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إذا كانت الرأسمالية الروسية قد تطورت بدون انتقال من درجة إلى درجة، بل وثبا، مقيمـة فـي أعمـاق الـسهوب                      "

شتراكي قادرا على مثل هـذا الـسير        المصانع على الطريقة األمريكية، فهذا سبب إضافي آخر كما يكون االقتصاد اال           

أننا نستطيع حتما أن ندخل الكهربة إلى كل فروع الصناعة األساسية وإلى قطاع االستهالك الشخـصي دون     ... القسري

  ".عصر البخار"أن نكون مضطرين إلى المرور من جديد بـ 

  تروتسكي. ل

  ١٩٢٠أيار 
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  مقدمةمقدمة
وهذه الداللة بعد أن توضحت وتعمقت تقرض       .  يأخذ داللته التاريخية   ١٩١٤إذا ما رجعنا إلى الوراء زمنيا، فإن صيف         

 لم يكن بداية حرب طويلة اجتاحت أوالً أوروبا ثم العالم أجمع فحسب، بل كان أيضا نهاية                 ١٩١٤أن صيف   . نفسها اليوم فرضا  

ديمة تسقط تحت ضـربات الـوطنيين        ق إمبراطورياتعروش تنهار،   . أن أوروبا معينة ستخفي ولن تعاود الظهور أبدا       : عصر

ولم يكن زعماء الدول الكبرى قد تصوروا شيًئا من هذا، بل لم يتوقعوا انقالبا كهذا               . المتلهفين إلى تحقيق استقاللهم أو استعادته     

والحريـة   الدفاع عـن الديمقراطيـة      : وكان شعار جميع المتحاربين واحدا    . عندما دعوا شعوبهم إلى السالح وجندوها بالماليين      

وكان الجميع مقتنعـين    . وكان كل واحد منهم يخترع أساطير كفيلة بأن تدفع إلى المعركة بمن لن يجنوا منها الخسارة               . والثقافة

وكان الصحفيون والكتاب يتنافسون إخالصا لخدمـة الدعايـة،         . بأن المخرج سريع، وبأن النصر سيتحقق في مدى ثالثة شهور         

    وكانوا نادرين أولئك الذي رفضوا من البداية أن يتقاعدوا وكان من بـين             . ا بملء إدارتهم للحكومات   دون أن يكونوا تابعين دوم

هؤالء المسالمون واالشتراكيون الذي كانوا ال يرون في الحرب الراهنة إال الحرب التي كان يحوم خطرها فوق أوروبـا منـذ                     

تبصرا من الحكام، فقد كـانوا يتـصورن نهايـة          ، ولما كانوا أكثر     مطلع القرن، والتي لم يكفوا عن التحذير من احتمال نشوبها         

تضحيات عظيمة باطلية لن تؤدي إلى زوال النزعة العـسكرية واالمبرياليـة اللتـين سـتخرجان               : المجرزة كما ستحدث تماما   

  . معززتين تحت أشكال جديدة

 بشهادة بأسمهم، بعبارات ممتازة في مقدمـة         ريمون ليفوبور الذي أدلى    ١٩١٤من بين هؤالء الرجال القالئل في تموز        

لقد كتب مشيرا إلى اجتماعات حلقات المقاومين الملتفـين حـول   ". كالرتيه" في دار نشر ١٩١٢الذي طبعة عام    " أسفنجة الخل "

تبقية من األممية، وبأن    كنا نكتفي بأن نبث الحياة بحزن في بقايا الرماد الباردة الم          : "تلك الحلقات التي ساهم فيها    " الحياة العمالية "

نستعرض، بذاكرة مريرة، قائمة من سقطوا على األرض وبأن نتنبأ بتبصر غير مجد بحرب ضروس طويلة لن تقهر فيهـا إال                     

ولقد عرفنا، ونحن في قلب باريس، كيف نكون في آن واحد بين آخر األوروبيين التابعين ألوروبا الجميلـة الذكيـة            ". الحضارة

لقد كنا السلسلة   . م إلى األبد، وبين الرجال األوائل األممية ما تزال في عالم الغيب، وأن كانت بالنسبة إلينا يقينًا                التي خسرها العال  

فقد كان لها بؤسها، وفـضائحها الماليـة،        . يقينًا، أن أوروبا الجميلة تلك لم تكون خالية من العيوب         .." التي تربط بين عصرين   

لدنيئة، لكن القرن التاسع عشر يظل متميزا، إذا ما نظرنا إليه من بعد وفي مجموعة، بمطامحـة    وتجارتها البيضاء، ومنافساتها ا   

أن يخـضع   الذي كـان ينـوي      " التحالف المقدس "ففيه حطم الديمقراطيون    : الكريمة، وبنضاله من أجل حربة البشر والشعوب      

أمثال سان سيمون وفورييه وكابيه وروبرت أوين،       " ائيينالطوب"ومن أطلق عليهم فيما بعد لقب       . الشعوب الحرة لنهير االستبداد   

المنهمكين في أنجار العمل الذي بدأته الثورة الفرنسية الكبرى في الميدان االقتصادي، شادوا أنظمة هـدفها التحريـر الـشامل                    

لقد كانت هذه   . التطبيق العملي للبشر، وشهد كال العالمين والدة مستعمرات أمكن فيها لهذه األنظمة المختلفة أن تأخذ طريقها إلى                

وإلى جانبها تأسست وتطورت روابط أممية من أجل الـسالم          . األنظمة المتنوعة مسالمة بطبيعتها، وكان تحقيقها يفترض السالم       

ثـم جـاء    . واقترحت في أحيان كثيرة كبند من برنامج واجب تحقيقه        " الواليات المتحدة األوروبية  "ولقد طرحت فكرة    . والحرية

وسمحت هدنة  .  واخمادها  الوحشي   كوميونةوتالهما باكونين وفوضويته، وال   . س والماركسية لينشأ األممية العالمية األولى     مارك

وولدت األممية االشتراكية من جديد في باريس عام        .  بعودة المنفيين والمرحلين، وتشكلت بالتالي أحزاب اشتراكية جديدة        ١٨٨٠

  .  الديمقراطيون األلمان مكانة الصدارة–يون ، واحتل فيها وفورا االشتراك١٨٨٩

 الديقوقراطيين  –ولقد كان جحود االشتراكين     . المرتبة األولى " قائمة من سقطوا على الدرب    "ويحتل كارل كاوتسكي في     

وحـين اتـضح أن     . في الرابع من تموز، كما هو معروف، صعبا جدا على لينين ومفاجًئا له، حتى أنه لم يستطع أن يـصدقه                   



 4

كاوتسكي هو بين الجاحدين، شنت عليه من قبل اشتراكيي جميع البلدان الذي ظلوا أوفياء للروح األممية حملة شـعواء حقيقيـة                    

فلقد كان في   .  الديمقراطية وفي األممية الثانية    –يبررها على وجه التحديد المركز الرفيع الذي كان يحتله في الحركة االشتراكية             

ضد الهرطقة، كما ال حظ ذلك برنـشتاين حـين صـاغ علنًـا مفهـوم      ثوذكسية رأول عن الماركسية األكلتيهما سيدا، ومدافعا   

ليس شيًئا، وعلى أن الحركـة       الذي ينص، سواء اعترفوا بذلك أم لم يعترفوا، على أن الهدف النهائي              اإلصالحييناالشتراكيين  

مادات الحرب، في حين أن مقررات المؤتمرات األممية         وهذا على وجه التحديد ما دل عليه تصويتهم على اعت          –هي كل شيء    

. القريبة العهد قد تنبأت بقدر كبير من الدقة باندالع الحرب الراهنة، وأملت بوضوح كبير ما يجب أن يكونه موقف االشتراكيين                   

نه فـي نهايـة مقـال أو        فالثورة االجتماعية لم تكون بالنسبة إليهم أكثر من شعار يحتل مكا          . لكن برنشتاين كان صائب النظرة    

لكن موقف كاوتسكي المعروف دلل على أن هذا الموقف يمكن أن يكون أيضا، وفـي أخطـر                 . خطاب ال هب في اجتماع عام     

لكن ما أضفى على    . ولقد كان هذا الوضع سائدا في جميع البلدان       . الظروف، موقف االشتراكيين الذي يعتبرون ثوريين أصيلين      

  . ائية هو المكانة االستثنائية التي يحتلها في الحركة االشراكيةجحود كاوتسكي صفة استثن

وإذا ما قرأ اإلنسان التقديرات الصارمة الشائعة آنذاك، فإنه قد يميل إلى التساؤل كيف أن اشتراكين واسعي االطـالع                   

 يعتبروا كاوتسكي لمدة طويلة     من أمثال لينين وتروتسكي وبوخارين وكثيرين غيرهم قد أمكن لهم أن ينخدعوا إلى هذا الحد وأن               

أن تفسير ذلك بسيط، عندما نكون قادرين على أن نتصور بدقة ما كان الثوري الروسـي                . من الزمن كأستاذ لهم في الماركسية     

أن الثوري الروسي، الذي صورته دعاية العمالء الرأسماليين فـي فتـرة مـن    . وبم يتميز عن ثوري األمم الديمقراطية الكبيرة     

على العكس يملك حس القيم ويعرف كيف يقـدرها حتـى عنـدما              على أنه وحش دموي يحمل سكينة بين أسنانه، كان           الفترات

يعتبرها معادية، وال أدل على ذلك من مالحظة لينين عن المعهد البريطاني الشهير، تلك المالحظة التي استشهد بهـا الكتـاب                     

فقد جاء تروتسكي إلى لندن، باستدعاء من لينين، بعد أن هـرب مـن      ". اتيحي"كثيرا منذ أن رواها تروتسكي في سيرته الذاتية         

، وكان أكبرهما سنًا، لينين، يتحرق شوقًا لمعرفة ذلك المناضل الشاب، الحازم والالمع فـي               والتقى الرجالن ألول مرة   . سيبيريا

، مؤكـدا   "أنه وستمنستر، نـصبهم   :"وقال  وأثناء نزهة من النزهات، توقف للحظة أمام النصب المهيب          . آن واحد، وللحكم عليه   

كذلك هو شأن التايمز، جريدة البورجوازية، لكن يا لها         . عظيم"لكن وستمنسترشي    "– أي أعدائنا    –" هم"اللهجة على ضمير الـ     

  !".كم أتمنى لو كان بمقدورنا أن نصدر صحيفة مماثلة! من جريدة

إلى الحياة السياسية، كانت تشهد انطالقة ألمانيا الكبرى وانطالقـة          أن الفترة التي دخل فيها معظم االشتراكيين الروس         

. الحركة االشتراكية الديمقراطية في الوقت نفسه، أنهم ما ركسيون، لكنهم يعرفون أنه ما يزال عليهم أن يتعلموا الشيء الكثيـر                   

غ، وأتاحا لهم أن يعرفوا مدى جهلهـم فـي          وكانت أقامتهم في السجون القيصرية ونفيهم إلى سيبيربا، قد وفرا لهم أوقات الفرا            

فهل كان بمقدورهم أن يجدوا أستاذًا لهم خيـرا مـن           . لهم فيه أن يقرؤوا بعض مؤلفان ماركس وانجليز       الوقت نفسه الذي أتيح     

لة فقد كان كاوتسكي يعتبر خير مطلع على مؤلفات ماركس، وأفضل شراحه، ومدير مج         : كاوتسكي؟ ما كان بإمكانهم أن يترددوا     

، وكانت حظوته كبيرة لدى االشتراكيين، وكانت له هيبة حتى على األوسـاط المثقفـة غيـر                 "الزمن الحديث "الحزب النظرية   

 أحيانًا يجدونه متعالما وممالً بعض الشيء في سـعة          ومما ال ريب فيه أنهم كانوا       . الماركسية تفرض عليها أن تعامله باحترام     

