الماركسية والنتفاضة
فلديمير لينين
م ن ش ر التش ويهات ال تي تقترفه ا الح زاب " الش تراكية " الس ائدة ،بح ق الماركس ية ،وق د يك ون أوس ع
التشويهات انتشا ا'ر ،هو الكذب النتهازي الزاعم أن تحضير النتفاضة ،وبوجه عام ،اعتبار النتفاضة فن ا' ،إنما

هو ضرب من " البلنكية " ].[1

إن زعيم النتهازية ،برنشتين ،قد اكتسب شهرة سيئة باتهامه الماركسية بالبلنكية .وفي الساس نري أن
يغنون " في شيء " أفكار " برنشتين الهزيلة.
النتهازيين الحاليين الذين يزعقون بتهمة البلنكية ل يجددون ول " :
اتهام الماركسية بالبلنكية لنهم يعتبرون النتفاضة فن ا' ! فهل يمكن أن يكون ثمة تشويه للحقيقية أشد

وض وحا' ! فم ا م ن ماركس ي ينك ر أن م اركس نفس ه ق د أب دي رأي ه ح ول ه ذه المس ألة ب أكثر م ا يك ون م ن الدق ة
والوض وح والج زم ،مس ميا النتفاض ة بالض بط فن ا' ،ق ائل أن ه ينبغ ي اعتباره ا فن ا' ،وأن ة ينبغ ي إح راز نج اح أول،
والمضي فيما بعد من نجاح إلي نجاح ،دون وقف الهجوم علي العدو ،ومع استغلل بلبلته.....،إلخ ،إلخ..

و في سبيل النجاح ،ينبغي للنتفاضة أل تعتمد علي م ؤامرة أو علي حزب ،بل علي الطبقة الطليعية.
تل ك ه ي النقط ة الول ي .النقط ة الثاني ة .ينبغ ي للنتفاض ة أن تعتم د عل ي انعط اف حاس م ف ي تاري خ الث ورة
الصاعدة ،حين يبلغ نشاط الصفوف المتقدمة من الشعب ذروته ،حين تبلغ الترددات في صفوف العداء وفي
صفوف أصدقاء الثورة الضعفاء ،الحائرين غير الحازمين ،أشدها .تلك هي النقطة الثالثة .إن الماركسية لتمتاز
عن البلنكية لنها تصوغ هذه الشروط الثلثة بالذات عند طرحها مسألة النتفاضة.

للثورة.

و لكن إذا توافرت هذه الشروط ،كان رفض اعتبار النتفاضة فن ا' بمثابة خيانة للماركسية ،بمثابة خيانة

ولكي نثبت أن الفترة الحالية هي بالضبط الفترة التي يجب فيها علي الحزب بالضرورة أن يعترف بأن
مجري الحداث الموضوعية قد طرح النتفاضة في جدول العمال وأن يعتبر النتفاضة فنا ،لكي نثبت هذا قد
يك ون م ن الحس ن اس تخدام طريق ة المقارن ة ورس م مقابل ة بي ن ي ومي  3و  4تم وز ) يولي و ( وأي ام أيل ول
) سبتمبر (.
ف ي  3و  4تم وز ،ك ان م ن الممك ن والص ائب وض ع المس ألة عل ي النح و الت الي  :م ن الص ح اس تلم
الحكمU ،وال اتهمنا أعدائنا حتما بالنتفاضة وقمعونا كعصاه .ومع ذلك لم يكن من الممكن القول بضرورة استلم
الحكم حينذاك ،لن الشروط الموضوعية لنتصار النتفاضة لم تكن متوافرة حينذاك :

