الحاجة إلى عمل موحد بين الشتراكية الديمقراطية والنقابات
روزا لوكسمبورغ
إن أهم الماني التي يؤمل من الطبقة العاملة اللمانية في فترة النضالت العظيمة التي ستأتي آجل أو
عاجل هي ،بعد الحزم والتنسيق الكاملين للتكتيكات ،القدرة القصوى على العمل وبالتالي أكبر قدر ممكن من
أم ا اليوم فقد تكشفت المحاولت الضعيفة
وحدة الجزء الشتراكي الديموقراطي القيادي من الجماهير البروليتارية4 .
الولى للعداد لعمال جماهيرية ضخمة عن عطب خطير فيما يتعلق بهذا المر :النفصال الكامل لمنظمتي
الحركة العمالية واستقللهما عن بعضهما ،وهاتان المنظمتان هما الشتراكية الديموقراطية والنقابات.
يتض ح لن ا م ن تفح ص أدق للض رابات الجماهيري ة ف ي روس يا وك ذلك للظ روف ف ي ألماني ا ذاته ا أن أي
عمل جماهيري كبير ل يمكن أن يجري التفكير به على أساس ما يسمى بالض راب الجماهيري السياسي ،هذا
إذا أريد لهذا العمل أن ل يقتصر على مجرد تظاهرة تدوم يوما واحدا بل أن يكون عمل قتاليا حقيقيا .وكل عمل
كهذا في ألمانيا سيشمل النقابات يحسبون أن الشتراكيين الديموقراطيين ،بالنظر إلى كون منظمتهم أصغر من
تنظي م إتح ادات العم ال ،ل ن يك ون له م م ن مص در لل دعم غي ر ملي ون ورب ع الملي ون م ن أعض اء النقاب ات ،وأن
الش تراكيين ال ديموقراطيين ل ن يس تطيعون ش يئا دون ه ؤلء .ب ل إن ذل ك يع ود إل ى س بب أعم ق بك ثير :لن أي
عمل جماهيري مباشر في فترة النضالت الطبقية المفتوحة سيكون في الوقت ذاته عمل سياسيا واقتصادياJ .واذا

م ا ح دثت ف ي ألماني ا لي س بب وف ي أي وق ت نض الت سياس ية ك بيرة Jواض رابات جماهيري ة ،ف إن مرحل ة م ن
النضالت النقابية العنيفة ستبدأ في ألمانيا دون أن تنتظ ر المور موافقة الق ادة النق ابيين على الحركةJ .واذا ما
وق ف ه ؤلء جانب ا أو ح اولوا مقاوم ة الحرك ة ف إن النتيج ة س تكون ازاحته م م ن الطري ق بفع ل ان دفاع الح داث

وستس تمر الجم اهير ف ي نض التها السياس ية والقتص ادية دونه م ،تمام ا كم ا يح دث لق ادة الح زب ف ي أي ة حال ة
مماثلة.
ف ي الواق ع لي س فص ل النض الين السياس ي والقتص ادي واس تقللهما ع ن بعض هما البع ض غي ر نت اج
مصطنع للفترة البرلمانية ،حتى ولو كان هذا النتاج محددا تاريخيا .ومن جهة أخرى يتفتت النضال القتصادي
ويتحل ل خلل مس يرة المجتم ع ال برجوازي المس ألة » الطبيعي ة « إل ى ع دد ك بير م ن النض الت الفردي ة ف ي ك ل
مصلحة وفي كل فرع من فروع النتاج .ومن جهة أخرى ل توجه الجماهير ذاتها النضال السياسي في عمل
مباشر بل طبقا لشكل الدولة البرجوازية بطريقة تمثيلية بواسطة وجود التمثي ل التش ريعي .ولكن حالما تبدأ فترة
نضالت ثورية أي حالما تظهر الجماهير على مسرح الص راع يتوقف تفتت النضال القتصادي إلى أج زاء عدة
كم ا يتوق ف الش كل البرلم اني غي ر المباش ر للنض ال السياس ي .فف ي العم ل الجم اهيري الث وري يص بح النض الن
السياس ي والقتص ادي كل واح دا وك ذلك يتحط م الفاص ل المص طنع م ا بي ن النقاب ات والش تراكية الديموقراطي ة
كشكلين منفصلين مستقلين تاما للحركة العمالية .ولكن ما يجد تعبيره الملموس في الحركة الجماهيرية الثورية
يجد أيضا تعبيره في الفترة البرلمانية كأمر واقع .وليس هناك نضالن طبقيان مختلفان للطبقة العاملة أحدهما
اقتصادي والخر سياسي ،بل هناك فحسب نضال طبقي واحد يهدف في الوقت ذاته إلى الحد من الستغلل
الرأسمالي داخل المجتمع الرأسمالي Jوالى إلغاء الستغلل والمجتمع البرجوازي معا.