  . ت تعجبهم وتطمئنهماطالعه، لكن أرثوذكسيته كان

 دخول اشتراكي في وزارة بورجوازية كما هو شـأن          –أفليس بناء على اقتراح من كاوتسكي أدينت المساهمة الوزارية          

، حتى أن جوريس نفـسه واالشـتراكيين الفرنـسيين          ١٩٠٤ في باريس، ثم في أمستردام عام        ١٩٠٠ عام   –مييران في فرنسا    

 اليساريين كما يدعموا الوزارة الراديكالية؟ وهكـذا توطـدت سـلطة كاوتـسكي نهائيـا،      اظطروا إلى التخلي عن سياسة تكتل  

كلها، وكان الثوريون الروس يقرؤون ويدرسون مؤلفاتـه        " األمية" الديمقراطية األلمانية لتشمل     –وتجاوزت الحركة االشتراكية    
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الذي وصف فيـه بدقـة مـا هيـه الثـورة            " جتماعيةالثورة اال "التي سرعان ما تترجم وتنشر في عدد من اللغات، ومن بينها            

لكنه بعد أن نشر تعاليمه على هذا النحو الواسع، جحدها بعد بضع سـنوات، فـي عـام                  . االجتماعية وقارنها بالثورة السياسية   

لكلمـة،  كل اشتراكي يعمل من أجل الثورة بالمعنى الواسع ل        : "كان قد كتب  .  عندما قامت الثورة بالشكل الذي وصفها به       ١٩١٧

أن هـذه  " علـى العكـس  ... لكن ثمة اشتراكيين يرفضون فكرة الثورة ويريدون تحقيق التحول االجتماعي باإلصالحات وحدها  

هي نتيجة لثورة حين تكون مطبقة من قبل الطبقات المضطهدة اقتصاديا وسياسيا في الماضـي والتـي                 ) اإلصالحات(التدابير  

ياسية، والتي يتوجب عليها في سبيل مصلحتها أن تحول بسرعة البني الفوقية الـسياسية،              تمكنت من االستيالء على السلطة الس     

أن الثوري هو ذاك الذي يعمل لالستيالء على السلطة من أجل طبقـة             ... والحقوقية وأن تخلق أشكاالً جديدة للتعاون االجتماعي      

 عن طريق إصالحات اجتماعية منتزعة مـن الطبقـات          مضطهدة، وهو ال يفقد هذه الصفة إذا ما أعد لهذا االستيالء وعجل به            

لقد فقدت اليـوم    ... أن الثورة السياسية ال يمكن أن تصبح ثورة اجتماعية إال إذا قامت بها طبقة مضطهدة اجتماعيا               .... الحاكمة

ريخي، فقد فقـدت أيـضا      أما المناداة بالحق التا   . العبارات الالهوتية قدرتها على التخدير، وبخاصة بين عناصر الشعب الثورية         

  ". الكثير من قوتها الرادعة

سـلطة فكريـة    . مكانة استثنائية تماما كما تدل على ذلك الوقائع المذكورة آنفًَـا          . ١٩١٤هذا ما كأنه كاوتسكي ما قبل       

 االسـتاذ فـي     كان شارل آندلر، االشتراكي الفرنسي،    . وهذا مثال . يستطيع أن يسمح لنفسه باستخدامه عند المناسبة بكل رشاقة        

" البيان الشيوعي "ترجمة الـ   "قد أعد ونشر في سلسلة شعبية لكن معتنى بها للغاية،           " كوليج دي فرانس  "جامعة السوريون ثم في     

عاملته " الزمن الحديث "مزودة بتعليقات غزيرة وعميقة وكان هذا عمالً فكريا يعتمد على سعة اإلطالع وعلى األمانة، لكن مجلة                 

وقد رأى أندلر أن هذه الطريقة في التـصرف غيـر           . إلى أن المؤلف قد غامر باستخفاف في ميدان ال قبل له به           بخفة، ملمحة   

مقبولة بين اشتراكيين، ورد بلهجة عنيفة على ما أعتبره نقدا غير مقبول، وألح على نشر جوابه في المجلة، والحـال أن طلبـة                       

  . بساطة بحجة أنها لم تستلم نظرٍا إلى أن طوابعها البريدية ناقصةالعادي هذا لم يلب، فقد أعيدت إليه رسالته بكل 

على أننا نـستطيع أن     . أنها حادثة صغيرة عارضة بال ريب، لكنها ال تخلو من داللة ال نرى من ضرورة لإلشارة إليها                

ادي في ألمانيـا يـسير      ففي منعطف القرن، أخذ النمو االقتص     . نذكر حوادث أخرى من نفس النوع، وحول مواضيع أكثر أهمية         

بوتيرة سريعة حتى أن نتائجه لم تتخلف عن ترك آثارها في سياسية الحكومة الدولية، ولوحظ في الوقت نفسه تغير محـسوس                     

وبخاصة في الحركة العمالية حيث كانت هيمنتهم الجديدة تؤدي في غالب األحيان إلى             في تصرف األلمان في مختلف الميادين،       

  . أن تكون شخصية وال تهيئ الجو بالطبع لتوطيد عالقات ودية ضرورية لتخفيف حدة االختالفات المبدئيةاصطدامات ال تعدو 

وحرمتها حالة الحصار والرقابة من كل      . وعند اندالع الحرب تغير كل شيء، وبالدرجة األولى منظمات الطبقة العاملة          

كانت الحكومة ترى   . صال غير االتصال الذي تسمح به السلطة      أمكانية للعمل الحر، بل من كل أمكانية لالستطالع، ومن كل ات          

، هذا ما أجاب به وزير فرنسي، مييران، لوفد عمالي          "لم تعد هناك قوانين اجتماعية    . "أن كل نشاط يجب أن يركز على الحرب       

بقات الحاكمة، سـواء    إنذار وقح يعبر بدقة عن سياسة الط      ". لم يعد هناك من شيء غير الحرب      : "جاء يقدم إليه بعض المطالب    

أنه زمن االمتحان للمناضلين العماليين واالشتراكيين الذي حرمهم الحكام من كل حق في الوقت نفسه الذين                . أأعلنته أم لم تعلنه   

كانوا يطلبون فيه إليهم أن يؤيدوا بدون تحفظ سياستهم الحربية، وبخاصة ممن لعب دورا هاما في األحزاب والنقابـات، وفـي                     

فهو لم يفكر ولم يتكلم قط إال بتعابير الطبقة والنضال الطبقي، باعتباره مدافعا ال يساوم عن                . وهذا ما حدث لكاوتسكي   ". يةاألمم"

نتظر منه التصريح الـذي     وهل كان يستطيع أن يتكلم بلغة أخرى؟ من مختلف أنحاء العالم االشتراكي كان ي             . الماركسية الثورية 

أنه ليس عضوا في الرايخستاغ، فهو بالتـالي لـيس          . انتظار ال جدوى منه   . يقها في ليل الحرب   سيسمح للجماهير بان تتبين طر    

أنه لن يكون ال    . وهذا ما سمح له بأن يلتجئ إلى نوع من المذاهب المرجثة          . ملزما بأن يدلى برأيه فورا بصدد اعتمادات الحرب       
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الحربية بال تحفظ، وال ليبكنيشت الذي رضخ في البدايـة النـضباط            شايدمان الذي أندفع من اليوم األول في تأييد سياسة كليزر           

الزمرة البرلمانية ليتحرر منه في كانون األول؛ مستغالً أول فرصة سنحت له ليعلن معارضته العلنية للحرب وليطالب بالـسالم                   

  . (1) "سالم بال ضم ال يذل أحدا"

ي ال عمل له في زمن الحرب، وتخلي هو نفسه عن كـل نـشاط        أما بالنسبة على كاوتسكي، فقد كان يعتقد أن االشتراك        

أنه يقترب من برنشتاين الذي أساء معاملته هو بنفسه منذ مدة قريبة، وفضح هرطقته، وتبنـي                . تقريبا، رغم حبه الشديد للكالم    

رنسيين، ال بهـدف الحفـاظ    ، باشتراكيين ونقابيين ف   "أعداء"كالهما نزعة وسطية ال تذهب إلى أكثر من االلتقاء في سويسرا بـ             

على روح األممية البروليتارية رغم كل شيء، كما فعل ذلك زمر وولد، بل فقط للتباكي بتشاؤم غير مبالغ فيـه علـى تعاسـة                

  . الزمن

التكتيك الماضي المتمـرس    "وعندما كان يتكلم كان كأنه شخص آخر تماما غير الشخص الذي عرفته المؤتمرات محييا               

لقد : "، أو قائالً في المؤتمر نفسه     ١٩٠٣ األلمانية، كما كان يفعل في مدينة دويسد عام          ةالديمقراطي –ة االشتراكية   للحرك" المظفر

سعينا حتى اآلن إلى تعميق الهوة التي تفصلنا عن الطبقات الحاكمة، وإلى أثارتها ضدنا، وإلى إرهابها كيما نصل إلى أحـداث                     

أن التكتيك القديم يقوم على     .  أما التكتيك الجديد فيسعي إلى تجنب المعارك، وإلى تالفيها         .حاجة، إلى صراع علينا أن ننتصر فيه      

وجاء الحدث الحاد في اهاب الحرب، لكن الذعر        ". ماركس خاطئة والجديد ال يكون مبررا إال إذا كانت نظرية         . نظرية ماركس 

  .تملك كاوتسكي

أو " الزمن الحديث "هجة الواثقة، القاطعة، الحاسمة، لهجة مدير       واختفت الل . إنه شخص آخر، أسلوب آخر، عندما يكتب      

ليست األممية سالحا من أسلحة زمن الحرب، باعتبار أنهـا          : "، لتحل محلها لهجة خائرة وعبارات كهذه      "طريق السلطة "مؤلف  

  ".ودون في كل المعسكراتالكذابون والمتعصبون موج: "أو قوله عن حرية الصحافة في النظام الثوري". بطبيعتها أداة سالم

* * *  

إذا كان كاوتسكي قد التزم جانب الصمت نسبيا أيام الحرب، فلقد عاد إلى الكالم بكل طاقته بدءا من ثورة أكتـوبر، ال                      

 بل ليحاربها بال كلل، وبتهالك وسوء نية ال يمكن ألي مرتزق في             – كما كان مفروضا فيه نظرا إلى ماضيه كله          –ليدافع عنها   

اإلرهـاب  "بل إنه سرعان ما خصها بكتاب كامل تحـت عنـوان            . صحافة الرأسمالية أن يتباهى بأنه يستطيع أن يتجاوزهما       ال

 لكن المؤلف يحدد بأنه بدأ الكتابة قبل عام من ذلك التاريخ، وتوقف على أثر               ١٩١٩وتحمل المقدمة تاريخ حزيران     ". والشيوعية

وسـرعان مـا    . ني، واستأنفها بعد بضعة أشهر وأكمل فصول الكتاب أثناء أوقات فراغه           تشرين الثا  ٩قيام الثورة األلمانية في     

  .ترجم إلى الفرنسية ونشر في باريس في أواخر العام

المرء يرتكب الحماقات دوما، وفي زمن الثورة يرتكب منها أكثر          : "على سبيل المثال  . اللهجة فيه لهجة كاوتسكي الجديد    

، فهذه النظرية تتطلب عمـالً      "الذين فهموا نظرية ماركس على حقيقتها قليلون      : " التعالم لم تفارقه   لكن لهجة ". زمن آخر من أي   

ولقد كتب هذا مع أن ذاكرتـه مـا         " ليست قيادة الحرب، بشكل عام، الجانب القوي في البروليتاريا        : "وأيضا". فكريا كبيرا للغاية  

 إذا كان كبار القادة العسكريين قد أثبتوا فيها شيًئا، فهـو أن الحـرب               تزال محتفظة بالصورة الغضة ألربع سنوات من الحرب       

