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  ""نيزافيسيمايا جازيتانيزافيسيمايا جازيتا""هذا املقال عبارة عن وثيقة نشرت يف ملحق هذا املقال عبارة عن وثيقة نشرت يف ملحق 

  ..١٩٩٩١٩٩٩ نوفمرب  نوفمرب ٣٠٣٠ تاريخ  تاريخ ٨٨ رقم  رقم --اجلريدة الروسية املستقلة اجلريدة الروسية املستقلة 

 النظرية والرياضية نيكوالي إيفانوفيتش نيجيجورودوف الـذي يعمـل فـي             م قام أستاذ الفيزياء    ١٩٩٩في نهاية العام    

وتكمن أهمية الوثيقة وخطورتها    . جامعة بتسوانا بالكشف عن واحدة من أهم وأخطر الوثائق الخاصة بالثورة البلشفية في روسيا             

م ، أن فـي بدايـة   ١٩١٨داية العام ليست فقط في األفكار المطروحة، وإنما أيضاً في الشخصية التي طرحت هذه األفكار في ب     

  .الثورة وبداية التشكيل الجديد الذي سار عليه العالم طوال ما يقرب من قرن كامل على المستويين اإلجتماعي والجيوبوليتيكي

الوثيقة هي الوصية السياسية ألحد أهم الشخصيات البارزة في الحركة اإلشتراكية العالميـة، وفـي الحركـة الفكريـة                   

 - صاحب الوصية  -ولعل جيورجي فالنتينوفيتش بليخانوف   . كية في روسيا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين         االشترا

هو أحد اآلباء الروحيين لألفكار االشتراكية في روسيا، هذا طبعاً إن لم يكن على رأسهم، األمر الذي يعطي هذه الوصية صفة                     

د تضمنت الكثير من األفكار المهمة والمركزة بخصوص ما حدث طوال هذا القـرن،  الوثيقة التاريخية الخطيرة، خاصة وأنها ق    

  .وما يحدث اآلن، وما سوف يحدث لسنوات طويلة مقبلة

وإذا كان قيامه ببداية    . وإذا كان انهيار االتحاد السوفييتي يمثل واحداً من أهم أحداث القرن العشرين، بالضبط مثل قيامه              

 م قد غير وجه الخريطة السياسية والجيوبولوتيكية للعالم، فهو في المقام األول قد غيـر الخريطـة                  ١٩١٧الثورة البلشفية العام    

وبمجرد انهياره وسقوطه تغيرت الخريطة االجتماعية والجيوبوليتيكية مرة أخرى وبشكل حـاد            . االجتماعية للعالم طوال القرن   

ة في إطار ما يطرح اليوم من أفكار حول انهيـار التجربـة الـسوفييتية               تماماً مثلما حدث في بداية القرن، فهذه الوثيقة المهم        

  .والعولمة وتالشي األيديولوجيا وصراع الحضارات تمثل وجهة نظر مهمة للغاية

وذلك بنـاء علـى     (الغريب أن مكتشف الوثيقة لم يقم حتى اآلن بتسليم الجزء األخير من الوثيقة إلى الحكومة الروسية                 

في النهاية أقدم بعض األسطر التي يجب أال تنشر، وإنما تنقل إلى السلطة الديمقراطيـة               : "ألخيرة أو وصيته  عبارة بليخانوف ا  

  !نظراً ألنه يرى أن شرط بليخانوف ال ينطبق عليها") المقبلة في روسيا



 ٣

  الوصية السياسية الوصية السياسية 

  أفكار بليخانوف األخريةأفكار بليخانوف األخرية
الثورية في روسيا وأوروبا كل حياته الواعية، والذي يعتبـر          أنا جيورجي فالنتينوفيتش بليخانوف، الذي أعطى الحركة        

ليس فقط شاهداً ومشاركاً، بل وبرأي الكثيرين، مذنباً مباشراً في أضخم األحداث مأساوية في الوطن، ال أستطيع أن أرحل من                    

 صوبت نحوي الكثيـر مـن       فبعد أن قام البالشفة بحل المجلس التأسيسي،      . الحياة من دون أن أعلن عن عالقتي بهذه األحداث        

وعلى الرغم من أنني أرى أنه ال داعي للتبرير، ففي كل األحوال ينبغي اإلشارة إلى أن                . االتهامات المريرة من جميع الجهات    

كما ال يجب إدانة بروميثيوس الن الناس يسيؤون استخدام النـار،           ). ١(بشيرنوف وأنصاره .ذنبي ليس هكذا كبيراً كما يعتقد ف      

  .ضاً إدانتي ألن لينين يستخدم أفكاره بشكل ذكي من أجل تأكيد استنتاجاته الخاطئة وتصرفاته السيئةال يجب أي

  :من أجل أن أبدأ بطرح أفكاري، أرى أنه من الضروري أن أسبقها بمالحظتين

ه الوثيقـة   ولكن في هـذ   . ألنني كنت أكتب دوماً باسم رفاقي     " نحن"لقد استخدمت في مؤلفاتي، وكقاعدة، كلمة       : األولى

، إذ إن مسؤولية أفكاري التمردية يجب أن تقع على عاتقي وحدي أمام التـاريخ،               "أنا"يجب أن يكتب كل شيء بضمير المتكلم        

  .وليس على عاتق أي أحد آخر

 وبالتالي ال يجب نشر وصـيتي طـوال         – أسباب الرفض ستأتي الحقاً      –لقد رفضت النضال إلى جوار البالشفة       : ثانياً

  .ي السلطةوجودهم ف

   كلمات عدة عن نفسي-١

. إن طريق اإلنسان ونشاطاته وتصرفاته تتحدد عن طريق األهداف الموضوعة، وتتلون بالصفات األصيلة والمكتـسبة              

. وأما عن طابعي، فينبغي قول عـدة كلمـات        .  هي واضحة من مؤلفاتي    –أما عن صفاتي المكتسبة، فال معنى للتوقف عندها         

ورثت عن أمي اإلحساس العالي     . هو األمر الذي عانى منه في كثير من األحيان أقربائي وأصدقائي          طابعي صعب ومتناقض، و   

وفي الحقيقة، سرعان ما تخلصت من الصفة األخيرة حينما كنت طالبـاً            . بالعدل، والثقافة، وحب الطبيعة، والتواضع، والخجل     

 الصالبة وقوة اإلرادة، والقدرة على العمل،       –وعن األب   ). ٢( شكراً لنيكوالي  –في السنوات األولى في كلية فورونيج الحربية        

وبسبب صعوبة طابعي تحديداً كثيراً ما كنت أبـدي حـدة فـي             . والشعور بالكرامة، والواجب والمسؤولية، والحسم والتصميم     

 عـن أطـر اللياقـة       ورغم اعترافي بذلك، أود على أية حال تكرار أنني كنت أحترم الخصم دائماً، ولم أكن أخرج               . مناقشاتي

األدبية، ولم أكن أنحدر، مثل لينين، إلى مستوى ألفاظ وشتائم الفالحات اإليطاليات، ولم أكن أهجو الـشخص، وإنمـا وجهـة                     

  .سوف يغفرون لي" أغضبتهم"وبالتالي، فأنا واثق من أن الذين . نظره

مفتـون بأفكـار    * الطريق من نارودنيـك   لقد منحت أكثر من أربعين عاماً من عمري في خدمة العمل الثوري، بادئاً              

وفي حينه شاع رأي بأنني ابتعدت عن النارودنيكيين لسبب واحد فقط أال وهـو أن               . إلى ماركسي دياليكتيكي صلب   ** باكونين

 –لقد كنت أجيز إمكانيـة ممارسـة العنـف          . ولكن األمر ليس كذلك   . العنف كأداة للنضال السياسي لم يكن مقبوالً بالنسبة لي        



 ٤

بيـد  . ولحسن الحظ أنه لم يقتل أحد من خصومنا بمشاركتي أو موافقتي          .  إذا كان يخدم الظرف االجتماعي     –راء استثنائي   كإج

: النارودنيكيين لـسبب آخـر    " خنت"إنني  ). ٣( ثالثة أعوام لم أفارق المسدس والقبضة الحديدية       –أن ذلك كان ممكن الحدوث      

وكان السير على مبادئ    . لى روح العصيان والتمرد الباكوني، سرعان ما خيبت أملي        فأيديولوجية النارودنيتشيستيفو، المبنية ع   

التي كـان   **** ولم تكن ترضيني أيضاً مبادئ بالنكي     .  أمراً كريهاً بالنسبة لي    – الصيغة المشوهة للباكونية     –*** نيتشايف

وليـست  .  م١٨٨٠إلى الهجرة في بداية العام كل ذلك إلى جانب بعض الظروف اضطرني       . يميل النارودنيكييون إليها تدريجياً   

" الثـوري ) "٤(هناك ضرورة إلثبات أنني ابتعد عن النارودنيكيين، ولكنني لم أخنهم كما فعل خصمي اللدود ليف تيخوميروف               

افر ولكن الخروج من النارودنيتشيستفو لم يتـو      . والكارثة أيضاً ***** الذي تراجع، والباكوني بوجهات نظر بيوتر تكاتشيوف      

فقد بقيت طوال ثالث سنوات في تفكير مجهد، وتوتر عصبي، وفي إيجاد حلول وسط، وفي نقاشات سـاخنة                  . لي هكذا بسهولة  

، وفي محاثات ومكاتبات    "اإلرادة الشعبية "ومع المهاجرين من منظمة     "****** إعادة التقسيم األسود  "مع األصدقاء في منظمة     

يب جداً من تشيرنشسيفسكي في الماضي، في تلك الفترة معروفاً جداً ولـه مكانتـه               وكان الفروف، الصديق القر   . مع الفروف 

المهمة التي دعمتها جهوده الثورية النشطة وأعماله الشهيرة ومشاركته الفعالة في كومونة باريس واألممية األولى، والـصديق                 

يفة في العالقات الشخصية اضـطرني إلـى        كل ذلك إلى جانب بعض االختالفات الطف      . القريب لكارل ماركس وفردريك إنجلز    

  .اإلنصات إلى آرائه وتأجيل صياغة آرائي الماركسية

ولكن لحسن الحـظ    . في البداية حاولت العثور على الحقيقة النهائية كما فعل كل من بلينسكي وتشيرنشيفسكي في زمنها              

 هي أن تخدم فـي اللحظـة الراهنـة العمـل            ولكن الحقيقة . سرعان ما أدركت أنها غير موجودة وال يمكن أن تكون موجودة          

 م فقـط،    ١٨٨٣وتوصلت بشكل نهائي إلى الموقف الماركسي في منتصف العام          . الثوري، وهي كل ما يتفق ومصلحة الشعب      

على هذا النحـو    . مالمحها الحقيقية " االشتراكية والنضال السياسي  "وذلك عندما اكتسبت فكرة عملي الماركسي األول واألصيل         

وأنا مدين بتكويني الماركسي، قبل كل شـيء إلـى،          .  ماركسي قد تجاوزت العقد الرابع منذ زمن       –دة خبرتي كثوري    كانت م 

بيد أن الذي لعب دوراً مهماً في هذه العملية أيضاً هو جول جيد الذي تعرفت إليه، إذا لـم تكـن قـد                       . أعمال ماركس وإنجلز  

  ).٥(بطتني به في المستقبل وجهات النظر وعالقات الصداقةم، والذي ر١٨٨٠خانتني الذاكرة، في نهاية العام 

  :إذا قام، فيما بعد، أي كاتب سيرة غير عميق التأمل بتحليل الفترة الماركسية لنشاطاتي، سوف يقسمها إلى ثالث مراحل

 يمكـن   ، وذلك عندما حاول فهم بأية درجة      "الذي يشك " بليخانوف الماركسي    –)  م ١٨٨٢ – م   ١٨٨٠(المرحلة األولى   

  .تطبيق تعاليم ماركس في الظروف الروسية

الذي، بناء على ذلك، ناضل ضـد نقـاد         " األرثوذكسي" بليخانوف الماركسي    –)  م ١٩٠٥ – م   ١٨٨٣(المرحلة الثانية   

  !).تلك حقيقة(ماركس، ولكن ليس دائماً بنجاح 

 بليخانوف الذي انحدر تـدريجياً      – المسلحة    م لي أن قمت بإدانة انتفاضة موسكو       ١٩٠٦بداية من العام    : المرحلة الثالثة 

  .، وابتعد رويداً رويداً عن النضال الثوري النشيط"المحبطين"إلى صفوف 

ولقد ". خان البروليتاريا وذهب إلى معسكر البرجوازية      "–يبدي البالشفة رد فعل محدداً ومعروفاً على المرحلة األخيرة          

ال يجوز الـشك    : بالنسبة للمرحلة األولى كل شيء واضح     .  جميعاً بعيدة عن الحقيقة    أوردت التعريفات الثالثة بين أقواس ألنها     

. إنها غير صـحيحة   : وبالنسبة للمرحلتين الثانية والثالثة يمكنني أن أقول شيئاً واحداً فقط         . في ما لم يدرس أو يفهم بشكل كاف       



 ٥

 ديالكتيكيـا   –وعليه، فمن أجل أن أظـل ماركـسياً         . أملي أبداً فأنا لم أكن أبداً ماركسياً أرثوذكسياً، وبالتالي لم أحبط أو يخيب            

 الديمقراطية التي كانت أكثر قرباً مـن        –منطقياً، كنت أساند في كل مرحلة زمنية محددة واحدة من تلك الجماعات االشتراكية              

 عالقتي بمـاركس تتغيـر      وبالطبع، فقد كانت  ). ٦"(تحرير العمل "أفكار ماركس، وتتفق في الوقت ذاته مع وجهة نظر جماعة           

.  فما المدهش هنا إذا كان حتى أصحاب هذه النظرية ذاتهم كانوا أحياناً يغيرون وجهات نظرهم مع تغير الظـروف                   –تدريجياً  

ومع ذلك فلم يمنعني ال ارتقاء وجهات نظري وال اختالفي مع ماركس وإنجلز في تقدير دور العنف في الحركة الثورية فـي                       

  .من التأكيد على أنني كنت وسأظل دوماً حليفاً مخلصاً ألساتذتي) ٧(مانينياتروسيا ببداية الث

 هـو   –ولكن خطأي الرئيسي الذي ال يغتفـر        . أما في حياتي، فأنا مثل أي إنسان، ارتكبت عدداً غير قليل من األخطاء            

 مثيل، وكنت أنظر إلى تطرفه بعين العطف     فأنا لم أقدر جيداً إمكاناته، ولم أمعن النظر في أهدافه وإصراره الذي ليس له             . لينين

لقد أدخلت لينين إلى دوائر االشتراكيين الديمقراطيين األوروبيين المؤثرين والمعروفين، ورعيته، وقدمت إليه كـل               . والسخرية

 م وقفت إلى جانـب لينـين فـي          ١٩٠٣ففي العام   : زد على ذلك  . ما استطعت من عون، وبذلك مكنته من الوقوف على قدميه         

آنئذ بـدا   . خالفه مع مارتوف في مؤتمر حزب العمال االشتراكي الديمقراطي الروسي وهو األمر الذي أدى إلى والدة البلشفية                

لي أنه من الممكن أن أعمل تدريجياً على تليين موقف لينين، وأن أؤثر على الجانب المرغوب فيه لدى مارتوف ومن ثم أحافظ                      

ركت أن الوحدة مستحيلة ألن كل ما كان ليس على هوى لينين، لم يكن يمتلك الحق في                 ولكن سرعان ما أد   . على وحدة الحزب  

بيد أن البلشفية الوليدة سـرعان      . كان لينين مع الوحدة، ولكن تبعاً لمبادئه، وبما يتماشى مع أهدافه وتكتيكاته وشعاراته            . الوجود

النسبة للبروليتاريا الروسية المتخلفة، وأحيانـاً أخـرى بـسبب          ما استجمعت قواها، أحياناً بسبب جاذبية تكتيكاتها وشعاراتها ب        

. عندئذ كان قد مضى الرقت وأصبح إصالح الخطأ أمراً غير ممكـن           . التصميم غير العادي للينين وقدرته الجبارة على العمل       

للينين، كانت أموراً   " أبوتي" أوالدي، وأن مزحة فيكتور أدلر بخصوص        –وهذا هو السبب في أن تأكيد تشيرنوف بأن البالشفة          

واتضح لي أنه كان خطا قاتالً بالنسبة لي        . إن خطأي هذا قد كلف روسيا، وسوف يكلفها ثمناً باهظاً         ) ٨(غير خالية من الصحة   

وليس هناك شك في أنه في حال وصول البالشفة الفعلي إلى السلطة، فسوف يلطخون اسمي ثم يـدفعون بـه إلـى                      . أنا أيضاً   

أنا لست بروميثيوس، وال سبينوزا،     . فأنا أدرك بوضوح مكانتي في التاريخ الروسي      . حسن الحظ لن يحدث ذلك    ولكن ل . النسيان

ولكنني مع ذلك . أنا لم أهب الناس النار، ولم أؤسس فلسفة جديدة، أو تعاليم اجتماعية جديدة           . وال كانط، وال هيجل، وال ماركس     

ولذا يمكنني أن أتجاسـر     . روسية، وفي قضية تطوير الفكر االجتماعي الروسي      أسهمت بقدر ما في قضية تنوير البروليتاريا ال       

  .على التفكير بأن التاريخ واألحفاد سوف يحاكمونني برحمة

   حول الماركسية والرأسمالية-٢

إن الماركسية كنظرية متناسقة تجمع بشكل عضوي بين كل من المادية الديالكتيكية واالقتصاد الـسياسي واالشـتراكية                 

في نهاية النصف األول من القرن التاسـع        ) المانيفستو" (البيان الشيوعي "وظهور  .  هي أعظم منجزات الفكر البشري     –لعلمية  ا

فمنذ لحظة ظهور الرأسمالية على الساحة التاريخية لم يكن قد حدث إطالقاً في السابق أن وصـل                 .  هو ظاهرة طبيعية   –عشر  

كان الفكر االجتماعي األوروبي يفوز،     . الدرجة التي وصل إليها في أوروبا في تلك الفترة        استغالل الطبقة البروليتارية إلى تلك      

وأخذت الثورات التي كانت تتوالى واحدة بعد األخرى تهز المجتمع البرجوازي، ولكن حركة البروليتاريا ظلت عفوية وغيـر                  

