيضاً  تشمل  القرارات  هذه 
الحبوب  مُصادرة  »برنامج  بخصوص  ية  المركز السلطة  لتعليمات  الممتثلين 
الديون  تغطية   – تعويض  على  الفلاحون  ُيجبر  حيث  الدولة«،  لصالح 
المُترتبة أمام الدولة –  ما لم يتم تقديمه من الحبوب بغذائهم وَ بمواشيهم.

ديسمبر  شهر  في  البلشفي  الشيوعي  للحزب  ية  المركز اللجنة  ألزمت  وقد 
ياف  1932 م القيادة الأوكرانية بإخراج كل إحتياط الحبوب من الأر
الأوكرانية، و حتى  ما تبّقى من البذور لحساب الدولة تغطية لما توّجب 

السوفياتية. السلطات  لخطة  عليهم وفقاً 

يع،  ورغم أّن الفلاحين الأوكران واصلوا في معانتهم أمام حملة التجو
فإّن السلطة البلشفية واصلت في نشر الأفكار وَ الإشاعات بأّن المُزارعين 
يعارضون سياسة الكلخزة )المؤسسات التعاونية( وَ إحباط مساعي السلطة 
الشيوعية في جمع الحبوب. فعلى سبيل المثال أكد الرّفيق ختايفتش بأّن 
نسبة تتراوح من 80 إلى 90 بالمئة من الفلاحين وَ المُزارعين، العاملين 
ضمن المؤسسات التعاونية، أخفوا الحبوب عن مفتشي السلطة البلشفية. 
يناير  الأوكران في 1  الفلاحين  إلى  برقية  قد أرسل جوزيف ستالين  وَ 
بل«إعتماد سبل شديدة  لهم  1933 م، جاء في مضمونها تهديد صارم 
بتقديم  القاضية  البلشفيين،  لأوامر  إمتثالهم  عدم  خلفية  على  لمعاقبتهم« 
محصول الحبوب لحساب الدولة السوفياتية. وَ بموجب هذه البرقية إتهم 
البلشفيون الفلاحين وَالمزارعين الأوكران في عمليات التخريب وَ الإحباط 
لبرنامج جمع المحصول من الحبوب، الأمر الذي خوّل السلطة السوفياتية 

بالقيام بحملات تفتيش ومصادرة إحتياط الغذاء.

فبرقية ستالين الصادرة في اول يناير 1933 م تجّسد بمضمونها تهديدا 
يع الموجه  يقة التجو وَإنذاراً، الأمر الذي يؤكد إعتماد السلطة البلشفية طر
ضد الأمة الأوكرانية. وَهذه السياسة هي طبق الأصل لما جاء في إنذار 
ية.  فلاديمير لينين الصادر في 3 أوكتوبر 1917 م للرادا الأوكرانية المركز
ية مدة 48  تجدر الإشارة إلى أّن لينين وقتئذ قّدم للرادا الأوكرانية المركز
ساعة لتنفيذ شروط قاهرة، الأمر الذي  أدّى في آخر الأمر إلى تفاقم 

الأزمة بين روسيا وَ أوكرانيا إلى درجة إعلان الحرب بين الطرفين.

فرق  بتشكيل  البلشفية  السلطة  قامت  الغذاء  مصادرة  أجل  وَمن 
وَفصائل خاصة من النشطاء )التي أطلق عليها إسم  فصائل السحب(، 
حيث قاموا بتفتيش وَمصادرة الغذاء في البيوت الأوكرانية )خاصة في 
يف السوفياتي«  ياف وَ الحقول(.  وَقد قام أحد مراسلي جريدة »الر الأر
وقتها بوصف ممارسات هذه الفصائل بإقليم  أوديسا الأوكراني )حالياً إقليم 
كيروفاغراد( في شهر ديسمبر 1932 م:«كانت هذه الفرق نتنتقل من 
ضيعة إلى أخرى وَتأخذ ما تشاء من الغذاء، دون أن نعلم إلى أين تحوّله 
– وَحدث أن قامت بمصادرة كل الغذاء، فإذا إمتنع صاحب البيت على 
الإمتثال لأوامرهم، قاموا بحجزه وَ ثم صادروا كل ممتلكاته. وَفي حال 
المبرح، وحتى أنهم يمنعون  الإمتناع عن تقديم الغذاء يقومون بالضرب 
الفلاحين من الدخول إلى بيوتهم، ومنهم من يقوم بتكسير الأبواب. فإذا 
إشترى صاحب البيت الرغيف، إتهموه بإختلاسه من المؤسسة التعاونية، 
له قاموا بمصادرة كل إحتياطه من اللكرنب وَالخيار وَ كل شيء  وعقاباً 

من القبو«.

يع،  وَقد أدت هذه السياسة إلى هلاك أغلبية سكان أوكرانيا نتيجة التجو
وَقد توفي بسبب الجوع مئات الآلاف من الأرواح، والتي بقيت على هذا 

الحال حتى موسم الحصاد الجديد.

»إرتفع عدد الوفيات في بداية الأمر ]…[، و في بعض القرى المتضررة 
هذه  في  اليوم.  في  حالات  عشرة  إلى  الوفيات  عدد  المجاعة وصل  من 
القرى عدد كبير من البيوت مُسمّرة وَُمخّشبة، و في اغلبها نرى الفلاحين 

منبطحين وهم غير قادرين على تنفيذ أي عمل…«

الشيوعي  للحزب  التنفيذي  للمجلس  الأول  الأمين  رسالة  من  مقطع 
تشيرنيافسكي  الرّفيق  فينيتسا  لإقليم 

موّجهة إلى س. كوسيور مؤرخة في ربيع 1933 م.

