الماركسية والصلحية
فلديمير لينين 1913 -
خلف! ا للفوض ويين ،يع ترف الماركس يون بالنض ال م ن أج ل الص لحات ،اي م ن اج ل تحس ينات ف ي
اوض اع الك ادحين ت ترك السلطة ،كم ا م ن قب ل ،ف ي ي د الطبقة الس ائدة .ولك ن الماركس يين يخوضون ف ي الوقت
نفس ه نض ال! ف ي منته ى الح زم ض د الص لحيين ال ذين يح دون ،بواس طة الص لحات ،مباش رة او بص ورة غي ر
دائم ا
مباشرة ،من تطلعات الطبقة العاملة ونشاطها .فان الصلحية انما هي خداع برجوازي للعمال الذين يبقون !

عبيدا مأجورين ،رغم بعض التحسينات ،ما دامت سيادة الرأسمالية قائمة.
!

كلي ا ،وتستغلها لجل
ان البرجوازية الليبرالية تمنح الصلحات بيد وتسترجعها بيد اخرى ،وتقضي عليها !
اس تعباد العم ال ،لج ل تقس يمهم ال ى ف رق مختلف ة ،لج ل تخلي د عبودي ة الك ادحين الم أجورة .وله ذا تتح ول
كلي ا ،ال ى اداة لض عاف العم ال ولنش ر الفس اد ال برجوازي ف ي
الص لحية بالفع ل ،ح تى عن دما تك ون مخلص ة !
وتبين خبرة جميع البلدان ان العمال كانوا ينخدعون كلما وثقوا بالصلحيين.
صفوفهمA .
اما إذا استوعب العمال مذهب ماركس ،اي إذا ادركوا حتمية العبودية المأجورة ما دامت سيادة الراسمال
قائمة فانهم ،على العكس ،لن يدعوا الصلحات البرجوازية ،ايا كانت ،تخدعهم .ان العمال يناضلون من اجل
التحسينات م دركين ان الصلحات ل يمك ن ان تك ون ل ثابت ة ول جدي ة م ا دام ت الرأسمالية قائم ة ،ويس تغلون
التحسينات لجل مواصلة النضال بمزيد من العناد ضد العبودية الماجورة .ان الصلحيين يحاولون ان يقسموا
العمال ويخدعوهم بالصدقات ويصرفوهم عن النضال الطبقي .اما العمال الذين يدركون كذب الصلحية ،فانهم
يستغلون الصلحات لجل تطوير وتوسيع نضالهم الطبقي.
وبقدر ما يشتد تأثير الصلحيين في العمال ،بقدر ما يضعف العمال ،وتزداد تبعيتهم حيال البرجوازية،
كليا بشتى الحيل .وبقدر ما تتعاظم الحركة العمالية استقلل!
ويسهل على البرجوازية ابطال مفعول الصلحات !
وعمق!ا ،وسعة من حيث الهداف ،وبقدر ما تتحرر من ضيق الصلحية ،يفلح العمال اكثر فاكثر في تثبيت
بعض التحسينات والستفادة منها.
والصلحيون موجودون في جميع البلدان لن البرجوازية تحاول في كل مكان ان تفسد العمال بنحو او
عبيدا راضين بعبوديتهم ويرفضون فكرة القضاء عليها .والصلحيون في روسيا انما هم
بآخر ،وان تجعل منهم !
التصفويون) ( 1الذين يتخلون عن ماضينا)يقصد ماضي حزب العمال الشتراكي الديمقراطي الروسي-البلشفي(

ؤخر طف ق التص فويون م ن بطرس برغ ،وق د
لك ي يخ دروا العم ال ب احلم ع ن ح زب جدي د ،علن ي ،ش رعي .وم !ا
احرجتهم »سيفيرنايا برافدا«) ،(2يدافعون عن انفسهم لرد التهمة الصلحية .وتنبغ ي دراسة محاكماتهم بانتباه
لجل تفهAم هذه المسألة الخارقة الهمية بكل وضوح.

كتب التصفويون من بطرسبرغ يقولون :نحن لسنا إصلحيين ،لننا لم نقل ان الصلحات هي كل شيء
وان الهدف النهائي ل شيء؛ لقد قلنا :التحرك نحو الهدف النهائي؛ لقد قلنا :عبر النضال من اجل الصلحات
نحو كمال المهمات المطروحة.
لنر ما إذا كان هذا الدفاع يطابق الحقيقة.
V
ملخصا بيانات جميع التصفويين ،ان اثنين من "الحيتان الثلثة")
الواقع الول .كتب التصفوي سيدوف،
!
 (3التي قدمها الماركسيون ل يصلحان الن لجل التحريض .وابقى يوم العمل من ثماني ساعات ،القابل نظر!ي ا

نح ى على وجه الضبط ما يتخطى نطاق الصلح .فسقط بالتالي في
للتحقيق عن طريق الصلح .وازال او A
منتهج ا على وجه الدقة تلك السياسة التي تعبر عنها الصيغة القائلة ان الهدف النهائي
اجلى ضروب النتهازية،
!

بعيدا "الهدف النهائي" )وان على القل بالنسبة للديمقراطية( عن
ل شيء .وهذه هي الصلحية عندما ينحون !
التحريض.
الواق ع الث اني .ان المجل س الع ام الس يء الش هرة ال ذي عق ده التص فويون)  (4ف ي آب م ن الع ام الماض ي،

تمام ا الى قلب التحريض
ايض ا-لحالة خاصة -المطالب غير الصلحية
ينح ي !
A
!
بعيدا هو !
عوض ا عن تقريبها !
بالذات.
الواق ع الث الث .ان التص فويين ،إذا ينك رون "الق ديم" ويحط Aون م ن ش أنه ،ويتهرب ون من ه ،انم ا يقتص رون

بالتالي على الصلحية .ان الصلة بين الصلحية والتنكر "للقديم" جلية للعيان في الوضع الراهن.