 نظرية اجتماعية جديدة    –لبروليتاريا سالحاً رهيباً    كان األمر في حاجة إلى ذلك الشخص الذي يمكنه أن يضع في يد ا             . مفهومة

البيـان  "ولعب  . وبالفعل دفع التاريخ بهذاالشخص   . ترفع الطبقة العاملة إلى مستوى فهم دورها التاريخي وتمنحها آفاقاً مستقبلية          

امت البرجوازية المرعوبة مـن     وق. دوراً هائالً في قضية تربية البروليتاريا وتنظيمها، وفي التقدم االجتماعي أيضاً          " الشيوعي

بتقديم تنازالت من ناحية، ولكنها من ناحية أخرى حاولت بـشتى الطـرق   " شبح الشيوعية "و" للبيان الشيوعي "المنطق الحديدي   

وبالتالي لم يكن هناك أي قصور إطالقاً في االنتقادات التي توجههـا الماركـسية،              . التشهير بنظرية ماركس والحط من قيمتها     
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أما نقد أولئك السادة، فلم يكن شريفاً، إضافة إلى أنـه لـم يكـن               . أن هذه االنتقادات قد تزايدت منذ نهاية التسعينيات       خاصة و 

" يصححون"ففي البداية قاموا عن وعي، أو عن سوء فهم، بتشويه ماركس على المستوى الشخصي، وبعد ذلك راحوا                  . إبداعياً

ى جميع جوانب نظرية ماركس، ولكن الجانب األكثر حدة من هذا النقد كان موجهـاً               وتم توجيه النقد إل   . ما فعلوه بعين العطف   

وهذا ليس مصادفة، إذ إنه بمرور خمـسين عامـاً          ". البيان الشيوعي "على الدوام إلى نظرية التطور االجتماعي، وخاصة إلى         

والصحيح تماماً بالنسبة   " البيان الشيوعي " في   فالتحليل الموجود . مقتحماً ومجّرحاً في جوانب عديدة منه     " البيان الشيوعي "صار  

كما أن التطور االجتماعي للمجتمع في النصف الثاني من القرن          . لعصر التصنيع البخاري، أخذ يفقد أهميته مع دخول الكهرباء        

ات التي وردت   التاسع عشر قد أخذ يسير ببعض االنحرافات واالنعطافات رغم أنها لم تكن مهمة جداً أو مؤثرة، عن االستنتاج                 

ولكـن الفكـرة    . ، وهو األمر الذي كان على أية حال ملحوظاً في أثناء حياة مؤلفيه ومعترفاً به من قبلهما                "البيان الشيوعي "في  

تلك الفكرة تتلخص في اآلتي، درجة اإلنتاج المـادي         . كله بقيت صحيحة إلى يومنا هذا     " البيان الشيوعي "األساسية التي تخللت    

إلخ والصراع الطبقي الـذي     ...طريقة تفكير الناس، وإدراكهم، وأيديولوجيتهم، ونشاطهم الذهني      :  الطبقية للمجتمع  تحدد التركيبة 

  .تعتمد حدته على درجة التناقض بين قوى اإلنتاج وعالقات اإلنتاج، يعتبر المحرك الرئيسي للتقدم االجتماعي

إال أنه  . الت لدحض ونفي فكرة ديكتاتورية البروليتاريا     قام منتقدو ماركس في تعاضد يبعث على الحسد بممارسة محاو         

من البديهي أن الطبقة العاملة التي تقود النضال ضد البرجوازية وتدافع عن مصالحها مثل أية طبقة أخرى، تمتلك أيضاً حقهـا                     

 أبداً أن تعد ديكتاتورية بالمعنى      إن ديكتاتورية األغلبية على األقلية ال يمكن      . في الديكتاتورية خاصة وإذا كانت هي األكثر عدداً       

ولكـي ال يثرثـر     . إضافة إلى أن ذلك أمر مطلوب في المرحلة االنتقالية من أجل كبح مقاومة البرجوازية             . الكامل لهذه الكلمة  

ا السادة نقاد ماركس كثيراً، مهما كانت حججهم وذرائعهم ودالئلهم، يجب االعتراف على أية حال بأن المجتمع إلى وقتنـا هـذ                    

. إن عدد البروليتاريا يتزايد على الرغم من عدم سرعة هذا التزايد كما قال مـاركس              . يتطور في األساس طبقاً لتعاليم ماركس     

وتتنامى عملية اإلفقـار، والجريمـة، وجميـع العيـوب          .  إن لم يكن بشكل مطلق، فبشكل نسبي       –وتزداد حدة فقر الجماهير     

ولقد بـدأت أزمـات     .  الصراع الطبقي في حالة خمود أو كلل، فهذا لبعض الوقت فقط           وإذا كان . والنقائص األخرى للرأسمالية  

 في روسيا، والحرب العالمية التي مازالت       ١٩٠٥فهل كومونة باريس، وثورة العام      . عملية إعادة اإلنتاج تظهر بحدة ووضوح     

 من السابق ألوانه إلغاء أو استبعاد التعاليم        مستمرة حتى اآلن، ال تثبت صحة استنتاجات ماركس؟ ال، أيها السادة نقاد ماركس،            

والنقاد اآلخرين بذور منطقية ولكنها ضـاعت       ) ٩(وبالطبع فقد كان لدى السيد برنشتاين والسيد سترويف       ! االجتماعية لماركس 

ـ         . في قشور انتقاداتهم التي كانت ترى كل شيء على نحو سيئ           ضها وكانت مهمتهم الرئيسية ليس تطوير الماركسية، بـل دح

وقد ألحق ذلك ضرراً هائالً بالحركة الثورية ألنه قاد البروليتاريا إلى الموافقة مع البرجوازية على رفـض الـصراع                   . ونفيها

حيـث  : الطبقي، وأدى إلى االنشقاق في صفوف االشتراكية الديمقراطية األوروبية، وفي نهاية المطاف قاد إلى الحرب العالمية               

ية، التي تم تضليلها، بمساندة نشطة للطموحات االقتصادية والعسكرية للبرجوازية األلمانيـة والـروح              قامت البروليتاريا األلمان  

  .الحربية لها

ودون أن أتخلى عن أو أتبرأ      . لماركس" ناقداً  " ديالكتيكي، سأسمح لنفسي لبعض الوقت أن أكون         –أنا اآلن، كماركسي    

وأعتقد أن وجودي بـين الماركـسيين   .  تغتفر من وجهة نظر البالشفةال" حماقة"من أي شيء كتبته في الماضي، سأفصح عن      

خالل . بين األقواس، فهذا ما سيصبح واضحاً فيما بعد       " ناقد"أما لماذا قمت بوضع كلمة      . لسنوات طويلة يمنحني الحق في ذلك     

راً، وفي النهاية قررت صياغة     ، أمعنت التفكير كثي   )١٠(األشهر األخيرة التي أظهرت بصراحتها أن أيامي قد أصبحت معدودة         

أنا أعتقد أن ديكتاتورية الطبقة العاملة بمفهوم ماركس لـن          . ما كان يقلقني منذ زمن بعيد بحداثته، ويحيرني لعدم وجود إثباتات          

لى العمل فبقدر تغلغل وترسيخ آالت اإلنتاج الجديدة المعقدة المصممة ع    .  ال اآلن وال في المستقبل، وها هو السبب        –تتحقق أبداً   

بالكهرباء، وعلى ضوء إنجازات العلم التالية، سوف تتغير التركيبة الطبقية للمجتمع ليس في صالح البروليتاريا، بل وستـصبح      
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وسيبدأ تعداد البروليتاريا، تلك التي ليس لديها ما تفقده، في التقلص، ومن ثم ستحتل اإلنتلجنسيا               . البروليتاريا نفسها طبقة أخرى   

لم يقم أي أحد بعد باإلشارة إلى هذه اإلمكانية على الـرغم            . ل من حيث التعداد ومن حيث الدور في عملية اإلنتاج         المركز األو 

من أن اإلحصائيات الموضوعية تتحدث عن أن صفوف اإلنتلجنسيا منذ بداية القرن العشرين تتزايد في عالقة تناسبية أسـرع                   

للبرجوازية، إال أنها في الوقت ذاتـه       " خادمة"ا تبقى، إلى وقتنا هذا ، مجرد        وعلى الرغم من أن اإلنتلجنسي    . من صفوف العمال  

فاإلنتلجنسيا باعتبارها أكثر طبقات المجتمع تعليمـاً       . تبقى أيضاً تلك الطبقة المميزة والتي تمتلك مهمة تاريخية لها خصوصيتها          

وأنا ال أشـك    .  شرف وضمير وعقل األمة    –إنها  . لجماهيروثقافة مكلفة بحمل مشعل التنوير واألفكار اإلنسانية والتقدمية إلى ا         

للبرجوازية إلى طبقة لها خصوصيتها وتأثيرها بـشكل        " خادمة"إطالقاً بأنه في أقرب وقت ممكن سوف تتحول اإلنتلجنسيا من           

قـوى اإلنتـاج   ومن حيث دورها الذي سيتركز في أثناء عملية اإلنتاج في توصيل       . خطير من حيث تعدادها الذي ينمو باطراد      

  .ابتكار آالت جديدة، وأدوات جديدة، وتكنولوجيات جديدة، وخلق عامل رفيع التعليم والثقافة: إلى حد الكمال

إن تنامي دور اإلنتلجنسيا في عملية اإلنتاج ال بد وأن يؤدي إلى تخفيف التناقضات الطبقية، خاصة وأن تلـك الحـدود                     

عام وطبقي،  : خالق والعدالة والمبادئ اإلنسانية والثقافة والحق، التي تنطوي على جانبين         التاريخية االجتماعية الفلسفية، مثل األ    

وإذا كان الجانب الثاني كوظيفة للتناقضات الطبقية يمكنه أن يتعرض إلى طفرة ثورية             . هي حدود قريبة إلى اإلنتلجنسيا بالذات     

. وبالتالي يتطور بصورة متزايـدة وارتقائيـة      . إلنتاج المادي  يتحدد كلياً وبالضبط بدرجة ا     –وتشكيل مبادئ مسيطرة، فاألول     

 فـسوف   – حيث اإلنتلجنسيا بالذات هي المنوطة به بدرجة كبيرة          –ونظراً ألن هذا الجانب يعتبر إنسانياً عاماً من حيث الطابع           

وعلى هـذا   . مياً باستمرار ينعكس بصورة مفيدة على جميع طبقات المجتمع، ويخفف من التناقضات الطبقية، ويلعب دوراً متنا             

النحو ستكون إحدى النتائج الرئيسية للتقدم المادي هي تقليل دور الجانب الطبقي للحدود المذكورة وزيادة دور جانب المبـادئ                   

فهم ، التي ت  )كحد من الحدود السابقة   (وعلى سبيل المثال، ففي المستقبل ال بد وأن تتسع أطر المبادئ اإلنسانية             . اإلنسانية العامة 

في أيامنا هذه كمنظومة التصورات حول قيم اإلنسان ومصلحته وحقه، إلى مفهوم ضرورة االهتمام بكل ما هو حي، وبالطبيعة                   

ولعل التطور الشديد لقـوى اإلنتـاج، وتزايـد عـدد           . المحيطة، وهذا هو تطوير وتقوية دور الجانب اإلنساني العام لهذا الحد          

والعامل المطلوب منه معرفة أكثر من أجل توجيه اآللة         . ئي على تغيير الظرف االجتماعي    اإلنتلجنسيا سوف يعمالن بشكل مبد    

وسوف يتزايد من كل بد ثمن قوة العمل، وبالتالي أجر العامل، ألنه من             . المعقدة سوف ينتهي دوره كزائدة إضافية أو كذيل لها        

 االستغناء عن استغالل جهد األطفـال نتيجـة لتعقيـد           وسوف يتم . أجل إعادة إنتاج ذلك العامل يتطلب األمر مصروفات أكبر        

وسـتكون ديكتاتوريـة    . وعلى ضوء التعليم ومستوى الثقافة واألفكار سوف يرتفع العامل إلى مـستوى اإلنتلجنـسيا             . اآلالت

أن : أنا واثق !  ال ما هذا؟ هل هو ابتعاد أو انحراف عن الماركسية؟ ال، وألف          . البروليتاريا في هذه الحالة نوعاً من أنواع العبث       

  .ماركس مع هذا االنعطاف لألحداث، وحدوث ذلك في أثناء حياته، كان سيرفض على الفور شعار ديكتاتورية البروليتاريا

وبقدر التغير النوعي لقوى اإلنتاج سوف تتشكل طبقات جديدة، وعالقات إنتاج جديدة، وسيجري الصراع الطبقي بشكل                

وسوف يتعلم المجتمع، حتى الذي بقي منه رأسـمالياً مـن           . انية بعمق في جميع طبقات المجتمع     جديد، وستتغلغل األفكار اإلنس   

إنني أحياناً أفكر في الفترة     . وستعمل األفكار اإلنسانية واإلنتاج الضخم على تحييد عملية اإلفقار        . حيث الجوهر، تجاوز أزماته   

األوروبية، من المشكوك فيه أن تصبح نظاماً عاماً لوجهات         األخيرة أنه حتى نظرية ماركس التي ولدت في ظروف الحضارة           

في سياق ما ورد أعاله ليس من       .  االقتصادي للعالم يمكن أن يسير على نمط المراكز المتعددة         –النظر، ألن التطور االجتماعي     

 لن  –لماركسيين الحاليين   ولكني أطمئن ا  . المستبعد أن تكون بعض أفكار السيد توجان بارانوفسكي غير خاطئة كما كنت أعتقد            

وسوف يظل اسم ماركس، الذي صنع الصراع الطبقي، منقوشاً لفترة طويلـة علـى رايـات                . يحدث ذلك في القريب العاجل    

  .الثوريين
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فإن يعيش العمال اإلنجليز في الوقت الحاضر، رغـم الحـرب،           . إن التقليل من قيمة إسهامات ماركس أمر غير ممكن        

وأن عمـال   !  فهذا إسهام مـاركس    –يات سياسية أكبر مما كانت عليه في منتصف القرن الماضي           بشكل أفضل، ويملكون حر   

!  فهذا إسهام مـاركس    –الزمن القادم، دون أي شك، سوف يعيشون أفضل بكثير وفي مجتمع أكثر ديمقراطية من مجتمع اليوم                 

 هـذا أيـضاً     –) ة وحدهم هم الذين ال يرون ذلك        البالشف(وحتى الرأسمالية، والرأسماليون أنفسهم سوف يتغيرون إلى األفضل         

  !إسهام ماركس

لقد أدرك الرأسمالي المعاصر منذ زمن أن األكثر منفعة له هو التعامل مع العامل المكتفي الراضي أكثر مـن الجـائع                     

 لتطور الرأسـمالية فـي      فمتابعاتي. ولذلك فال أعتقد كثيراً، وكثيراً ألسباب أخرى، أن الرأسمالية ستدفن قريباً          ) . ١١(الساخط

أوروبا، والتي قمت بها منذ بداية رحيل ماركس وخاصة من بداية هذا القرن، تدل على أن الرأسمالية شكل اجتمـاعي مـرن                      

يبدي ردود أفعال على النضال االجتماعي، يتغير ويتحول ويتكيف، يتأنسن ويتحرك في اتجاه فهـم وإدراك وتكييـف أفكـار                    

وفي كل األحوال فالرأسـمالية لـديها       . وإذا كان األمر كذلك، فهي إذن ليست في حاجة إلى حفار قبور           . متفرقة من االشتراكية  

 الرأسمالية القومية المتوحشة، الرأسمالية     –وها هي المراحل الممكنة أو المتوقعة لتطور الرأسمالية         . مستقبل يبعث على الحسد   

 – الديمقراطيـة، الرأسـمالية اإلنـسانية        –مقراطية، الرأسمالية الليبراليـة     الدولية المتوحشة، الرأسمالية الليبرالية بعناصر دي     

وأنا ال أرى ضرورة لمحاوالت التنبؤ أو التكهن بمالمح محددة بالـضبط            . الديمقراطية بمنظومة متطورة للتأمينات االجتماعية    

ستتنافس في أمور مـا،     : إلى جنب ولمدة طويلة   للمرحلة األخيرة التي يمكن أن تسير فيها عناصر الرأسمالية واالشتراكية جنباً            

وستكمل بعضها بعضاً في أمور أخرى ومن الممكن في المستقبل أن تموت الرأسمالية من تلقاء نفسها، في بـطء ومـن دون                      

فهل هذا يعني أنني تراجعت عن الطفرات الثورية؟        . مرض، ولكن ذلك يحتاج إلى قرن على األقل، وربما ليس إلى قرن واحد            

وإذا سـارت   .  يعتبر ثـورة   –فأي تغير نوعي لعالقات اإلنتاج، حتى غير الملحوظ         . فسوف تكون موجودة بالطبع   ! ، إطالقاً ال

األمور بالشكل الذي أفترضه، فما هو الشعار الذي يمكن أن يرفعه الثوريون الجدد؟ ديكتاتورية اإلنتلجنـسيا؟ بيـد أن سـلطة                     

فمن يعيش على عمله وجهده، هو الذي يجب أن يقرر ما ينبغي أن             ! ه وسيظل صحيحاً   هو الشعار الذي لن يفقد معنا      –الشغيلة  

هذا الشعار كررته أكثر من مرة في العام الماضي قاصداً به تحالف جميع القوى الحيـة  . يكون عليه البناء السياسي والتشريعي    

  .التي تهمها مصالح القوى العاملة عماالً كانوا أم فالحين أم إنتلجنسيا

   حول البالشفة وتكتيكاتهم وأيديولوجيتهم-٣

 م وصـارت أقـوى   ١٩٠٣ الديمقراطية الروسية، التي ولدت العام     –إن البلشفية كتيار يساري متطرف في االشتراكية        

ولقد كانت  . بكثير في سنوات ما قبل الحرب، تعتبر في الوقت الحاضر أكبر القوى التنظيمية واأليديولوجية والسياسية المؤثرة               

األسباب الموضوعة لظهور وازدهار البلشفية في روسيا هو تخلف البروليتاريا الروسية، وكثرة العناصر الالطبقيـة واألميـة                 

بيد أن البلشفية ليست شيئاً مـا جديـداً بـصورة           . أما األسباب الذاتية فقد أوردتها سابقاً     ] . a)[١٢(وانعدام الثقافة لدى الروس   