»إرتفع بشدة عدد الفلاحين المرميين على شوراع مدينة خاركوف من 
الجوع، فإذا تم إلتقاط موتى المجاعة من الشوارع في شهر فبراير  431 
يل – 477، فإّن  شخص، و في شهر مارس –  689 ، و في شهر أبر
شهر مايو تم إلتقاط في عشرته الأولى  182 شخص، وفي العشرة الثانية 
– 300 شخص، أمّا في العشرة الثالثة – 510 شخص. و المجموع: 992. 

وخلال الأيام الثلاثة من شهر يونيو بلغ عدد الموتى 196«.

ية أوكرانيا  من تقارير رئيس قسم المخابرات لإقليم خاركوف في جمهور
السوفياتية الرّفيق ز. كانسيلسون

نظام »الألواح السوداء«

يقة  طر البلشفية  السلطة  إعتمدت  الفلاحين،  من  التنكيل  أجل  فمن 
الملاحقة والقمع دون اللجوء إلى القضاء ، وَذلك بكتابة أسماء المناطق، 
يفية، القرى وَالمؤسسات التعاونية على »الألواح السوداء« في  المجالس الر
بعض  إّن ضم  اللازم«.  بالحجم  الحبوب  تنفيذها لخطة جمع  حال »عدم 
المناطق السكنية إلى »الألواح السوداء« يعني فرض حالة طوارئ بإتخاذ 
ياف  وَالأر التعاونية  المؤسسات  ضم  يعني  كما  في حقهم.  تدابير صارمة 
إلى »الألواح السوداء« عزلهم وَ مصادرة غذائهم، ومنعهم من  جلب 
المواد من المناطق الأخرى، إضافة إلى ممارسة القمع إزائهم، التي غالباً 
ما كانت بمثابة الحكم بالإعدام للسكان، فقد أدخل الرّفيق كاغانوفيتش 
ممارسة »الألواح السوداء« في كوبان، ومباشرة بعذ ذلك، تبنّت اللجنة 
المخوّلة بصلايحات فوق العادة والمكلفة بشؤون جمع المحاصيل من الحبوب 
يقة في 18 يناير 1932 م. وقد قام الملكتب السياسي للجنة  هذه الطر
بخصوص  السوداء«  »الألواح  سياسة  بإعتماد  الشيوعي  للحزب  ية  المركز
الأحجام  جمع  بشأن  السلطة  مطالب  تُنفذ   لا  التي  التعاونية  المؤسسات 
حق  في  صارمة  قمعية  ممارسات  ًطبّقت  وقد  الحبوب.  من  اللازمة 
ياف وَالمؤسسات التعاونية التي لم تقم بتنفيذ برنامج الحبوب لصالح  الأر
يلها بالمواد الغذائية وَالسلع،  ياف، توقف تمو الدولة البلشفية: ُطوّقت الأر
ُحظر طحن الحبوب للحصول على الدقيق، وَفُرضت غرامات طبيعية على 
ياف  الفلاحين وَالمُزارعين. حيث قامت السلطات السوفياتية بتصفية الأر

السياسيين. العمومية«  المؤسسات  »نشطاء  من 

بأّن  م  ديسمبر 1932   6 في  ستالين  الرّفيق كوسيور جوزيف  أعلم 
ية أوكرانيا السوفياتية  ية للحزب الشيوعي لجمهور السلطات المحلية وَاللجنة المركز
ياف كبيرة إلى »الألواح السوداء« كائنة في عدة أقاليم  قامت بضم ستة أر
بمنطقة  يلوفكا  غافر ية  قر بافلوغرادسكي؛  بمنطقة  فيربكي  ية  قر أوكرانية: 
بمنطقة  ليوتينكي  ية  قر دنيبروبيتروفسك؛  بإقليم  وقتئٍذ  الكائنة  ميجوفسكا 
يمينتشوك الكائنة بإقليم  ية كاميني باتوكي الكائنة بمنطقة كر هادياتسكي وَ قر
ية بيسكي الكائنة  ية سفيتوترويسكي بمنطقة ترويسكي وَ قر خاركوف؛ قر

حينها بإقليم أوديسا.

م   1932 ديسمبر   8 في  ستالين  جوزيف  كوسيور  الرّفيق  أعلم  كما 
اوكرانيا  ية  لجمهور الشيوعي  للحزب  ية  المركز وَاللجنة  المحلية  السلطات  بأّن 
السوفياتية أصدرت قراراً يقضي بضم ست قرى إلى »الألواح السوداء«. 
وَالإقليمية،   المحلية  السلطات  إتخذتها  التي  القرارات  كل  وبموجب 
واصلت السلطات السوفياتية ممارسة منهجية »الألواح السوداء« في بعض 
القرى إلى نهاية عام 1933 م. وَالى جانب القرى وَالمؤسسات الفلاحية 
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يفية التي وحدت  التعاونية، واصلت السلطات السوفياتية ضم المجالس الر
عدداً من المؤسسات التعاونية وَالضيعات، وَ في بعض الحالات مناطق 

السكان. كاملة مع 

ومناطق  ياف،  والأر القرى  التعاونية،  الفلاحية  المؤسسات  ضم  إّن 
مصادرة كل  مع  الكامل،  عزلها  يعني  السوداء«  »الألواح  إلى  كاملة 
القاطنين  للسكان  بالإعدام  حكماً  بمضمونه  يساوي  الذي  الأمر  الغذاء، 