عندما يفصل هذان الجانبان من النضال الطبقي أحدهما عن الخر في الفترة البرلمانية لسباب فنية،
فإنهما ل يشكلن عملين متوازيين يحدثان في الوقت ذاته بل يشكلن وجهين أو مرحلتين من مراحل النضال من
أج ل انعت اق الطبق ة العامل ة .إن النض ال النق ابي يش مل المص الح المباش رة للطبق ة العامل ة بينم ا يش مل النض ال
الش تراكي ال ديموقراطي مص الحها المس تقبلة .يق ول البي ان الش يوعي أن الش يوعيين يمثل ون المص الح المش تركة
للبروليتاريا ككل بعكس المصالح الجزئية المتعددة سواء أكانت محلية أو قومية ،وهم في المراحل المختلفة لتطور
أم ا النقابات
الصراع الطبقي يمثلون مصالح الحركة كلها أي يمثلون الهدف النهائي ال وهو تحرير البروليتاريا4 .
فتمث ل فقط المص الح الفئوي ة وف ي مرحل ة واح دة م ن مراح ل تط ور الحرك ة العمالي ة .إن الش تراكية الديموقراطي ة
تمثل الطبقة العاملة وهدف تحررها ككل .من هنا فإن علقة النقابات بالشتراكية الديموقراطية هي علقة الجزء
بالك ل .وعن دما تج د نظري ة » الس لطة المتس اوية « للنقاب ات والش تراكية الديموقراطي ة ه ذا الق در م ن الص دى
اليجابي بين قادة النقابات فإنها تقوم على سوء فهم أساسي لماهية النقابية ولدورها في النضال العام من أجل
حرية الطبقة العاملة.
غير أن نظرية العمل المتوازي للشتراكية الديموقراطية والنقابات ،وسلطتها المتساوية ليست بدون أساس
إطلق ا ،ف إن له ا ج ذورها التاريخي ة .إنه ا تق وم عل ى ال وهم ال ذي تش يعه الف ترة المس المة » الطبيعي ة « للمجتم ع
البرجوازي حيث يبدو النضال السياسي للشتراكية الديموقراطية مستنفدا في النضال البرلماني .بيد أن النضال
البرلماني وهو الجزء المقابل للنضال النقابي نضال يشن على أساس النظام الجتماعي البرجوازي كما النضال
النقابي ذاته .فهو بط بيعته عمل اصلحي سياسي كم ا أن العمل النقابي عمل إقتصادي إصلحي .إنه يمث ل
العمل السياسي في الوقت الراهن كما أن النقابات تمثل العمل القتصادي في الوقت الحاضر .إنه ،كما النقابات
ذاتها مجرد وجه ومرحلة من التطور في عملية كاملة هي عملية الصراع الطبقي البروليتاري الذي يتخطى هدفه
النهائي النضال البرلماني بالقدر الذي يتخطى به النضال النقابي .وما النضال البرلماني بالعلقة مع السياسة
الشتراكية الديموقراطية غير جزء من كل ،كما العمل النقابي .إن الشتراكية الديموقراطية اليوم تضم النضالين
البرلماني والنقابي في نضال طبقي واحد يهدف إلى إلغاء النظام الجتماعي البرجوازي.
وبالمثال فإن نظرية » السلطة المتساوية « للنقابات والشتراكية الديموقراطية ليست مجرد سوء فهم نظري
وليس مجرد تشوش ،بل هي تعبير عن اتجاه الجناح النتهازي المعروف جيدا من الشتراكية الديموقراطية وال ذي
يحصر النضال السياسي للطبقة العاملة في النطاق البرلماني والذي يريد أن يحول الشتراكية الديموقراطية من
حزب بروليتاري ثوري إلى حزب إصلحي برجوازي صغير« (1).
Jوا ذا ك ان للش تراكية الديموقراطية أن تتقب ل نظري ة » السلطة المساومة « لتح ادات العم ال ،فإنه ا ب ذلك
تكون قد قبلت ضمنا وبصورة غير مباشرة ذلك التحول الذي طالما كافح من أجله ممثلو التجاه النتهازي.
ولك ن ف ي ألماني ا تب ادل ف ي العلق ات داخ ل الحرك ة العامل ة ل يمك ن أن يوج د ف ي أي قط ر آخ ر .إن
المفهوم النظري الذي تكون النقابات بموجبه مجرد جزء من الشتراكية الديموقراطية يجد تعبيره في الوقائع في
ألمانيا في الممارسة العملية ،وذلك في ثلثة اتجاهات.