                                                 
  ".املترجم. "يقصد ضم الدول األخرى أو بعض أراضيها): 1(
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 البروليتاريا، دروسا عدة وسـيلقنوهم      ديكتاتوريةليست جانبهم القوي، في حين أن العمال والفالحين الروس قد لقنوهم، في ظل              

  .المزيد منها ما داموا يحلمون بالتدخل وبدعم قوى الثورة المضادة

أوالً إلى عبارتين استشهد بهما كاوتسكي، داللتهما بليغة نظرا إلى أنهما تبينان إلى أي حد يمكن أن يندفع                  وأود أن أشير    

الثـورة  " بالثورة الروسـية، يستـشهد بكتـاب         كوميونةففي الفصل الذي خصصه لمقارنة ال     . كاوتسكي في عدائه لثورة أكتوبر    

 تافه، خال تماما من األصالة واالبتكار، مع أن هناك عدة مؤلفات عن             ، وهو كتاب  )المنشور بإشراف جان جوريس   " (االشتراكية

" الثوري الطيـب  "والحال أن هذا    ". دوبري" الثوري الطيب "ذلك ألن كاتبه كما يقول هو       .  كان بمقدوره الرجوع إليها    كوميونةال

لذين يظلون هـم أنفـسهم بعيـدين عـن          ، ولكن ا  "حتى النهاية "هو واحد من أولئك االشتراكيين الذين يريدون أن تستر الحرب           

  .بل أنه ليس وسطيا شأن كاوتسكي، إنما هو أقرب إلى شايدمان وكاشان وموسليني وشركائهم. الخنادق

واالستشهاد الثاني مأخوذ عن فوضوي سويسري، وهذا شيء يبعث على الدهشة في حد ذاته نظرا إلى أن الماركـسية                   

كان هذا الفوضوي يريد، رغم أنه سويسري، أن يستمر الفرنسيون واأللمان والبريطانيون            و. األرثوذكسية تعتبر الفوضوي عدوا   

وفي حين أن ثورة أكتوبر قد سمحت للكثيرين من العمال والمثقفين           . في حرب ال هدف لها وال مخرج      والنمساويين في االقتتال    

غير أنه ينبغي أن نشير إلى      .  حلفاء الثورة المضادة   التائهين بأن يتمالكوا أنفسهم، يقف ذلك الفوضوي، مثل كاوتسكي، في صف          

أن القضية أهم من سابقتها، نظرا إلى أنها تقوم على كذبة هي من أصفق األكاذيب في زمن أصبح فيه الكذب، بفـضل دعابـة                        

بـل إن   ". لنـساء تشريك مزعوم ل  "فمن بين القذارات المنسوبة إلى السوفييت، كان هناك تلميح إلى           . المتحاربين، بضاعة رائجة  

وهي : كاوتسكي يمضي في الكذبة إلى حدودها القصوى، ويدعي أن لديه وثيقة حاسمة وجدها في كتاب الفوضوي اآلنف الذكر                 

لكن كاوتسكي لم   . ولقد كانت الوثيقة، شأنها شأ، غيرها، مزيفة ال تستحق غير االزدراء          . أمر صادر عن مجلس سوفييت عمالي     

": الوثيقـة "استخدامها ليدعم رأيه، الشيء الذي قاده إلى أن يقوم بتحقيق مفصل حول كل بند من بنود يتردد في التمسك بها وفي     

ولقد كانت هذه فرصة جميلة لكشف الزيف والمزيفين ولكشف المساهمين في هذه الدعاية الدنيئة المنطلقين من المبدأ القائـل أن                    

  .وتفاصيل هذه القصة مروية في كتاب تروتسكي. كل وسيلة صالحة عندما تكون موجهة ضد مجالس السوفييت

 بأنهم أفراد متعطشون إلى الـدم والنهـب         – البورجوازيين أو االشتراكيين     –ثمة عادة دارجة تريد أن تصور الثوريين        

مع أنه من السهل على العكس ومن الضروري أن يكتب فصل تمهيدي يوضع في مقدمة تاريخ كل ثورة للتأكيد علـى                     . والقتل

أنهم ال يطمحون، وقـد     . إن رجال الطبقة المضطهدة التي تستسلم الحكم ال تسيطر عليهم فكرة النتقام           .  الثوريين وتسامحهم  كرم

من تحقيق المثل األعلى الذي حاربوه من أجله، وبناء المجتمـع الجديـد             غمرهم فرح النصر والتحرر من ذل طويل، إلى أكثر          

فلقـد  .  الثورية ١٨٣٠عن أيام   " رسالة من باريس  "بورين في   . ا شعور عبر عنه بدقة ل     وهذ. الذي اهتدوا بفكرته أثناء نضالهم    

  ".لقد انتصروا بسرعة وغفروا بسرعة أكبر أيضا: "كتب متحدثًا عن الرجال الذين قادوا تلك األيام

ولـيس  . احات كانت الثورة عيدا يغمره فرح عام، وتفاؤالً يتجلى في غرس أشجار الحرية في كل الـس                ١٨٤٨في عام   

 بحجة ذبح الرهائن، لكن إذا ما فعلنا ذلك نكون قد نسينا أن أخذ الرهائن لـم يكـن بالنـسبة لرجـال                       كوميونةأسهل من إدانة ال   

محاربين وأمر بالتالي بإعدام من يعتقـل       " االتحاديين" إال وسيلة لحماية أنفسهم من جريمة تيير الذي رفض أن يعتبر             كوميونةال

بـل  . فهل أعدموه فورا؟ أبدا   . ثورة أكتوبر سقط الجنرال كراسنوف، أثناء إحدى المعارك، في أيدي البولشفيين          ففي بداية   . منهم

ـ    . أعيدت إليه حريته مقابل وعده والتزامه بعدم معاودة محاربة روسيا السوفياتية           ، ثـم   "شرفه العـسكري  "ولقد أقسم على ذلك ب

  .أسرع يلتحق في خدمة جيش دينيكين
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فحين نفي  .  أخرى أقل أهمية، وذات طابع شخصي تثبت إلى أي حد تظل روح االنتقام غريبة على الثوريين                وثمة واقعة 

ولقد أدى هذه المهمة بإخالص ال مثيل له        .  بيريه –، كان الشرطي المكلف بالعملية يدعى فوبا        ١٩١٦تروتسكي من فرنسا عام     

ندما سلم الشرطي المذكور لزمالئه اإلسـبانيين رسـالة تـصف           بحيث أن تروتسكي اعتقل لحظة وصوله إلى أسبانيا، وذلك ع         

 بيريه المذكور إلى تروتسكي في      – اقتيد فوبا    – عامين حدثت فيهما أمور كثيرة       –وبعد عامين   ". فوضوي خطر "تروتسكي بأنه   

" أنه مجرى األحـداث : "وأضاف". أجل، هو أنا: "وقال الشرطي مرتبكًا وقلقًا بال ريب من المصير الذي ينتظره         . مكتبه بموسكو 

وعلى كل األحوال، لم يكن يفتقـر       . محاوالً بذلك أن يثبت أنه ليس شرطيا عاديا وأنه يملك بعضا من عناصر الفلسفة السياسية              

 وتلهى تروتسكي قليالً  . إلى الصفافة باعتبار أنه قبل بالمجيء إلى روسيا ليراقب الرجال الذين عرفهم أثناء تعذيبه لهم في فرنسا                

  .الشرطي الفيلسوف الذي استطاع أن يعود إلى فرنسا، مندهشًا بال ريب من أنه نجا بجلده بمثل هذه السهولة" مجرى أحداث"بـ

لجنـة الـسالمة    "فللوصول إلـى    . بديهي أننا ال نقول هذا كله لننفي واقع اإلرهاب، بل لنثبت أنه غير متالزم والثورة              

وغلى قانون بليربال، ال بد من هرب الملك وخيانة الجنراالت وتآمر المهاجرين المستمر،             روبسبيير،  " ديكتاتورية"وإلى  " العامة

. فعلى الثورة أن تدافع عن نفسها عندما توضع العراقيل في وجه إرادتها السلمية في إعادة البناء             . وتدخل الدول األجنبية عسكريا   

إنها تشعر، لحظة طردها، أنها بال قوة، وأنها عاجزة عن          . متهاوالطبقة المالكة، حين تطرد من السلطة، ترفض االعتراف بهزي        

ما تشرع في محاولة استعادة امتيازاتها التي انتزعت منها، وتلجأ آنذاك إلى كل الوسائل وكلما ازدادت                لكنها سرعان   . المقاومة

ثورة المضادة، لكنها تكون قد نجحت      نزعتها العدوانية، احتدت المعركة، واشتد القمع، وكثرت تدابير البوليس، وفت في عضد ال            

في تسميم النظام الجديد بإرغامه على انتهاج سياسة لم يردها، وعلى تبذير جزء من القوى، خير القوى في غالب األحيان، كان                     

  .كل قصده أن يستفيد منها على وجه أحسن

هدمته حرب طويلة أو نظام حكومي      إن التدخل األجنبي يزعم الثورة على خلق جيش يفترس الرجال والموارد، في بلد              

وحين نتذكر أن قوات الجيش األحمر بلغت، أثناء الحرب األهلية، والدفاع ضد التدخالت األجنبية، خمسة ماليين                . عاجز وفاسد 

ة ، نستطيع أن نتصور كم كلفت الثورة المضاد       )هذا ما كانه أيضا عدد قوات الجيش الفرنسي أثناء الحرب العالمية األولى           (رجل  

  .روسيا السوفياتية وكم حرمتها من جهود قوى حية ال تحصى

والحال أن كاوتسكي، في نقده وتهجمه المكرر والمعاد على النظام االقتصادي الذي حاولـت مجـالس الـسوفييت أن                   

معجبا، وقد  أنه يقف   . توطده، يتجاهل كل هذه األمور الجوهرية التي ال بد من معرفتها للتمكن من إصدار تقييم صحيح للموقف                

 الكبرى، إنكلترا وفرنسا، التي لم تحقق المعجزة مـع ذلـك أيـام              الديمقراطيةانقلب من ماركسي إلى ديموقراطي، أمام الدول        

الحرب، وبخاصة عند توقيعها لمعاهدات السالم التي قطعت أوصال أوروبا تقطيعا سخيفًا للغاية إلى حد أن نظرة خاطفة نلقيها                   

  .نا عن جرثومة حرب جديدةعلى الخارطة تكشف ل

إن كتاب تروتسكي يحمل نفس عنوان كتاب كاوتسكي ولقد تأخر في كتابته هو اآلخر شهورا عديـدة، لكـن ألسـباب                     

إن مؤلفنا هذا الذي بدأناه أثناء المعارك الطاحنة ضد دينيكين وبودينيتش، قد توقـف عـدة           : "مختلفة ينوه بها المؤلف في مقدمته     

لقد كنا مرغمين على فضح افتراءات كاوتسكي في المسائل االقتصادية مبينـين تـشابهها مـع                ... لجبهةمرات بسبب أحداث ا   

أن الكتاب مكرس لتوضيح مناهج سياسة البروليتاريا الثوريـة فـي عـصرنا             : "وسيقول أيضا ". افتراءاته في المجال السياسي   

 إن السجال الموجه ضد الطبقة السائدة، والمفهوم من الطبقة          .والكتاب معروض في إطار سجال كالسياسة الثورية نفسها       . الراهن

  ".معينة إلى ثورةالمسودة، يتحول في لحظة 
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 وسيساهم لينين في هذا النقـد بكتابـه         –وإذا كان القسم السياسي من الكتاب هاما باعتباره نقدا الذعا لجحود كاوتسكي             

 فإن القـسم    –والذي يجمع بين النقاش والخطابية      " رية وكاوتسكي الجاحد  الثورة البروليتا "المنشور بعد مدة وجيزة تحت عنوان       

التقريـر الـذي    : ففي الفصل الثامن، المكرس لمسائل تنظيم العمل، نجد من ضمن ما نجده           . االقتصادي منه لذو أهمية استثنائية    