بها. وَالعاملين 

عزل أوكرانيا السوفياتية وَ كوبان:

لقد ألتمست علامات المجاعة في أوكرانيا في بداية 1931 م، وبالخصوص 
في ربيع 1932 م، عندما هُلَِك ما يقارب مئة ألف شخص، و للكن 
المناطق  لأّن سكان  الفترة،  تلك  في  الضحايا  الملايين من  بعد  تُسجّل  لم 
المتضررة من المجاعة في بداية 1931 م وَفي ربيع 1932 م لجأوا إلى 
مغادرة أماكن سكنهم بحثاً عن القوت. فمثلاً في ربيع عام 1932 م غادر 
منطقة زينوفيفسكي ثلث سكانها – 28 ألف شخص. فتاريخ الإحصاء 
الأوكراني الحديث يجزم على مغادرة ما لا يقل عن ثلاث ملايين نازح 
في ربيع 1932 م. وَحتى بعد مرور المرحلة الحرجة للمجاعة، فقد كتب 
للرّفيق كاغانوفيتش  ما يجري،  على  غير راض  جوزيف ستالين، و هو 
الأوكران نزحوا  الفلاحين  الآلاف من  أّن مئات  يونيو 1932 م،  في 
نحو الشطر الأوروبي للإتحاد السوفياتي وهم يرّوجون بحديثهم لما حصل 
في أوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى تهافت وَتراجع المؤسسات الفلاحية 

التعاونية.

و لقد تغيّرت الأمور بشكل جذري في عام 1933 م. فقد عارضت 
السلطات الإنتقال الحر للمواطنين. وبموجب قرار ستالين المؤرخ في 22 
إلى  وكوبان  أوكرانيا  ية  جمهور لسكان  الإنتقال  ُحظر  م   1933 يناير 
المناطق الأخرى للإتحاد السوفياتي بحثاً عن رغيف الخبز. وقد منعوا على 
الفلاحين الأوكران شراء التذاكر في القطار وعبر النقل النهري )البحري( 
المخابرات  كتائب  طرف  من  الطرق  في  حواجز  وضعت  حيث  للسفر، 
السوفياتية وتمّ حجز كل شخص يقطع الحدود وإعادته إلى الداخل )أوكرانيا 
وَ كوبان(. وقد تمّ إلقاء القبض على ما يقارب 220 ألف فلاح خلال 
شهر ونصف الشهر الأول مباشرة بعد إصدار قرار ستالين. منهم 186 

ألف تمّ إرجاعهم إلى القرى لمواجهة الجوع وَ الهلاك.

وَ بعد ذلك، شرعت السلطات في غلق الطرق المؤدية إلى المدن للكي 
ياف وَالقرى. وَبشكل فعلي تمّ ضم كل  لا يتدفق إليها الجائعون من الأر

أوكرانيا إلى »الألواح السوداء«.

حظر المعلومات وَ الأخبار

يقة إجرامية. فلم يُعلن  يع بطر لقد حجبت السلطة السوفياتية فعلة التجو
بشكل رسمي عن تلك النكبة وَالمأساة. لم توجد المجاعة بشكل رسمي. فقد 
حرّفت السلطة السوفياتية الحقيقة للرأي العالمي بشكل متعمّد. وفي شهر 
يناير 1932 م صرّح وزير الشؤون الخارجية للإتحاد السوفياتي عن عدم 

وجود المجاعة، حيث رفض النظام البلشفي المساعدات الخارجية

العالم  عن  فقط  ليس  يع  التجو فعلة  حجب  حاول  الستاليني  فالنظام 
السوفياتي. الإتحاد  داخل  الخلف  عن  وَللكن  الخارجي، 

مئات  الجوع  من  توفى  الذي  الوقت  في  م،   1933 فبراير   16 في 
باتا لأي مؤسسة مهما  الآلاف من الفلاحين، ُصدر قرارٌ:«ُيحظر حظراً 
السوفياتية  المخابرات  المجاعة عدى أجهزة  القيام بجرد عدد ضحايا  كانت 

أو(«. بي  )جي 

يفية عدم ذكر سبب الموت  في تقاريرهم،  وَ لقد فُرَِض على المجالس الر
وذهب الأمر بهم إلى أنّه ُصدر قرار موجه إلى مؤسسات التسجيل المدني 

المدنية  الحالة  بمؤسسات  الموتى  سجلات  كل  أن  يقضي:  م   1934 في 
للفترة 1932 – 1933 م يجُب أن تُرسل إلى مرافق خاصة )حيث 

تم إتلاف أغلبيتها(.

في  معتبراً  نقصاً  م  لعام 1937  للسكان  الإحصاء  حملة  بيّنت  قد  و 
ية  تعداد المواطنين، حيث مُرست سياسة قمعية في حق قيادة اللجنة المركز
للإحصائيات، وَ قد تمّ طمرت السجلات ضمن آرشيفات خاصة لعدة 
يع  سنوات. و قد حظرت المعلومات التي تكشف النقاب عن حملة التجو

في الإتحاد السوفياتي حتى عام 1987 م

إّن الممارسات المُعتمدة بخصوص حجب حقائق المجاعة، تؤكد السياسة 
يع الإجرامية لنظام ستالين الشمولي الموجهة إلى نتظيم حملة التجو

من مذكرات الكاتب أوليس هونتشارا:

»إستمل قسم  المراقبة الإعلامية عملاً أدبياً يتضمن موضوع المجاعة في 
يلة. و مرة  فترة 1933 م. فبقي العمل الأدبي ضمن الأدراج لمدو طو
إرتئى أحدهم أن يسأل: لماذا لم يُنشر العمل؟ فأجاب موظف قسم الرقابة 
الإعلامية الحكيم قائلاً: فقدت أخي وَ أختي من المجاعة، و قد توفا. و 
للكن لم توجد هناك مجاعة! لماذا؟ لأنّه لم يكن أثر للفظ »المجاعة« في وثائق 
تلك الحقبة. إذن، بالنسبة لنا لم تكن هناك مجاعة. لم تُثبت أي حقيقة 

عن ذلك...«

 إّن الممارسات المُعتمدة بخصوص طمر حقائق المجاعة، تؤكد السياسة 
يع. الإجرامية لنظام ستالين الشمولي الموجهة إلى نتظيم حملة التجو

مُذنبو المأساة

يع تقع كلية  إّن المسؤولية على هلاك ملايين الأوكران نتجية حملة التجو
وَ  السوفياتي،  الإتحاد  قيادة  على  وَ  الكبار  الحزبيين  المسؤولين  عاتق  على 
ا بما حصل في  ًّ بالخصوص يتحمّل المسؤولية يوسف ستالين، الذي كان مُلم
ية  أوكرانيا إبان الفترة 1932 – 1933 م. و الذي أرسل إلى  الجمهور
الرّفيق  الرّفيق ف. مولوتوف وَ ثمّ  )أوكرانيا( لتشديد الآلة القمعية أّولاً 
ب. بوستيشوف. فالأخير لم يقم فقط بمصادرة الغذاء وَ للكن نّفذ أمر 
يين« وَ »القوميين الأوكران«. و قد وصلت  »تصفية« أوكرانيا من »البيتلور
درجة القمع في أوكرانيا خلال الفترة 1932 – 1933 م من من حيث 
الوهل ما عُرف بحقبة الإرهاب العظيم  لفترة 1937 – 1938 م. وَ 
حسب البيانات الرسمية الواردة، فقد تمّ إعتقال عدد كبير من الأوكران 

في عام 1933 م، أكثر مما أعتُقل في عام 1938 م.

و لذلك نجد الرفيق بوستيشوف يكتب تقريراً عن خدمته )نشاطه( في 
عام 1934 م و يأتي في مضمونه:«أّن العام الماضي 1934 م في أوكرانيا، 

كان عام القضاء على الحركة القومية المُعادية للثورة«.

هود عيان
ُ

إفــــــــادة ش

ية  »كانت المجاعة مُصطنعة. و لقد توفى في قريتنا 500 شخص، و بالقر
المجاورة – حوالي 750 شخص. نتاولنا القاقلى، الأعشاب،وَ قد نفقت 
يفي، و قد أمر  الحيوانات و أخذنا في  أكلها. كان أبي رئيس المجلس الر
ية كأس الطحينة السوداء لكل شخص. و قد تمّ  العمال بتقيدم أهل القر
إعتقاله على تقديمه الطحينة السوداء للسكان في اليوم الثاني. بقي أبي على 

قيد الحياة، و للكن أمي ماتت من الجوع«.

ية ليتفينوفكا بمنطقة جاشكيف في  ميخوليفسكي فيكتور بيتروفيتش، قر
إقليم التشيركاس.
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يق  الطر المجاعة في عام 1933 م، سقطت على  أيام  في  أمي  »ماتت 
أكلنا  عقبها.  الجوع  من  مات  قد  و  المهد،  في  أخي  بقي  وَ  توفت.  و 
القرّاص، ورقة شجر الزيزفون وَ النسافة. و قد دفنا الموتى بدون توابيت. 
و قد شهدت أشخاصاً ملقين على الأرض أموات. فعندما توفّت أمي كان 
عمر أختى ثلاث سنوات.. و أختي اللكبيرة ناهزت سبع من العمر سبع 

سنوات. توفى كثير من الناس«.

إقليم  في  جاشكيف  بمنطقة  جيتنيكي  ية  قر يوسفوفنا،  يا  مار كوتشا 
لتشيركاس. ا

»أرادوا خنق أوكرانيا. كان ذلك عام 1933 م المُرعب. سقط الناس 
على الأرض  مباشرة وَ هم مشاة. فهم يقبلون إلى بيوتهم، وَ  محصولهم 
من الحبوب قد ُصدر. فكي يطلقون عليهم إسم اللكولاك )الطبقة الغنية 
شغلهم،   أرضهم،  أوكرانيا(:  حول  تفسير   – الحقول  وَ  المزارع  أصحاب 
الحكومة أعطت أمر مُصادرة كل شيء. و منهم من غادر  خيولهم. وَ 
و  بنفسه،  نجا  من  منهم  و  إختبأ،  من  منهم  وَ  الجوع،  من  نفسه  ناقذاً 
فعلت  لقد  و  بالأرض – كل شيء حصل.  العمل  في  شرعوا  آخرون 

السلطة«. ذلك 

ية باكروفسكوي  إيرمولنكو زيناييدة إفانوفنا، من مواليد 1925 م، قر
بمنطقة ترويسكي في إقليم لوغانسك.