أول -النقابات اللمانية نت اج مباش ر للشتراكية الديموقراطية ،فالش تراكية الديموقراطية ه ي التي خلقت
ب دايات الحرك ة النقابي ة ف ي ألماني ا وه ي ال تي مكن ت ه ذه الحرك ة م ن أن تأخ ذ أبع ادا ك بيرة ،والش تراكية
الديموقراطية قي التي تزود النقابات إلى يومنا هذا بقيادتها وأكثر منظميها نشاطا.
ثاني ا -النقاب ات اللماني ة نت اج للش تراكية الديموقراطي ة أيض ا بمعن ى أن التع اليم الش تراكية الديموقراطي ة
هي روح ممارسة النقابات .فالنقابات مدينة بتفوقها على كل منظمات العمال البرجوازية لفك رة الص راع الطبقي.
ونجاحها العملي وقوتها نتيجة مباشرة لكون ممارساتها تهتدي بنظرية الشتراكية العلمية فترتفع بذلك فوق مس توى
الشتراكية الضيقة الفق .إن قوة » السياسة العملية « للنقابات اللمانية تكمن في تبصرها بالعلقات القتصادية
والجتماعي ة العميق ة للنظ ام الرأس مالي وه ي مدين ة به ذا التبص ر لنظري ة الش تراكية العلمي ة ال تي تقي م ممارس تها
عليها كليا .إن كل محاولة لتحرير النقابات من النظرية الشتراكية الديموقراطية لصالح هذه » النظرية النقابية «
المضادة للشتراكية الديموقراطية أو تلك ليست من وجهة نظر النقابات ذاته ا ومن وجهة نظر مستقبلها غي ر
محاولة انتحار .ففصم الممارسة النقابية عن نظرية الشتراكية العلمية يعني للنقابات اللمانية فقدانها الفوري لك ل
تفوقها على جميع أن واع اتحادات العمال البرجوازية ووقوعها من عليائها الحالية إلى مستوى التجريبية الخاملة
والتمرس المتذبذب لطريقها.
ثالثا -وفي النهاية ،إن النقابات نتاج للحركة الشتراكية الديموقراطية وللتحريض الشتراكي الديموقراطي
ح تى فيم ا يتعل ق بص ددها،على الرغ م م ن أن قادته ا ق د غفل وا ع ن ه ذه الحقيق ة .ص حيح أن التحري ض النق ابي
يس بق ف ي ك ثير م ن المن اطق التحري ض الش تراكي ال ديموقراطي وأن عم ل النقاب ات لعم ل الح زب .ف الحزب
والنقابات من وجهة نظر الثر تساعد بعضها إلى أكمل حد .ولكن عندما ينظر إلى صورة الص راع الطبقي في
ألمانيا ككل وعندما ينظر إلى ارتباطاته ا العمق فإن النسب تتغي ر إلى حد بعيد .لقد اعتاد كثيرون من قادة
النقاب ات النظ ر بزه و م ن علي اء تع داد أعض اء نقاب اتهم الب الغ ملي ون ورب ع عل ى الع دد القلي ل لعض اء الح زب
الش تراكي ال ديموقراطي ال ذي ل م يبل غ بع د نص ف ملي ون ،وذل ك عن دما يت ذكرون كي ف ك ان الش تراكيون
الديموقراطيون قبل عشرة أو اثنتي عشر سنة ينظرون بتشاؤم إلى احتمالت تطور النقابات.
وه م ي رون بي ن ه ذين المري ن – الع دد الض خم لعض اء النقاب ات المنظمي ن والع دد القلي ل للش تراكيين
ال ديموقراطيين المنظمي ن – علق ة س ببية إل ى ه ذا الح د أو ذاك .ف آلف مؤلف ة م ن العم ال ل تنض م لمنظم ات
الحزب لنها تنضم للنقابات .وطبقا لهذه النظرية يجب أن يكون العمال جميعا بصورة مزدوجة فيحضرون ن وعين
من الجتماعات ويدفعون تبرعات مضاعفة ويقرأون نوعين من الصحف العمالية الخ .ولكن من الضروري لهذا
وج ود مس توى أعل ى م ن ال ذكاء وم ن المثالي ة ال تي تجع ل العام ل ،بس بب م ن احساس ه ب الواجب تج اه الحرك ة
العمالية ،مستعدا للتضحية اليومية بالوقت والمال ،كما أن من الضروري له الهتمام الحماسي بالحياة الفعلية
للح زب ،ذل ك الهتم ام ال ذي ل يمك ن أن يتحقق ب النخراط ف ي عض وية منظم ة للح زب .وك ل ه ذا ينطب ق عل ى
القلية الذكية والمتنورة من العمال الشتراكيين الديموقراطيين في المدن الكبيرة حيث حياة الحزب غنية وجذابة
وحيث مستوى معيشة العمال مرتفع .ولكن من الصعب تحقيق الشكل المزدوج من التنظيم بين القطاعات الوس ع
من الجماهير العمالية في المدن وكذلك في المقاطعات والمدن الصغيرة والصغرى حيث الحياة السياسية المحلية

ليس ت أم ار مستقل بل انعكاس ا لسير الحداث ف ي العاصمة ،وبالت الي حي ث حي اة الحزب خاوية ورتيب ة وحيث
المستوى القتصادي لمعيشة العمال تاعس في غالب الحيان.
يج د العام ل ذو التفكي ر الش تراكي ال ديموقراطي حل للمس ألة بالنض مام إل ى نقاب ة .فالمص الح المباش رة
لنضاله القتصادي التي تضعها طبيعة النضال ذاته ل يمكن أن تتحقق بأي وسيلة غير العضوية في تنظيم
نقابي .فالتبرع الذي ل يمكن أن يتحقق بأي وسيلة غير العضوية في تنظيم نقابي .فالتبرع الذي يدفعه ،غالبا
بالتض حية بمس توى معيش ته ،ي ؤدي ل ه نت ائج مباش رة مرئي ة .وف ي ال وقت ذات ه تس ير ل ه مي وله الش تراكية
الديموقراطية الشتراك في أن واع متعددة من العمل دون أن ينخرط في إحدى منظمات الحزب وذلك بالتصويت
ف ي النتخاب ات البرلماني ة وحض ور الجتماع ات الش تراكية الديموقراطي ة العلني ة ،ومتابع ة التق ارير ع ن الخط ب
الشتراكية الديموقراطية في الهيئات التمثيلية وق راءة صحف الحزب .وللدللة على ذلك تكفي المقارنة بين عدد
الناخبين الشتراكيين الديموقراطيين أو عدد المشتركين في صحيفة » فوروارتز « في برلين بعدد أعضاء الحزب
المنظمين.
والهم من ذلك أن العامل العادي ذا التفكير الشتراكي الديموقراطي ل يمكن لكونه رجل بسيطا أن يفهم
تل ك النظري ة المعق دة الدقيق ة المس ماة نظري ة ال روح المزدوج ة ،فه و يش عر ف ي النقاب ة أن ه منظ م ف ي الش تراكية
الديموقراطية .وعلى الرغم من أن اللجان المركزية للنقابات ليس لها صفة حزبية رسمية ،إل 4أن العامل من بين
جماهير كل بلدة ومدينة يرى أن أكثر القادة نشاطا على رأس النقابة التي ينضم إليها ،هم زملء يعرف أنهم