 ( 1لم تكن معنا الطبقة التي هي طليعة الثورة .لم تكن معنا أغلبية العمال والجنود في العاصمتين .أما
الن فنحوزه ا ف ي ك ل م ن س وفييتي العاص متين .إن ه ذة الغلبي ة ق د ول دتها فق ط ح وادث تم وز وآب ) يولي و
وأغسطس( ،عن طريق تجربة أعمال" القمع " المسلط علي البلشفة ،وكذلك عن طريق تجربة فتنة كورنيلوف.
 (2لم يكن التهوض الثوري حينذاك قد شمل الشعب بأس رة .أما الن ،فقد تم ذلك ،بعد فتنة كورنيلوف.
والدليل علي ذلك الملحقات ،واستيلء السوفييتات علي الحكم في الكثير من الماكن.
 ( 3لم يكن حينذاك أعداؤنا والبرجوازية الصغيرة الحائرة قد أبدوا ترددات ذات مدي سياسي عام خطير.
أما اليوم ،فإن هذه الترددات كبيرة جدا  :إن عدونا الرئيسي ،المبريالية المتحالفة والعالمية – لن الحلفاء هم ف ي
رأس المبريالي ة العالمي ة  ،-ي تردد بي ن الح رب ح تى النص ر وبي ن ص لح منف رد ض د روس يا ،وأص حابنا
الديموقراطيين البرجوازيين الصغار ،الذين تبين أنهم فقدوا الكثرية في صفوف الشعب ،هم فريسة ت رددات هائل ة،
وقد تخلوا عن الكتلة ،أي عن الئتلف مع الكاديت.
 ( 4ولهذا ،لو أن النتفاضة شبت في  3و  4تموز لكانت خطأ  :فل ماديا ،ول سياسيا' ،كان بوسعنا أن

نحتفظ بالحكم ،رغم أن بتروغراد كانت في أيدينا أحيان ا' ،لن عمالنا وجنودنا ما كانوا ليقاتلون ويستشهدون في

ذلك الحين بغية امتلك المدينة  :فما كانوا في مثل هذه الحالة من " الضراوة " كما هي حالتهم اليوم ؛ وما كان

يغلي في صدورهم الحقد الضاري نفسه سواء علي كيرنسكي واضرابه ،أو علي تسيريتيلي وتشيرنوف واض رابهما،
وما كان مناضلونا قد تمرسوا بتجربة القمع المسلط علي البلشفة بمساهمة الشتراكيين الثوريين والمناشفة.
و سياسيا' ،ما كان بوسعنا أن نحتفظ بالحكم في  3و  4تموز ،لنة كان بامكان الجيش والملحقات أن

تزحف علي بتروغراد ولكانت زحفت علي بتروغراد ،قبل فتنة كورنيلوف.
أما الن ،فاللوحة مغايرة تماما'.

فمعنا أغلبية الطبقة ،طليعة الثورة ،طليعة الشعب ،التي تستطيع اجتذاب الجماهير.
معنا أغلبية الشعب ،لن استقالة تشيرنوف هي أبرز وأوضح دليلU ،وان لم تكن الدليل الوحيد ،علي أن

الفلحين لن يتلقوا الرض من كتلة الشتراكيين الثوريين ) ولمن الشتراكيين الثوريين أنفسهم ( .والحال ،عل ي
هذا يتوقف طابع الثورة الشعبي الشامل.
نحن الن بأفضلية حزب يعرف تمام المعرفة السبيل الذي ينبغي سلوكه حين تبدو ترددات ل سابق لها
في صفوف المبريالية بكليتها وكتلة المناشفة والشتراكيين الثوريين بأسرها.