»في عام 1933 م، توفى أبي، أمي، أختي، ثلاثة من إخوتي، و قد 
دُفنوا مُتفرقين. في الأخير توفى أخرى الصغير، حملناه وَ رميناه في الحفرة 
مثل الشمندر. و قد توفى كثير من الناس في كل بيت. مات في بيتنا 
سبعة أشخاص. وَ بقيُت لوحدي.  لقدت تناولت بعض الطعام و بقيت 
قريتنا  في  لينتظروا! و  وَ  ليبقوا  الرب.  و  لقد ساعدني  الحياة.  قيد  على 
ولدان من الأطفال.  لقد هلك  بنات وَ  بقيت على قيد الحياة  ثلاث 

الشعب«. اللكثير من 

ية لودفينوفكا  يا آكسينتيفنا، من مواليد 1922 م،  قر سوخاملين مار
بمنطقة ماكاروف في إقليم كييف.

»كان عمّي )خالي( يحمل صليباً. و كذلك عمّتي )خالتي( أيضاً. فكانوا 
يقدمون إلى كييف، و هناك تواجد »تورغسين« )محل، متجر – ملاحظة 
حول أوكرانيا(. وَ كانت لدي بقرة، فلم يأخذونها مني لأني كنت يتمية. و 
ية، ألقِي على  بقينا على قيد الحياة بفضل ذلك... تنّقل بادفودا بقرب القر
الأرض و هو يقول:«لا تلقي بي في العربة، فأنا ما زلت على قيد الحياة«. 
أنا أقول الحقيقة. فقد رموه في الخندق و هم يقولون له:«غداً  ستموت«. 
لقد ساد الحزن، و محصول الحبوب يُؤخذ إلى أمكنة مجهولة. لقد هلك 

اللكثير من الناس«.

ية بييتشاني بمنطقة  يفنا، من مواليد 1918 م، قر كوفتون هالينا هريهور
زولوتونوش في إقليم التشيركاس.

و  خرسون.  في  الأسرة  مع  عشنا  م   1933  –  1932 الفترة  »في 
لنا  قّدموا  )المتاجر(.  المحلات  أمام  الرغيف  على  يلة  الطو الأدوار  أتذكر 
200 غرام من الرغيف الأسود غير المطبوخ محشي بالألياف الجافة. و 
قد وقفنا في الأدوار من الليل حاملين الأطفال. كانت بطون الأطفال 
كبيرة مُنتفخة. لقد رأيت الأطفال الموتى وَ الأمهات المُنتفخات. عاشت 
ُمامة المدينة. لقد قدمت الشاحنات مُحمّلة  ق أسرتنا بالضاحية بالقرب من 
يات و حتى سمك الرنكة لرميها في  بالبسكويت، الحلوة، وَ مختلف السكر
يوفوس وَ البنزين، و ثمّ تم حرقها أو  القُمامة. و بعدها قاموا برشها باللكر

صبّها بالرمل. كنا جائعين. كنت مع أمي نقبل إلى القمامة لنأخذ ما توفر 
بالعصا. لتناوله. وَ كانوا ينهالون علينا ضرباً مُبرحاً 

خرسون – مدينة شاطئية، و لقد رأينا كيف حمّلوا الحبوب على متن 
ية بالصنادل  السفن إلى تركيا. و قد حصل وَ أن ضربت العواصف البحر
ياح على متن الامواج الحبوب  النتيجة تسحب الر في  الموانئ، وَ  بعرض 
إلى الشاطئ. حيث كانوا يصبّون على الحبوب البنزين و حرقه. حيث بلغ 

إرتفاع ما تبقى من الحبوب متراً، فقد إلتهب كل الشاطئ«.

بوتيرايكو إفداكيا ميخائيلوفنا، من مواليد 1920 م.

»لقد أهانوا الناس البسطاء. وَ أخذوا منهم كل شيء: الخيل، المسلفات، 
المحراث، العربة، أخذوا من الناس الرجين. في سنوات المجاعة 1932 
– 1933 م قدم المخوّل بصلاحيات فوق العادة الرّفيق إيساييف، حيث 
كان مفوضاً بمصادرة كل شيء من الناس وَ نقله بعيداً. يقول أّن البلد 
فقيرة. فمن لا يُسلّم ما لديه، فسيتذكر السلطة السوفياتية بعد مائة سنوات 

بجنب التابوت«.

ية هنيفان بمنطقة  كونوفول فيرا ميتروفانوفنا، من مواليد 1918 م، قر
يف في إقليم فينيتسا. تيفر

من  الخيل  يموت  فعندما  الحيوانات.  مقبرة  بفضل  عائلتها  »لقد نجت 
الجوع بالحقل التعاوني )الكلخوز(، فيقوم أبي بوضع إشارة عليها، وَ في 
الليل يتسلل مع إخوتي ليقطه فخذها و يقدم بالغنيمة إلى البيت. فتقوم 
أمي بنقعها في الماء خلال يومين أو ثلاثة  أيام للكي تزول الرائحة اللكريهة.  
وَ بعدها نطبخ اللحم وَ نأكله. و حتى لحم الخيل لم ينقذنا: فقدت توفت 
من المجاعة الأخوات الصغيرات: أنّا، لوبا، ناتا و ثم أخي ميخائيل، و بعد 
ذلك أمي. و لقد بقي على قيد الحياة أخي بيوتر، أبي وَ أنا.  و قد شرعوا 
في إرغام أبي على الذهاب إلى الحقل التعاوني )الكلخوز(، و للكي ينضم 
لم  للكنه  الناس. وَ  التي تقوم بمصادرة آخر قطعة رغيف من  اللجنة  إلى 
يمتثل.  و ثم قاموا بإعتقاله وَ دسه في العنبر، حيث توفى من أثر مرض 
الإستسقاء. وَ بقيت أنا وَ أخي. فكنا على وشك الموت، و للكنهم أخذونا 

إلى  مرفق الأطفال تحت رعاية الدولة«.