أيضا رفاق واشتراكيون ديموقراطيون .فهم حينا ممثلون في الرايشتاغ أو اللندفتاغ أو ممثلون محليون ،وهم حينا
آخر رجال الشتراكية الديموقراطية الثقاة وهم حينا ثالثا أعضاء انتخابية وحينا آخر محررون في صحف الحزب
أو أمناء لفروعه او يعرفهم  ،على أنهم مجرد خطباء ومحرضين .أكثر من ذلك ،يسمح العامل التحريضي الذي
تقوم به النقابة الفكار المحببة لديه والتي يفهمها تماما ،أفكار الستغلل الرأسمالي والعلقات الطبقية الخ ،وهي
أفك ار أت ت إلي ه م ن التحري ض الش تراكي ال ديموقراطي .وبالفع ل ،أن أك ثر م ن تحبه م الجم اهير م ن خطب اء
الجتماعات النقابية هم الخطباء الشتراكيون الديموقراطيون ذاتهم.
هكذا يتضافر كل شيء ليعطي العامل العادي الواعي طبقيا إحساسا بأنه بانتظامه في نقابته إنما ينتظم
ذلك ف ي حزبه العم الي ويصبح منظم ا اشتراكيا ديموقراطي ا .وهنا تكمن قوة النقابات اللماني ة عدديا .فالنقاب ات
المركزية لم تستطع إحراز قوتها الراهنة بسبب من تظاهرها بالحياد بل بسبب حقيقتها الشتراكية الديموقراطية في
الواقع .وقد حدث هذا ببساطة عبر التعايش مع النقابات المختلفة التي أنشأتها الح زاب البرجوازية والتي سعت
إل ى إقام ة ض رورة ذل ك » الحي اد « السياس ي .وعن دما يك ون للعام ل اللم اني ملء حري ة الختي ار ف ي الرتب اط
بنقابة مسيحية أو كاثوليكية أو إنجيلية فل يختار أيا من هذه بل يختار » نقابة ح رة « بدل من ذلك أو يترك
إحدى النقابات الولى لينضم إلى هذه الخيرة ،فإنه إنما يفعل ذلك لنه يعتبر النقابات المركزية منظمات مكرس ة
للصراع الطبقي الحديث أو أنها نقابات اشتراكية ديموقراطية وهذا هو الشيء ذاته في ألمانيا.
ف ي كلم ة واح دة ،إن مظه ر » الحي اد « الموجود ف ي مختل ف ق ادة النقاب ات غي ر موجود إطلق ا بالنس بة
لجمه ور أعض اء النقاب ات المنظمي ن ،وم ا ه ذا إل 4م ن حس ن ح ظ الحرك ة النقابي ة .ذل ك أن ه م ا ق در للمظه ر »

الحي ادي « ،أي انفص ام وانفص ال النقاب ات ع ن الش تراكية الديموقراطي ة ،أن يص بح حقيق ة واقع ة ف ي نظ ر
الجم اهير البروليتاري ة ،ف إن النقاب ات هن ا إذن ستخس ر كل ميزاته ا عل ى التح ادات البرجوازي ة المنافسة وبالت الي
تخس ر قوته ا العددي ة أي وقوده ا الحي وي .وه ذا أم ر تثبت ه الوق ائع المعروف ة جي دا فمظه ر » حي اد « النقاب ات
سياسيا عن الحزب يمكن أن يؤدي كوسيلة اجتذاب خدمة ل تقدر بثمن للنقابات في بلد ل تتمتع فيه الشتراكية
الديمقراطية نفسها برصيد بين الجماهير،أي بلد ل تضر فيه وصمة ارتباط المنظمة العمالية بالحزب المنظمة
بدل من أن تفيدها ،وباختصار في بلد يتعين فيه على النقابات أن تجند قواها من بين جمهور غير متنور أبدا
وذي تفكير برجوازي.
لقد كان افضل مثل على هذا البلد خلل القرن الماضي Jوالى حد ما حتى اليوم هو بريطانيا العظمى.
أم ا في ألمانيا فعلقات الحزب مختلفة تماما .ففي بلد كهذا ،الشتراكية الديموقراطية هي أقوى حزب سياسي فيه
4
وحي ث تتمث ل القوة التي يمك ن للح زب أن يجن د منه ا بجي ش يرب و ع دده على ثلث ة مليي ن بروليت اري ،ف إن من
الس خف الح ديث ع ن الت أثير ال رادع للش تراكية الديموقراطي ة وع ن ض رورة ال تزام منظم ة قتالي ة للعم ال الحي اد
السياس ي .إن مج رد مقارنة أرق ام الن اخبين الش تراكيين ال ديموقراطيين بأرقام المنظم ات النقابية ف ي ألماني ا يكفي
لن يبرهن لكثر الناس سذاجة أن النقابات اللمانية ل تستمد قواها كما في إنجلت ار من جمهور غير متنور ذي
تفكي ر برج وازي ،ب ل م ن جمه ور بروليت اري عب أته الش تراكية الديموقراطي ة وكس بته لفك رة الص راع الطبق ي .إن
ك ثيرين م ن ق ادة النقاب ات يرفض ون ه ذه الفك رة – وه ذا ش رط لزم » لنظري ة الحي اد « – ويعت برون أن النقاب ات
مدرسة تجنيد للشتراكية الديموقراطية .يصبح هذا الفتراض المهين في الظاهر ،الباعث على الزهو في الحقيق ة،
مجرد خيال ،لن المور معكوسة ،فالشتراكية الديموقراطية هي مدرسة التجنيد للنقابات.
بالضافة إلى ذلك ،إذا كان العمل التنظيمي للنقابات في معظمه من نوع صعب جدا ومزعج ،فإن ذلك،
باستثناء بضع حالت وبعض مناطق ،ل يعود لن الرض لم يمهدها المح راث الشتراكي الديموقراطي فحسب،
بل أيضا لن بذار النقابات ذاتها والبذار كذلك يجب أن يكون جميعا » حم راء « أي اشتراكية ديموقراطية قبل
أن تزدهر الغلل ،ولكننا عندما نقارن بهذه الطريقة أرقام عدد أعضاء النقابات ،ل بتعداد المنظمات الشتراكية
الديموقراطي ة ،بل كم ا يج ب بتع داد جماهير الن اخبين الش تراكيين ال ديموقراطيين ،فإنن ا نستخلص نتيج ة تختلف
كثي ار ع ن وجه ة النظ ر الس ائدة الن بالنسبة للمسألة .إذ نت بين أن » النقاب ات الح رة « ل تمث ل ف ي الواقع سوى
أقلية من العمال الواعين طبقيا في ألمانيا وأنها حتى بأعضائها المنظمين البالغ عددهم  2,25مليون لم تستطع
بع د أن تجتذب إلى صفوفها نص ف أولئك الذين استطاعت الشتراكية الديموقراطية أن توقظهم .إن أهم نتيجة
تستخلص من الحقائق التي أوردناها هي أن الوحدة الناجزة بين الحركة النقابية والحركة الشتراكية الديموقراطية،
تل ك الوح دة الض رورية ض رورة مطلق ة للنض الت الجماهيري ة القادم ة ف ي ألماني ا ،موجودة بالفع ل ومتض منة ف ي
الجماهير العريضة التي تشكل في وقت معا أساس الشتراكية الديموقراطية والنقابات والتي يلتحم جزءا الحركة
في وعيها وحدة عقلية .وبذلك يتقلص التناقض المزعوم بين الشتراكية الديموقراطية والنقابات إلى تناقض بين
الشتراكية الديموقراطية وجزء معين من رسميي النقابات ،وذلك التناقض الذي هو في الوقت ذاته تناقض داخل
النقابات ذاتها بين هذا الجزء من القادة النقابيين وبين الجمهور البروليتاري المنظم في النقابات.