الواق ع الراب ع .ان حرك ة العم ال القتص ادية تس تثير غض ب التص فويين وتهجم اتهم )"التهي ج"" ،التلوي ح
باليدي" وهلم ج ار وهكذا دواليك( ما ان ترتبط بشعارات تتخطى نطاق الصلحية.
وعلم نحص ل ف ي النتيج ة؟ التص فوين يرفض ون الص لحية المبدئي ة ق ول ،ويطبقونه ا عل ى ط ول الخ ط
V
فعل! .من جهة ،يؤكدون لنا ان الصلحات ل تعني البتة بالنسبة لهم كل شيء ،ومن جهة اخرى ،يستتبع كل
تجاوز في الواقع من قبل الماركسيين لنطاق الصلحية اما التهجمات واما الهمال من جانب التصفويين.

تبين لنا الحداث في جميع ميادين الحركة العمالية ان الماركسيين ل يتأخرون ،بل
وفض ل! عن ذلكA ،

عملي ا م ن الص لحات وف ي مج ال النض ال م ن اج ل
دما بك ل وض وح ف ي مج ال الس تفادة !
ب العكس يمض ون ق !
الص لحات .خ ذوا النتخاب ات ال ى ال دوما ف ي فئة العم ال-م داخلت الن واب ف ي ال دوما وخ ارج ال دوما واص دار
جدا ،والخ -تروا في كل
الجرائد العمالية ،والستفادة من إصلح الضمان ،واتحاد المعدنين بوصفه نقابة كبيرة !
مك ان تف وق الماركس يين العم ال عل ى التص فويين ف ي العم ل المباش ر ،الق رب" ،الي ومي" ،ف ي حق ل التحري ض
والتنظيم والنضال من اجل الصلحات والستفادة منها.

ان الماركس يين يعمل ون بل كل ل ول يفوت ون اي "فرص ة" للص لحات وللس تفادة منه ا ،ول يش جبون ب ل
ي دعمون ،ويط ورون بعناي ة ك ل تج اوز لنط اق الص لحية ،وذل ك ف ي الدعاي ة وف ي التحري ض وف ي العم ل
الجماهيري القتصادي ،والخ ...اما التصفويون الذين ابتعدوا عن الماركسية ،فانهم بتهجماتهم على وجود الكل
الماركس ي بال ذات ،بقض ائهم عل ى الطاع ة الماركس ية ،ب ترويجهم للص لحية وللسياس ة العمالي ة الليبرالي ة ،ل
يفعلون غير ان يشوشوا الحركة العمالية.
ايض ا في شكل خاص،
وفضل! عن ذلك ،ل يجوز ان يغيب عن البال ان الصلحية في روسيا تتجلى !
وذلك على وجه الدقة في صورة تشبيه الظروف الجذرية للوضع السياسي في روسيا المعاص رة بما هي عليه في
اوروبا المعاصرة .وهذا التشبيه مشروع من وجهة نظر الليبرالي ،لن الليبرالي يؤمن ويدين بان "عندنا ،والحمدل
دس تور" .ان الل برالي يع رب ع ن مص الح البرجوازي ة حي ن ي دافع ع ن النظ رة القائل ة ان ك ل تج اوز م ن قب ل
الديمقراطية لنطاق الصلحية بعد  17تشرين الول )اوكتوبر() (5هو جنون وجريمة وخطيئة ،وما الى ذلك.
دائم ا
ولكن هذه النظرات البرجوازية بالذات هي التي يطبقها في الواقع اصحابنا التصفوين الذين "ينقلون" !

وبدأب وانتظ ام ال ى روسيا )عل ى الورق( "الح زب العلن ي" ،و"النض ال ف ي سبيل الشرعية" ،وخلفهم ا .اي انه م،
بتعبير آخر ،يروجون ،مثل الليبراليين ،لنقل الدستور الوروبي الى روسيا بدون ذلك السبيل الصيل الذي ادى

احيان ا ف ي س ياق ق رون .ان
ف ي الغ رب ال ى وضع الدس اتير وال ى ترس يخها ف ي س ياق اجي ال م ن الن اس ،وح تى
!
التصفويين والليبراليين يريدون ،كما يقال ،ان يغسلوا الجلد دون ان يغطسوه في الماء.
ف ي اوروب ا ،تعن ي الص لحية بالفع ل التخل ي ع ن الماركس ية والستعاض ة عنه ا "بالسياس ة الجتماعي ة"
البرجوازية .ام ا عن دنا )يقص د روسيا( ف ان إصلحية التص فويين ل تعن ي هذا وحس ب ،ب ل تعن ي ك ذلك القض اء
عل ى التنظي م الماركس ي والتخل ي ع ن المهم ات الديمقراطي ة للطبق ة العامل ة ،والستعاض ة عنه ا بسياس ة عمالي ة
ليبرالية.
ن ـشر لول مرة في »برافدا ترودا« )حقيقة العمل(
العدد  12 ،2ايلول )سبتمبر( عام .1913

المصدر:مختارات لينين-دار التقدم موسكو-1976-ترجمة الياس شاهين.
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