ية روفينكي بمنطقة  تكاتشنكو هالينا إيفانوفنا، من مواليد 1925 م، قر
بيتيخات في إقليم دنيبروبيتروفسك.

»لقد أخذ النشطاء كل شيء، حيث أكلوا وَ شربوا كل ما صادروه.  
وقد أخذوا الحيوانات، الدجاج، الديوك و كثيرا من المُعدات.  وَ لبسوا 
ما أخذوه منا، فكان اللباس جيداً. عموماً أخذوا ممتلكات الطبقة الغنية 
لأنّه لا يوجد شيء يؤخذ من الفقراء. وَ قد إعتقلوا الناس وَ رموهم في 
السجون بسبب حفنة صغيرة من الحبوب أو بسبب عدة سنابل إلتقطوها 
بل«قانون حول خمس  القرار  ذلك  على  الناس  أطلق  قد  و  الحقل.  من 
سنابل«. فلم يسمحوا وَ طاردوا على ذلك. و صادوا الذرّة المُتبقية و لم 
و  الأيام.  تلك  تتذكر  عندما  الآن  بالرعب  تشعر  و  للناس.  شيئاً  يقّدموا 
الناس بسبب عدة  الناس بسبب كأس من الحبوب. و عذبوا  قد قتلوا 
سنابل، حيث رموا بهم في السجون... و قد ساعد الناس بعضهم البعض. 
وَ قد طرأ و أن وجد الفقراء على عتبة بيوتهم وعاء من الحساء وَ أرغفة 
مطبوخة من العشب أو شيئاً ما من الأكل.  و هي مساعدة من ناس 
أو  أحدهم  رأى  إذا  وَ  ليلاً.  المساعدو  هذه  تقديم  حاولوا  قد  و  كرام. 

قدمت وشاية، فمصيرهم السجن«.

المدينة  بنموذج  ية  قر م،   1927 مواليد  من  فيودوروفنا،  يا  مار بيلا 
خرسون. إقليم  في  أللكسندروفسكايا  بولشايا 
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الرغيف  يتوفر  فلم  إثنين.  ولدين  وَ  بنات  خمس  من  أسرتنا  »تكوّنت 
بشكل كاف، و قد خبّأه أبي في معلف البذور. وَ في هذا الوقت، بدأت 
فصائل النشطاء تجول البيوت، و قد حان دور أسرتنا. و دخل المفتشون 
إلى بيتنا وَ قالوا لأبي:«هل يوجد رغيف تخبّؤه – إعترف، لأننا لو نجده، 
نترجاهم  سنصادره كلّه إلى آخر بذرة«.  اسرتنا كبيرة، و كلنا نبكي وَ 
للكي ليفعلوا ذلك. فأجاب أبي:«يوجد قليل من الشعير كبذور«. فعندما 
العلّية  في  القمح  وَ  المعلف  في  الشعير  قليل من  يوجد  بأنه  أبي  أخبرهم 
لأخذ كل  توّاً  )مكان تحت السقف – ملاحظة حول أوكرانيا(، هبّوا 
الغذاء، و حتى أّنهم كنسوا العلية وَ لم يتركوا لنا شيئاً. ثمَ بدأت المجاعة، 
وَ كنا نذهب إلى الحدائق بحثاً عن الحبوب. كان عدد الناس أكثر من 
الحبوب نفسها.  لم نعثر على شيء. و حتى الناس قلعوا الأعشاب لأكلها 
وَ كانت المجاعة تحصد الأرواح يومياً. فأسرتنا كبيرة، و بدأنا نفترق عن 
بُنا أختي اللكبيرة إلى المنجم.  كما أخذت  بعضنا البعض. و قد أخذ أقارِ
يوم. وَ  أمّي أختي الصغرى وَ ألقت بها أمام بيت الأطفال في مدينة إيز
ثم أخذوني إلى أختي بمدينة دونباص. فأختي باراسكا توفت بالبيت، أما 
يك، من مواليد 1912 م، غادر البيت في إتجاه مجهول، وَ لم  أخي دميتر

أعرف عنه شيئاً إلى يومنا هذا. فأما أبي وَ أمي فماتا من الجوع«.

ية تشيستوفودوفكا  ينا ستيبانوفنا، من مواليد 1920 م، قر بافلينكو كاتير
يوم في إقليم خاركوف. بمنطقة إيز

من  صبوها  حيث  )البرغل(،  الجريش  وَ  الطحين  النشطاء  »صادر 
البرم. أخذوا الألبسة و المواشي. فقد كان من الصعب إخفاءها. جسوا 
ليف  تيموفي، كورداك خفيدكو و  يوك  تحّسسوا كل شيء. فهم كار وَ 

بقي«. ما  لتفقد  فوق  إلى  الذي صعد  ليفاندوفسكي 

بيريزنا  بولشايا  ية  قر م،   1917 مواليد  فيكتورفنا،  أولغا  تسيمبالوك 
خميلنيتسك. إقليم  في  بالون  بمنطقة 

إنتقل  للفترة 1932 – 1933 م.  المُرعبة  المجاعة  تلك  »أتذكر جيّداً 
قد بحثوا حتي  الشُبان. الآن ليسوا أحياء. وَ  اللكومسوموليون: النساء وَ 
في المداخن وَ البُرم. حيث قاموا بإخراجنا من البيوت، حيث إنتقلنا إلى 
بيت آخر وَ عشنا مع أمي هناك. أبي فقد هرب إلى الدونباص. حيث 
من  الرغبيف  تصنع  )خالتي(  عمّتي  فكانت  المجاعة.   بعد  عنده  أخذنا 
الشمندر، حيث كانت تقوم ببرش الشمندر و تخلطه مع الطحين. و قد 

تحصلت عليه من مكان ما، و دوماً كنا نتقاسم الأكل فيما بيننا«.