لقد أدى النمو الس ريع الذي شهدته النقابات في ألماني ا خلل الخمسة عشر عاما الخي رة ،وخاصة في
فترة الزدهار القتصادي الكبير  ،1900-1895أدت إلى تمتع النقابات بقدر كبير من الستقلل وبتخصص
ف ي أس اليبها النض الية وف ي النهاي ة إل ى إيج اد م وظفين يعمل ون ف ي اتح ادات العم ال بص ورة منتظم ة .إن ه ذه
الظواهر أمر يمكن فهمه ،وهي نتائج تاريخية طبيعية لنمو النقابات في فترة الخمسة عشر عاما وخلل الزدهار
القتصادي والهدوء السياسي في ألمانيا ،وهي بل أدنى شك شر ل بد منه تاريخيا على الرغم من كونها ترتبط
ارتباطا وثيقا ببعض النكسات .ولكن جدل التطور يؤدي أيضا إلى وضع تصبح معه الوسائل الضرورية لتنمية
النقابات عقبات في سبيل تطورها اللحق في مرحلة معينة من التنظيم وفي درجة معينة من نضج الظروف.
إن تخص ص ق ادة النقاب ات ف ي النش اط المهن ي ،وك ذلك الف ق المح دود بط بيعته المرتب ط بالنض الت
القتصادية المتناثرة في فترة سلمية يؤدي بقدر كبير من السهولة إلى انتشار البيروقراطية وحد معين من ضيق
الفق بين موظفي النقابات .وكلهما على أية حال يعبر عن نفسه في سلسلة من التجاهات قد تكون مض رة
إل ى أقص ى ح د بمس تقبل الحرك ة النقابي ة .فهن اك أول وقب ل ك ل ش يء المبالغ ة ف ي تق دير التنظي م ال ذي تح ول
تدريجيا من وسيلة إلى غاية بحد ذاته ،إلى شيء ثمين يجب أن تخضع له كل مصالح النضالت ،ومن هذا
تنبثق الحاجة التي يعترف بها علنا للسلم والتي تتخاذل أمام المخاطر العظيمة والخطار المفترضة لتتقوقع في
استقرار النقابات .كما ينبثق منها أيضا المبالغة في تقدير الوسيلة النقابية في النضال وآفاقها ونجاحاتها .إن قادة
النقابات ينهمكون باستمرار في حرب العصابات القتصادية التي تضع لنفسها هدفا هو جعل العمال يعلقون ق د ار
هائل من الهمية على أصغر المكتسبات القتصادية وعلى كل ازدياد في الجور وعلى كل تخفيض في يوم
العم ل .وب ذلك يفق د ه ؤلء الق درة عل ى رؤي ة الرتباط ات الك بر وعل ى القي ام بمس ح ش امل للموق ف كل ه .وبه ذه
الطريقة فقط يمكنن ا أن نفس ر لم اذا يشير كثير من ق ادة النقاب ات ب أعظم الرض ى إلى إنج ازات الع وام الخم س
عش رة الخي رة .بدل من أن يفعل وا العكس ويؤكدوا على الوجه الخر للمسألة :النخفاض الكبير الذي ط أر في
الوقت ذاته على مستوى المعيشة البروليتاري بفعل الربا وبفعل السياسة الض ريبية والجمركية وبفعل جشع الملك
الذين زادوا ايجار البيوت إلى حد مخي ف ،وباختصار بفعل كل الوجهات الموضوعية للسياسة البرجوازية التي
وازن ت إل ى ح د ك بير إنج ازات خمس ة عش ر عام ا م ن العم ل النق ابي .إن الحقيق ة الش تراكية الديموقراطي ة كله ا
يجب ،في الوقت الذي تؤكد فيه على أهمية العمل الحالي وضرورته المطلقة ،ان تعلق الهمية الرئيسية على
نق د ه ذا العم ل وتبي ان ح دوده .إل 4أن النقاب ات تأخ ذ بالعتب ار نص ف الحقيق ة فتؤك د عل ى الج انب اليج ابي

للنضال اليومي.