) ١٣(وبالنكـي وبـاكونين   ] b[فـاليعقوبيون . ثيراً ما دارت في رؤوس الثوريين منذ زمـن بعيـد          فاألفكار البلشفية ك  . مبدئية

وكمـا أن   . وأنصارهم، والكثيرون من المشاركين في كومونة باريس بشأن قضايا التكتيك واأليديولوجية كانوا عملياً بالشـفة              

نت دوماً دالئل البروليتاريا المتخلفة، والفقر، وانعدام الثقافة،        الثورات الدموية هي دالئل الرأسمالية المتخلفة، فأفكار البلشفية كا        

لقد كتب الكثيرون، وأنا من ضمنهم، عن البالشفة وتكتيكاتهم وأيديولوجيتهم، ولذلك سأكون مـوجزاً              . والوعي المتخلف للشغيلة  

  .جداً في الكالم عنهم

وهـذا الـشعار    ]. c[وجهة إلى البروليتاريا الرثـة    وهي م . البلشفية تكتيك له خصوصيته، وأيديولوجية لها خصوصيتها      

  . النقابيين، إنه علم االصطالح الماركسي–مستعار من سان سيمون والفوضويين 
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 هـي   –وأيديولوجية البلـشفية    .  هو تكتيك بالنكي مضاف إلى العنف الطبقي غير المحدود بأية أطر           –تكتيك البالشفة   

األب ) ١٤( النقابيين، تلك األفكار التي يعتبر دومـيلال نيوينهيـوس         –أفكار الفوضويين   ب" إثراؤها"أيديولوجية باكونين التي تم     

إن ". عامة العمـال الجـامحين  "، وإلى  "البروليتاريا الجائعة المتوحشة  "وهي موجهة، على حد تعبير باكونين، إلى        . الروحي لها 

والثقة في قدرة البروليتاريا على اإلنتاج الـذاتي والرقابـة          تثمين حكمة الشعب عالياً، ومبادراته، وقدرته على التنظيم الذاتي،          

  . النقابيين– كل تلك األمور كانت أمراض باكونين والفوضويين –الذاتية 

سوف نحول الحرب اإلمبرياليـة إلـى   . " هي شعارات الطوباويين–!" األخوة"، "المساواة"، "السعادة"، "العمل"،  !"السالم"

 –الـسالم   "،  !" للعمـال  –المعامـل والمـصانع     "،  ) االنهزاميون من أجل التسلح    – أخذه القوميون    الشعار الذي !" (حرب أهلية 

، "الديمقراطية البروليتاريـة  "،  "ديكتاتورية البروليتاريا . " هي شعارات الفوضويين النقابيين    –!"  للفالحين –األرض  "،  !"للشعوب

 النقابيـة   – هي بالنكية ممتزجة تماماً بالفوضوية       –نحو، فالبلشفية   على هذاال .  هي أفكار ماركس   –" التالشي التدريجي للدولة  "

 النقابيين  –ألفكار بالنكي وباكونين والفوضويين     ) أو اصطفائي (وهي اقتران دوجمائي توليفي     . المنضوية تحت راية الماركسية   

قيـين لبالنكـي وبـاكونين      وهي ماركسية مشوهة، ألن مؤسسي االشتراكية العلمية كانا خـصمين مبـدئيين ومنط            . وماركس

وهكذا فاألب  .  النقابيين من الثانية   –لقد تم طرد البالنكيين والباكونيين من األممية األولى، والفوضويين          . وللفوضويين اآلخرين 

 وأفكار األخير التـي   .  باكونين ودوميلال نيوينهيوس   –الروحي للينين في مجال التكتيك هو بالنكي، أما في مجال األيديولوجيا            

وروبـرت  ) ١٥(إن دوميلال نيوينهيوس وجوستاف إروي    . انعكست بشكل قاتل على روسيا    " االنهزاميين"أخذت من أجل تسليح     

  .ولينين هم سلسلة النسب ألي أممي انهزامي هو في جوهر األمر فوضوي نقابي) ١٦(جريم

بيد أن العنف الطبقي، وخاصة     . محدود العنف الطبقي الشمولي غير ال     –ولكن ماهو الجديد في البلشفية؟ شيء واحد فقط         

إن العنف الطبقي الذي يميـل إليـه        . غير المحدود، تم رفضه وإدانته منذ زمن بعيد من قبل االشتراكية الديمقراطية األوروبية            

 تمارسه  البالشفة كطريقة لتحقيق ديكتاتورية البروليتاريا يخفي وراءه خطراً هائالً، ألنه من الممكن أن يحول إلى عنف شمولي                

 أن االشـتراكية هـي      –وإنما أيضاً خـصومنا     ، ليس فقط نحن،     –وقد كنا نؤكد دائماً     . الدولة في ظل الظروف الحالية لروسيا     

وكما أن الخير المبني على الـشر يحمـل         . مجتمع العدل االجتماعي واإلنسانية، ولذا ال يجوز بناؤه على أساس القوة والعنف           

مجتمع المبني على الخداع والعنف يحمل في جوانبه الشر والكراهية، وبالتالي ينطوي علـى شـحنة                داخله جنيناً أكثر شراً، فال    

  .فنائه الذاتي

!" المعامـل والمـصانع للعمـال     "و!" السالم للـشعوب  "فشعارات  . ال يوجد أي معنى للتوقف عنذ شعارات الطوباويين       

وبدالً من السالم الـداخلي     . وليست على اإلطالق ماركسية    شعارات جذابة ولكنها مضللة في جوهرها        –!" األرض للفالحين "و

يقوم البالشفة بتعريض روسيا لحرب أهلية بالغة القسوة، ولعنف طبقي ليس له نهاية، فها هي الحرب تدق األبـواب، وسـوف        

ـ            . تراق فيها أنهار من الدماء     نهم الحفـاظ علـى     إن الحرب األهلية الدموية عديمة الرحمة أمر ضروري للبالشفة، ألنه ال يمك

ففـي حالـة انتـصار روسـيا        . ومع ذلك فالبالشفة ال يمكنهم تأمين السالم الخارجي       . السلطة وترسيخها إال على هذا الطريق     

البلشفية، ستصبح وسط دائرة الدول الرأسمالية التي لن تتوانى عن محاوالت القضاء على البالشفة الذين يصيحون في جنـون                   

  .بحتمية الثورة العالمية

. سوف يتحول العمال في ظل االشتراكية اللينينية من عمال يستأجرهم الرأسمالي إلى عمال تستأجرهم الدولة اإلقطاعية               

 –أما الفالحون الذين سيتم انتزاع األرض منهم بشكل أو بآخر، والذين سيتم حتماً إلقاء كل ثقل تصنيع الـبالد علـى عـاتقهم                    

!" سالم من دون إلحاق قسري أو تعويضات حرب       "فإلى أي شيء قاد شعار لينين       . اعيةسيصبحون عبيداً لدى هذه الدولة اإلقط     
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لقد فعـل   . وعاره واإللحاقات القسرية التي تمت، والتعويضات الضخمة التي دفعت        " سالم برست "والجميع يعرف جيداً فضيحة     

] d"[سالم برسـت  "جل أن يقنعنا بضرورة     واآلن من أ  . لينين كل ما بوسعه من أجل تفكيك الجيش الروسي ثم تسريحه بعد ذلك            

ولكن إذا كان قد ظل لدى لينين ولـو ذرة وطنيـة،            !" ليس لدينا جيش قادر على الحرب     ! أفهموني: "يصيح متعجباً في حرارة   

 وسوف تفقد روسـيا فـي أسـوأ         –من أجل أن يتم دحر ألمانيا       ) أو للشيطان فال أدري أيهما يعبد     ( فعليه أن يصلي للرب ليالً      

ولكـن  . حوال استقاللها االقتصادي، بل وربما السياسي أيضاً، وسيصبح الحاكم األوحد الذي تم تنصيبه مجرد دمية ألمانيـة                األ

في التجربة البلشفية، خاصة وأننا نعرف      " حق األمة في تقرير مصيرها    "كيف تم تحقيق مبدأ االشتراكية الديمقراطية األوروبية        

دون حتـى أن يـسأل عـن رأي العمـال           ) ١٧(سـفينهوفود . ي منحه لينين للرجعي السفاح ب     جيداً مرسوم استقالل فنلندا الذ    

فمن أجل تحقيق بعض األهداف السريعة      . فلماذا؟ ألن ذلك كان ضرورياً للينين وألسباب تكتيكية       . والفالحين الفنلنديين في ذلك   

  .امة، ومصالح الوطنالضمير واألخالق اإلنسانية الع: يتم التضحية بكل شيء على مذبح التكتيك

بيد أن ذلك ال يعني تزايد الجـزء الـواعي فيـه، ألن             . إن تعداد حزب البالشفة يتزايد في الفترة األخيرة بشكل مطرد         

فالجزء الذي صدق أفكار لينين ووعـود       . األغلبية المقهورة التي انضمت إلى الحزب ال تعرف حتى مبادئ االشتراكية العلمية           

الكعكـة  "ذاً أعمى إلرادة زعيمه، والجزء اآلخر الذي انضم إلى الحزب لكي يختطف نـصيبه مـن                 البالشفة سوف يصبح منف   

ـ        " الثورية ، وسيتحول هذا الجزء في المستقبل إلى بيروقـراطيين         "نعم"في الوقت المناسب، سوف يكون مؤهالً فقط للتصويت ب

يتدخل في كل شيء ولن يكـون مـسؤوالً إال أمـام            حزبيين أسوأ من الموظفين القيصريين، ألن الموظف الذي يقود الحزب س          

  ".الرفاق الحزبيين"

فـشقاؤهم بـسبب    .  ليس شقاءهم  –إن تصرفات البالشفة أصحاب الكالم المعسول تبرهن على أن شقاء صاحب العقل             

ون حتى أن يرى    التي يصدرها في مراسيم وقرارات د     " اكتشافاته النظرية العبقرية  "الجهل، وبسبب اإليمان األعمى بلينين وبـ       

ولكنهم من دون حتى أن يعرفوا أي شيء عن االشتراكية العلمية، سوف يرتكبـون              . ضرورة لدعمها ولو حتى بأبسط البراهين     

  .الجريمة وراء األخرى دون أن يشكوا في أن العنف الثوري هو أمر غير شرعي

ل صارخ على عدم الشرعية، وعلى التخريبيـة        إن عملية نزع الملكية التي يمارسونها، على سبيل المثال، ماهي إال دلي           

إن عملية نزع الملكية هذه سوف تقود حتماً إلى فوضـى اقتـصادية شـاملة،               ). مثلما يحدث مع البنوك الخاصة    (واللصوصية  

، وسيلجأون إلى البنـادق والـشعارات       "بسلخ الرقاب "وستخلق طبقة واسعة من الناس الذين بدالً من أن يعملوا، سوف يقومون             

  .لثورية ويبدأون في انتزاع آخر دجاجة لدى الفالحينا

. بعد أن قام لينين بانقالبه معلناً أنه ثورة اشتراكية، سوف يبدأ في توجيه التاريخ الروسي إلى طريق خاطئ ومـسدود                   

 وال قوة   وعموماً فليس هناك ال وقت    . ونتيجة لذلك سوف تتخلف روسيا في تطورها لسنوات طويلة، بل وربما لعشرات السنين            

إال أنه إذا أخذنا في االعتبار أهمية هذه الحقيقة ودراية الروس المتدنية جـداً وخاصـة فـي                  . إلثبات ذلك بشكل دقيق وصارم    

لقد قمت أكثر من مرة بتحـذير       . قضايا االشتراكية العلمية، ينبغي لي على أية حال أن أقوم بصياغة بعض المقدمات المنطقية             

. لى مصطلحاتهم وتعبيراتهم وشعاراتهم المضللة، من العجلة وروح المخاطرة في العمليات الثوريـة            البالشفة، وكل من يميل إ    

روسيا ليست جاهزة للثورة االشتراكية، ال بمستوى تطور قوى اإلنتاج، وال بتعداد البروليتاريا، ثقافة              : ولقد أكدت ومازلت أؤكد   

أو " يـسألني أحـد اللينيـين     . "ترعها لينين لن يكون مصيرها إال الفشل      ولذلك فالتجربة االشتراكية التي اخ    . الجماهير ووعيها 

القضاء على األمية، ورفع مستوى ثقافة التشغيلة، وزيادة        . أال يجوز، في ظروف سلطة البروليتاريا     ) : "١٨"(أنصاف اللينينيين "

تخطي القوانين الموضـوعية للتطـور      أوالً، ال يجوز    ! ال، ال يجوز  : وأجيب) ١٩"(عدد العمال بسرعة، وتطور قوى اإلنتاج؟     
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 عنصر اجتماعي يعتمد كلياً على درجة تطور قـوى          –ثانياً، ثقافة الجماهير ووعيها     . االجتماعي ألن ذلك لن يبقى بال عواقب      

، فقد  ، ثالثاً، على الرغم من أن لينين قد أقر عالقات اإلنتاج االشتراكية           ) ٢٠(اإلنتاج، على الرغم طبعاً من وجود عالقة عكسية       

في المجتمع ال توجد تناقضات متعاديـة إال فـي تلـك            . أبقى على قوى اإلنتاج في المؤخرة، وبذلك صنع وضعاً ثورياً عكسياً          

بيد أن عدم توافق مثل هـذه العالقـة         . الحالة التي تكون فيها عالقات اإلنتاج الموجودة متوافقة مع مستوى تطور قوى اإلنتاج            

وفة إلى وقتنا هذا، وهي تناقضات ليست أقل، وإنما باألحرى أكثر مأساوية مما هو موجود فـي                 ينتج تناقضات جديدة غير معر    

رابعاً، السلطة في تلك المرحلة من تاريخ روسيا ال يمكن أن تكون ولن تكون في يـد            . الرأسمالية الموجودة في الوقت الحاضر    

وبالتالي فكل من ولو حتى على دراية     . من الروس % ١ط سوى   م لم يساند لينين بشكل نش     ١٩١٧ففي أكتوبر العام    . البروليتاريا

بتكتيك بالنكي، سيوافق على أن ثورة أكتوبر هي ذلك االنقالب البالنكي الذي، على حد تأكيد إنجلز، يقر بحتمية ديكتاتوريـة                    

، ]e[ أن أكون أعلى من ألكـسندرا      أنا ال أريد  . بيد أن أية ديكتاتورية ال يمكن أن تتوافق مع الحريات المدنية والسياسية           . منفذيه

سـرعان مـا سـتتحول ديكتاتوريـة        : ولكنني على أية حال أؤكد بأن مراحل تطور سلطة البالشفة ستكون على النحو التالي             

البروليتاريا على الطريقة اللينينية إلى ديكتاتورية الحزب الواحد، وديكتاتورية الحزب الواحد إلى ديكتاتورية قائده الذي سيدعم                

فالبالشفة ال يمكنهم إعطـاء الـشعب ال الديمقراطيـة وال           . لطته في البداية بالعنف الطبقي ثم بعد ذلك بالعنف الشامل للدولة          س

ولكن إذا كان األمر على هذا النحو، فالبالشفة ليس لديهم          . لينين يدرك ذلك جيداً   . الحرية، ألنهم إذا فعلوا ذلك سيفقدون السلطة      

ولكن هل من الممكن تطوير قوى اإلنتاج بسرعة وبناء مجتمع          . والترويع، واإلكراه . ف، والخداع طريق آخر سوى طريق العن    

هذا ممكن فقط في ظروف الديمقراطية وعلى أسـاس العمـل           ! عادل عن طريق العنف والخداع والترويع واإلكراه؟ ال، طبعاً        

يدور الحديث إذا كان البالشفة في أقل من ستة أشهر          ولكن عن أية ديمقراطية يمكن أن       . الواعي والحر والذي يتوخى المصلحة    

وعن أي حرية وعمل  . قد أغلقوا قدراً من الصحف والمجالت أكبر مما أغلقته السلطة القيصرية طوال حكم أسرة رامانوف كله               

  ) .٢١(ة، ووضع قضية السخرة وجيوش العمل للمناقش"احتكار الخبز"يتوخى المصلحة يمكن الحديث إذا كان قد تم إقرار 

إن البالشفة بسعيهم إلى التغييرات الجذرية والتعجيل غير المسؤول لألحداث يتطرفون بشكل جامح إلى اليسار، ولكنهم                

من النادر أن   ). ٢٢(بسيرهم في دائرة سياسية مغلقة سوف ينعطفون حتماً إلى أقصى اليمين وسيتحولون إلى قوة رجعية سلبية               

 اآلثار الممكنة المترتبة عليها، ولينين بأعماله هذه قد قام بإلحاق ضرر هائـل بروسـيا،                يقدر الناس تصرفاتهم على ضوء كل     

وإذا كان لينين والسائرون على دربـه       . وأخشى أن يصل حجم هذا الضرر خالل بعض مراحل حكم البالشفة إلى نقطة حرجة             

إن ) . ٢٣( مصير إمبراطورية اإلنكيـين     ينتظرها –سوف يرسخون سلطتهم لفترة طويلة، فسوف يكون مستقبل روسيا محزناً           

وسوف يتضح  . يخربون ليس العالم القديم، بل وطنهم     " مخربي قرطاجنة القساة  "الذين استبدلوا أنفسهم بـ     " المفوضين الشعبيين "

كية ما هو   إلى االشترا " مدخلهم اإلبداعي "الشافية التي يعدون بها ما هي إال مجرد عقاقير سامة، وأن            ) ٢٤"(أدوية موريسون "أن  

 – بلد مثل روسيا     –إن تأكيد لينين بإمكانية انتصار الثورة االشتراكية في بلد واحد           . إال نزع الثقة منها والتشهير بها وتشويهها      

وقد توصل لينين إلى هذا االستنتاج ليس بمحض        . ال يمكن أبداً أن يكون مدخالً إبداعياً إلى الماركسية، وإنما هو انحراف عنها            

  .فقد كان بحاجة ماسة إليه من أجل أن يلهم البالشفة: المصادفة

إن حسبة لينين بأن البروليتاريا الغربية سوف تقوم باستلهام الثورة في روسيا مجرد حسبة خاطئة، فال يمكن أن يحدث                   

  .كانت في زمن ماركسأي شيء جدي في أوروبا، ألن البروليتاريا الغربية تقريباً بعيدة اليوم أيضاً عن الثورة االشتراكية كما 

إن طريق البالشفة، مهما طال أو قصر، سوف يوصـم بتزويـر التـاريخ، والجـرائم، والتـضليل، والديماجوجيـة،                    