ية غانجالوفكا بمنطقة  يا تروفيموفنا، من مواليد 1913، قر كلوبن مار
لبسيان في إقليم التشيركاس.

اإلستنتاج

فعلاً ما كان يُطلق عليه في الإتحاد السوفياتي خلال عشرات السنوات 
يقة السوفياتية، ما هو إلاّ  بل »الإنعطاف اللكبير« -  التحديث على الطر
سلسلة من الجرائم المُفزعة التي تُعالج في ضوء التشريع )العرف( الدولي 
ُمكن أن نضم إليها الملاحقات الجنائية للنخب  كجرائم ضد الإنسانية. وَ ي
ية التفكير وَ التعبير، و تلفيق التهم لها كنشاط ضد  المُثقفة على خلفية حر
ية الموجهة إلى القضاء  أمن الدولة و سيادتها، إضافة إلى الممارسات القسر
على المللكية الفردية، قمع الكنائس وَ  فصل الأطفال عن أسرهم  بالإرغام 

وَ القوة. 

و رغم كل ذلك، فإّن أشنع جريمة  من هذه السلسلة و التي يجب 
بدون  و  م.  إبان 1932 – 1933  يع  التجو حملة  بها هي  نعترف  أن 
ريب كانت هذه الفعلة المصطنعة، و أدّت إلى هلاك ملايين من أرواح 

الأوكرانيين. و تقع هذه الجريمة الشنعاء كلية على عاتق المسؤولين الحزبيين 
المسؤولية  يتحمّل  بالخصوص  وَ  السوفياتي،  الإتحاد  قيادة  على  وَ  الكبار 
يع تقع أيضاً على عاتق  ية على حملة التجو يوسف ستالين، وَ المسؤولية المعنو

من جاء بعد حكم ستالين من المسؤولين الكبار في الحزب الشيوعي.

السوفياتي وجود فعلة  في الإتحاد  السلطات رسمياً  فقد نفت  عموماً  وَ 
يع للفترة 1932 – 1933 م حتى نهاية الثمانينات للقرن العشرين.  التجو
و للكن لم يتمكنوا من إخفاء هذه الجريمة المُرعبة. فالناس الذين عايشوا  
النكبة وَ حاولوا توصيل الحقيقة  تلك  الذاكرة عن  المأساة حفظوا  هذه 

القادمة. للأجيال 

فبعد حقبة ستالين وَ في الستينات من القرن العشرين، تمكنت مسألة 
المفكرين  بعض  قام  قد  وَ  الإعلامية،  الرقابة  جدار  إقتحام  من  المجاعة 
هذه  عن  النخبة  كشف  من  السوفياتية  الآلة  طرف  من  المضطهدين 
ف.  سفيرستيوك،  إ.  منهم:  العلنية  تصريحاتهم  وَ  اعمالهم  في   المأساة 
تشيرنوفول، ن. رودينكو وَ غيرهم. فقد أدّت الجاليات الأوكرانية قسطاً 
الأبحاث  العلمية  الساحة  على  برزت  بالفعل  وَ  المجاعة،  قضية  في  كبيراً 
الأوللا حول إشكالية المجاعة في الخارج بفضل جهد الجاليات الأوكرانية. 
المئات من  في 1983 م بمناسبة الذكرى الخمسين لمأساة المجاعة نُّظمت 
يطانيا  بر كندا،  الامريكية،  المتحدة  الولايات  من  كل  في  الفعاليات 
العظمى، النمسا، فرنسا وَ في دول أخرى )الحفلات التأبينية، محاضرات، 
مأساة  العام عن  الرأي  إعلام  تم  ية(، حيث  تظاهر تجمعات  وَ  ندوات 
الشعب الأوكراني. وَ لقد بادرت الجالية الأوكرانية بتشكيل لجنة خاصمة 
باللكنغرس  م  للفترة  1932 – 1933  المجاعة  مسألة  بدراسة  مكلفة 
الأمريكي. حيث مارست اللجنة المُشكلة نشاطها لعدة سنوات و عالجت 
يع في أوكرانيا. و على أساس  عددا كبيراً من الوثائق المرتبطة بحملة التجو
التحليلات التي خرجت بها اللجنة توصل الباحثين إلى أّن المجاعة لم تأت 
نتيجة الظروف المناخية وَ الطبيعية أو نشاط »طبقة اللكولاك التخريبي«، 

و للكن نتيجة سياسة ستالين القمعية المتعمدة وَ جواره.