في النهاية ،فإن اخفاء الحدود الموضوعية التي يضعها النظام الجتماعي البرجوازي أمام نضال النقابات
يولد عداء لكل نقد نظري يشير إلى هذه الحدود بالعلقة مع الهداف النهائية للحركة العمالية .وبذلك يعتبر
التف اؤل ال ذي ل ح د ل ه ودغدغ ة الغ رور واج ب ك ل » ص ديق للحرك ة النقابي ة « .لك ن وجه ة نظ ر الش تراكية
الديموقراطي ة تتك ون بالض بط م ن النض ال ض د تف اؤل النقاب ات غي ر النق دي وك ذلك م ن النض ال ض د التف اؤل
البرلماني غير النقدي .ولذا فإن جبهة تتشكل في النهاية ضد النظرية الشتراكية الديموقراطية ،فيتلمس البعض
طريق ه إل ى » نظري ة نقابي ة )تريديونيوني ة( جدي دة « أي نظري ة تفت ح أفق ا غي ر مح دود للتق دم القتص ادي أم ام
النضال النقابي ضمن النظام الرأسمالي ضد العقيدة الشتراكية الديموقراطية .ولقد وجدت نظرية كهذه بالفعل منذ

بعض الوقت ،نظرية البروفيسور سومبارت التي أذيعت وكان هدفها المعلن دق أسفين بين النقابات والشتراكية
الديموقراطية واجتذاب النقابات إلى الموقع البرجوازي.
وتظه ر بالعلق ة م ع ه ذه التجاه ات النظري ة ث ورة ف ي العلق ات بي ن الق ادة والقاع دة .وب دل م ن الت وجه
الرفاقي عبر اللجان المحلية ،مع كل عدم كفاية هذا السلوب ،يظهر أسلوب جديد هو توجيه قادة النقابات لهذه
النقابات على طريقة رجل العمال .وبذلك تقع مهمة المبادرة وسلطة اتخاذ الق اررات على عاتق الختصاصيين
ف ي النقاب ات ،بينم ا يقتص ر دور جم اهير القاع دة عل ى الل تزام بالفض يلة الس لبية ،فض يلة النض باط .إن ه ذا
الج انب المظل م م ن البيروقراطي ة يخف ي وراءه أيض ا أخط ا ار عظيم ة تته دد الح زب .فالبتك ار الجدي د وه و إقام ة
هيئات أمان ة عام ة لمحلي ات الح زب يمك ن أن ي ؤدي إل ى ذل ك بس هولة إذا ل م تح رص الجم اهير الش تراكية
الديموقراطي ة عل ى إبق اء هذه الهيئات مج رد أدوات لتنفي ذ الق اررات وع دم اعتباره ا ب أي ش كل هيئات معين ة للقي ام
بالمب ادرة ف ي حي اة الح زب المحلي ة وتوجيهه ا .ولك ن طبيع ة الم ور ذاته ا وطبيع ة النض ال السياس ي تض ع
للبيروقراطية في الشتراكية الديموقراطية حدودا ضيقة ليست كتلك التي في حياة النقابات.
ولك ن التخص ص الفن ي لمناض لين يتلق ون أج را ،ك ثي ار م ا يعن ي كم ا ح دث ف ي المص ادقة عل ى اتفاق ات
التعرفة وما شابهها منع جمهور العمال المنظمين من القيام » بمسح للحياة الصناعية بكاملها « وبذلك تتقنن
ع دم ق درة ه ذا الجمهور عل ى اتخ اذ الق ارراتJ .وا ح دى نت ائج ه ذا المفهوم ه ي الحجة ال تي تح رم ك ل نق د نظ ري

لحتمالت وآفاق الممارسة النقابية بزعم أن نقدا كهذا يهدد بالخطر المشاعر الجماهيرية الموالية للنقابات .ومن