إن انتص ارنا مض مون ،لن الش عب عل ي قي د ش عرة م ن الي أس .ونح ن دللن ا الشهب بأس ره عل ي المخ رج
الصحيح إذ بينا له " في أيام فتنة كورنيلوف " أهمية قيادتنا ،ثم عرضنا علي الكتلويين إج راء مساومة ،فرفض وا
عرضنا ،ولكنهم ما يزالون يترددون.
و إنه لمن الخطأ العتقاد أن عرض المساومة لم يرفض حتى الن ،وأن " الجتماع الديمقراطي "] [2ل
يزال في وسعه أن يقبله.
لقد عرضت المساومة من حزب لحزاب ،ولم يكن بالمكان عرضها علي نحو آخر .فرفضتها الح زاب.
وليس الجتماع الديمقراطي سوي اجتماع ،ل أكثر .وينبغي أل ننسي شيئا واحدا  :هو أن أغلبية الشعب الثوري،
الفلحين الفقراء الحانقين ،غير ممثلة في هذا الجتماع .إنه اجتماع أقلية الشعب ؛ تلك حقيقة بديهية ل يجوز
نسيانها .فإذا اعتبرنا الجتماع الديمقراطي برلمانا ،اقترفنا شر خطأ ،ووقعنا في شر بلهة برلمانية ؛ إذ انه ل
يقرر أي شيء ،حتى ولو أعلن نفسه برلمان الثورة الدائم ذا السيادة  :فتقرير المور ل يتوقف عليه ،بل علي
أحياء العمال في بتروغراد وموسكو.
إن جميع المقدمات الموضوعية لنجاح النتفاضة متوافرة الن ،فلدينا الفضليات الستثنائية الناجمة عن
وضع ل يقضي فيه غير انتصارنا في النتفاضة علي الترددات التي عذبت الشعب ،والتي هي أشد الشياء
تعذيبا في العالم ،ول يعطي فيه غير انتصارنا في النتفاضة الرض للفلحين علي الفور ،ول يحبط فيه غير
انتصارنا نحن في النتفاضة مهزلة الصلح المنفرد الموجه ضد الثورة ،إن انتصارنا سيحبط هذه المهزلة بعرضه
علنا صلحا أكمل ،وأعدل ،وأسرع ،صلحا في صالح الثورة.
و أخي را ،إن حزبنا وحدة يستطيع إنقاذ بتروغراد بعد أن ينتصر في النتفاضة ؛ لنه إذا رفض عرض
الصلح الذي نتقدم به Uوا ذا لم نحصل حتى علي هدنة ،غدونا نحن من " أنصار الدفاع " وس رنا طليعة أح زاب

الحرب ؛ وأمسينا أشد أح زاب الحرب ض راوة ،وخضنا الحرب بصورة ثورية حق ا' ،وانتزعنا كل الخبز وكل الجزم

من الرأسماليين ،وتركنا لهم الفتات واحذيناهم الحذية من لحاء الشجر ،وأعطينا الجبهة كل الخبز وكل الحذية.
Uواذ ذاك نحتفظ ببتروغراد.

و م ا ت زال ف ي روس يا م وارد هائل ة ،مادي ة ومعنوي ة ،لخ وض ح رب ثوري ة حق ا .وثم ة  99ب المئة م ن
الحتمالت أن يمنحنا اللمان هدنة علي القل .والحال ،أن الحصول الن علي هدنة ،إنما يعني التغلب علي
العالم بأسرة.
***
إننا ،إذ ندرك أن من الضروري إطلقا أن يقوم عمال بتروغراد وموسكو بانتفاضة في سبيل إنقاذ الثورة
وفي سبيل إنقاذ روسيا من تقاسم " منفرد " بين إمبرياليي الكتلتين ،يترتب علينا بادئ المر أن نكيف تكتيكنا

السياس ي ف ي الجتم اع وفق ا لش روط النتفاض ة ال تي تتص اعد ؛ وم ن ث م ي ترتب علين ا أن نثب ت أنن ا ل نكتف ي
بالموافقة قول فقط علي فكرة ماركس حول ضرورة اعتبار النتفاضة فنا'.
و علين ا ،ف ي الجتم اع ،من ذ الب دء ،أن نش د م ن لحم ة الكتل ة البلش فية ،دون الرك ض وراء الع دد ،دون
الخش ية م ن ت رك الم ترددين ف ي معس كر الم ترددين  :فهن اك يكون ون أوف ر ف ائدة لقض ية الث ورة مم ا ل و ك انوا ف ي
معسكر المكافحين المفعمين بروح الحزم والتفاني.
يترتب علينا أن نضع بيانا موج از باسم البلشفة ،نشير فيه بأشد ما يكون من الجزم إلي انه ليس من
المناسب إلقاء الخطب الطويلة و" الخطب " بوجه عام ،إلي انه من الضروري القيام بعمل فوري في سبيل إنقاذ
الثورة إلي انه من الضروري إطلقا إج راء قطيعة تامة مع البرجوازية ،وخلع كل الحكومة الحالية خلع ا'U ،واج راء
قطيع ة تام ة م ع المبري اليين النجل و فرنس يين ال ذين يهيئون تقاس م روس يا بص ورة " منف ردة " ،إل ي ان ه م ن