إبادة جماعية في حق  يع هي جريمة  اللجنة بأّن حملة التجو كما إعترفت 
أمام  تقريرها  اللجنة  قّدمت  لقد  و  كأمة.  الأوكران  وَ  الأوكرانية  الدولة 
الإتحاد  عرف  متزامن  بشكل  وَ  م.   1988 ربيع  اللكنغرس  نواب 
يكا )إعادة الهيكلة( وَ الغلاسنست  ية – البريسترو السوفياتي تقلبات جذر
)الشفافية(. فلم يبقى على الإيديولوجين السوفيات إلا الإعتراف بحقيقة 
المجاعة وَ فتح الإرشيف للباحثين. كما ُأعلن عن المجاعة في أوكرانيا المُستقلة 
بعد 1991 م، و بعد ذلك قام المؤرخون الأوكرانيين بعمل جبار )في 
سياق علمي أكاديمي مؤطر بالقانون الدولي الإنساني و وفقا للمعاهدات 
في  القسري  يع  )التجو المجاعة  قضية  بخصوص  الدولية(  الإتفاقيات  و 
إطاره السياسي الإيديولوجي(، حيث نشرت أعمال – كبيرة وَ متواضعة 
يع للأمة الأوكرانية. وَ بشكل متزامن بادرت  – تعالج قضية حملة التجو
الجهة المُهتمة بالأمر بقضية تخليد ذاكرة ضحايا هذه المأساة مع جردها، 
ية من تاريخ  كما جُمعت إفادات شهاد عيان الذين عايشوا تلك الأيام المأسو
الأمة الأوكرانية. و لقد تُوجت مساعي الرأي العام وَ الدولة بإعتراف أّن 
يع تُعتبر جريمة إبادة جماعية، حيث ساند ذلك مجموعة مُعتبرة  حملة التجو

المنظمات الدولية. من الدول الأجنبية وَ 

فيكتور  السيد  أوكرانيا  رئيس  من  بمُبادرة  و  م،   2006 عام  في  و 
يوشينكو، تمّ تحضير وَ التصويت على قانون »حول المجاعة في أوكرانيا إبان 
يمة إبادة  يع هي جر الفترة 1932 – 1933 م«، القاضي بأّن حملة التجو
جماعية في حق الشعب الأوكراني, و على كل مواطن أوكرانيا أن يعرف 
في  المواطنين  أرواح  الملايين من  المأساة، حيث هلك  بعد هذه  وَ  حجم 
يطة أوكرانيا المئات وَ الإلاف من القرى  وقت السلم، وَ إختفت من خر
وَ المناطق السكنية وَ الضيع و البيوت. و ليس فقط معرفة وَ تذكر تلك 
وَ  تقدير  يتوجب  كما  الأحفاد.   وَ  للإبناء  تلقين ذلك  للكن  و  المأساة، 
إحترام ذاكرة الضحايا. وَ السعي بالجهد  للكي لاَ تتكرر هكذا مأساة  على 

الإطلاق.
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يق بلورة سيادتها  و لقد مرت الدولة الأوكرانية بإمتحانات جمة في طر
تاريخ  من  الفصل  هذا  يعتبرون  الخبراء  و  الباحثين  للكن  و  التاريخ  عبر 
أوكرانيا مسألة إنسانية و قانونية تستحق التمحيص و التدقيق و المعالجة على 

يات المستو كافة 

يف  و للدبلوماسية الأوكرانية دور هام في الفصح عن هذه الجريمة و تعر
ُجتمع الدولي بمآلاتها الإجتماعية و الإنسانية و توظيف هذا الملف بشكل  الم
صارم و رزين دعما لحقوق الشعب الأوكراني لإعادة الإعتبار وَ العمل 
الدبلوماسية  تمكنت  لمسنا كيف  لقد  الدولي – و  ُجتمع  الم وفق قرارات 
الأوكرانية في الآونة الأخيرة من تسليط الضوء على هذه الكارثة الإنسانية 
في دول إعتماد سفاراتها و نذكر هنا ليس للحصر و للكن كمثل يُقتدى به 
في الأداء الدبلوماسي الناجح هو نشاط سعادة سفير أوكرانيا لدى الجزائر 
ُجتمع الجزائري على  يف الم الدكتور مكسيم صبح الذي عمل من أجل تعر
المستوى السياسي الدبلوماسي و الاكاديمي وَ الإعلامي بهذا الملف المهم و 

ية بهذا الشأن المصيري عبر نشر مقالات و تنظيم فعاليات تذكار

ُخضرم، و هو الذي شغل  كما قام بنفس الدور الدبلوماسي الأوكراني الم
سابقا منصبا حساسا في الخارجية الأوكرانية بخصوص الملفات العربية و 
يقيا السيد  كان مبعوثا خاّصاً  لرئيس أوكرانيا بشؤون الشرق الأوسط و إفر
إفهين ميكيتينكو - كما لا ننسى السيدة الفاضلة أمينة جبار التي قدمت لي 
المساعدة القيمة من أجل الحصول على المراجع الأكاديمية ذات الصلة 
و  في 2007 م،  الأوكرانية  الخارجية  في  البحث  بخصوص تحرير هذا 
حاليا )2020 م( تشغل منصب النائبة الأولى لوزير الخارجية الأوكراني 

بفضل جهودها و مثابراتها من أجل خدمة الدولة الأوكرانية

يلينسكي  و طبعا يُصدر هذا العمل في عهدة الرئيس الأوكراني فلاديمير ز
ية  الذي يُواصل  نهج الدفاع عن الدولة الأوكرانية ضمن صلاحياته الدستور
و    بكوني ضيفا في حضن هذا الشعب اللكريم و المضياف الذي برهن 
في  أمامه  تقف  التي  العقبات  كل  تذليل  على  قادر  بأنه   جدارة  عن 
ية في هذا الفضاء المهم من اللكرة الأرضية متشبثا  سبيل تشييد دولته القو

ية و الروحية يق و بقيمه الحضار بتاريخه العر

وَ تولي الدولة الأوكرانية هذا الملف الحساس إهتماما كبيرا نظرا لإهميته 
الإنسانية و القانونية، حيث يقوم الرؤساء الأوكرانيون بدورهم الدستوري 
يف بمأساة الشعب  الأوكراني )الأمة الأوكرانية( عبر العالم في مسألة التعر
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