امة كـل المـسائل المتعلقـة بالـسلطة         قدمه تروتسكي للمؤتمر الثالث الروسي الموحد للنقابات وهذا التقرير يعالج بصراحة ت           

التي يمكن أن تعتبـر قـد       "لوحة صادقة عن وضع صعب، لكنها تذكير عاقل باألهداف العظيمة الجليلة            : السوفياتية والصناعية 

إن هذا التقرير الجوهري في حد ذاته نظرا إلى أهمية موضوعه، يشتمل أيضا على              ". تحققت بعد أن انتهت الحرب األهلية اآلن      

  .فهو يبين كيف كان القائد السوفياتي يخاطب العمال آنذاك: أهمية أخرى

  الفريد روسمر

  ١٩٦٣آيار 
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 ال بـسبب    –هل أنت راضية عن الروس؟ بالطبع، إنهم لن يستطيعوا أن يستمروا في جـو اللغـط الجهنمـي هـذا                     "

ـ                بـل ألن الحركـة      –سابا صـائبا    اإلحصائيات التي تشهد على تطور روسيا االقتصادي المتخلف كما حسب ذلك زوجـك ح

 في هذا الغرب المتفوق التطور مؤلفة من رعاديد جبناء يتركون الروس يسفحون دمهم كلـه دون أن                  الديمقراطية –االشتراكية  

إنه عمل ذو مدى    ". البقاء على قيد الحياة من أجل الوطن      "لكن مثل هذا الموت خير من       . يغيروا موقفهم، موقف المتفرج المسالم    

لكنـي أحـب أن     . في السنوات القادمـة   إنني أنتظر أيضا أشياء عظيمة      . اريخي عالمي ستظل آثاره باقية على مدى العصور       ت

  ...".أعجب بتاريخ العالم من غير أن أقف خلف حاجز

  روزا لوكسمبورغ 

  رسالة إلى لويزا كاوتسكي 

   السجن اإلصالحي –بريلو 

   ١٩١٧ تشرين الثاني ٢٤
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  مقدمةمقدمة
إن مؤلفنا هذا الذي بدأناه أثناء المعارك       . ب أوحى بنا إليه كتيب كاوتسكي المتعالم المنشور تحت العنوان نفسه          هذا الكتا 

ففي األيام الصعبة التي كنا نكتـب فيهـا الفـصول           . الطاحنة ضد دينيكين وبودينتش قد توقف عدة مرات بسبب أحداث الجبهة          

كان المهم قبل كل شيء الحفاظ حتـى علـى       . له على المهام العسكرية المحضة    األولى، كان اهتمام روسيا السوفييتات منصبا ك      

ولقد كنـا   . وما كنا نستطيع تقريبا أن نهتم بالصناعة باستثناء ما كانت تستطيع أن تقدمه للجبهة             . إمكانية بناء اقتصادي اشتراكي   

وحين بـدأنا   . مع افتراءاته في المجال السياسي    مرغمين على فضح افتراءات كاوتسكي في المسائل االقتصادية مبينين تشابهها           

 كنا نستطيع أن ندحض تأكيدات كاوتسكي عن عجز العمال الروس عن أن يفرضوا على أنفـسهم                 – منذ نحو عام     –هذا العمل   

 ولقـد   انضباطًا في العمل وأن يتقشفوا اقتصاديا، منوعين بانضباط العمال الروس الرفيع وببطولتهم في جبهات الحرب األهلية               

كانت هذه التجربة تكفينا تماما لتكذيب االفتراءات البرجوازية لكن باستطاعتنا اليوم، بعد مرور بـضعة أشـهر، أن نستـشهد                    

  . بمعطيات ووقائع مأخوذة من الحياة االقتصادية لروسيا السوفييتات

نا إلى دينيكين الضربات األولـى      ويودينتش، وبعد أن سدد   فما إن تراخى المجهود العسكري قليالً، وبعد سحق كولتشاك          

الحاسمة، ووقعنا معاهدة سالم مع أستونيا، وبدأنا بالمفاوضات مع ليتوانيا وبولونيا، حتى أمكن للبالد كلهـا أن تـشهد عـودة                     

ميقة وإذا كانت عناية البلد وطاقته قد اتجها بسرعة من مهمة إلى أخرى وتركزنا عليها، مهمة ع               . ملموسة إلى الحياة االقتصادية   

. االختالف عن األولى وإن كانت تتطلب القدر نفسه من التضحيات، فهذا دليل ال يدحض على الحيوية المدهشة للنظام السوفياتي             

فعلى الرغم من كل االمتحانات السياسية ومن كل البؤس والشقاء الماديين، ظلت الجماهير الروسية الكادحة بعيدة عن التفـسخ                   

لقد حافظت هذه الجماهير، بفضل نظام أعطى حياتها معنى وهدفًا ساميا وإن            . نوي أو عن الالمباالة   السياسي وعن التخاذل المع   

فرض عليها أعباء جساما، حافظت على مرونة معنوية كبيرة وعلى قدرتها التي ال مثيل لها في التاريخ على تركيز اهتمامهـا                     

مختلف فروع الصناعة إلقامة انضباط حازم في العمل ولمـضاعفة          إن ثمة حملة جبارة اليوم في       . وإرادتها على مهام جماعية   

إن منظمات الحزب والنقابات، وإدارات المصانع والمعامل تتنافس في هذا الميدان يدعمها الرأي العام للطبقة العاملـة                 . اإلنتاج

وبطرسبورغ وموسـكو   . لة يوم العمل  إن المصانع تقرر، الواحد تلو اآلخر، بلسان الهيئات العامة للعمال، إطا          . كلها بدون تحفظ  

 أي العمل المجاني المتطـوع      –" أيام السبت واألحد الشيوعية   "إن  . تضربان المثل، والريف يسير جنبا إلى جنب مع بطرسبورغ        

إن مضاعفة اإلنتاج والعمـل أيـام       .  تطبق أكثر فأكثر من قبل مئات األلوف من العمال من كال الجنسين            –في ساعات الراحة    

  .ت واألحد الشيوعية جديران، برأي االختصاصيين وحسب شهادة األرقام، بكل اهتمامالسب

إن التعبئة الطوعية التي يقوم بها الحزب واتحادات الشبيبة الشيوعية تتم اليوم من أجل العمل بالحماسة نفسها التي كانت                 

إن لجان العمل اإللزامـي، التـي       . م العمل اإللزامي  إن العمل الطوعي الكامل يفسح المجال واسعا أما       . تتم بها من أجل الجبهة    

تنظيف الطرقات والدروب   (أنشئت حديثًا، أخذت تنتشر في طول البالد وعرضها ومساهمة السكان في عمل الجماهير الجماعي               

التراب النفطي  المسدودة بالثلوج، تصليح السكك الحديدية، قطع األخشاب، تهيئة ونقل الحطب، إهمال البناء البسيطة، استخراج               

وإن مضاعفة عدد الوحدات العسكرية العاملـة كانـت سـتكون           . تأخذ أكثر فأكثر طابعا أوسع ومدروسا أكثر      ) والحجر األسود 

  .مستحيلة لوال الحماسة للعمل

لكن ليست هذه حجـة ضـد نظـام         . صحيح أننا نعيش في شروط دمار اقتصادي رهيب، بين اإلنهاك والفقر والجوع           

سـواء أكـان عبوديـا أم       (إن كل مجتمع عبودي     .  فلقد كانت كل عصور االنتقال متميزة بهذه المظاهرة المأساوية         .السوفييتات
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إذ ال بد من إرغامه على ذلك بنضال داخلـي حـاد            : ال يغادر المسرح عن طيب قلب ما أن ينتهي دوره         ) إقطاعيا أم رأسماليا  

  .ت أكبر حتى من اآلالم والحرمانات التي تمردوا عليهايسبب في غالب األحيان للمناضلين آالما وحرمانا

 ترافق  – الذي كانت داللته ضخمة بالنسبة إلى التقدم         –إن االنتقال من االقتصاد اإلقطاعي إلى االقتصادي البورجوازي         

ـ              .  ال تحصى من الشهداء    بقائمة روط حيـاة   ومهما كانت آالم الجماهير المستعبدة من قبل اإلقطاعية، ومهما تكـن صـعبة ش

البروليتاريا في ظل الرأسمالية، فإنها ال توازي أبدا الكوارث الرهيبة التي عانى منها العمال في العصر الذي أرغم فيه المجتمع                    

القرن الثامن عشر الفرنسية التي لم تبلغ مداها العظيم إال          إن ثورة   . اإلقطاعي القديم على التخلي بالعنف عن مواقعه لنظام جديد        

. غط الجماهير التي حركها األلم، قد زادت هي نفسها من بؤس الجماهير لفترة طويلة من الزمن وبنسب فائقة للطبيعة                  بفضل ض 

  وهل كان من الممكن أن يتم األمر على غير هذا النحو؟

لـبالد  إن مآسي البالط، التي تنتهي بتبدالت في قمة السلطة، يمكن أن تكون وجيزة وال تأثير لها تقريبا علـى حيـاة ا                     

. فمهما يكن شكل المجتمع، يظل أساسه العمـل       . لكن الحالة تختلف تماما في ثورة تلقي في دوامتها بماليين الشغيلة          . االقتصادية

والثورة، بانتزاعها الجماهير من العمل، وبإلقائها بها في أتون الصراع لمدة طويلة من الزمن، وبقطعها أسباب اإلنتاج، توجـه                   

وكلما كانـت   . اثلة إلى االقتصاد، فتخفض بالتالي مستوى التطور االقتصادي بالنسبة إلى ما كان عليه قبلها             بالمقابل ضربات مم  

الثورة االجتماعية عميقة، كان عدد الجماهير التي تجرها أكبر، وكلما كانت أطول، أساءت أكثر إلى آلية اإلنتـاج واسـتهلكت                    

 شيًئا واحدا ليس بحاجة باألصل للبرهنة عليه، أعني أن الحرب األهليـة             احتياطي المجتمع، وال يمكن أن نستخلص من هذا إال        

إن . لكن أن نلوم االقتصاد السوفياتي على ذلك، فهذا معناه أننا ننسب إلى الوليد الجديد آالم األم لحظة الوضـع                  . تضر االقتصاد 

والحال أن كتاب كاوتـسكي     . ق الحزم في العمل   وال يمكننا الوصول إلى هذا الهدف إال عن طري        . هدفنا اختصار الحرب األهلية   

  .كله إنما هو موجه ضد هذا الحزم الثوري

* * *  

منذ أن نشر الكتاب الذي ندرسه، وقعت أحداث جسام، ال في روسيا وحدها، بل في العالم أجمع وبخاصة في أوروبا أن                     

  . قع الكاوتسكية الدفاعيةتطورات عميقة الداللة قد تحققت، وهي تهدم اليوم رأسا على عقب آخر موا

لقد اتخذت الحرب األهلية في ألمانيا طابعا متزايد الحدة باستمرار ولقد كانت القـوة الظاهريـة للتنظـيم االشـتراكي                    

الديمقراطي القديم للحزب والنقابات أحد األسباب الرئيسية في إطالة زمن الحرب واشتداد تفاقهمها، وذلك بعكس ما كانت تتوقعه              

فكلمـا أصـبحت    . إلى االشـتراكية  " اإلنساني"اوتسكي الراهنة التي كانت تعتقد أن هذه القوة ستسهل االنتقال السلمي و           نظرية ك 

 عاجزة عن الحركة ومحافظة، توجب على البروليتاريا األلمانية التي خانتها أن تبذل المزيـد               الديمقراطية –الحركة االشتراكية   

لمصمم على المجتمع البورجوازي، وذلك كيما تتمكن من خالل هذا النضال بالـذات، أن              من القوى والدم والحياة في هجومها ا      

إن مؤامرة الجنراالت األلمان، ونجاحهم المؤقت ونتائجه الدامية، قـد          . تخلق تنظيما جديدا قادرا على قيادتها إلى النصر النهائي        