وجهة النظر هذه استخلصت نتيجة فحواها أن الجماهير ل يمكن كسبها إلى التنظيمات النقابية Jوابقائها فيها إل4
باليمان الطفولي العمى بفعالية النضال النقابي .إن الشتراكية الديموقراطية تقيم نفوذها على اتحاد الجماهير
في خضم تناقضات النظام القائم وعبر الطابع المعقد لهذه التناقضات ،وكذلك على اتخاذ الجماهير موقفا نقديا
أم ا النقابات فقد أقامت سلطتها ونفوذها على النظرية المقلوبة
تجاه كل عوامل ومراحل نضالها الطبقي ذاته4 .
رأسا على عقب والقائلة بعدم قدرة الجماهير على النقد واتخاذ الق اررات » .تجب المحافظة على إيم ان الشعب «،
ه ذا ه و المب دأ الساس ي ال ذي يس تخدمه الك ثيرون م ن النقاب ات ليص موا ك ل نق د كفاي ة النقابي ة موض وعيا ب أنه
محاولة لقتل الحركة النقابية.
والنتيج ة الخي رة له ذا التخص ص والتبق رط بي ن ق ادة النقاب ات ه ي الس تقلل الك بير و» الحي اد « ال ذي
تتمت ع به النقاب ات في علقاته ا مع الشتراكية الديموقراطية .لقد نش أ الستقلل الكبير لتنظي م النقاب ات كنتيج ة
أم ا » حي اد «
طبيعي ة لنموه ا ،وكعلق ة نجم ت ع ن الفص ل التقن ي بي ن الش كلين السياس ي والنق ابي للنض ال4 .
النقاب ات اللماني ة فق د نش أ م ن جهت ه ع ن تش ريع النقاب ات الرجع ي ال ذي أص درته الدول ة البوليس ية اللماني ة-
البروسية .ولكن بمرور الوقت تحولت طبيعة هذين طبيعة هذين الوجهين .فانبثقت من حالة » حياد « النقابات
السياسي التي فرضها البوليس نظرية حياد طوعي كضرورة مبنية على الطبيعة المزعومة للنضال النقابي نفسه.
كم ا أن اس تقلل النقاب ات اس تقلل فني ا يق وم عل ى تقس يم العم ل ض من النض ال الطبق ي الش تراكي ال ديموقراطي
الموح د وفصل النقاب ات ع ن الشتراكية الديموقراطية وعن وجه ات نظره ا وقيادته ا تحول إل ى م ا ي دعى نظري ة
السلطة المتساوية للنقابات والشتراكية الديموقراطية.

بيد أن هذا النفصال الظاهري والمساواة الظاهرية بين النقابات والشتراكية الديموقراطية قد تجسد بصورة
رئيس ية ف ي ق ادة النقاب ات وتع زز ع بر الجه از الداري للنقاب ات .فوج د هيئة كامل ة م ن م وظفي النقاب ات ولجن ة
مركزية مس تقبلة تمام ا وص حافة مهني ة متع ددة ومؤتمر نقاب ات ق د خل ق وهم ا بوجود م ا ي وازي بالض بط الجه از
الداري للشتراكية الديموقراطية واللجنة التنفيذي ة للحزب وصحافة الحزب ومؤتمر الحزب .وقد أدى هذا الوهم
بتساوي الشتراكية الديموقراطية والنقابات ،من بين أمور أخرى ،إلى مشهد مريع هو أن جدولي أعمال متماثلين
ج زيئا يبحث ان ف ي م ؤتمرات الح زب وم ؤتمرات النقاب ات وأن ق اررات مختلف ة وح تى متعارض ة تمام ا تتخ ذ بص دد
المس ائل ذاته ا .وم ن تقس يم العم ل الطبيعي ة بي ن م ؤتمر الح زب ،ال ذي يمث ل المص الح والمه ام العام ة للحرك ة
العمالي ة ،وبي ن مؤتمر النقاب ات ،ال ذي يعالج مج ال أضيق بك ثير م ن المس ائل والمص الح الجتماعي ة ،اص طنع
انقس ام مفتع ل بي ن وجه ة نظ ر الش تراكية الديموقراطي ة ووجه ة نظ ر النقاب ات مس ائل ومص الح الحرك ة العمالي ة
العامة ذاتها.
ومن هنا نشأ وضع شاد هو أن الحركة النقابية التي تشكل من تحت وبالنسبة لجماهير البروليتاريا كل
واحدا بصورة مطلقة مع الشتراكية الديموقراطية ،تفترق عن الشتراكية الديموقراطية من فوق في البنية الفوقية
للدارة ،وتضع نفسها كقوة عظيمة مستقلة .ولذا فإن الحركة العمالية اللمانية تأخذ وضعا شاذا على شكل هرم
مزدوج تتكون قاعدته وجسمه من كتلة واحدة متراصة بينما تفترق قمتاه.
من هذا التصوير للحالة القائمة تتضح الطريقة الوحيدة التي يمكن بها تحقيق الوحدة المتراصة للحركة
العمالي ة اللماني ة بطريق ة طبيعي ة وناجح ة ،تل ك الوح دة الض رورية ال تي ل غن ى عنه ا ب النظر إل ى النض الت
الطبقية المقبلة والمصالح المحددة لتطوير النقابات .ولن تكون هناك طريقة أكثر شذوذا وعبث ا لتحقيق الوحدة
المرجوة من إجراء مفاوضات متفرقة ودورية بين قيادة الحزب الشتراكي الديموقراطي واللجان المركزية للنقابات
بصدد المسائل المتفرقة التي تؤثر على الحركة العمالية .فكما رأينا ،أن الدوائر العلى لشكلي الحركة العمالية
هي التي تجسد انفصالهما واكتفائهما الذاتية ،وهما بالتالي من يشجع وهم السلطة المتساوية والوجود المت وازي
للشتراكية الديموقراطية والنقابية.
إن الرغبة في تحقيق الوحدة عبر اتحاد اللجنة التنفيذية للحزب واللجنة العامة للنقابات تعني الرغبة في
بناء جسر بين ابعد نقطتين حيث العبور اصعب ما يكون .فضمان الوحدة الحقيقية للحركة العمالية ل يكمن فوقا
بين رؤوس المنظمات القيادية الموجهة وعبر تحالفها الفيدرالي بل يكمن تحتا بين الجماهير البروليتارية المنظمة،
فالحزب والنقابات تشكل في الواقع كل واحدا في وعي أعضاء النقابات المليون وهما تمثلن شكلين مختلفين م ن
أشكال النضال الشتراكي الديموقراطي لتحرير البروليتاريا ومن هنا تنبثق بصورة أتوماتيكية الحاجة إلى القضاء
عل ى ك ل أس باب الحتك اك ال ذي نش أ بي ن الش تراكية الديموقراطي ة وج زء م ن النقاب ات Jوال ى تكيي ف علقاتهم ا
المتبادلة طبقا لوعي الجماهير البروليتارية ،أي إلى إعادة ربط النقابات بالشتراكية الديموقراطية .وبذلك يجري
التعبير عن تركيب التطور الحقيقي الذي قاد من اندماج اتحادات العمال بالشتراكية الديموقراطية إلى انفصالها
عنه ا ،وسيكون السبيل ممه دا لفترة النضالت الجماهيرية البروليتارية العظيمة القادمة وخلل فترة النمو القوي
لكل من النقابات والشتراكية الديموقراطية سيصبح اتحادهما من أجل مصالحهما كليهما ضرورة.