واآلن يمكن للشخص المطلع أن يميز كمية اللحظات المثيرة للشك في الفترة القصيرة لوجودهم فـي             . والتصرفات غير الشريفة  

اء أصدقاء لينين إلى بطرسبورج في واحدة من أحرج اللحظات حينما كانت سلطة البالشفة              فعلى سبيل المثال، لماذا ج    . السلطة
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البنوك الخاصة؟ هل من المعقول من أجل أن        " تأميم"؟ لماذا كان لينين في حاجة ماسة إلى         "ك" فريتس بالتين و     –معلقة بشعرة   

د المجلس التأسيسي بقليل؟ لماذا قام لينين بشكل سـريع           قبل انعقا  – حزب االشتراكيين الثوريين     –يختلف مع حلفائه الوحيدين     

ومثير للدهشة بمنح فنلندا االستقالل وسحب الجيش منها؟ من الذي كان من مصلحته اغتيال لينين قبل انعقاد المجلس التأسيسي                   

. ذه إلعطاء إجابات مقنعة   يمكنني مواصلة طرح مثل هذه األسئلة، ولكن بما أنني ال أملك إمكانية في حالتي ه              ) . ٢٥(بعدة أيام 

فكل ما قيل عن البالشفة وتكتيكاتهم وأيديولوجيتهم ومدخلهم إلى عملية نـزع الملكيـة وعـنفهم غيـر                  . فسوف أكف عن ذلك   

ولكن الجلوس  .  قوة الحراب  –فالعنف الذي يعتمد عليه البالشفة هو       ! الفشل الحتمي للبالشفة  :  يجعلني أؤكد بثقة على    –المحدود  

 قرن االكتشافات العظيمة، قرن التنـوير، واألنـسنة،         –القرن العشرون   .  كما هو معروف أمر غير مريح أيضاً       على الحراب 

وثمة فكرة يمكنني التصريح بها هنا، أال وهي أن لينين باعتماده على العنف الـشامل، سـوف                 . سوف يرفض البلشفية ويدينها   

بتصميم شديد، في هذه الحالة سوف تصبح روسيا البلشفية في عزلـة            يخرج منتصراً من الحرب األهلية التي كان يسعى إليها          

ولكن، إن  .  اقتصادية، وستتحول حتماً إلى معسكر حربي حيث سيروعون المواطنين باإلمبريالية ويطعمونهم الوعود            –سياسية  

هار االشتراكية البلـشفية مثـل       عندئذ ستن  –عاجالً أو آجالً، سيأتي الزمن الذي تصبح فيه أفكار لينين الخاطئة واضحة للجميع              

ليحدث ما يحدث، ولكن شارعنا سيكون فيـه        : "إنني أبكي مصير الروس، ولكني مثل تشيرنشيفسكي، أقول       . بيت من الكارتون  

  ) .٢٦!"(عيد

   لماذا تخليت عن النضال إلى جانب البالشفة؟-٤

فالبعض، من الذين ال يعرفونني جيـداً،       . ينإن رفضي النضال إلى جانب البالشفة بعد أحداث أكتوبر أثار حيرة الكثير           

يعتقدون أن قراري هذا نتيجة لعملية التفتيش الخشنة التي تعرض لها منزلي، والتي قام بها البالشفة بعد أيام عدة من انقـالب                      

ن سبباً فـي    لم يرهبني، زد على ذلك أنه لم يك       ) ٢٧(كوكوتو.فالتفتيش الذي قاده، على حد ظني، البحار س       . هذا خطأ . أكتوبر

والبعض اآلخر، من الذين يعرفونني بشكل أفضل، يرون أن ذلك نتيجة التفاقم الحاد             . تدهور صحتي كما كتبت بعض الصحف     

على الرغم من أن صحتي فعالً سرعان ما ساءت مع حلول الخريف حتى أننـي               . ولكن هم أيضاً ليسوا على صواب     . لمرضي

ومع ذلك فلم يكن مرضي ليمنعني لو كنت قد رأيـت هنـاك             .  اإلمساك بالقلم  م غير قادر على   ١٩١٨أصبحت في شهر يناير     

  .ولكنني رفضت النضال لعدة أسباب موضوعية. معنى للنضال فإذا لم تكن هناك قوة على الكتابة، فمن الممكن اإلمالء

ي اللعب مع البروليتاريـا     وجهة نظري المبدئية بالنسبة للحرب، وانتقاد البالشفة وأنصاف اللينينيين، وعدم الرغبة ف           -١

فقد كنت  .  كل ذلك قد فعل فعله ضدي      –الرثة أو حثالة البروليتاريا، ورفض تعميق الثورة، والعالقة المخلصة للحكومة المؤقتة            

، وآخرون ضحوا   ) ٢٨(أرى كل ذلك، ولكنني لم أكن أريد أن أكون مثل، على سبيل المثال، تسيرتيل وتشيخيدزه وأفكسينتيوف               

وبعد أحداث يوليو أخذت تقوى، وبشكل يومي، حـدة الحقـد الطبقـي             .  وتنازلوا للينين من أجل الحفاظ على شهرتهم       بمبادئهم

وقد ظهر كل ذلك على وجـه الخـصوص فـي اجتمـاع         . والشراسة التي ضخها البالشفة إلى جانب الصمم السياسي والعمى        

. والتصنيعيين، كان الجانب األيمن يـصفق واأليـسر يـصمت   ، فعندما كنت أتوجه إلى اليمين، إلى طبقة التجار  ) ٢٩(موسكو

وكانـت  . وعندما كنت أتوجه إلى اليسار، إلى االشتراكيين الديمقراطيين الروس، كان الجانب األيسر يصفق واأليمن يـصمت               

فقد تمت التضحية بـه     . أما الحل الوسط، الذي كان هو الطريق الوحيد إلنقاذ روسيا         . النتيجة أنه لم يفهمني ال أولئك وال هؤالء       

عـدم  : ولكن كانت هناك أسباب موضوعية لـذلك      . وكان البالشفة قبل أي أحد آخر السبب في ذلك        . بسبب الغطرسة السياسية  

وأمية الجماهير، والفقر الحاد واإلجهاد المضني لدى الشعب، والحرب القائمة، وانقسام           !) والبرجوازية أيضاً (نضج البروليتاريا   

ديمقراطيين األوروبيين والروس، وخمول الحكومة المؤقتة وعدم منطقيتها كانا التربة الخصبة التي نمـت فيهـا                االشتراكيين ال 

في مثل هذا الوضع االجتماعي الذي تـشكل بـصورة موضـوعية، كانـت              . سريعاً البذور الفوضوية اللينينية والعداء الطبقي     

  .ىمواصلة النضال إلى جانب البالشفة أمراً ليس له أي معن
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واآلن، عندما وصلت السلطة إلى أيـدي أعـضاء         . لقد وهبت حياتي كلها من أجل النضال في سبيل تحرير العاملة          -٢

السوفييتيات من العمال والفالحين، ال أستطيع النضال إلى جانب من اعتبرتهم، ومازلت أعتبرهم إخواني على الرغم من أنهم،                  

ون خطأ قاتالً، ونتائج هذا الخطأ سوف تكون مأساوية للغاية بالنـسبة للبروليتاريـا      أولئك الذين يخدعهم قادتهم الملتوون، يرتكب     

 تقطع هذا الطريق الشاق الذي رسمه لهـا         – مهما كان ذلك مؤلماً      –ولكن دع البروليتاريا الروسية     . الروسية قبل أي أحد آخر    

  .التاريخ، وتنضج وترتفع إلى مستوى إدراك مهمتها

فإذا فشل البالشفة اآلن، فسوف ينشأ رد فعل عميق وطويـل المـدى،             . خرى منعتني من النضال   هناك أيضاً أفكار أ   -٣

. أما انتصار البروليتاريا، فسوف يضيع هبـاء      . ستكون نتيجة خسارة االشتراكية الديمقراطية الروسية والغربية على حد سواء         

مقبلة، فسوف تخسر روسيا ومواطنيها، ولكن االشـتراكية        ولكن إذا حافظ البالشفة على السلطة ولو حتى في السنوات القليلة ال           

سوف تقوم البرجوازية الغربية المرعوبة من األحداث في روسيا بتقديم تنازالت           : الديمقراطية الدولية لن تحقق سوى المكاسب     

  .طقياً، فسوف أختار الثانيةإنني أتألم من أجل روسيا، ولكن إذا كنت سأختار بين ذلك وبين كوني أممياً من. جدية للطبقة العاملة

   كيف يصمد البالشفة طويالً في السلطة؟-٥

إنه سؤال يهم كل روسي     . يطرحه خصوم البالشفة، والبالشفة أنفسهم    . هذا السؤال يثير في الوقت الحاضر قلق الكثيرين       

 مدلول واحد ألنها تتوقف علـى       واإلجابة عن هذا السؤال ال يمكن أن تكون أبداً فورية أو بسيطة أو ذات             . مهتم بمصير الوطن  

ولذا فسوف أؤسس تنبؤاتي فـي إطـار     .  أمر غير الئق   –التنبؤ  . الكثير من العوامل الموضوعية والذاتية، بل وحتى الصدفوية       

باإلضافة إلى أنني مضطر إلى عمل ذلك على اعتبـار أنـي كنـت              . تلك الحدود التي ال يمكن أن يكون فيها ذلك األمر ممكناً          

زد على ذلك أننـي     . أن المستقبل، وفي أبعد األحوال المستقبل القريب، ال يمكن أن يكون غير واضح أو محدد              : ىومازلت أر 

والذي يرى العالقة الجدلية بـين تعاقـب        . تحدثت أكثر من مرة بأن الشخص الذي فهم الماضي وأحسن التصرف مع الحاضر            

فالظروف التاريخية الموضوعية التي تراكمـت فـي        . راف المستقبل األحداث التاريخية وسببيتها، قادر ببعض الثقة على استش       

 كـل ذلـك   –روسيا إلى هذه اللحظة الراهنة، ومنطق تطور األحداث، وتصرفات البالشفة التي تمليها تكتيكاتهم وأيديولوجيتهم     

رتبة ترتيباً تـصاعدياً    يسمح لي بالتأكيد على أنهم سوف يصطدمون بأربع أزمات على طريق إرساء سلطتهم، وهذه األزمات م               

  .وستكون فترة وجودهم في السلطة مرهونة بأي واحدة منها سيتعثرون. من حيث الصعوبة

إذا لم يتخلص لينين من التحالف مع االشـتراكيين         .  هي أزمة المجاعة   –األزمة األولى، القريبة عديمة الرحمة، القادمة       

ويقفون بشراسة ضد فـرق التمـوين       ) ٣٠(لمثال، مع السيد بوريشكيفيتش   على سبيل ا  (الثوريين الذين يلتزمون بالعنف الطبقي      

حينما يبدأ الفالحون بـدفن القمـح فـي         ) ص. أ –م  ١٩١٨العام  (واألغذية، فسوف يفقد البالشفة السلطة في خريف هذا العام          

ولكـن إذا   . الكاديت والمناشفة وسيأتي إلى السلطة االشتراكيون الثوريون و     . األرض بينما تتهدد البالد مجاعة لم تحدث من قبل        

أزاح البالشفة االشتراكيين الثوريين اليساريين من المؤسسات الحاكمة من أجل أن تتحرر بذلك أياديهم، سيمكنهم اجتياز األزمة                 

إال أن لينين بفهمه ذلك جيداً وإدراكه له، سوف ينتهز أول فرصة النتزاع الثقة من حلفاء األمس وسـحقهم مـع كـل                       . القادمة

فـرفض  . إن حتمية ذلـك ال تتطلـب بـراهين وإثباتـات          . التناقضات التي نشأت وتطورت منذ لحظة حل المجلس التأسيسي        

، وخروجهم من مجلس المفوضين     "سالم برست "االشتراكيين الثوريين اليساريين منذ فترة غير بعيدة التوقيع على معاهدة العار            

 كل ذلك يفصح عن أن أزمة العالقات بينهم وبين البالشفة قـد             – أعلنه لينين    الذي" احتكار الخبز "الشعبيين، وعدم رضاهم عن     

إن قيام البالشفة بتأليب العمال المتخلفين،      . وصلت إلى ذلك الحد الذي سيعقبه انفجار كامل، وهذا األمر مرهون باألشهر المقبلة            

، ضد الفالحين الميسورين    *"انتزاع"ا على راياتهم     كتبو –الدقيق  ) ٣١(ألكسندروفسكي. على حد تعبير البحار أ     –وأولئك الذين   
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ومتوسطي الحال، سوف يصدمون عاماً أو اثنين إلى أن تصبح عدم قدرتهم على إعادة اإلنتاج أمراً واضحاً تمامـاً، وبالـذات                     

  .للعمال أنفسهم

 بإشعال حرب أهلية طويلـة       في حالة إذا ما قاموا     – أزمة االنهيار    –ومع ذلك فهم يستطيعون اجتياز تلك األزمة أيضاً         

. األمد، ثم باستخدام العنف الطبقي غير المحدود وقوانين زمن الحرب، يبدؤون في إبادة كل من ال يتفق معهـم بـشكل فعلـي                  

وسوف تسمح لهم الحرب األهلية بفرض حالة الحرب على جميع أنحاء روسيا وإلقاء تهمة االنهيار علىاألعـداء الخـارجيين                   

فالرجـل  . ناسبة، فبمجرد أن تبدأ الحرب األهلية سوف يحارب جزء كبير من الفالحين في صفوف البالشـفة               وبالم. والطبقيين

. إذا خسر لينين فسوف يكونون مضطرين إلى إعادة األرض إلى أصحابها الـسابقين            : الروسي، مهما كان أمياً، يدرك جيداً أنه      

ي شكل، ولو حتى بتدابير إجبارية، على سبيل المثال تشكيل كتائـب            ولكن بعد كسب الحرب األهلية، ثم إعادة عملية اإلنتاج بأ         

السخرة، سوف يصمد البالشفة في السلطة خمس وعشر سنوات أيضاً طالما لم تتفاقم التناقضات بين الطابع االشتراكي إلنتـاج                   

لى وقت قريب أيـضاً، سـتظل      فروسيا منذ زمن بعيد، وإ    . المعامل والمصانع وبين الطابع الرأسمالي الخاص لإلنتاج الزراعي       

ولكن بعدم إمكانية التحكم    . دولة متخلفة في العالقات الصناعية حيث تشكل المنتجات الزراعية الجزء األكبر من الدخل القومي             

  .في هذا الجزء وتوزيعه والتصرف فيه، سيفقد البالشفة السلطة إن عاجالً أو آجالً

فالفالح في حاجة إلـى األرض،      . ي يتحدث عنه دائماً لينين، أمر غير ممكن       إن اتحاد الطبقة العاملة مع الفالحين، والذ      

. وليست له مصلحة في االشتراكية، إذ إن العملية الزراعية بطبيعتها تجعل الفالح أقرب إلى الرأسمالية منه إلـى االشـتراكية                   

راطية والمساواة السياسية والتبادل العـادي      ومن حيث المبدأ، فهذا االتحاد كان من المقدر له أن يكون ممكناً في ظروف الديمق              

فزعامة البروليتاريا تهين الفالحين عن عمد، وترى أن دورهم مجـرد دور            . للسلع، ولكن ليس أبداً في ظل زعامة البروليتاريا       

  .تلك النظرة إلى الفالحين من جانب البالشفة تعطي األزمة االقتصادية المشار إليها ظالالً سياسية. تابع

م بتقديم تنازالت إلى االشتراكيين الثوريين اليساريين وضعوا بذلك تحت أنفـسهم قنبلـة        ١٩١٧ا قام البالشفة العام     حينم

ومن أجل اجتياز هـذه األزمـة       . جعلوا األرض مشاعاً على الرغم من أن برنامجهم منذ البداية كان يتضمن تأميمها            : موقوتة

البالشفة مضطرون إلى إعالن حرب شاملة على الفالحـين وإبـادة الجـزء              ف – أزمة الطابع السياسي االقتصادي      –األخطر  

وسوف يملي الموقف الدولي والداخلي، وكذلك درجة فصل طبقـات          .  أولئك الذين يستطيعون ويريدون العمل     –األفضل منهم   

  .ه عمل ذلكالفالحين عن بعضها بعضاً والتي ستظهر في تلك الفترة، على البالشفة الشكل الذي يمكن أن يتم في

 األزمـة األيديولوجيـة،     –باجتياز األزمة الثالثة يمكن للبالشفة أن يصمدوا سنوات كثيرة إلى أن تحل األزمة الرابعة               

وألن روسيا لم تعرف أبداً     . ولكن عملية التحلل يمكن أن تمتد لعشرات السنين       . حينما تبدأ السلطة البلشفية في التحلل من داخلها       

هذه الـسلطة يمكـن أن      .  في صب روإذعان   – سلطة البالشفة    –يستوعب الروس السلطة المطلقة التالية      الديمقراطية، فسوف   

  .تكون مدعومة بديماجوجية ذكية وحاذقة وبجهاز متطور للقمع والترصد

ـ                ي تنبؤاتي هذه بطبيعة الحال معرضة للتصحيح من قبل كافة المواقف المحتملة والممكنة في المستقبل، تلك المواقف الت

 وأنـا ال    – الظرف، وعلى سبيل المثال، عندما يتم دحر ألمانيا          –ال يمكن استباقها أو التنبؤ بها، والتي تتعلق بصاحب الجاللة           

إلخ، أنا ال   ... فعلى أية صورة ستكون أوروبا ما بعد الحرب؟ ومن سيخلف لينين في حالة وفاته              –أشك إطالقاً في أنها ستندحر      

 لينين كشخص مرن بشكل تكتيكي وعارف جيد بالماركسية، يمكنه في مراحل معينة إجراء تعـديالت                أستثني أيضاً إمكانية أن   

بيـد أن   . مهمة في اتجاه االبتعاد عن التحوالت االشتراكية المقررة، وهو ما سوف يستدعي عدم رضاء حثالـة البروليتاريـا                 
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ذلـك  .  وهذا ما ال شك فيه     – سوف يفشلون في نهاية األمر       البالشفة بأيديولوجيتهم الموجهة إلى العناصر المنفصلة عن طبقاتها       

فال أحد يمكنه أن يغير مسار تطور التاريخ والشخصية البارزة ال يمكنها إال أن تعجل أو تبطئ من هـذا                    . مسألة وقت ال أكثر   