 ما يسمى بالديمقراطية فـي الظـروف الناجمـة عـن انهيـار       الحقيرة التافهة التي انتهى إليها    " المسخرة"كشفت من جديد عن     

، ببقائها على قيد الحياة، ال تحل أي مشكلة وال تمحو أي تنـاقض، وال تـشفي أي                  الديمقراطيةإن  . اإلمبريالية والحرب األهلية  

 تضليل الفئات المتخلفة مـن      إنها عاجزة، تافهة، كاذبة، ال تنفع إال في       : جرح، وال تقي ال من تمرد اليمين وال من تمرد اليسار          

  .السكان وبخاصة البورجوازية الصغيرة
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الـديمقراطيات  "إن األمل الذي عبر عنه كاوتسكي في القسم األخير من كتابه، األمل بأن تقدم لنا بلدان أوروبا الغربية و                  

عالً، نحو االشتراكية، إن هذا     فرنسا وإنكلترا، المتوجة بغار النصر، لوحة تطور طبيعي، صحي، سلمي كاوتسكي ف           في  " العريقة

ـ   . األمل هو أكثر األوهام بطالنًا     في فرنسا المنتصرة، هو اليوم حكومة هي مـن أكثـر           "  الجمهورية الديمقراطية"إن ما يسمى ب

فسياستها الداخلية تقوم على الخوف والطمع والعنـف، شـأنها شـأن            . الحكومات التي عرفتها فرنسا رجعية ودموية وانحطاطًا      

والبروليتاريا الفرنسية من جهة أخرى التي خدعت كما لم تخدع أي طبقة أخرى قط، تنتقل أكثر فأكثر                 . ها الخارجية تماما  سياست

 البورجوازية حتـى    الديمقراطيةيدل على أنه ال مكان شرعيا في        " االتحاد العام للشغل  "إن ثأر الحكومة من     . إلى العمل المباشر  

 –سة مصلحة مرائية أن تطور الجماهير نحو الثوروية وتعنت المالكين وتراجع التجمعات الوسطية              للنقابية الكاوتسكية، أي لسيا   

 قد تفاقمت بسرعة، تحت أنظارنا في فرنـسا       –وهي تطورات ثالثة تشرط وتمهد الجو، في مستقبل قريب، لحرب أهلية طاحنة             

  .الشهور األخيرةخالل 

وإن تحت شكل مختلف ففي هذا البلد تضطهد الطبقة الحاكمة وتنهب العالم            وتسير األحداث في إنكلترا في االتجاه نفسه        

إن .  كل داللة لها وحتى على صعيد البهلوانيات البرلمانيـة         الديمقراطيةأجمع، اليوم أكثر من أي وقت مضى، وقد فقدت الصيغ           

 المالك الليبراليين والمحافظين ضـد      ، بل تحالف  الديمقراطيةلويد جورج، أشهر االختصاصيين في هذا الموضوع، لم يعد يذكر           

إن لويد جورج يحتل مكانـه اآلن       . الديمقراطية" الماركسي"إننا لم نعد نجد أثرا في حججه الندفاعات كاوتسكي          . الطبقة العاملة 

ل النزعـة   إن الطبقة العاملة اإلنكليزية تقترب، من خـال       . على صعيد الوقائع الطبقية، ويستخدم لهذا السبب لغة الحرب األهلية         

التجريبية الثقيلة المميزة لها، من فصل في تاريخ صراعها ستبدو إلى جانبه صفحات الحركة الشارتية المجيدة ساحبة، تماما كما                   

  . باريسكوميونةأن التمرد القريب للبروليتاريا الفرنسية سيحكم بالشحوب حتى على أبهة 

تطورت خالل الشهور األخيرة بمنطق ثوري حازم، تساءل مؤلـف          وإنما على وجه التحديد ألن األحداث التاريخية قد         

هذا الكتاب عم إذا كانت ما تزال هناك حاجة لنشره، وعم إذا كانت ما تزال هناك حاجة للرد على كاوتسكي نظريـا، وعـم إذا          

  .كانت ما تزال هناك حاجة لتبرير اإلرهاب الثوري نظريا

إن إنكلتـرا   .  الحركة االشتراكية، بسبب من طبيعتها بالـذات، دورا كبيـرا          أجل، مع األسف إن األيديولوجية تلعب في      

نفسها، مهما كانت تميل إلى النزعة التجريبية، تدخل اآلن في مرحلة ستتطلب فيها الطبقة العاملة بإلحـاح متزايـد أن تـدرس                      

. شتمل على قوة رهيبة من العطالة المحافظة       ت – بل حتى نفسية البروليتاريا      –غير أن نفسيتها    . تجاربها ومهامها دراسة نظرية   

وبخاصة أن المسألة ليست إال مسألة العقيدة التقليدية ألحزاب األممية الثانية التي أيقظت البروليتاريا وكان لها إلى عهد قريـب                    

روفيلـد، هندرسـون،    شايدمان، فيكتور آدلر، رينوديـل، فاند     ( الوطنية الرسمية    –وبعد انهيار الحركة االشتراكية     . قوة واقعية 

قيادة أركان األلمان المستقبلين، فريتز آدلر، لونغيـه، جـزء هـام مـن االشـتراكيين                (أصبحت الكاوتسية الدولية    ) بليخانوف

العامل السياسي الرئيسي الذي يتحقق بواسطته التوازن غيـر المـستقر           ) اإلنكليز، جماعة مارتوف، إلخ   " المستقلون"اإليطاليين،  

ويمكننا أن نقول إن إرادة الجماهير الكادحة في العالم المتمدن، المتوترة دوما بمجرى األحداث، لهي أكثـر                 . اليللمجتمع الرأسم 

إن النـضال مـن أجـل       . من وعيها الذي ما يزال تحت تأثير اآلراء البرلمانية المسبقة والنظريات التوفيقية           ثورية بما ال يقاس     

إن األكاذيـب واآلراء المـسبقة   . ضربة قاصمة إلى الكاوتسكية في قلب الطبقـة العاملـة        الطبقة العاملة يعني اليوم      ديكتاتورية

وهدف هذا الكتاب هو    . التوفيقية التي ما تزال تسمم الجو حتى في أوساط األحزاب الملتفة حول األممية الثالثة يجب أن تطرح                

  . الخائرة الغامضة المرائيةأن يخدم قضية من يحاربون، بال شفقة، في جميع البلدان، ضد الكاوتسكية

* * *  
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إن بولونيا البورجوازيـة،    . فوق روسيا السوفييتات  ) ١٩٢٠آيار  ( إن الغيوم تتجمع من جديد في هذا الوقت          –مالحظة  

إن األخطار الكبـرى التـي      . بعدوانها على أوكرانيا قد دشنت هجوما جديدا من قبل اإلمبريالية العالمية ضد روسيا السوفييتات             

د الثورة من جديد، والتضحيات الضخمة التي تفرضها الحرب على الجماهير الكادحة، تحرض مـن جديـد الكاوتـسكيين                   تهد

إن مهمـة   . الروس على أن يقاوموا بشكل مكشوف سلطة السوفييتات أي أن يساعدوا القتلة الدوليين أعداء روسيا الـسوفييتات                

اريا حين تكون قضيتها سائرة على ما يرام، وأن يخلقوا أمامها كـل أنـواع               الكاوتسكيين هي أن يحاولوا مساعدة ثورة البروليت      

لقد سبق لكاوتسكي أن تنبأ أكثر من مرة بهزيمتنا التي ستكون أفـضل دليـل               . العراقيل عندما تكون بأشد الحاجة إلى المساعدة      

حتى أن برنامجه الـسياسي وحـده       هذا قد هوي، في سقوطه، إلى هوة عميقة للغاية،          " وريث ماركس "إن  . على صحة نظريته  

  . البروليتارياديكتاتوريةتجسيد حي لنظريته عن سقوط 

إن هزيمة بولونيا البورجوازية على يد الجيش األحمر الذي يقوده العمال الشيوعيين، ستثبت من              . إنه يخطئ مرة أخرى   

بالحركـة  ) الكاوتـسكية (البورجوازي الـصغير     البروليتاريا، وستسدد بالتالي ضربة جديدة إلى التشكيك         ديكتاتوريةجديد قوة   

إن التاريخ المعاصر، رغم البهرجة المجنونة في المظاهر والشعارات، قد بسط إلى أقـصى حـد تطـوره األساسـي                  . العمالية

 إن بيلسودسكي ال يقوم بالحرب من أجل امتيازات النـبالء البولـونيين فـي             . بإرجاعه إلى الصراع بين اإلمبريالية والشيوعية     

 الديمقراطيـة أوكرانيا وروسيا البيضاء فحسب، وال من أجل الملكية الرأسمالية والكنيسة الكاثوليكية فحسب، بل أيضا من أجل                 

البرلمانية، من أجل االشتراكية التدرجية، من أجل األممية الثانية، من أجـل حـق كاوتـسكي فـي أن يبقـى كناقـد شماسـا            

إن الرهـان عظـيم بـين       . ل األممية الشيوعية، من أجل الثورة العالمية للبروليتاريـا        ونحن إنما نحارب من أج    . للبورجوازية

  .ونحن نأمل في النصر نظرا إلى أن لنا عليه كل الحقوق التاريخية. وستكون المعركة عنيدة وصعبة. الطرفين

  سكيتترو. ل
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  ميزان القوى ميزان القوى 
خاصة في نقد االنتقال الثوري إلى نظام السوفييتات فـي          ثمة حجة تتردد باستمرار في نقد النظام السوفياتي الروسي وب         

ميـزان  "فالنظام السوفياتي في روسيا طوبائي ألنه ال يتجاوب مـع           " ميزان القوى "أعني بها الحجة المتعلقة بـ      بلدات أخرى،   

وأنه لجنون حتى بالنسبة    . دمةإن روسيا المتخلفة ال تستطيع أن تأخذ على عاتقها مهاما يمكن أن تكون مهام ألمانيا المتق               ". القوى

  ". ميزان القوى" على السلطة السياسية، ألن هذا سيكون معناه اإلخالل بـ تستوليإلى البروليتاريا األلمانية، أن 

والنضال من أجل إلغاء النظام الرأسمالي طوبـائي،        ". ميزان القوى "ليست مثالية، لكنها تتجاوب مع      " عصبة األمم "وإن  

وحين يعرج لونغيه خلف ويلسون، فليس ذلـك        ". ميزان القوى "لتعديالت على معاهدة فرساي سيتجاوب مع       لكن إدخال بعض ا   

ويرى فريدريك آدلر أن علـى الـرئيس النمـساوي شـايدتز            ". ميزان القوى "بسبب ضعفه السياسي الكبير، بل من أجل مجدد         

حتـى ال   في التشريعات األولى للجمهوريـة البورجوازيـة   والمستشار وينر أن يطبقًا أفكارهما البورجوازية الصغيرة المهترئة 

فقبل عامين من الحرب العالمية لم يكن كارل رينر، الذي لم يكن قد أصبح بعد مستـشارا، إال محاميـا                    ". ميزان القوى "يتحطم  

لرأسـماليين والمـالك العقـاريين      أنتهازيا يريد أن يثبت لي أن نظام الحركة النقابية االتحادية االنكليزية، أي نظام ا             " ماركسيا"

  ". ميزان القوى"المتوج بالحكم الملكي، سيقوم حتما في روسيا طوال عصر تاريخي كامل، ذلك ألنه يتجاوب مع 

 هذه الصيغة المقدسة التي تحدد وتفسر كل مجرى التاريخ، جملة وتفصيالًَ؟ وبتعبير أدق،              –" ميزان القوى "فما هو إذن    

هذا بصورة متماثلة ثابتة لخدمة مدرسة كاوتسكي الراهنة، ولتبرير التردد، والعطالـة، والجـبن،              "  القوى ميزان"لماذا يستخدم   