ليس ت المس ألة ب الطبع مس ألة دم ج تنظي م النقاب ات ب الحزب ولكنه ا مس ألة إع ادة توحي د الش تراكية
الديموقراطية والنقابات ،تلك الوحدة تنطبق على العلقة الواقعية بين الحركة العمالية ككل وبين تعبيرها النقابي
الج زئي .ول شك أن ثورة كهذه ستجد ل محالة معارضة شديدة من جزء من قيادة النقابات .ولكن حان الوقت
لجم اهير الش تراكية الديموقراطي ة العامل ة أن تتعل م كي ف تع بر ع ن ق درتها عل ى التقري ر والفع ل .فت بين بالت الي
نضجها للنضالت العظيمة والمهام العظيمة التي ستكون الجماهير جوقتها الفعلية بينما تلعب الهيئات القيادية
دور الجزاء الناطقة فقط ،أي أنها ستكون فحسب المترجمة لرادة الجماهير.
إن الحركة النقابية ليست ذلك الوهم اللعقلني الذي يعيش في مخيلة أقلية ضئيلة من قادة النقابات.
ولكن تلك الحقيقة التي تعيش في وعي جماهير البروليتاريين الذين تم كسبهم للص راع الطبقي ،والحركة النقابية
في هذا الوعي جزء من الشتراكية الديموقراطية » .وكما هي يجب أن تجرؤ على الظهور «.
-------------------) ( 1يش عر ال رء بالمتن ان للص راحة ال ت ص اغ ب ا الت اه النته ازي ح ديثا أه دافه ،وذل ك لن وج ود مث ل ه ذا الت اه داخ ل الش تاكية
الديوقراطية اللانية ينكر بشكل عام .ف اجتماع حزب عقد ف  10أيلول  /سبتمب  1909تقدم الدكتور دافيد بالقتاح التال:
» ف الوقت الذي يفسر فيه الزب الشتاكي الديوقراطي إصلح ثورة بعن التطور السال ل بعن الطاحة العنيفة أي بعن التحقي ق الت دريي
لبدأ اقتصادي جديد ،فإن الجتماع العلن للحزب يستنكر كل نوع من أنواع الرومانتيكية الثورية.
» يرى الجتماع أن الستيلء على السلطة السياسية ل تعدو كسب أغلبي ة الشعب لراء ومطالب الش تاكية الديوقراطي ة وهذا الستيلء ل
يك ن أن يتحق ق بواس طة العن ف ب ل فحس ب بتث وير العق ل بواس طة الدعاي ة الفكري ة والعم ل الص لحي ف ك ل م الت الي اة السياس ية
والقتصادية والجتماعية.
» إعتقادا منا بأن الشتاكية الديوقراطية تزدهر أكثر بكثي عندما تستخدم الطرق القانوني ة ما تزدهر عندما تعتمد على الوسائل غي القانوني ة
والث ورة ،فإن الجتماع يشجب العمل الماهيي الباشر ،كمبدأ تكتيكي ويتمسك بشدة ببدأ العمل الصلحي البل ان ،أي أن الجتم اع
يرغب ف أن ياول الزب ف الستقبل كما ف الاضي تقيق أهدافه بالتشريع بالتشريع والتطور التدريي النظم.
» إن الش رط ال ذي ل غن عن ه ل ذه الطريق ة الص لحية ف النض ال ه و أن ل تقل ل امكاني ة اش تاك الم اهي الفق رة م ن الش عب ف التش ريع
للمباطورية وللوليات الختلفة بل تزاد إل أقصى حد مكن .ولذا السبب فإن الجتماع يعلن أن حق الطبقة العاملة ف المتناع عن العمل
مدة تطول أو تقصر ف وجه الجمات على حقوقها الشرعية أو لكسب حقوق أخرى هو حق ل يناقش عندما تفشل كل الوسائل الخرى.
» ولك ن ب ا أن الض راب الم اهيي السياس ي ل يك ن أن ينتص ر إل… إذا أبق ي ض من ال دود القانوني ة وعن دما ل يعط ي العم ال الض ربون
للسلطات أي عذر للجوء إل القوة ،فإن الجتماع يرى أن العداد القيقي والضروري لمارسة هذه الوسيلة ف النضال هو توسيع النظمات
السياس ية والتعاوني ة والنقابي ة فب ذلك فق ط يك ن أن تل ق بي الم اهي العريض ة الظ روف ال ت تض من تنفي ذا ناجح ا للض راب الم اهيي:
النظباط الواعي والدعم القتصادي الكاف «