  ) .٣٢(ولينين سوف يبطئ من حركة التاريخ الروسي، ومن ثم فسوف يدخله بالعالمة نفسها التي دخله بها لجيديمتري. المسار

  حول لينين والقادة اآلخرين الملتوين-٦

أعترف بأنني كنت أشك في إمكانية الكتابة عن لينين، إذ إن كل واحد من أنصاره يمكنه أن يرى في أول سطر سـلبي                       

 تلميذي الذي لم يتعلم مني أي شيء سوى أن يكون خصمي الذي ستكتب عنه المجلدات                –ولكن لينين   ". الم اآلخر انتقام من الع  "

ولذا كان من الممكن أن يبدو األمر من ناحيتي مجرد جبن أو تخاذل إذا ما صـمت عـن الحـديث فـي هـذا                         . في المستقبل 

ومع ذلك من الممكن أن أعتبر أنني قد خنت نفسي          . ضوعياًومن الصعب في مثل تلك الحاالت أن يكون اإلنسان مو         . الموضوع

  .لو تراجعت اآلن عن الحقيقة

فهو متعدد األوجه، ومثل الحرباء يغير لونه وقـت         :  بال شك شخصية بارزة وعظيمة والكتابة عنه أمر صعب         –لينين  

هو قانوني وصدفوي، منطقـي وغيـر       .  فالح –، ومع الفالحين    "عامل" مثقف، ومع العمال،     –هو مع اإلنتلجنسيا    . الضرورة

إلخ وسوف يكون هناك ثمة انحراف من       ... وشبه ماركسي " ماركسي"منطقي، بسيط ومعقد، ثابت على مبادئه ومنحرف عنها،         

إنه يعـرف  . ال، فلينين ليس دوجمائياً  . جانبي لو اتهمته بعدم معرفة الماركسية، وسيكون هناك كذلك خطأ لو قلت إنه دوجمائي             

 – في اتجاه التزييف وبهـدف واحـد         –بإصرار يستحيل على الفهم في اتجاه أحادي        " يطورها"ولكنه، مع األسف،    . ةالماركسي

بهدف إثبات صحة استنتاجاته الخاطئة ففي الماركسية ال يالئمه فقط أنه من الضروري االنتظار إلـى أن تنـضج الظـروف                     

  .الموضوعية من أجل الثورة االشتراكية

يالكتيكي الذي على قناعة تامة من أن الرأسمالية سوف تقوى وتتطور في اتجاه إبراز عيوبها ومثالبها                 نصف الد  –لينين  

ففي إطار عملية تطور قوى اإلنتاج ظهرت ليونة نظام الرق، وخفت حدة اإلقطاع، وبـدأت               . ولكن ذلك خطأ كبير   . وأخطائها

  . والنمو المتواصل للثقافة ووعي كل طبقات المجتمع بذاتهاويمكن إرجاع ذلك إلى الصراع الطبقي. الرأسمالية تلين أيضاً

هو ذكي بشكل غير عادي،     . لينين المغرض الذي يرى هدفه ويسعى نحوه بثبات خارق دون أن يتوقف أمام أي عقبات              

شكل مرضـي،   ، ولكنه مفرط األنانية ب    )ميركانتاليا(ونشيط، ولديه قدرة غير عادية على العمل، وليس متعجرفاً وليس مقتصداً            

 هكذا أفـصح ذات مـرة مكـسيم    -!" مصيره اللعنة–كل ما ال يتوافق مع ما يراه لينين . "وليس لديه أية قدرة على تحمل النقد 

  . عدو محتمل ال يستحق التعامل بأبسط قواعد اللياقة واألدب–كل من ال يتفق معه في شيء ما بالنسبة له ) . ٣٣(جوركي

هو جريء، وحاسم، وال يفقـد      . يقمع إرادة المحيطين به ويخمد فيها غريزتها على البقاء         الزعيم النمطي الذي     –لينين  

وهو في الوقت نفسه ال أخالقي، وقاس، وال مبدئي، ومغـامر           . أبداً رباطة جأشه، وصلب، وحذر، ومرن في أساليبه التكتيكية        

وته ال تنبع من الأخالقيته الشخصية وقسوته، وإنمـا         بيد أنه من الضروري طبعاً االعتراف بأن ال أخالقية لينين وقس          . بطبيعته

 هما المخرج الخاص من شذوذه وتفرده عن طريـق إخـضاع            –إن ال أخالقية لينين وقسوته      . من جراء قناعته بأنه على حق     

اني إلى  فلينين قادر على إهالك نصف الروس من أجل أن يسوق النصف الث           . األخالقيات والمبادئ اإلنسانية لألهداف السياسية    

وهو من أجل الوصول إلى أهدافه يمكنه أن يفعل أي شيء حتى التحالف مع الشيطان إذا كان ذلك                  . المستقبل االشتراكي السعيد  

، ولكنه كان يـضيف أن مثـل هـذه          ) ٣٤"(سأتحالف ولو مع الشيطان، بل وحتى مع جدته       ]: "f[ضروياً ولقد قال الراحل بيبل    
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بيد أن تحالف لينين مع الشيطان سوف       . ا استطاع أن يسرج الشيطان أو جدته، وليس العكس        الصفقة ممكنة فقط في حالة إذا م      

  ) .٣٥(ينتهي بأن ينقض عليه الشيطان مثلما حدث في يوم ما عندما انقضت الساحرة على خوما

رة ال تخطئها   ولكن مع األسف، فأعمال لينين وتصرفاته اآلنية تؤكد ذلك بصو         .  أمر قذر  –هناك رأي شائع بأن السياسة      

واإلنسان الذي يتولى السلطة أو السياسي صاحب النفوذ يجـب أن يلتـزم فـي               .  جريمة –فالسياسة من دون أخالقيات     . العين

تصرفاته وأعماله بالمبادئ األخالقية اإلنسانية العاملة قبل أي شيء آخر، ألن القـوانين الالمبدئيـة والنـداءات الالأخالقيـة                   

  .ولكن لينين ال يفهم ذلك، وال يريد أن يفهم. عود بمأساة على الدولة والشعبوالشعارات يمكنها أن ت

. إن لينين يقوم بذكاء ومهارة بمعالجة اقتباسات ماركس وإنجلز معطياً إياها في كثير من األحيان تفسيرات مغايرة تماماً                 

 يستوعب إال أمراً واحداً فقط فهـو يمكنـه          ولكن على ضوء مؤلفاتي حول الشخصية الفردية والجماهير في التاريخ، فلينين لم           

لينين مثال الشخص الذي حينما يعترف بحرية اإلرادة، يرى تصرفاته          . التاريخ أن يفعل معه كل ما يريد      " استدعاها"كشخصية  

، فهو  "رهالمصير قد اختا  "فهو مثقف بشكل كاف بحيث ال يعتبر نفسه نابليون، أما أن            . مزينة تماماً في اللون الناصع للضرورة     

ومن وجهة نظر قوانين التطور االجتماعي والضرورة التاريخية، فقد كان لينين ضرورياً فقط حتى              . بال شك ما يؤمن به لينين     

وبعد ثورة فبراير التي تجاسـرت علـى القيـصرية وأزالـت            .  هو في هذا اإلطار كان يعتبر أمراً طبيعياً        –م  ١٩١٧فبراير  

ولكن الكارثة تتلخص في أن الجماهير لـم        . قات اإلنتاج، سقطت الحاجة التاريخية إلى لينين      التناقضات بين قوى اإلنتاج وعال    

إال أن أنصاف . فلقد حصلت الجماهير على حريات سياسية أكبر مما في أوروبا الغربية  . تكن تعرف ذلك، وال تعرفه حتى اآلن      

ولو كانت الحكومة المؤقتة قـد      . وا هم أنفسهم ذلك   الجوعى والفقراء، مع ذلك، مضطرون إلى مواصلة الحرب دون أن يالحظ          

م، وحلت قضية األرض بال إبطاء، لما ظلت لدى لينين أية فرصة للقيام بالثورة االشتراكية،        ١٩١٧أنهت الحرب في ربيع العام      

لينين في الوقت   وهذا هو السبب في أن انقالب أكتوبر ووجود         . ولكان اسمه قد شطب تماماً من صفوف الذين يستدعيهم التاريخ         

  .الحاضر أمر غير شرعي، وإنما مصادفة قاتلة

فهي ليست مدعومة باألسلوب الرفيع، وال      :  منظر، ولكن أعماله بالنسبة لالشتراكي المثقف غير مثيرة لالهتمام         –لينين  

باتها البسيطة وجـرأة اإلقنـاع      بالمنطق، وال بالفكر العميق، ولكنها بال شك تترك انطباعاً قوياً لدى اإلنسان قليل التعليم بتركي              

  .والثقة بصحتها وشعاراتها المثيرة والجذابة

 الخطيب الجديد والمجادل المتمكن الذي يستخدم جميع الوسائل من أجل إرباك منتقديه وخصومه وإجبارهم على                –لينين  

لى تملـق الجمهـور وإثـارة       ورغم سوء النطق لديه إال أنه قادر على طرح أفكاره بوضوح، وع           . الصمت، بل وحتى إهانتهم   

وإلى جوار ذلك، فهو قادر بشكل مدهش وسريع على تكييف حديثه بحيث يتناسـب             . اهتمامه، بل وحتى على تنويمه مغناطيسياً     

  .مع مستوى المستمع متناسياً أن النضال من أجل قضية عادلة ال يعني تملق الجمهور والنزول إلى مستواه

إنه في  .  هذه في عقيدته السياسية    –!"  فهو ضدنا  –من ليس معنا    ". "الوسط الذهبي "رف   ذلك اإلنسان الذي ال يع     –لينين  

سعيه للقضاء على خصمه ينزل إلى مستوى اإلهانات الشخصية، ويصل إلى حد التجريح الخشن، ليس فقط فـي المناقـشات                    

د كان العبقري بوشكين يعيـد الكتابـة        ولق. بسرعة غير مسموح بها   " يخبزها"وإنما أيضاً في صفحات األعمال المطبوعة التي        

أما لينين فلم يكن . وكان ليف تولستوي العظيم يقوم بتصحيح رواياته أكثر من مرة     . على ورق أبيض بما في ذلك حتى الرسائل       

  .يتقيد إال ببعض التعديالت الطفيفة
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. التي يعترف بها كل إنسان متحـضر       الذي يرفض، أو يفسر بمفهوم سلبي، العديد من المفاهيم اإلنسانية العامة             –لينين  

 ما هـي    – هي منظومة إيجابية لوجهات النظر، ولكنها بالنسبة للينين          –فالليبرالية، على سبيل المثال، بالنسبة ألي إنسان متعلم         

حـال   هي، وإن كانت ناقصة، فهي علـى كـل           –الديمقراطية البرجوازية بالنسبة ألي إنسان متعلم       ". دناءة ليبرالية "إال مجرد   

على الرغم مـن أن  " ديمقراطية بروليتارية" هو –، بينما العنف الطبقي غير المحدود     "نفاق "–ولكنها بالنسبة للينين    . ديمقراطية

 من حيث المبدأ ال يمكن أبداً أن تكون برجوازية أو بروليتارية، ألننا إذا أخذنا البرجوازيـة                 – أي سلطة الشعب     –الديمقراطية  

  . ستكون مجرد جزء صغير من الشعب–على حدة والبروليتاريا كل 

إن تولستوي صاحب المبادئ اإلنسانية األعظم والذي كان يرى أن العظمة الحقيقية غير ممكنة من دون الحب والخيـر                   

اطة، فهل هو على حق؟ إن نابليون أيضاً لم يكن يتميز ال بالحب وال بالخير وال بالبس               . والبساطة، لما اعترف أبداً بعظمة لينين     

إذن . ولقد عرف التاريخ شعراء عظماء، وموسيقيين عظماء، وعرف أيضاً مجرمين عظماء    . ولكنه بال شك كان محارباً عظيماً     

ولكن إذا كان األخير قد قطع رؤوس عدة مئات من األبرياء، فلينين قطع             .  هو روبسبير القرن العشرين    –فمن هو لينين؟ لينين     

يحضرني واحد من اللقاءات األولى مع لينين والذي تم، على ما أعتقـد فـي صـيف العـام                   في هذا اإلطار    . رؤوس الماليين 

فقلت مازحاً إنها انهارت    . ، وكان الحديث يدور حول أسباب سقوط ديكتاتورية اليعقوبيين        Landoltم في مقهى الندولت     ١٨٩٥

لقد سقطت الجمهورية اليعقوبيـة     : " في جدية تامة   رفع لينين حاجبيه قال   . ألن المقصلة كثيراً ما قطعت رؤوساً أكثر من الالزم        

عندئذ ابتسمنا فقـط    !" إن الثورة يجب أن تكون قادرة على حماية نفسها        . ألن المقصلة نادراً ما قطعت رؤوساً أكثر من الالزم        

بيـد أن  . لتطـرف الـسيد أوليـانوف   ) ٣٧(لونجيه. ، وجول جيد، وعلى ما أعتقد أيضاً ش) ٣٦(الفارج.حضر هذا اللقاء ب   (

المستقبل أثبت أن ذلك لم يكن مظهراً من مظاهر الشباب والحماسة، وإنما كان انعكاساً لوجهات نظره التكتيكية التي كـان قـد             

فالثورة التي قام بها سوف     : إن مصير روبسبير معروف جيداً، ولن يكون مصير لينين أفضل منه          . صاغها بدقة إلى هذا الوقت    

. ومع ذلك فأنا ال أتمنى له مـصير روبـسبير       . ، وستأكل ليس فقط أبناءها، وإنما أيضاً آباءها       ]g[تكون أشرس من ثور مينوس    

  .فليحيا فالديمير إيلتش إلى ذلك الوقت الذي سيفهم فيه بوضوح عدم صحة تكتيكاته

ـ    "يهـوذا : "الشخصية الثانية بعد لينين، من حيث القدرات والترتيب في حزب البالشفة، هو تروتسكي             ولي ، أدنـأ وص

فقـد  .  هكذا وصفه لينين، وكان فعالً على حق       –" الخبيث النذل، األسوأ من كل االنشقاقيين اآلخرين      "،  "وأخس نفعي وانشقاقي  ،

 –" هناك لمعان شديد وضجيج كثير في عبارات تروتسكي، ولكنها ال تنطوي علـى أي مـضمون               : "كتب لينين في أحد أعماله    

 أكثـر بـساطة     – أسلوب الصحافي النشط ذي اللسان الزلق        –فأسلوب تروتسكي   . ى حق وفي هذا التقويم يكون لينين أيضاً عل      

وقد كان  . تروتسكي شخص متعجرف للغاية، وأناني، وال مبدئي، ودوجمائي حتى أظافره         . وسطحية من أن يكون عميقاً معبراً     

في قرارة نفـسه اشـتراكياً   "د كان، وسيظل وفي الواقع، فق". بلشفياً" صار –، ولكنه اآلن "خارج االنشقاق"و" منشفي"تروتسكي  

ولكنه مع ذلك ال يتراجع أبداً عن محاوالته في أن يصبح           . إنه على الدوام موجود حيث يوجد المتقدمون والرابحون       ". ديمقراطياً

ع إليـه   ولذلك فمن الممتع االسـتما    .  خطيب رائع، ولكن أساليبه نمطية ومتشابهة، مجرد قوالب        –تروتسكي  . الشخصية األولى 

ولكن في حالة الفشل يمكنه     . إنه يمتلك طابعاً متفجراً، وفي حالة النجاح يمكنه أن يفعل الكثير في وقت قصير             . مرة واحدة فقط  

وإذا اتضح أن الثورة اللينينية محكوم عليها بالفشل، فسوف يكـون           . أن يصاب بالالمباالة، بل وحتى باالرتباك والحيرة والتردد       

ولينين نفـسه   . ولكن إذا اتضح أنها ستنجح، فسوف يفعل كل ما بوسعه من أجل إزاحة لينين             .  البالشفة أول من يغادر صفوف   

. يعرف هذا، ومع ذلك فهما معاً في معسكر واحد، ألن لينين بحاجة إلى ديماجوجية تروتسكي وأفكاره حول الثورة المـستمرة                   

 لم يكن أبداً ليوافـق      – زعيم البالشفة    –إن لينين   .  تحت رايته  باإلضافة إلى أنه أستاذ ماهر بقدرته على تجميع كل من يرغب          

. أما بالنسبة لتروتسكي فأهم شيء لديه هو أن يكون زعيماً، وال يهم زعيم أي حزب              . على أن يكون زعيم أية مجموعة أخرى      

  ) .٣٨(ولعل هذا األمر سيكون السبب في حتمية الصدام بين لينين وتروتسكي في المستقبل
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وهو . كامينيف يعرف الماركسية، ولكنه ليس منظراً     .  تروتسكي يمكن وضع كامينيف ثم زينوفيف وبوخارين       إلى جانب 

 منشفي متردد بين المناشفة والبالشفة، وال يمتلك اإلرادة الضرورية ألداء دور الشخصية السياسية              –من حيث أفكاره ومعتقداته     

 فهـو   –أما زينوفيف   . على الرغم من أنه ال يتفق معهم في الكثير من األمور          لهذا السبب تحديداً يسير وراء البالشفة       . المؤثرة

وعلى الرغم من شكه الدائم فسوف يظل في صفوف البالشفة ما لم تتوافر اإلمكانية على            . بلشفي من دون اقتناع نهائي أو قاطع      

لقوية، ولكنه من أجـل أن يقـوي وضـعه          زينوفيف، مثل كامينيف، ال يمتلك الشخصية ا      . االنتقال إلى معسكر آخر بامتيازات    

 بلشفي مبدئي وراسخ العقيدة، وليس مفتقداً للمنطـق والـرأي الخـاص             –بوخارين  . الشخصي، قادر على تنفيذ أي أمر للينين      

ومن الممكـن أن يـصبح بوخـارين        . لم يتفق في كثير من األحيان مع آراء لينين بشأن الكثير من القضايا            . وإمكانات المنظر 

ولكن ليس من المستبعد، وفي أثناء حياة لينـين         .  هو الشخصية القيادية لديكتاتورية البروليتارية     – في حالة وفاة لينين      – بالذات

أيضاً، أن تقوم القافلة الثانية من البالشفة بالتخلص من بوخارين والشخصيات األخرى المذكورة مثلما فعل الجيرونـديون فـي              