الضروري انتقال كل السلطة فو ا'ر إلي الديمقراطية الثورية التي تترأسها البروليتاريا الثورية.
ينبغي أن يصوغ بياننا ،بصورة موجزة قاطعة قدر المكان ،وبالرتباط مع مشاريع برنامجنا ،الستنتاج
التالي  :السلم للشعوب ،الرض للفلحين ،مصادرة الرباح الرأسمالية الفاضحة ،كبح جماح الرأسماليين الذين
يخربون النتاج بصورة فاضحة.
و كلما كان هذا البيان موج از وقاطعا ،كان ذلك أحسن ،إنما ينبغي فقط أن نشير فيه بكل وضوح إلي
نقطتين علي جانب كبير من الهمية  :ان الترددات قد عذبت الشعب إلي أقصي حد ،وان تذبذبات الشتراكيين
الثوريين والمناشفة قد عذبته تعذيبا' ،ولذا نقطع نهائيا كل صلة لنا مع هذين الحزبين لنهما خانا الثورة.
النقط ة الثاني ة  :انن ا ،إذ نع رض ف و ار ص لحا ب دون الحاق اتU ،واذ نقط ع ف و ار ك ل ص لة م ع المبري اليين

الحلفاء وجميع المبرياليين الخرين ،إنما نحصل فو ار علي هدنة ،واما علي تبني كل البروليتاريا الثورية وجهة
نظر الدفاع وعلي قيام الديمقراطية الثورية ،تحت قيادة البروليتاريا الثورية ،بحرب عادلة حقا ،ثورية حقا.
و بعد تلوة هذا البيان ،بعد الدعوة إلي التقرير ل إلي الكلم ،إلي العمل ل إلي تدبيج الق اررات ،ينبغي
علين ا أن ن وجه ك ل كتلتن ا إل ي المعام ل والثكن ات  :فهن اك مكانه ا ،هن اك عص ب الحي اة ،هن اك مص در خلص
الثورة ،هناك محرك الجتماع الديمقراطي.
هن اك ،ف ي خطاب ات حماس ية متأجج ة ،ينبغ ي علين ا أن نوض ح برنامجن ا وأن نط رح المس ألة عل ي النحو

الت الي  :إم ا قب ول الجتم اع ه ذا البرنام ج قب ول تام اU ،وام ا النتفاض ة .ولي س ثم ة م ن ح ل آخ ر ،ويس تحيل
النتظار .فالثورة في سبيل الهلك.
بط رح المس ألة عل ي ه ذا النح و ،وتركي ز ك ل نش اط كتلتن ا ف ي المعام ل والثكن ات ،س نعرف كي ف نخت ار
اللحظة المناسبة للقيام بالنتفاضة.

و لك ي ننظ ر إل ي النتفاض ة نظ رة ماركس ية ،أي لك ي نعتبره ا فن ا' ،ينبغ ي علين ا ،ف ي ال وقت نفس ه ،أل