  والخيانة؟

مستوى اإلنتاج، درجة التفاوت الطبقي، عـدد العمـال المختـصين،           : يعني كل ما يراد تحميله إياه     " ميزان القوى "إن  

 –انية، وأحيانًا أكثر درجة تنازالت الوزارة أو وقاحة إال وليغارشية ألمانية            صندوق النقابات، وأحيانًا نتيجة آخر أنتخابات برلم      

وأخيرا، وفي غالب األحيان االنطباع السياسي العام لدعي نصف أعمى يسمى بالسياسي الواقعي، يتقن التعابير الماركسية لكنـه          

فبعد محادثة وجيزة سرية مع مدير األمن العـام،         . مانيةيستلهم في الواقع أحط المناورات واألراء المسبقة الشائعة والطرق البرل         

 الديموقراطي النمساوي يعرف دوما بصورة دقيقة، في األيام الجميلة المنصرمة الماضية، ما إذا كان               –كان السياسي االشتراكي    

 ودافيد يقيسون، منذ مدة ليست      ولقد كان أمثال إيبرت وشايدمان    . يسمح بتظاهرة سلمية في فيينا بمناسبة أول أيار       " ميزان القوى "

  .  هو لويغ ولودندورف عند لقائهما بهم في الرايخستاغ–بعدد االصابع التي يوجهها إليهم بتمان " ميزان القوى"بالبعيدة، 

التفـاهم  "، وإن   "ميزان القوى "بصورة مأساوية   إن فريدريك آدلر يرى أن إقامة كتاتورية السوفييتات في النمسا ستحطم            

ويضرب لنا فريدريك آدلر مثاالً على ذلك هنغاريا التي لم يكن أمثال وينز المجريون قد نجحـوا                 . سيجوع البالد آنذاك  " الودي

 ديكتاتوريـة فال. ويبدو للوهلة األولى أن فريدريك آدلر كان علـى حـق          . فيها بعد بقلب سلطة السوفييتات بمساعدة أمثال آدلر       

لكننا نستطيع نتساءل بحق ما .  هنغاريا لتحل محلها وزارة فريدريتش المغرقة في الرجعية    البروليتارية لم تتأخر عن االنهيار في     

سرار كانا قادرين، في كل األحوال، على االستيالء على السلطة          فال فريدريتش وال هو   ". ميزان القوى "إذا كان هذا يتجاوب مع      

 السوفييتات فـي    ديكتاتوريةفلو وطدت   . نستطيع أن نتوقف ههنا   لكن من البديهي أننا ال      . ولو مؤقتًا لوال وجود الجيش الروماني     

فها نحن مرغمين إذن علـى أن نـدخل فـي           . النمسا قبل األزمة الهنغارية، لصعب للغاية قلب سلطة السوفييتات في بودابست          

  . ا وسياسة فريدريك آدلر الخائنةالذي كان وراء السقوط المؤقت لحكومة السوفييتات الهنغارية، النمس" ميزان القوى"حساب 
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في روسيا أو في هنغاريا، بل في الغرب لـدى كليمانـصو            " ميزان القوى "إن فريدريك آدلر نفسه ال يفتش عن مفتاح         

وال " تـوازن القـوى  "والحال أن الخبز والفحم عامالن بالغا األهمية اليوم في آليـة     . مسكان بالخبز والفحم  يفهما  : ولويد جورج 

أن رأى فريدريك آدلر، الذي تفضل بالنزول من األعالي التي يستوطن فيها، هو أن          . مية عن المدافع في دستور ال سال      يقالن أه 

  ).أو مييران، أن كليمانصو من الدرجة الثانية( على السلطة ما لم يسمح لها بذلك كليمانصو يعلى بروليتاريا النمسا أال تستول

هل تتجاوب سياسة كليمانصو حقًا مع ميزان القوى؟ قد يبدو للوهلة األولـى أن              : لكن من المسموح لنا أن نتساءل ههنا      

وال . الشيوعيينعدامهم  إدرك كليمانصو إذا لم يثبتوا هذا االرتباط، فإنهم كفيلون بتأمينه بحلهم االجتماعات العمالية وباعتقالهم و              

 والتي وجهـت    – تفتيش، اعتقال، إعدام     –كومة السوفييتات   نستطيع إال أن نذكر بهذا الصدد أن تدابير اإلرهاب التي اتخذت ح           

. ضد أعداء الثورة وحدهم، قد اعتبرت من قبل الكثيرين بأنها برهان على أن الحكومة السوفييتات ال تتجاوب مع ميزان القوى                   

لمعادية تميل، بعد انتهاكها    رهيب ذل أن قوى الطبقات ا     لكن عبثًا نفتش اليوم في العالم قاطبة عن نظام لم يلجأ إلى ثأر جماعي               

  . الحقوق كافة، إلى أن تثبت ارتباطاتها الجديدة بصراع ال شفقة معه

فحين توطد نظام السوفييتات في روسيا، لم يكن السياسيون الرأسماليون هم وحدهم الذي اعتبروه تحديا وقحا لميـزان                  

وليس ثمة خالف في هذا الموضوع بين كاوتـسكي،         . يع البلدان فقد كان هذا أيضا رأي االشتراكيين االنتهازيين في جم        : القوى

 –فمنذ أن انهارت الحكومـات الملكيـة النمـساوية    . كونت شزيرنان الهبسبورغي، وبين رادوسالفوف رئيس لوزارة البلغارية     

المنتصرة كل مـا  " همالتفا"وجندت دول . الهنغارية واأللمانية، تفتت أقوى نزعة عسكرية في العالم وصمدت حكومة السوفييتات   

ولو أمكن لكاوتسكي وفريدريك آدلر وأوتوبوير أن يتنبئـوا         . لكن حكومة السوفييتات ثبتت   . استطاعت تجنيده، وقذفت به ضدها    

 البروليتاريا ستتوطد في روسيا، بالرغم من تهجمات االمبريالية األلمانية أوالً، وبالرغم من نـضال               ديكتاتوريةقبل عامين بأن    

ثانيا، فإن عقالء األممية الثانية كانوا سيعتبرون هذا التنبؤ دليالً على جهـل مـضحك بميـزان    " التفاهم" امبريالية   متواصل ضد 

  . القوى

أن ميزان القوى السياسية هو، في كل لحظة معينة، حصيلة العديد من عوامل القوى والقيمة غير المتعادلتين، وال يتحدد                   

أن البنية االجتماعية لشعب من الشعوب تكون دوما متخلفة إلى حد كبير عن تطور القـوى                . جفي الواقع إال بدرجة تطور اإلنتا     

والبورجوازية الصغيرة وطبقة الفالحين تظالن على قيد الحياة حتى بعد مدة طويلة مـن تجـاوز تطـور المجتمـع                    . المنتجة

هير متخلفًا بدوره تخلفًا ملحوظًا عن تطور العالقـات         ويكون وعي الجما  . الصناعي والتكنيكي لطرائقهما االقتصادية وأدانته لها     

ووعـي الزعمـاء    . ووعي األحزاب االشتراكية القديمة يكون متخلفًا بعصر كامل عن الحالة المعنوية للجمـاهير            . االجتماعية

التاريخ إلى اليـوم     يونيونيين، األكثر رجعية من وعي أحزابهم، يشكل نوعا من حصاة متحجرة لم يستطع               –البرلمانيين والتريد   

وفي عصر البرلمانية السلمية، يمكن للعامل البسيكولوجي أن يستخدم، نظرا الستقرار العالقـات             . ال أن يهضمها وال أن يتقيأها     

ولقد كان االعتقاد يسود بأن االنتخابات البرلمانية تعبر بما فيـه           .  كأساس للحسابات كافة   – وبدون أخطاء فاحشة     –االجتماعية  

ولقد فضحت الحرب االمبريالية، بتحطيمها توازن المجتمع البورجوازي، النقص الجذري في المعايير            . ة عن ميزان القوى   الكفاي

القديمة التي لم تكن تأخذ التبة بعين االعتبار العوامل التاريخية العميقة المتراكمة ببطء في الماضي، والتي تبرز اليـوم لتوجـه                     

  . مجرى التاريخ

لروتينيين العاجزين عن فهم التطور التاريخي في تعقيده وتناقضاته وتنافراته الداخلية، قد تـصوروا أن               ن السياسيين ا  إ

االشتراكية، بحيث أن تمركز الـصناعة      نتصار  التاريخ يعد العدة بصورة متوافقة وعقالنية، ومن كل الجوانب في آن واحد، ال            

ومن هنـا كـان     . ينضج مع المحاريث الكهربائية والغالبيات البرلمانية     واألخالق الشيوعية للمنتج والمستهلك يمكن أن يتطور و       
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موقفهم الميكانيكي المحض تجاه البرلمانية التي كانت تشير، في نظر معظم سياسيي األممية الثانية، إلى درجة استعداد المجتمع                  

شير إلـى سـخافة مثـل هـذا التـصور          وال حاجة بنا أن ن    . لالشتراكية تماما كما يشير جهاز قياس الضغط إلى ضغط البخار         

  .الميكانيكي لتطور العالقات االجتماعية

 – الطبقات، الدول، الحقوق، األحزاب، إلـخ        –وإذا ما ارتفعنا من اإلنتاج الذي هو أساس المجتمعات إلى البنى الفوقية             

ضافة إلى قوة الطوابق الـدنيا، لكنهـا        يمكننا أن نقرر أن قوة العطالة في كل طابق من طوابق البنية الفوقية ال تنضاف مجرد إ                

وبالنتيجة فإن الوعي السياسي للفصائل التي تظاهرت لمدة طويلة من الزمن بأنهـا الفـصائل             . تتضاعف بها في بعض الحاالت    

ممية األكثر تقدما، يبدو في مرحلة االنتقال كعقبة رهيبة في وجه التطور التاريخي ومما ال ريب فيه على اإلطالق أن أحزاب األ              

الثانية، التي تقف اآلن على رأس البروليتاريا، كانت القوة الحاسمة في الثورة المضادة، نظرا إلى أنها لم تجرؤ ولم تعرف ولـم         

  .تشأن أن تستولي على السلطة في أحرج لحظات تاريخ اإلنسانية، نظرا إلى أنها قادت البروليتاريا إلى الفناء المتبادل

رة، التي هي عامل حاسم في الحركة التاريخية، كانت تختنق في البنى الفوقية االجتماعية المتخلفة               إن قوى اإلنتاج الجبا   

لقد كانت قوى اإلنتاج، التي نمتها الرأسمالية، تصطدم        . التي كان التطور السابق قد حبسها فيها      ) الملكية الخاصة، الدولة القومية   (

إن عطالة التجمعـات  . بة بتحررها عن طريق تنظيم عالمي لالقتصاد االشتراكيوالبورجوازية، مطالبكل جدران الدولة القومية    

االجتماعية، وعطالة القوى السياسية التي افتضح عجزها عن هدم التجمعات الطبقية القديمة، وعطالة األحزاب التي تتولى فـي                  

ردا تلقائيا بـدائيا، تحـت مظـاهر الحـرب          الواقع حماية المجتمع البورجوازي، إن هذا كله يفضي إلى تمرد القوى المنتجة تم            

وأن التكنيك اإلنساني، الذي هو أكثر عوامل التاريخ ثورية، قد تمرد بما له من قوة متراكمة عبر عشرات السنين،                   . اإلمبريالية

، وأطلـق ضـد     على النزعة المحافظة الكريهة وعلى العطالة الدنيئة ألمثال شايدمان وكاوتسكي ورينوديل وفاندرفيلد ولونغيـه             

  .الثقافة اإلنسانية شرارة مذبحة رهيبة بما لديه من رشاشات وطائرات

إن سبب الكوارث التي تجتازها اإلنسانية اليوم يكمن على وجه التحديد في أن قوة اإلنسان التكنيكية قد نـضجت منـذ                     