  .ترض عليه لينين أبداًزمنهم وهذا هو األمر الذي لن يع

  حول الدولة واالشتراكية ومستقبل روسيا-٧

وأتفق أيـضاً فـي أن مـاركس        . يمكن تفسيرها بمفهوم ضيق وواسع    " الدولة"في أن كلمة    ] h[إنني أتفق مع فانديرفيلد   

ـ  . وإنجلز قد أسهما في تفسير هذه الكلمة في إطار المفهوم الضيق عندما تحدثا عن تالشي الدولة                ن غيـر الممكـن أن    ولكن م

ولكـن الدولـة    . فالحديث عن الدولة بالمعنى الواسع للكلمة كان من األمور السابقة ألوانها في زمنهمـا             : ندينهما في هذا األمر   

ووظيفة الدولة كمعبر عن المصالح المدنية العامة، وكمنظم عام،         . مازالت إلى وقتنا الحاضر هي أداة سيطرة طبقة على أخرى         

أما الدولة كنتيجة لعداء التناقـضات الطبقيـة، وكجهـاز    . حها بشكل واضح إال في السنوات العشر األخيرة فقط        لم ترتسم مالم  

ولكـن  . وسيأتي زمن تتالشى فيه الطبقات وتنمحي الحـدود       . للهيبة السياسية، وكأداة لقهر طبقة ألخرى، سوف يبطل مفعولها        

زد على ذلك أن دورهـا سـوف        .  سوف تبقى  –ألرضية في المستقبل     مواطنو الكرة ا   –الدولة كشكل من أشكال تنظيم الشعب       

التضخم الـسكاني علـى األرض، اسـتنزاف المـوارد          : يتنامى باستمرار كنتيجة لتنامي القضايا والمشاكل العالمية أو الكونية        

و، الصراع مع الكوارث    األرضية، ندرة الطاقة، الحفاظ على الغابات واألراضي المزروعة، تلوث الكرة األرضية والمياه والج            

  .إلخ... الطبيعية

أي . بالقدر الذي ستتالشى به الدولة بالمفهوم الضيق، سوف يلعب العلماء الدور األكبر في توجيه هذه الدولة وإدارتهـا                 

 اآلن  أمـا . ولكن كل ذلك سيكون في المـستقبل      ". للنفوذ العلمي "أن البناء السياسي الفوقي سوف يتحول تدريجياً إلى بناء فوقي           

فمن الضروري السعي في اتجاه أن يعكس البناء السياسي الفوقي مصالح الشغيلة وهو ما ال يمكن تحقيقه بالكامل إال في ظـل                      

وينبغي أن نتذكر في أثناء ذلـك       . وبالتالي فالثورة االشتراكية بهذا المفهوم هي الهدف الذي تسعى إليه البروليتاريا          . االشتراكية

احدة قادت في نهاية المطاف إلى تغيرات راسخة ومتطورة على شكل طفرات في العالقات االجتماعيـة     عدم وجود ولو ثورة و    

باللغة اإلنجليزية  " المانيفستو"في هذا اإلطار تعتبر مقدمة إنجلز لطبعة        . واإلنتاجية، وكل ما في األمر أنها سّرعت من تطورها        

المهم أيضاً هـو أن     . مميز لعمليات التدرج الطبيعي للتطور االجتماعي     م في غاية األهمية، حيث شدد على الدور ال        ١٨٨٨العام  

يا شغيلة العـالم،    "هذه الطبعة التي تمت ترجمتها من اللغة األلمانية إلى اإلنجليزية تحت إشراف إنجلز المباشر، انتهت بشعار                 

  .) ٣٩"(يا عمال العالم، اتحدوا"وهو الشعار الذي يتساوى أبداً مع شعار !" اتحدوا

زد . إن الثورة االشتراكية المنوط بها القضاء على االستغالل والطبقية، لن تفعل ال هذا وال ذاك في المرحلـة األولـى                   

إن أي شخص يعرف قوانين نفي النفي يمكنـه         . على ذلك أن الثورة االشتراكية السابقة ألوانها تنطوي على آثار سلبية خطيرة           

ي الفوقي يتغير بصورة دورية ومن شكل إلى شكل، فأحيانـاً يقـوى، وأحيانـاً أخـرى                 بسهولة استنتاج أن دور البناء السياس     
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والجميع يعترف أن دور البناء السياسي الفوقي في ظل االشتراكية يجب أن يتزايد نظراً ألن الدولة ستأخذ على عاتقها                   . يضعف

 يكون اليناء السياسي الفوقي في ظل االشـتراكية،         إلخ، وبهذا المفهوم  ... التخطيط والرقابة والتوزيع  : وظائف تنظيمية إضافية  

. والذي ينفي البناء السياسي الفوقي الرأسمالي، أكثر قرباً إلى البناء الفوقي لإلقطاع االستبدادي منه إلى البناء الفوقي للرأسمالية                 

 –ل االشـتراكية اللينينيـة       وهي لن تكون موجودة كما أشرنا في ظ        –هذا األمر يهدد بالخطر في ظل عدم وجود الديمقراطية          

 سواء كان إنساناً أم     –ويمكن أن تتحول الدولة إلى إقطاعي أكثر شراسة وفظاعة من الحاكم األوحد المستبد، نظراً ألن األخير                 

إنني على يقين من أن الدولة االشتراكية اللينينية سوف تكون بالضبط ذلـك اإلقطـاعي،               .  هو آلة قاسية وبال شخصية     –دولة  

 في السنوات العشر األولى، هذا طبعاً إذا استطاع البالشفة التغلب على األزمات الثالث األولى التـي تحـدثت عنهـا                     وخاصة

  .أعاله

بعد قمع مقاومة البرجوازية، وهو األمر الذي يمكن أن يتحقق بسهولة ومن دون عنف إذا كانـت البروليتاريـا تـشكل          

اريا مساواة جميع الطبقات في الحقوق، والوصول إلى سيادة القـانون والعدالـة             أغلبية السكان، يجب على ديكتاتورية البروليت     

ولذلك يجب على الدولة االشتراكية قبل كـل شـيء تـأمين            .  فهذا أمر يتعلق بالمستقبل البعيد     –أما تالشي الطبقات    . وتحقيقها

رف أبداً الديمقراطية، والتي يسود فيها الفقـر        ولكن في روسيا المتخلفة التي لم تع      . السالم الطبقي والدفاع عن مصالح الشغيلة     

  .والجهل واألمية، لن يتمكن البالشفة من تأمين ال هذا وال ذاك

إن التغييرات الثورية للتكوين االجتماعي في روسيا أمر غير ممكن إال في ظل التغيير الثوري لثقافة جميـع طبقـات                    

: بيد أن ذلك قد أصبح من المـستحيالت       . ى اإلنتاج بصورة سريعة   في ظل هذا الظرف فقط يمكن تطوير قو       . المجتمع ووعيها 

وفي حالة إذا ما قام البالشفة بتعبئة اإلنتلجنسيا، يمكنهم بالطبع          . ألن ثقافة الشعب ووعيه هما وظيفة قوى اإلنتاج وليس العكس         

ثانياً، أن يتعلم   . هم سوف يصبحون مثقفين    فهذا يعني أن   –ولكن، وهذا أوالً، أن يتعلم الناس القراءة        . التخلص من األمية سريعاً   

  ) .٤٠(الناس القراءة، فأول ما سيفهمونه هو ماهية ديكتاتور البروليتاريا على الطريقة اللينينية

سوف يتحدد مستقبل روسيا بالفترة التي سيقضيها البالشفة في السلطة، وإن عاجالً أو آجالً سوف تعود إلـى الطريـق                    

  .لما طال وجود الديكتاتورية البلشفية، أصبحت هذه العودة أكثر صعوبةولكن ك. الطبيعي للتطور

المجتمع االشتراكي في مفهوم ماركس وإنجلز ليس مجرد أمر يمكن إنجازه في قرن واحد حتى في الدول الغربية، فما                   

لحريات والحقـوق الـسياسية،     ولذلك ففي المرحلة التاريخية اآلنية في روسيا يجب تنمية قوى اإلنتاج وتوسيع ا            . بالنا بروسيا 

ومن الـضروري   . وتشكيل التقاليد الديمقراطية، ورفع ثقافة المواطنين، ونشر عناصر معينة من المبادئ االشتراكية وترسيخها            

إجراء تغييرات تدريجية لمؤسسات الدولة على أن تكون مصحوبة بتأثير دعائي سياسي اقتصادي على جميع طبقات المجتمـع                  

إن الدولـة ال يمكـن أن تكـون         . مواطنين الروس وجعل المجتمع الروسي ديمقراطياً ومؤمناً بالمبادئ اإلنسانية        بهدف إثراء ال  

وال حتـى   . والعظمة الحقيقية للدولة ال تتحدد بمساحتها     !  ثراء الدولة  –ففي ثراء المواطنين    ! عظيمة ما دام مواطنوها معدمين    

وطالما سيظل المواطنون معدمين، وما دامـت الديمقراطيـة         . وى معيشة المواطنين  بتاريخها، وإنما بالتقاليد الديمقراطية ومست    

  .ستبقى غير موجودة، فلن تأمن الدولة الهزات االجتماعية، بل وحتى االنهيار والسقوط

ولذا فمن أجل التقدم السريع، يجب تطوير خطـوط الـسكك الحديديـة             .  دولة ضخمة تمتد آالف الكيلومترات     –روسيا  

وإذا !" ليس هناك داع لتشييد القالع، ولكن عّبدوا السكك الحديدية        ) : "٤١(وقد قال ولكته  . لنقل البحري في البالد كلها    وخطوط ا 

بل ومن الممكن أن تكون     . كانت طرق السكك الحديدية مهمة بالنسبة أللمانيا، فهي أمر ضروري وال غنى عنه بالنسبة لروسيا              
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من الـضروري   .  في المستقبل، ولذا يجب توجيه اهتمام خاص إلى تلك المجاالت التقنية           السيارات والطائرات ذات أهمية بالغة    

  .فمن دون االعتماد على الكهرباء لن يمكن رفع إنتاجية العمل. تطوير وسائل االتصال، ووصول الكهرباء إلى كل مكان

على تصورات حديثة حول الديمقراطيـة      روسيا بحاجة ماسة إلى أيديولوجيا تقدمية قائمة على أفضل التقاليد القومية، و           

ألن األيديولوجيا  . ولن يضمن لروسيا الثبات الرسوخ والتطوير الطبيعي لالقتصاد سوى هذه األيديولوجيا          . والعدالة االجتماعية 

ون بمقدورهم إال    إال القادة المشوهين القذرين الذين بارتكازهم على األيديولوجيا الدوجمائية، لن يك           – ولن تلد    –التضليلية ال تلد    

وفي النهاية، فروسيا في حاجة إلى سلطة مركزية وسلطات محلية          . عرقلة قوى اإلنتاج، وإعاقة تكوين مجتمع حضاري مزدهر       

  .قوية تعمل في إطار دستور مرسوم الحدود بصورة دقيقة

يجب عمل كل شـيء     . لمطلق هي العذاب الحي لمئات السنين من الحكم الفردي ا         –الحالة اآلنية للقرية الروسية     > ...<

يجب أن يكون في كل     . من أجل تعديل أوضاع القرية الروسية، ومن أجل أن تختفي الجدران األربعة المائلة تحت أسقف القش               

هذا األمر، بطبيعة   . قرية مدرسة، ومكتب بريد، وتلغراف، وهاتف، وفرع بنكي، ومؤسسة اجتماعية، ومراكز تجارية وإدارية            

ومع ذلك فهو أمر يمكن تحقيقه إذا التفتت الدولة إلى القرية، وإذا حصل الفالحـون علـى                 .  عشرات السنين  الحال، يحتاج إلى  

 كوسيلة إنتاج تمتلك قيمة مهمة وبالتالي ال يمكن أن تكون أداة للمضاربة كما أن               – وهو األمر الذي ال يجب نسيانه        –األرض  

 هو الـشكل الوحيـد الـصالح        –المدفوع بالنسبة لمواطني الدول األخرى       المجاني بالنسبة للروس، و    –االستئجار طويل األمد    

  .الستغالل األراضي خالل عشرات السنين المقبلة

فإذا كان حراً ومراعياً للمصلحة، سوف يتمكن الروس من التغلـب بـصورة             . العمل هو مصدر جميع الثروات    > ...<

ة الثورة االشتراكية، والتحوالت االشتراكية التي مـن الممكـن أن           وفقط بعد ذلك يمكن مناقشة مسأل     . سريعة على تخلف البالد   

  .أحدد ثالث مراحل من أجل الوصول إليها

فقد وضعت أعاله إمكانية تحقيق     : من الممكن أن يبدو للقارئ الواعي أن أفكاري وآرائي تنطوي على بعض التناقضات            

ولكن من الذي قال إن التحوالت االشتراكية ممكنـة         . االشتراكيةديكتاتورية البروليتاريا موضع الشك، واآلن أناقش التحوالت        

فقط في ظل ديكتاتورية البروليتاريا؟ فبتطوير المجتمع وارتفاع مستوى معيشة الجماهير وثقافتهـا ووعيهـا يمكـن أن تـتم                    

ل إلى االشتراكية في مرحلـة      وسيكون االنتقا . التحوالت االشتراكية تدريجياً، وليس فقط بإرادة السلطة، بل ورغماً عنها أيضاً          

وإذا كان التاريخ سيختار روسيا أوالً من أجل تعبيـد الطريـق   . معينة من مراحل تطور قوى اإلنتاج أمراً طبيعياً وال مفّر منه          

  .إلى االشتراكية، فينبغي أن يتم ذلك بالتدريج وعلى مراحل

 يجب فقط مصادرة، وبـصورة تدرجيـة، البنـوك          في تلك المرحلة  .  االشتراكية المبكرة  –) ٣٠-٢٥(المرحلة األولى   

، والمؤسـسات   )إذا كانت ستظل باقية إلى ذلك الوقت      (والمصانع والمعامل الضخمة، والمواصالت، وأراضي وأمالك الكنيسة        

وأن تكون إجراءات نزع الملكية على أساس الشراء الجزئي، أو اإليجاز مدى الحيـاة، أو تعيـين معـاش                   . التجارية الضخمة 

واإلبقاء على المصانع الصغيرة والمتوسطة في أيدي القطاع الخاص، ذلـك           . عدي، أو الحق في الحصول على أرباح معينة       تقا

وعلى أساس البنوك التي صودرت يمكن تأسيس بنك وطني         . إلى جانب البنوك والمعامل والمؤسسات التجارية ومجال الخدمات       

 أساس المؤسسات التي صودرت يجب إنشاء قطاع حكومي يكون هدفـه            وعلى. يراقب حركة أموال ونشاطات البنوك الخاصة     

ومن أجل زيادة اهتمام العمال وجذبهم يجب توزيع أسهم المؤسسات          . التدرب على االقتصاد والتجارة وتأمين العدالة االجتماعية      

ق في الحصول علـى أربـاح،       بشكل جزئي بينهم على أن تكون األسهم غير خاضعة لعملية إعادة البيع، وأن تمنح العامل الح               
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ويجب منح الفالحين جزءاً من األراضي المصادرة على أسس عادلة ارتكازاً إلى الظـروف المحليـة،                . ولكن ليس حق التملك   

  .وإقامة مزارع نموذجية حكومية ضخمة على الجزء المتبقي

 وال يجـب أن تخـضع       .يجب أن تكون الضرائب على المداخيل تصاعدية، ولكن ال يجب أن تخنق رجـل األعمـال               

وبطبيعة الحال، ففي هذه المرحلة يجب      . المداخيل المستخدمة في توسيع اإلنتاج وبناء الطرق واألغراض العامة إلى الضرائب          

. بشتى الطرق تشجيع تدفق رأس المال األجنبي مع فرض الرقابة الصارمة على خروجه، وتوسيع التصدير ومراقبة االستيراد                

  .ة الجمركية على تحفيز المنتج الروسي، وعلى رفع جودة السلع الوطنيةويجب أن تعمل السياس

في هذه المرحلـة يجـب   .  هو زيادة إنتاجية العمل، ورفع مستوى معيشة المواطنين الروس   –إن هدف المرحلة األولى     

 قد انتهت عندما تتساوى     ويمكن اعتبار المرحلة األولى   . الدولة، ورجل األعمال، والعامل   : االنطالق من االعتراف بثالث قوى    

ويصل مستوى معيشة المواطن الروسي إلى      . إنتاجية العمل في القطاع الحكومي مع إنتاجية العمل في أفضل المصانع الخاصة           

  .مستوى المعيشة في أوروبا الغربية

لمعامل المتوسطة،  حيث يتم انتزاع ملكية البنوك والمصانع وا      .  مرحلة االشتراكية الناضجة   –) ٣٠-٢٥(المرحلة الثانية   

.. وعلى سبيل المثال، يصبح مالك البنك مديره، وصاحب المصنع مـديره          . وتجارة الجملة، ولكن مرة أخرى على أسس عادلة       

وتنتقل الزراعة وتجـارة    . ال يستثنى من ذلك عمليات الشراء الجزئي أو اإليجار مدى الحياة أو تعيين معاشات تقاعدية              . وهكذا

في هذه المرحلة   . وسوف يدخل القطاع الحكومي إلى طور نموه التالي       . ات إلى العمل على أسس جماعية     التجزئة ومجال الخدم  

وتنتهي المرحلـة الثانيـة   . يبقى الحال كما هو عليه بالنسبة لتشجيع تدفق رأس المال األجنبي بينما تخفف الرقابة على خروجه             

نتاجية العمل في أفضل مصانع الدول الغربيـة، ويتفـوق مـستوى            عندما تتفوق إنتاجية العمل في المؤسسات الحكومية على إ        

 هو جعل االشتراكية جاذبـة الهتمـام        –وهذه المرحلة   . معيشة المواطن الروسي على مستوى معيشة مواطن الدول الرأسمالية        

  .ماًومن الممكن في هذه المرحلة أن تنتصر الثورة االشتراكية السلمية في الدول األكثر تقد. جميع الشعوب

يتم فيها نزع ما تبقى من الملكيات الخاصة، وتصبح الوسيلة االشتراكية لإلنتاج هـي              ).  سنة ١٠٠-٥٠(المرحلة الثالثة   

سيتالشى االستغالل تماماً، وتنمحي الفوارق بين العمل العضلي والذهني، وبين المدينة والقرية، وستتالشى الطبقـات               . السائدة