نضيع أي دقيقة ،فننظم هيئة أركان لفصائل الثوار ،ونوزع قوانا ،ونوجه الفواج المينة نحو أهم النقاط ،ونطوق
الكسندرينا ] ،[3ونحتل بتروبافلوفكا ] ،[4ونعتقل هيئة الركان العامة والحكومة ،ونرسل ضد اليونكر ] [5والفرقة
الوحش ية ] [ 6فص ائل يس تطيع أفراده ا التض حية بحي اتهم ول ي دعون الع دو يم ر نح و النق اط الهام ة م ن المدين ة.
ينبغي علينا أن نعبئ العمال المسلحين ،وندعوهم إلي خوض معركة مستميتة أخيرة ،ينبغي أن نحتل دفعة واحدة
التلغ راف والتلف ون ،وأن نقي م هيئة أركانن ا نح ن الثوري ة عن د المرك ز التلفوني ،وأن نربط ه تلفوني ا بجمي ع المعام ل
والمصانع ،بجميع الفواج ،بجميع النقاط التي سيجري فيها النضال المسلح ،الخ...
و طبيعي أن كل ما قيل ما هو إل من باب الشارة لكي نبين اننا ل نستطيع ،في الفترة التي نمر بها،
أن نبقي أمناء للماركسية ،أن نبقي أمناء للثورة ،إذا لم نعتبر النتفاضة فنا'.
كتب  :في  14 – 13سبتمبر 1917
نشر لول مرة  :عام  1921في مجلة ) بروليتاريسكايا ريفولوتسيا ( ،العدد 2
المصدر الصلي  :لينين .المؤلفات ،الطبعة الروسية الخامسة ،المجلد 34
مصدر النسخة العربية  :لينين .مختارات ،الجزء  ،3دار التقدم ،موسكو 1968
ترجمة  :دار التقدم
الحصرى
نسخ الكتروني  :ناصر 6
] [ 1البلنكية ،تيار ف الركة الشتاكية الفرنسية ترأسه الثوري الكبي وأحد مثلي الشيوعية الطوبوية الفرنسية البارزين لويس اوغوست بلنكي )
 .( 1881 – 1805كان البلنكي ون ينتظرون " خلص البش رية من عبودية العمل الأجور ل عن طريق نضال البوليتاري ا الطبق ي ،بل
عن طريق مؤامرة تعدها أقلية غي كبية من الثقفي " ) ليني ( .وإذ استعاض البلنكيون عن نشاط الزب الثوري بنشاط جاعة س رية من
التآمرين ل يسبوا الساب للظرف الواقعي الضروري لنتصار النتفاض وأهلوا الرتباط بالماهي.
] [ 2الجتماع الديقراطي لعامة روسيا دعت إل عقده اللجنة الركزية للس وفييتات الت كان يهيمن فيها الناشفة والش تاكيون الثوريون ،للبت
ف مس ألة السلطة .انعقد الجتماع ف  22 13ايلول ) سبتمب (  1917ف ب توغراد .اتذ زعماء الناش فة والش تاكيي الثوريي جيع
التدابي الرامية إل تقليل عدد مثلي جاهي العمال والفلحي وزيادة عدد مثلي متلف النظمات البجوازية والبجوازية الصغية.
اشتك البلشفة ف الجتماع لستخدامه منبا لفضح الناشفة والشتاكيي الثوريي .قرر الجتماع الديقراطي تشكيل البلان التمهيدي ) ملس
المهورية الؤقت ( الذي كان له طابع استشاري وكانت هذه ماولة للبهان زورا علي اقامة النظام البلان ف روسيا .ف  ( 20 ) 7تشرين
الول ) أكتوبر ( ،يوم افتتاح البلان التمهيدي ،تل البلشفة بيانم وانسحبوا من البلان التمهيدي.
] [ 3الكسندرينكا ،مسرح اليكسندرينسكي ف بتوغراد ،انعقد الجتماع الديقراطي.
] [ 4بتوبافلوفك ا تقع قلعة بطرس وبولص مقابل قصر الشتاء ،علي الضفة الثانية من نر النيفا .ف ظل القيص رية كانوا يزجون فيها ب العتقلي
السياسيي ،وكانت تلك ترسانة هائلة ،كما كانت نقطة استاتيجية هامة ف بتوغراد .ف الوقت الاضر متحف تاريي.
] [ 5اليونكر ،ف روسيا القيصرية ،تلمذة الدارس العسكرية الت ترج الضباط.
] [ 6الفرقة الوحشية ،اسم فرقة تشكلت ابان الرب العلمية الول  1918 1914من متطوعي الشعوب البلية ف القفقاس .حاول الن رال
كورنيلوف استغلل " الفرقة الوحشية " كقوة صدام عند الجوم علي بتوغراد الثائرة.