 يضمن دكتاتوريتها، في حين أن أوعى قوى        زمن طويل لالقتصاد االشتراكي، وفي أن البروليتاريا باتت تحتل في اإلنتاج موقفًا           

 ما تزال رازحة تماما تحت نير اآلراء المسبقة القديمة وال تفعل شيًئا سوى أن تزيد فـي ريبـة                    – األحزاب وقادتها    –التاريخ  

يتاريا إلـى   لقد تطورت البرول  ": "طريق السلطة "فقد كتب في    . ولقد فهم كاوتسكي ذلك في األعوام األخيرة      . الجماهير في نفسها  

ولم يعد ثمة مجال للكالم عن ثورة سـابقة ألوانهـا فـي الوقـت الـذي                 . حد تستطيع معه أن تنتظر بهدوء الحرب التي تأتي        

استخلصت فيه البروليتاريا من األسس الراهنة للدولة كل القوى التي كان بمقدورها استخالصها منها وفي الوقت الذي أصـبح                   

ومن اللحظة التي فتح فيها نمو القوى المنتجة، بعد أن تجاوزت أطـر الدولـة               ". رتفاعها الالحق فيه تحويل هذه القوى شرطًا ال     

 البورجوازية، عصرا جديدا من األزمات واالضطرابات أمام اإلنسانية، تحطم التوازن النسبي لوعي الجمـاهير فـي                 –القومية  

ليوميين وللتخدير باسم الشرعية أن فقدت كل سلطة لهـا علـى           لقد سبق للروتين والعطالة ا    . العصر السابق نتيجة لهزات مهددة    

فهي ما تزال تتـردد فـي       . لكن البروليتاريا لم تدخل بعد بوعي وبال تحفظ في طريق النضاالت الثورية المكشوفة            . البروليتاريا

ومة من جهة والحزب الثوري     وفي هذه اللحظة البسيكولوجية يأخذ دور القمة، الحك       . اللحظات األخيرة من توازنها غير المستقر     

 لفترة طويلة أو قـصيرة      – لتعطي البروليتاريا    – من اليمين أو اليسار      –إذ تكفي دفعة حاسمة     . من الجهة األخرى داللة عظيمة    

 القومية المتحدة   – كيف أن ضغط الحكومات اإلمبريالية واألحزاب االشتراكية         ١٩١٤ولقد رأينا في عام     .  هذا االتجاه أو ذاك    –

وقد رأينا فيما بعد كيف أن محنة الحرب والتنافر         .  حطم على حين غرة توازن الطبقة العاملة ودفع بها إلى طريق اإلمبريالية            قد

وفي مثل هذه   . بين نتائجها وبين شعاراتها اللفظية األولية، قد هزت الجماهير وجعلتها أقدر على التمرد المكشوف ضد الرأسمال               

 يدرك تمام اإلدراك طبيعة القوى القائدة للمرحلة، ويفهم المكانة الحاسمة التي تحتلها الطبقـة               الشروط يشكل وجود حزب ثوري    
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الثورية بين هذه القوى، ويعرف طاقاتها الهائلة، ويؤمن بها، ويعي كل قوة المنهج الثوري في العصور التي تكون فيها العالقات                    

 المنهج حتى النهاية، أقول أن وجود مثل هذا الحزب يـشكل عـامالً              االجتماعية غير مستقرة، ويقف على استعداد لتطبيق هذا       

  .تاريخيا ذا أهمية ال تقدر

أن حزبا اشتراكيا يتمتع بنفوذ تقليدي معين لكنه ال يعي ما يجري حوله، وال يفهم الموقف الثـوري وال                   : وعلى العكس 

وليتاريا، أن حزبا من هذا النوع يشكل فـي عـصرنا عقبـة             بالتالي أن يجد مفتاحه، وال يؤمن ال في نفسه وال في البر           يستطيع  

  .تاريخية مؤسفة، وسببا للقلق والفوضى المنهكة

إنهم يعلمون البروليتاريا أال تؤمن في نفسها، وأن تصدق الصورة التي تعكـسها             . هذا هو اليوم دور كاوتسكي وتالمذته     

إن سياسة البروليتاريا الثورية يجب أال      . زقت إربا تحت حذاء اإلمبريالية     التي تم  الديمقراطية الخادعة، هذه    الديمقراطيةلها مرآة   

تحدد نفسها، في رأيهم، بالموقف الدولي، وبانهيار الرأسمالية انهيارا واقعيا، ربما ينتج عن ذلك من دمار اجتماعي، وبالضرورة                  

ال شيء مـن  .  الرأسمالية التي يتصاعد منها الدخان  الموضوعية لسيطرة الطبقة العاملة التي تعلن تمردها فوق أنقاض الحضارة         

فهذه السياسة إنما تتعلق فقط بعدد األصوات التي يعترف لهـا بهـا             . هذا كله يجب أن يحدد سياسة الحزب الثوري البروليتاري        

فلقد كتب  . ة الثورية ويبدو أن كاوتسكي كان يفهم، قبل عدة سنوات، ماهية المشكل         . محامو البرلمانية بموجب حساباتهم المتعالمة    

لما كانت البروليتاريا الطبقة الوحيدة الثورية في األمة، فإن انهيار المجتمع           ): "طريق السلطة (في منشوره الذي استشهدنا به آنفًا       

ال مخرج  الحالي، سواء أاتخذ طابعا ماليا أم عسكريا، إنما يعني إفالس األحزاب البورجوازية التي تقع عليها المسؤولية كلها، و                 

  : لكن حزب التخاذل والخوف، حزب كاوتسكي، يقول اليوم للطبقة العاملة". من هذا المأزق إال عن طريق حكم البروليتاريا

ليست المسألة هي معرفة ما إذا كنت في هذا الوقت القوة الوحيدة الخالقة للتاريخ، وما إذا كنت قـادرة علـى طـرد                       "

كونك الوحيدة التي تستطيع أن تفعل ذلك       ط الطبقات المالكة الحاكمة وليست هي مسألة        عصابة المسيئين التي هي خالصة انحطا     

 ذلك أن نتائج الفوضى الدامية الراهنة تهدد بأن تدفنك أنت           –وال أحد سواك، وال هي مسألة أن التاريخ ال يسمح لك بأي تأجيل              

للصوص الحاكمين قد نجحوا باألمس أو اليوم فـي خـداع           لكن المسألة كلها كامنة في أن ا      . أيضا تحت آخر أنقاض الرأسمالية    

أال فليمـت العـالم، لكـن فلتحـي الغالبيـة           % ٤٩من األصوات ضد    % ٥١الرأي العام واغتصابه وقمعه بحيث أنهم جمعوا        

  !".البرلمانية
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  كتاتورية الربوليتارياكتاتورية الربوليتارياييدد
 قبـل زمـن     ١٨٩١ي دافع عنه انجلز بعناد عـام         البروليتاريا، هذا المبدأ الذ    ديكتاتوريةلقد أبدع ماركس وانجلز مبدأ      "

قصير من موته، والذي يعني ممارسة البروليتاريا وحدها للسلطة السياسية، هذه الممارسة التي هي الشكل الوحيد الذي تستطيع                  

  ".أن تقيم عليه سلطة حكومية

تاريا وحـدها للـسلطة الـسياسية،       كان يعتبر آنذاك أن ممارسة البرولي     . هذا ما كتبه كاوتسكي قبل حوالي عشرة أعوام       

وبديهي أننا إذا ما تـصورنا      . ، ال للغالبية االشتراكية في برلمان ديموقراطي، هي الشكل الوحيد للسلطة االشتراكية           ديكتاتوريةلل

ـ                        دي أن المهمة هي إلغاء الملكية الفردية لوسائل اإلنتاج، فال سبيل إلى تحقيق ذلك إال بتمركز جميع سـلطات الدولـة بـين ي

البروليتاريا، وبخلق نظام استثنائي ال تخضع خالله الطبقة الحاكمة العتبارات المقاييس المحسوبة لزمن طويل، بل العتبـارات                 

  .ثورية متالئمة مع الهدف

طابع فردي خاص، بل هي مسألة وجود البورجوازية         ال غنى عنها، ألن المسألة ليست مسألة تغيير ذي           ديكتاتوريةإن ال 

إن القوة وحدها هي التي تستطيع أن تقرر أن انفراد البروليتاريـا بالـسلطة ال               . لى هذا األساس، ال مجال ألي إنفاق      بالذات وع 

يستبعد بالطبع إمكانية اتفاقات جزئية أو تنازالت كبيرة، وبخاصة تجاه البورجوازية الصغيرة وطبقة الفالحين، لكن البروليتاريا                

 إال بعد أن تستولي على جهاز السلطة المادي وإال بعد أن تضمن لنفسها إمكانية التقرير الحر                 ال تستطيع أن تعقد هذه االتفاقات     

  .للتنازالت التي ستقبل بها أو ترفضها في إطار مصلحة القضية االشتراكية

ا معناه أنه   وهذ". عنف ممارس من قبل األقلية ضد الغالبية      " البروليتاريا   ديكتاتوريةإن كاوتسكي يرفض اليوم رفضا باتًا       

يستخدم، لتعريف نظام البروليتاريا الثوري، التعابير نفسها التي كان يستخدمها باستمرار االشتراكيون الشرفاء في جميع البلدان                

  .الديمقراطية المستغلين ولو كانت محجوبة بقناع ديكتاتوريةليشوهوا سمعة 

الء البروليتاريا على السلطة في مسألة الوصول إلى غالبية          الثورية، يحل مسألة استي    ديكتاتوريةإن كاوتسكي، بإنكاره ال   

إن االنتخاب العام يعبر، حسب التصورات الخيالية الحقوقية للبرلمانية، عن          .  ديموقراطية خالل حملة انتخابية قريبة     –اشتراكية  

وماال لـم تتحقـق هـذه اإلمكانيـة         . يةإرادة المواطنين المنتمين إلى طبقات المجتمع كافة، ويسمح لالشتراكية بأن تتمتع بالغالب           

إن العبادة الوثنية للغالبية البرلمانية ال تقتضي النفـي         . النظرية، فإن على األقلية االشتراكية أن تنحني أمام الغالبية البورجوازية         

 مبـدئيا مـن ربـط    وإذا كان ال بـد .  البروليتاريا فحسب، بل تقتضي أيضا نفي الماركسية والثورة بشكل عام  ديكتاتوريةالفظ ل 

البرلمانية القائمة على الغالبيات واألقليات، فلن يبقى مكان في الديموقراطيات الـشكلية للنـضال              السياسة االشتراكية بالطقوس    

وإذا أملت الغالبية المنتخبة عن طريق االقتراع العام في سويسرا اتخاذ تدابير جبارة ضد المضربين، وإذا ما أعـدمت                   . الثوري

لتنفيذية المعبرة عن إرادة الغالبية الشكلية العمال في أميركا، فهل يحق للعمال السويسريين واألميركيين أن يحتجوا على                 السلطة ا 

التـي عبـر عنهـا      " اإلرادة القومية "فاإلضراب السياسي يمارس ضغطًا فوق برلماني على        . ذلك باإلضراب العام؟ بالتأكيد ال    

فهو مـرغم، مـا دام مرتبطًـا        . يتردد في المضي إلى هذا الحد مع منطق موقفه الجديد         وصحيح أن كاوتسكي    . االنتخاب العام 

إن االنتخابات البرلمانية لم تكن في      . ببعض بقايا من ماضيه، على القبول بالعمل المباشر باعتبار أنه يحسن نظام االنتخاب العام             

لديموقراطيين، البديل عن الصراع الطبقي وصداماته وهجوماتـه         ا –يوم من األيام، مبدئيا على األقل، بالنسبة إلى االشتراكيين          
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إنها لم تكن قط إال وسيلة مساعدة مستخدمة في هذا الصراع، تلعب دورا كبيرا حينًا ودورا صـغيرا حينًـا                    . المضادة وتمرداته 