وامتالك األوراق المالية للدول األخرى، وإجراء تقـارب        . ي تشجيع خروج رأس المال األجنبي     في هذه المرحلة ينبغ   . تدريجياً

. اقتصادي مع الدول األخرى بانتشار وتدفق متبادل لرؤوس األموال، وسيحل التشجيع والتحفيز األخالقي محل مثيـل المـادي           

قوى إنتاج كافية من أجل إعالن الشيوعية التـي ال   مساواة مستوى معيشة مواطني جميع الدول، وإنشاء      –وهدف هذه المرحلة    

. زد على ذلك أن الشيوعية لن تكون خالية من التناقـضات االجتماعيـة            . يمكن أن تكون طبعاً آخر أطوار التطور االجتماعي       

فـي ظـل    بيـد أن التناقـضات      . والتفكير على نحو آخر يعني رفض الديالكتيك الهيجلي لذلك الموت األبدي أو البعث األبدي             

الشيوعية ستكون خالية من األسس الطبقية والمادية، وستكون وليدة التناقضات األخالقية والقيمية والفكريـة بـين الشخـصية                  

  .الفردية والمجتمع

فمهمـا  .  الحقيقة النهائية  – طبعاً   –لقد عرضت بإيجاز تصوراتي حول مراحل التحوالت االشتراكية من دون أن أدعي             

إن اكتشافات العلم القادمة يمكنها أن تقلـب        . ، ومهما امتلك من ديالكتيك، من الممكن أن يخطئ في تنبؤاته          كان اإلنسان عبقرياً  

روسيا بحاجة إلى توحيد القوى     : أما اآلن فيمكن قول اآلتي بكل ثقة      . هو مشكالت الغد   –جميع التصورات اآلنية، ولكن كل ذلك       

سهامات في جميع مجاالت اإلنتاج، والمبادرة الخاصـة، والهمـة الرأسـمالية،            السياسية، والكثير من التكوينات والهياكل واإل     
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والمنافسة التي من دونها لن تكون هناك أية جهود لرفع الجودة أو التقدم التقني، وبناء سياسي فوقي عادل، وإشاعة الديمقراطية                    

 دولة متعددة الديانات، وهو األمر الـذي ينطـوي           ليست فقط دولة متعددة القوميات، ولكنها أيضاً       –روسيا  . والمبادئ اإلنسانية 

وتفاديها لن يكون ممكناً إال باإلصالحات اإلدارية الذكية، ورفـع          . على خطورة نشوء النزاعات القومية والدينية على حد سواء        

متبادل للتقاليد القوميـة    مستوى المعيشة، والمساواة في الحقوق االجتماعية والسياسية واالقتصادية، وحرية العقيدة، واالحترام ال           

فالدين كمنظومة للتصور والحالة النفـسية      . لقد كنت على الدوام مناهضاً للدين، ولكنني لم أنف أبداً أهميته          . والثقافات واللغات 

 وهو عنصر فكري أو عقائدي سوف يتالشى تدريجياً بنمو قـوى اإلنتـاج              – فلسفي   –األول  . والتأثير ينطوي على عنصرين   

وأي دين يمـر فـي      .  وهو نصر يستمر لسنوات طويلة وال ينبغي الصراع معه         – اجتماعي أخالقي    –والثاني  . لوموتطور الع 

فالمسيحية التي مرت من خالل الجهل والظالمية مثلها مثل اإلسالم أيـضاً، وهمـا ديانتـان                . تطوره بمراحل محددة متشابهة   

ولعل أفكار التتريك العام وإبادة الشعب األرمني هي        . مراحل مشابهة عالميتان، ولكن الديانات األخرى يمكن أن تمر من خالل          

 لـيس   –ومن أجل أال يحدث هذا األمر في روسيا، يجب أن يتذكر الـروس أن المـسلم                 ) ٤٢(الدالئل أو البوادر األولية لذلك    

ام المتبادل للديانات، وإلى كل ما      وينبغي الدعاية ليس إلى اإللحاد، وإنما إلى االحتر       ) . ٤٣( ليس كافراً  –بوصرمان، والمسيحي   

وليس هناك أي ضـرر أن يكـون الـزوج    . يجب تشجيع عملية تكوين األسر المختلطة بشتى الطرق  ) . ٤٤(يقربها إلى بعض  

  . مسيحية، أو أن يكون االبن مسلماً واالبنة مسيحية أو العكس–مسلماً، والزوجة 

  . وإنما تنقل إلى السلطة الديمقراطية في روسياوفي النهاية أقّدم بعض األسطر التي يجب أال تنشر،
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  اهلوامشاهلوامش
 م مسح بليخانوف يف إحدى خطبه بإمكانية حل ١٩٠٣كما هو معروف، ففي املؤمتر الثاين حلزب العمال االشتراكي الدميقراطي الروسي العام ) ١(  

م قام البالشفة بإدانة بليخانوف، مستدين أساساً إىل ١٩١٨ يناير العام ٦ي يف وبعد حل الس التأسيس. الس التأسيسي إذا كان ذلك سيكون من مصلحة الثورة
أنظر أيضاً . تشرينوف، فقد امه بأنه كان معلم البالشفة وأستاذهم.أما الذين كانوا ضد حل الس التأسيسي وعلى رأسهم ف. كلمته، بأنه خان ماضيه الثوري

  .٨اهلامش رقم 
درس يف كلية فورونيج احلربية، وبعد . أحد إخوة جيورجي فالنتينوفيتش الكبار من أبيه) م١٩٢٨ –م ١٨٥٢( بليخانوف نيكوالي فالنتينوفيتش) ٢(  

وكان العام الدراسي . م وهو برتبة عقيد١٨٩٨قدم استقالته العام .  عاما٢٧ًقضى يف اخلدمة . ذلك أى دراسته يف مدرسة وارسو العسكرية لسالح املشاة
  . عاماً دراسياً مشتركاً لألخني يف كلية فورونيج احلربيةم١٨٦٩ –م ١٨٦٨

 وهي حركة اجتماعية سياسية بني –، أي الشعبية "نارودنيتشيستفو"ومنها . أي شعب. الروسية" نارود"وهي من كلمة . نارودنيك مبعىن شعيب*  
  . املترجم– احلركة ونارودنيك هو أحد أنصار هذه. مثقفي روسيا يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر

كان عضواً . ثوري، أحد منظري الفوضوية، وأحد أيديولوجي ثوار الناردونيتشيستفو) م١٨٧٦ –م ١٨١٤(ميخائيل ألكسندروفيتش باكونني **  
. اريس ودرزدن وبراج يف ب١٨٤٩ –م ١٨٤٨م، وشارك يف ثورات ١٨٤٠رحل إىل خارج روسيا من العام . حبلقة ستاتكوفيتش يف ثالثينيات القرن التاسع عشر

فر . سجن مبدينة بيتر وبافلوفسك، وبعد ذلك يف قلعة شليسيلبورجسك. م ألقب السلطات النمساوية القبض عليه وسلمته إىل احلكومة الروسية١٨١٥ويف العام 
له بعض . ألوىل ووقف ضد كارل ماركس وأنصارهم أصبح عضواً باألممية ا١٨٦٨ويف العام ". األخوية األممية"أسس مجعية سرية باسم . م١٨٦١من السجن العام 

  . املترجم- "الدولة والفوضى"املؤلفات منها 
ووصفت زوجته . م، كان بليخانوف مضطراً إىل االختفاء عن عيون البوليس، وصار سريا١٨٧٦ً ديسمرب ٦بعد مظاهرات قازان الشهرية يف ) ٣(  

كان على الدوام حتت وسادة بليخانوف املسدس والقبضة احلديدية، حتسباً حلالة إذا ما ظهر البوليس فجأة يف  ":روزاليا ماركوفنا بليخانوفا طريقته يف النوم كاآليت
م، الد الرابع، ١٩٢٦العام ". حترير العمل"جمموعة " األرض واحلرية"احللقة الفرعية لـ . بليخانوف.م.ر" (الغرفة، فال جيب أن يقع يف أيديهم من دون مقاومة

  ).١١٢ص 
مؤلف ". التصفية الشعبية"مؤسس مجعية سرية باسم . أحد نشطاء احلركة الثورية الروسية) م١٨٨٢ –م ١٨٤٧(سريجي جيناديفيتش نيتشايف ***  

بضت ق. م بقتل أحد الطالب يف موسكو بسبب الشك يف خيانته، وفر إىل خارج روسيا١٨٦٩قام العام . استخدم طرق التضليل والتآمر". تأهيل الثوري"كتاب 
  . املترجم–مات بالسجن .  عاما٢٠ًم حكم عليه بالسجن ملدة ١٨٧٣ويف العام . م وسلمته إىل احلكومة الروسية١٨٧٢عليه السلطات السويدية العام 

قام بقيادة . م١٨٤٨م، ١٨٣٠شيوعي فرنسي مثايل شارك يف ثوريت عام ) م١٨٨١ –م ١٨٠٥) (Blanqui(لويس أوجست بالنكي ****  
م، وكان يربط جناح الثورة االجتماعية بتآمر املنظمات الثورية ١٩٧١مت انتخابه عضواً بكومونة باريس العام . سرية يف ثالثينيات القرن التاسع عشراجلمعيات ال

  . املترجم– سوف تنضم إىل اجلماهري الشعبية يف اللحظة احلامسة – على حد رأيه –اليت 
أصابه اإلحباط يف الثورة واالشتراكية بعد هجرته إىل ". اإلرادة الشعبية"أحد قادة حزب ) ١٩٢٣ –م ١٨٥٢(ليف ألكسندروفيتش تيخومريوف ) ٤(  
مدافع جديد عن حكم "م نشر كتابه بعنوان ١٨٨٩ويف العام ". ملاذا مل أظل ثورياً"وردا على ذلك ألف كتاباً بعنوان . حصل على عفو من القيصر. خارج روسيا

  ،"تيخومريوف.د لالفرد املطلق أم كارثة السي
. كان من أنصار األساليب التآمرية يف النضال، وأحد أيديولوجي النارودنيتشيستفو) م٨٥/١٨٨٦ –م ١٨٤٤(بيوتر نيكيتيتش تكاتشيوف *****  

  . املترجم–م ١٨٧٣ روسيا العام هاجر إىل خارج". القضية"و" الكلمة الروسية"عمل مبجلة . م١٨٦٠وكان أيضاً كاتباً وأحد أعضاء احلركة الثورية الروسية العام 
ظهرت بعد االنشقاق الذي حدث يف منظمة ) م١٨٨٢ –م ١٨٧٩( منظمة نارودنيكية يف بطرسبورج –" إعادة التقسيم األسود"منظمة ******  

بليخانوف (قة بطرسبورج وكان املركز هو حل. نفي النضال السياسي والعنف، والدعاية يف أوساط العمال: وحافظت على برناجمها" األرض واحلرية"
يف جنيف " إعادة التقسيم األسود"أصدرت صحيفة بعنوان . وكانت هلا فروع يف موسكو وكييف وأوديسا وخاركوف) وستيفانوفيتش ودييتش، وآخرون

  . املترجم–وصدر من هذه الصحيفة مخسة أعداد فقط . ومينسك
تراكية الفرنسية واحلركة االشتراكية الدولية واحلركة العمالية، وأحد مؤسسي أحد أشهر نشطاء احلركة االش) م١٩٢٢ - م١٨٤٧(جول جيد ) ٥(  

  .م بفندق سان ميشيل حيث كان يقضي الزوجان بليخانوف بعض وقتهما١٨٨١حدث تعارف بليخانوف معه يف مطلع العام . حزب العمال الفرنسي
وأنا يف كل مرحلة زمنية حمددة "). حترير العمل"متسك بوجهة نظر أفكار مجاعة أنا أ: (أز روياكني.مقطع من كلماته املعروفة يف رسالته إىل ن) ٦(  

 الدميقراطية اليت تكون قريبة من هذه األفكار وأرى أن تقدم حزبنا يتوقف على الفهم اجليد جداً ألفكار –أكون أقرب إىل واحدة من تلك اجلماعات االشتراكية 
  ).٢٤٨م ص ١٩٧٣. موسكو. اجلزء األول. ألديب لبليخانوف ا–التراث الفلسفي " (حترير العمل"مجاعة 

مستندين إىل تقديراما خبصوص إمكانية " اإلرادة الشعبية"وقف كل من كارل ماركس وفريدريك إجنلز يف بداية الثمانينيات إىل جوار منظمة ) ٧(  
ارسون األعمال الذهنية البسيطة وحيملون أفكاراً ثورية دميقراطية، يف إشعال الثورة الثوار الذي ينتمون إىل خمتلف اهلويات والطبقات االجتماعية البسيطة والذين مي

  .بيد أن بليخانوف كان يرى أن احلركة الثورية يف روسيا ال ميكنها أن تنتصر إىل كحركة ثورية عمالية. يف روسيا
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 –لينني : "ذلك مبا كان يقول فيكتور أدلر بني املزاج واجلديةوقد ذكرين . أن البالشفة أبنائي" قضية الشعب"تشرينوف يؤكد يف .السيد ف) ٨(  
ومازلت أعتقد حىت اآلن أن تكتيك البالشفة هو جمرد استنتاج غري شرعي ". إذا كان ابين، فمن الواضح أنه غري شرعي: "ولكنين كنت أرد عليه بقويل". أبنكم

 لد الثاين. ١٩٢١باريس . عام يف الوطن. بليخانوف.ف.ج( إجنلز –ا مستنداً إىل نظرية ماركس وغري قانوين إطالقاً من األوضاع التكتيكية اليت كنت أناديا .
  )..٢٦٨ص 

م ١٨٧١(سترويف . أحد قادة االشتراكيني الدميقراطيني األملان الذي قام باهلجوم على املاركسية بعد وفاة إجنلز) م١٩٣٢ –م ١٨٥٠(برنشتاين ) ٩(  
  . ماركسياً مث أصبح فيما بعد أحد قادة نقاد املاركسيةيف الباية كان ) م١٩٤٤ –

أنظر رسالة بليخانوفا إىل لوبيموف بتاريخ (م متواجداً يف املصحة مبدينة بيتكياروف، ١٩١٨ يناير ٨كان بليخانوف يف ذلك الوقت بداية من ) ١٠(  
  .١٣٩، ص ٣م، رقم ١٩٩٨م األرشيف التارخيي ١٩١٨ يناير ٢٢

كان هناك رمن عندما كان أيديولوجيو الربجوازية يفكرون بأي تنازل يقوم ": "كل شيء حول ذلك أيضاً"انوف يف مقال بعنوان ما كتبه بليخ) ١١(  
ومثة فكرة كانت سائدة أنذاك بأن يوم العمل الطويل واألجر املنخفض هو شرط ضروري من أجل ضمان . به الرأمسايل للعامل األجري يتسبب يف خسارة للرأمسايل

لقد اتضح . ورويداً رويداً أخذت خربة الدول الرأمسالية الطليعية تدحض تلك األخطاء ملنظري االقتصاد الربجوازي ومديريه. وى عال للقيمة الزائدة للرأمسالينيمست
حىت من وجهة النظر الرأمسالية  (واتضح أن العامل األجري الذي يعيش يف ظروف مادية أفضل، هو أكثر إنتاجاً". الغايل"هي أغلى " الرخيصة"أن قوة العمل 

  ).م١٩١٧ أغسطس ٩، بتاريخ ١١١الوحدة، رقم " (وذلك يعترب اآلن من أجبديات احلقائق يف العلوم االقتصادية). اخلالصة
، ٢٠املة، الد أنظر بليخانوف، األعمال الك" (تاريخ الفكر االجتماعي الروسي"هنا باملفهوم املرتبط بـ " الروس"يستخدم بليخانوف كلمة ) ١٢(  

  ).٢٤، ١٦،١٨م، ص ١٩٢٥، العام ٢١والد . ٩٥م، ص ١٩٢٥العام 

  ]a [ - والكلمة . هنا مبعىن مجيع املواطنني الروس وغري الروس الذين يعيشون يف روسيا حىت وإن كانوا من أصل غري روسي" الروس" جاءت كلمة
املعىن نفسه بصرف النظر عن القومية أو الدين، وتنطبق على مجيع املواطنني الذين ميلكون مواطنة روسيا تستخدم يف الوقت احلاضر بعد ايار االحتاد السوفيييت ب

  . املترجم–االحتادية 

  ]b [ - اية القرن الثامن عشر والذين بقوا فيه بعد خروج اجلريونديون – اليعقوبيون ة جمموع( هم أعضاء النادي اليعقويب يف أثناء الثورة الفرنسية يف
 –وكان قادة اليعقوبيني هم روبسبري ومارات ودانتون وسان جوست . م١٧٩٢العام ) من الثوريني الفرنسيني الذين كان أغلب قادم من مقاطعة جريوند

  .املترجم
 كثرياً وعموماً فقد توقف بليخانوف. فوضوي متمرد) م١٨٧٦ – ١٨١٤(باكونني . اشتراكي فرنسي تآمري) م١٨٨١ –م ١٨٠٥(بالنكي ) ١٣(  

  .يف مؤلفاته عتد نقد التكتيك

  ]c [ - من الكلمة األملانية )Lumpen( أو باإلجنليزية ،)Lumpish Proletarial( وهو مصطلح اورده كارل ماركس لإلشارة إىل ،
  .١٩٩٨نت بطرسبورج،  القاموس املوسوعي الكبري، سا–) حثالة الربوليتاريا، أو الربوليتاريا الرثة(الشرائع الدنيا من الطبقة العاملة 

احناز إىل الفوضويني بعد مؤمتر . اشتراكي هولندي، وحمرض يف أثناء احلرب) م١٩١٩ –م ١٨٤٦) Nieuwenhuisدوميلال نيوينهيوس ) ١٤(  
  .م١٨٩٦م، ومت طرده من األممية الثانية العام ١٨٩٣زيورخ الدويل العام 

  .اشتراكي فوضوي فرنسي) م١٩٤٤ –م ١٨٧١(إروي .ج) ١٥(  
  .أحد قادة االشتراكيني الدميقراطيني السويسريني) م١٩٥٦ –م ١٨٨١(جرمي .ر) ١٦(  

  ]d [ - م مت عقد اتفاقية سالم بني ١٩١٨ مارس ٣ففي . م١٩١٨ ليتوانيا العام – وهو االسم الرمسي التفاقية سالم برست –" سالم برست" اتفاقية
على بولندا ودول البلطيق وجزء من بالروسيا وما وراء القوقاز، وحصلت ) بالضم(حيث استولت أملانيا . تركياروسيا السوفييتية وأملانيا والنمسا وار وبلغاريا و

الشيوعيني "وكانت جمموعة . وأقدمت روسيا السوفييتية على بقد هذه االتفاقية من أجل احلفاظ على السلطة السوفييتية.على تعويضات تقدر بستة مليارات مارك
 ١٣ولكن السلطة السوفييتية قامت بإلغاء هذه االتفاقية يف .  رأسهم بو خارين ضد االتفاقية، وكانوا على استعداد للتضحية بالسلطة السوفييتيةوعلى" اليساريني

  . املترجم–م بعد قيام الثورة يف أملانيا ١٩١٨نوفمرب العام 

شغل منصب رئيس وزراء فنلندا يف الفترة . ية يف فنلنداشخصية سياسية برجواز) م١٩٤٤ –م ١٨٦١) Svinhufvudبيري سفينهوفود ) ١٧(  
م حيث حصل على االعتراف باستقالل فنلندا بتوقيع لينني ويف مقابل ذلك قام ١٩١٧ ديسمرب ٣١زار بطرسبورج يف . م١٩١٨م إىل يناير ١٩١٧من نوفمرب 

. وكان من أنصار تدخل اجليش األملاين يف أراضي فنلندا. ي السلطة الشرعية يف روسياسفينهوفود وأنصاره يف احلكومة الفنلندية باالعتراف بأن السلطة السوفييتية ه
  . املترجم–م ١٩٣٧م أصبح رئيس وزراء فنلندا ورئيسها حىت العام ١٩١٨ أكتوبر ٣٠ويف . م١٩١٨أصبح رئيساً للحكومة البيضاء يف أبريل العام 

 على تطبيق – كما يرى بليخانوف –تنتاجات لينني وقبل مقدماته وبذلك ساعده  كل من رفض اس–" أنصاف اللينينيني"املقصود بـ ) ١٨(  
كان أولئك، يف املقام األول هم املناشفة الذين كانوا يشكلون أغلبية جملس بطرسبورج، ولكن ارتبط م أيضاً االشتراكيون . استنتاجاته وإثباتاته يف الوقع العملي

عام . أنظر بليخانوف( تشرينوف . تشيخيدزة، ف.سكوبيليوف، ن.وقد أورد بليخانوف عدة أمساء منها إزبسريبيل، م. يةالثوريون الذين كانوا ضمن هذه األغلب
  ).١٦٢، ٥٥الد الثاين، ص . يف الوطن

  .لسوخانوف" مالحظات ثوري"هذا هو بالضبط السؤال الذي طرحه لينني عندما قرأ ) ١٩(  
  . يف اجلزء اخلامس من الوصيةسوف تأيت إضافات إىل هذه النقطة) ٢٠(  



 ٢٥

  ]e [ -املترجم–وكانت لديها قدرة عالية على التنبؤ بأحداث املستقبل .  هي ابنة بريام وهيكايب يف امليثولوجيا اليونانية .  

  .لبنوكم يف مشروعه حول إعالن تأميم ا١٩١٧كان لينني قد طرح إقامة السخرة على مستوى عموم البالد كلها، وذلك يف ديسمرب ) ٢١(  
، العدد "الوحدة" ("الدائرة تنطبق" أنظر على سبيل املثال مقال –م ١٩١٧هذه واحدة من عبارات بليخانوف اليت وردت كثرياً يف مؤلفاته العام ) ٢٢(  

  ).م١٩١٧ ديسمرب ٦، بتاريخ ١٥٧رقم 
اإلرادة "خبصوص توجهات منظمة " ية والنضال السياسياالشتراك"هي الفكرة اليت صرح ا بليخانوف ألول مرة يف أول أعماله املاركسية ) ٢٣(  
إمرباطورية ). "٨١م، ص ١٩٢٢أنظر بليخانوف، األعمال الكاملة، الد الثاين، العام " (تنظيم اإلنتاج القومي"عن طريق " مساواة اقتصادية"يف إقامة " الشعبية
لو صمد لينني يف السلطة طويالً، فسوف "السؤال خبصوص ما يعرف عن وصية بليخانوف وقد أجاب كلود باتو حفيد بليخانوف عن . عليها إسبانيا" اإلنكيني

  ).م١٩٩٧ نوفمرب ٢٣نيجيجورود بتاريخ .إ.الترمجة احلرفية من اإلجنليزية إىل الروسية لرسالة كلود باتو إىل ن(حيدث كما حدث إلمرباطورية اإلنكيني، 

أنظر . (كانت تعد إحدى وسائل العالج الشافية من مجيع األمراض) pilula" (ة موريسونأدوي"و. عبارة شائعة يف أعمال بليخانوف) ٢٤(  
  ).٢٢م، ص ١٩٢٦الد الثاين، العام . األعمال الكاملة. بليخانوف

يش األمحر الذين م مت إطالق الرصاص على السيارة اليت كان يستقلها لينني يف طريق عودته من لقاء خطب فيه أمام جنود اجل١٩١٨ يناير ١يف ) ٢٥(  
االغتيال . أنظر نيكوالي زينكوفيتش(واآلن أصبح معروفاً أن أحد العاملني يف ميليشيا بطرسبورج قد شارك يف حماولة االغتيال . كانوا يف طريقهم إىل اجلبهة

 بالتني الذي كان جالساً إىل جواره يف السيارة، والذي قام بإنقاذ لينني يف ذاك الوقت هو فريتس). ٦م، ص ١٩٩٨موسكو، . من لينني إىل يلتسني: والتمثيل
وقد رأى بليخانوف يف هذا األمر جمرد متثيلية تتيح البدء يف مكافحة املؤسسات الدميقراطية، . حيث أنزل رأس لينني إىل أسفل وأصيب هو إصابة طفيفة يف إصبعه

  .وعلى األخص عدم انعقاد الس التأسيسي
  .لشائعةمن عبارات بليخانوف ا) ٢٦(  
، والذي ام فيها بصيغة "الوحدة"م مت نشر رسالة حبار األسطول البلطيقي ستيبان كوكوتكو يف جريدة بليخانوف ١٩١٧يف بداية مايو العام ) ٢٧(  

، شاعت فكرة بأنين بعت "نااختالف"عندما أعلنت عن : "وقام بليخانوف بالرد على تلك الرسالة باآليت. خشنة ومتحرشة بليخانوف بأنه باع ضمريه للربجوازية
ومن هنا نستنتج أن . ولكنهم اآلن يرون أين قد بعت نفسي ألناس مشبوهني جداً. نفسي للحكومة املؤقتة، وهي الفكرة اليت كان يتم تقبلها حىت يف أوساط املثقفيه

 أكتوبر ٣١ويف ). م١٩١٧ مايو ٥، بتاريخ ٣١العدد رقم " وحدةال". ("روسيا، على أية حال، تسري إىل األمام على الرغم من أنه ليس بتلك السرعة املرغوبة
ومن هذه الوصية يصري من املعروف أن الذي قاد هذه العملية هو البحار الذي . كانوا يبحثون عن أسلحة: م قامت جمموعة مسلحة بتفتيش شقة بليخانوف١٩١٧

  ".الوحدة"ئة حترير اشتبه فيه بليخانوف بأنه هو الشخص نفسه الذي بعث بالرسالة إىل هي
أصبح بعد ثورة فرباير عضواً يف اللجنة التنفيذية مبجلس . أحد قادة حزب االشتراكيني الثوريني) م١٩٤٣ –م ١٨٧٨(أفكسينتيوف .د.ن) ٢٨(  

وبعد ذلك أصبح عضواً . مة املؤقتة سبتمرب أصبح مزيراً لداخلية احلكو–ويف يوليو . بطرسبورج، ورئيس اللجنة التنفيذية لس عموم روسيا لألعضاء الفالحني
  .م هاجر إىل خارج روسيا١٩١٨ويف العام . بالس التأسيسي

م يف موسكو، وحتدث ١٩١٧ أغسطس ١٥ إىل ١٢ هو االجتماع الذي دعت إليه احلكومة املؤقتة يف الفترة من –اجتماع موسكو احلكومي ) ٢٩(  
  . أغسطس١٥فيه بليخانوف يوم 

 نوفمرب ٣مت القبض عليه يف أثناء قمع حركة كريينسكي ضد البالشفة يف . من أنصار احلكم امللكي) م١٩٢٠ –م ١٨٧٠(ش بوريشكيفيت.م.ف) ٣٠(  
م قام املفوض القضائي ١٩١٨ يناير ٣ويف . ولكن احملكمة قامت بنفي التهم األساسية املوجهة إليه. م بتهمة التآمر دف إقامة احلكم امللكي يف روسيا١٩١٧
شتينربج بالتأثري لصاحله من أجل ختفيف احلكم، وبالفعل حكم عليه بأربع سنوات فقط، ومت العفو عنه . لذي ينتمي إىل االشتراكيني الثوريني اليساريني إززالشعيب ا

  . مايو١م مبناسبة ١٩١٨ أبريل ١٧وإخالء سبيله يف 
وقدم اعتذاره بالنيابة عن البحارة مجيعاً " الوحدة"هيئة حترير صحيفة م إىل ١٩١٧ مايو ٧ذهب يف ". نوفيك"ألكسندروفسكي حبار املدمرة .أ) ٣١(  

، "الوحدة!" ("أحد ضحايا حزب اهلواة الشعبيني، والذي كتب على راياته انتزع"كوكوتكو الذي أطلق عليه . إىل بليخانوف عن اإلهانة اليت أحلقها به البمارس
  ).م١٩١٧ مايو ٢١ – ٢٠ بتاريخ ٤٥ – ٤٤رقم، 

وصف بليخانوف فترة " تاريخ الفكر االجتماعي الروسي"ففي كتابه . مل يتم العثور على أي إشارات عن جليدميتري يف مؤلفات بليخانوف) ٣٢(  
ا خيص أما م). "١٩٨م، ص ١٩٢٥، ٢٠الد . األعمال. أنظر بليخانوف(فترة ركود للفكر االجتماعي يف روسيا ) أو فترة مسوتا( الليتواين –التدخل البولوين 

" مسوتا"خالل املائة عام التالية ال ). "٢٠٥املرجع نفسه، ص " (حالة قوى اإلنتاج، فإن مسوتا كان بإمكاا تغيري هذه احلالة ليس إىل األفضل،وإما فقط إىل األسوأ
) م١٦٠٦ - ؟ (جليدميتري األول ). "٢٤٦ نفسه، ص املرجع(ظلت العالقة الداخلية للدولة املوسكوفية تكتسب أكثر فأكثر ذلك الطابع الذي متيز به طغاة الشرق 

 –م وصل مع الفرق البولونية ١٦٠٤ويف العام . دميتري. م باسم ابن إيفان جروزين الرابع١٦٠١ظهر يف بولونيا العام . م١٦٠٥قيصر روسي بدأ احلكم من العام 
لقب بلص توشينا، ) م١٦١٠ - ؟ (جليدميتري الناين .  والفالحني، ومت قتله يف مؤامرةالليتوانية إىل احلدود الروسية، ووقف إىل جانبه جزء من املدنيني والقوازق

م قام بإنشاء معسكرات ١٦٠٩م إىل ١٦٠٨يف الفترة من العام . م على أنه جليدميتري األول الذي مت إنقاذه١٦٠٧قدم نفسه العام . وكان غري معروف النشأة
" فترة مسوتا"مسوتا أو . ومع بداية التدخل البولوين هرب إىل كالوجا حيث مت قتله هناك. على العاصمة من هناتوشينا يف ضواحي موسكو حيث حاول االستيالء 

وهي فترة أزمة احلكم يف روسيا واليت فسرها الكثري من املؤرخني بأا مثل احلرب األهلية، .  مصطلح يعين أحداث اية القرن السادس عشر وبداية السابع عشر–



 ٢٦

وكان هذا املصطلح شائع االستخدام يف أعمال الكتاب . هور الكثري من املدعني، مثل جليدميتري األول والثاين، الذين قادوا املظاهرات واالعتصاماتوصاحبها ظ
  ".ص. أ- الروس يف القرن السابع عشر

لك حيدث ألنه غري مترو بصورة تعصبية، ومقتنع أن الفاعل الدائم جلميع املشاحنات واملخاصمات هو لينني ذاته، وذ: "رأى جوركي يف لينني) ٣٣(  
م، ص ١٩٩٣موسكو، . بورتريه مل يكتمل. فالينتينوف. ن!" ( مصريه اللعنة–وكل ما ال يتوافق مع ما يراه لينني . متاماً بأن اجلميع على خطأ ما عداه هو نفسه

٣٣.(  

  ]f [ - أوجست بيبل Bebel (املترجم–ي الدميقراطي األملاين وقائده، وقائد األممية الثانية أحد مؤسسي احلزب االشتراك) م١٩١٣ –م ١٨٤٠ .  

إنه من أجل الوصول إىل "واحلديث يدور حول كالم بيبل . كثرياً ما كان لينني يستخدم هذه العبارة يف مناقشاته خبصوص مسألة التكتيك) ٣٤(  
  ).١٢٤، ص ١٥الد . بليخانوف، األعمال(صفقة مع الشيطان ومع جدته أيضاً  فهو على استعداد لعقد –أي التحرير االجتماعي للطبقة العاملة . هدفه

  .الفيلسوف خوما بروت إحدى شخصيات جوجول الروائية) ٣٥(  
أحد مؤسسي حزب العمال الفرنسي، وأحد الشخصيات البارزة يف احلركة العمالية الفرنسية والدولية، ) م١٩١١ –م ١٨٤٢(بول الفارج ) ٣٦(  
  . ابنة ماركس الثانية– ماركس وزوج الورا
صحفي فرنسي وشخصية سياسية، وعضو الس العام لألممية األوىل، وزوج االبنة الكربى لكارل ماركس ) م١٩٠٣ –م ١٨٣٩(شارل لوجنيه ) ٣٧(  

  . جيين ماركس، وأحد الشخصيات القيادية حلزب العمال الفرنسي–

  ]g] - Minotaurusاملترجم–ا اليونانية، وهو وحش بنصف ثور ونصف إنسان  أو ثور مينوس يف امليثولوجي .  

. وال شك يف أن تروتسكي مذنب أيضاً يف األمور الرئيسية اليت أذنب فيها لينني. م يف لندن١٩٠٢قيل ذلك عن تروتسكي يف أول لقاء العام ) ٣٨(  
، فهو يف الوقت ذاته مل جيد لدى تروتسكي مل "لشخصية العظيمة البارزةا"ولكن إذا كان بليخانوف قد وجد بعض الصفات اإلجيابية لدى لينني وأطلق عليه 

إضافة إىل ، وكما اتضح فيما بعد، أن تنبوءات بليخانوف . وبالطبع، فبليخانوف مل يكن ميكنه أن يعرف أن تروتسكي سوى الصفات السلبية. تتحقق مجيعاً
اليت ستعمل على حتلل السلطة " األزمة األيديولوجية"لشفية اليت حتدث عنها بليخانوف، وهي وتوصيفاته حول تروتسكي سوف يكون بذرة واحدة من أزمات الب

  .البلشفية من داخلها

  ]h [ - إميل فانديرفيلد Vandervelde (ويف العام . م١٨٩٤اشتراكي بلجيكي أصبح عضواً يف الربملان يف العام ) م١٩٣٨ –م ١٨٦٦
م حيث شغل طوال هذه الفترة مناصب ١٩٣٧ م دخل إىل احلكومة حىت العام ١٩١٤ويف العام .  لألممية الثانيةم صار مدير املكتب االشتراكي الدويل١٩٠٠

  . املترجم–وزارية كثرية 
ج م مل تتم اإلشارة يف الفترة السوفييتية إىل عمليات التدر١٨٨٨العام " للمانيفستو"مع األسف، ففي ترمجات مقدمة إجنلز للطبعة اإلجنليزية ) ٣٩(  

وهذا يعين أن العلوم التارخيية واحلزبية السوفييتية قد قامت بتزييف وجهات !" يا عمال العامل، احتدوا"الطبيعي للتطور االجتماعي للمجتمع، ومل يتم تغيري شعار 
  .نظر إجنلز األخرية

 يف غياب –الوجود أقل بالنسبة لتلك الدولة اليت ومبعىن آخر، فكلما سارت عمليات التغيري يف الثقافة والوعي بسرعة وجناح، أصبحت فرص ) ٤٠(  
ولن يكون تزايد ثقافة الشعب ووعيه، قبل أي شيء، سبباً يف .  تدخل إىل التحوالت االشتراكية من أعلى بادئة من التعليم والثقافة والوعي–القاعدة االقتصادية 

  .ع االشتراكي للثورة االشتراكية والنظام االشتراكي يف روسيابناء االقتصاد االشتراكي بقدر ما سيكون سبباً يف فضح أسطورة الطاب
، كونت، جينرال فيلد مارشال، رئيس هيئة األركان العامة )م١٨٩١ –م ١٨٠٠( األكرب –من الواضح أن بليخانوف يقصد هلموت مولتكه ) ٤١(  

  .الربوسية، وبعد ذلك رئيس هيئة األركان العامة األملانية
م لألرمن الذين يعيشون يف ١٩١٥وف بذلك الشعوب اليت كانت يف إطار اإلمرباطورية العثمانية، وإمنا يقصد ما حدث العام ال يقصد بليخان) ٤٢(  
  .تركيا نفسها
وهي مثل كلمة كافر بالنسبة .  الشخص الذي يعتنق ديانة أخرى بالنسبة للمسيحي–أمور خشنة يف الديانتني، حيث تعين كلمة بوصرمان ) ٤٣(  
  .للمسلم

فمن . ولكن من الواضح أن خربته اجليدة بالتاريخ الروسي ومعرفته العميقة به قادته إىل هذا التفكري. هذا أمر غريب بالنسبة ألفكار بليخانوف) ٤٤(  
 وافق بليخانوف على بعض وقد. خالل الصحف واحلكايات كان يعرف أن البالشفة قد بدأوا يف اختاذ إجراءات خشنة يف جمال الدعاية إىل اإلحلاد ومكافحة الدين

 .اإلجراءات اليت اختذوها مثل إصدار قرار تأميم أمالك الكنيسة، وبناء بيوت للمشردين يف بعض الكنائس، ولكنه مل يوافق على الطرق اليت مت اختاذها لتحقيق ذلك
  