  . البروليتارياديكتاتوريةآخر، إلى أن تلتغي نهائيا في عهد 

 البروليتاريا التي   ديكتاتورية عن   – كما قلنا آنفًا     –، أي قبل زمن قصير من موته        ١٨٩١ عام   لقد كان انجلز يدافع بعناد    

 على كل دناءة    – بين هاللين    –وهذا يدل   . ولقد كرر كاوتسكي هذا التعريف مرارا عديدة      . هي الشكل الوحيد لسلطتها الحكومية    

  .نه جعل منها اختراعا روسيا البروليتاريا إلى حد أديكتاتوريةمحاوالته الراهنة لتزييف 

إن النضال يجب أن يكون شديدا بمـا فيـه الكفايـة ليـضمن فعليـا                . إن من ينشد الغاية ال يمكن أن يرفض الوسائل        

الـذي تـستطيع    التي هـي الـشكل الوحيـد         "ديكتاتوريةولما كان التحويل االشتراكي يستلزم ال     . االنفراد بالسلطة للبروليتاريا  

  . ينبغي أن تتأمن بأي ثمنديكتاتورية، فإن هذه ال"ن تقيم عليه سلطة حكوميةالبروليتاريا أ

 البروليتاريا، ال بد أن تكون لديه محبرة وبضع صفائح من الورق، وبعض             ديكتاتوريةإن المرء، كي يكتب منشورا عن       

ع البورجوازية من تهديم سلطة البروليتاريا       البروليتاريا وتوطيدها، ال بد من من      ديكتاتوريةلكن لتأسيس   . األفكار في الرأس حتما   

هذا مع العلم بأنه كان     . وبديهي أن كاوتسكي يفترض أن من الممكن الوصول إلى هذه النتيجة بواسطة منشورات مهيجة للدموع              

 تأثير على   من المفروض في تجربته الشخصية أن تعلمه أنه ال يكفي للمرء أن يفقد كل تأثير له على البروليتاريا حتى يصبح له                    

  .البورجوازية

إن انفراد الطبقة العاملة بالسلطة ال يمكن أن يؤمن إال إذا أفهمت البورجوازية، التي اعتادت على الحكم، كـل الخطـر                   

 البروليتاريا، وتدميرها لها بالتخريب والمؤامرات والتمردات وتدخل الجيوش         ديكتاتوريةالذي تجازف به من وراء تمردها على        

لكن كيف؟ لقد كان الكهنة يبثون الخوف في قلب         . على الخضوع إن البورجوازية المطرودة من السلطة يجب أن ترغم         . األجنبية

وباألصل لم يكن جحـيم الكهنـة وسـيلتهم         . لكننا ال نملك نحن هذه الوسيلة     . الشعب بواسطة العقوبات التي تنتظره في األبدية      

تـرى هـل    . الديمقراطية بالنيران المادية فعالً للتفتيش المقدس وبعقارب الدولة         بل كان هذا الجحيم مرتبطًا    . الوحيدة في العمل  

يميل كاوتسكي إلى االعتقاد بأنه من الممكن ترويض البورجوازية بواسطة اآلمر المطلق الذي قال به كانت والذي لعـب، فـي                    

 إذا قرر توجيه رسالة إنسانية وكانتية إلـى بـالد           أواخر كتاباته، دور الروح القدس؟ إننا ال نستطيع نحن أن نعده بمساعدتنا إال            

وعندها ستتاح له الفرصة ليقتنع بأن الطبيعة لم تحرم مناوئي الثورة من طابع معين عززته وقوتـه سـتة                   . دينيكين وكولتشاك 

ل أن يشنق   إن كل حارس أبيض قد آمن بهذه الحقيقة البسيطة التي تنص على أنه من األسه              . أعوام من حرائق الحرب ودخانها    

إن أولئك السادة ال يشعرون بأي إجالل مزعوم للمبـادئ  . بإرغامه على قراءة كاوتسكيالشيوعي من أن يعود إلى رشده ويرتد    

ومما يقويهم في موقفهم هذا أن كهان الكنيسة والعلم الرسمي يعملون باالتفـاق             . ، وال بأي خوف من نيران الجحيم      الديمقراطية

 –إن الحراس الروس البيض يشبهون الحـراس األلمـان البـيض            . مجتمعة على رؤوس البولشفيين   معهم ويرسلون صواعقهم    

أما أخـذهم بـالخوف وأمـا       : وال مجال إال ألحد أمرين    .  من حيث أنه ال يمكن إقناعهم أو إشعارهم بالخجل         –وسائر الحراس   

  .سحقهم

 الثورة المضادة المسلحة، ينبغي أيضا أن يتخلـى         إن من يتخلى عن مبدأ اإلرهاب، أي عن تدابير التخويف والقمع تجاه           

 البروليتاريا يتخلـى عـن الثـورة        ديكتاتوريةومن يتخلى عن    . عن السيطرة السياسية للطبقة العاملة، عن دكتاتوريتها الثورية       

  .االجتماعية ويشطب بإشارة ضرب على االشتراكية
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* * *  

وفي كل مرة يحاول فيها أن يعمم أفكـاره عـن الثـورة           . جتماعيةإن كاوتسكي ال يملك اليوم أي نظرية عن الثورة اال         

  : كتب كاوتسكي. ، ال يفعل شيًئا سوى أن يبعث الحرارة من جديد في آراءه الجوريسية والبرنشتاينية المسبقة الباليةديكتاتوريةوال

أشكاالً أكثر نعومـة للثـورة      فظ وعنيف للغاية، وهيأت      من نفسها األسباب التي وسمتها بطابع        ١٧٨٩لقد أبعدت ثورة    "

 وفظـائع قمـع     ١٨٤٨لنقبل بذلك، وإن كان هذا يقتضي منا أن نغض النظر عن ذكـرى أيـام حزيـران                  ) ٩٧ص  " (القادمة

لنقبل بأن ثورة القرن الثامن عشر الكبرى قد هيأت للمستقبل، بإرهابها الحاقد ويهدمها الحكم المطلـق واإلقطاعيـة                  . كوميونةال

فحتى لو قبلنا بهذا التحليل الليبرالي الخالص، فـإن خـصنا           . مكانية حل المسائل االجتماعية سلميا وبدون صدام      واإلكليريكية، إ 

 البروليتاريا، قد بدأت علـى وجـه التحديـد          ديكتاتوريةذلك أن الثورة الروسية، التي انتهت ب      . سيكون ههنا أيضا على خطأ تام     

إن أسالفنا في القرون الماضية ما كانوا يهتمـون بتهيئـة           . هاية القرن الثامن عشر   بالعمل الذي قامت به الثورة في فرنسا في ن        

ولقد كان من الواجب علـى  .  التي يفترض فيها أن تلطف من شيم ثورتنا– عن طريق اإلرهاب الثوري – الديمقراطيةالشروط  

واقعة، وأال يتهمنا بل أن يتهم الـذين تقـدموا          المثقف المتمسك بأهداب األخالق، أعني كاوتسكي، أن يأخذ بعين االعتبار هذه ال           

  .علينا

  .ويبدو على كل األحوال أنه يقبل بتنازل ضئيل لنا في هذا الصدد

ما من إنسان يستطيع أن يشك، مهما كان نير البصيرة، في أن الملكيات العسكرية كملكيات ألمانيا والنمـسا                  : "فقد كتب 

ال نفكر باللجوء إلى السالح بقدر ما نفكر باللجوء إلى          ) من؟(عندما نفكر بذلك، فإننا     لكن  . وروسيا ال يمكن أن تقلب إال بالعنف      

أما أن جزءا هاما من البروليتاريا، المستلم للسلطة، سيقوم         .. من العمل هو أقرب إلى الطبقة العاملة، نعني اإلضراب العام         شكل  

يم البرهان على مدى حنقه ورغبته في االنتقـام فهـذا مـا ال              من جديد كما في القرن الثامن عشر عن طريق سفك الدماء بتقد           

  ).١٠١ص " (بعكس مجراهوهذا يعني أننا سننظر إلى التطور كله . نستطيع أن نتوقعه

لقد كان ال بد، كما نرى، من حرب وسلسلة كاملة من الثورات كي نستطيع أن نلقي نظرة على العلبة الجمجمية لبعض                     

لم يكن كاوتسكي يفكر بأن من الممكـن أبعـاد أمثـال الرومـانوف              : ونحن نعرف اآلن ذلك   . يهاالنظريين ونعرف ما يجري ف    

 أي  –والهوهنزولرن عن السلطة باإلقناع، لكنه كان يتصور جديا أن من الممكن قلب الملكية العسكرية عن طريق إضراب عام                   

 الروسية والمناقشة العالمية التي تلتها،      ١٩٠٥ تجربة   وهكذا وبالرغم من  . عن طريق تظاهرة سلمية تقوم بها األذرع المتصالبة       

ونستطيع أن نذكره بأن جريدتـه الخاصـة        .  اإلصالحية عن اإلضراب العام    –فإن كاوتسكي قد احتفظ بوجهة نظره الفوضوية        

لمعارضـة  تاريـا   كانت تقدم األدلة منذ حوالي أثنى عشر عاما على أن اإلضراب العام ليس إال تعبئـة البرولي                " الزمن الحديث "

القوى العدوة في الحكومة، وبأنه يستطيع أن يحل المسألة من تلقاء نفسه، نظرا إلى أنه يستهلك قوى البروليتاريا قبل أن يستهلك                     

أن اإلضراب العام ال يمكن أن يكون له تأثير حاسم إال إذا كـان تمهيـدا                . قوى خصمها، ويدفع بها بالتالي إلى استئناف العمل       

إن البروليتاريا ال تستطيع أن تحل مشكلة السلطة، وهي مـشكلة           . ين البروليتاريا وقوة العدو المسلحة، أي تمهيدا لتمرد       لنزاع ب 

إن اإلضراب العام يفضي إلى التعبئة مـن الطـرفين          . جوهرية في كل ثورة إال بتحطيمها إرادة الجيش الذي يجند لمعارضتها          

ثورة المضادة، لكن التطورات الالحقة للصراع هي التي تحدد وحدها الثمن الـدموي             ويسمح بتقدير جدي أولي لقوى مقاومة ال      

أما أن على البروليتاريا أن تدفع من دمها وأما أن عليها أن تعـرف              . الذي ستتكلفه البروليتاريا من أجل االستيالء على السلطة       

. عليها، فهذا ما لم يشك فيه أي ثوري حقيقي قـط          وكيف تقتل في نضالها من أجل االستيالء على السلطة والحفاظ           كيف تموت   
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التطور كلـه بعكـس   " يعني النظر إلى – الصراع حتى الموت    –أما الزعم بأن الصراع العنيف بين البروليتاريا والبورجوازية         

ر  تبـدو فيهـا الـصو      – كاملة مظلمة    –، فهذا دليل على أن رؤوس بعض األيدلولوجيين المحترمين هي غرف مظلمة             "مجراه

  .معكوسة

إن ما من شيء يثبت صحة نظريات كاوتسكي التاريخية فيما يتعلق بالبلدان األكثر تقدما واألكثر ثقافة، الخاضعة لتأثير                  

ولقد كان التحريفيون في الماضي ينسبون إليها طابعا مبدئيا         . إن هذه النظريات باألصل ليست جديدة     .  القديمة الديمقراطيةالتقاليد  

 يضمن االنتقـال التـدريجي غيـر        الديمقراطيةكانوا يقدمون األدلة على أن نمو المنظمات البروليتارية في قلب           و. أكثر جدية 

  . البروليتاريةديكتاتورية نحو النظام االشتراكي، بدون تدخل اإلضراب العام، والتمرد، وال– اإلصالحي التطوري –المنظور 

 ذروة نـشاطه، يبـين أن التنـاحرات الطبقيـة فـي المجتمـع               لقد كان كاوتسكي في ذلك العصر، العصر الذي شهد        

  . وأنها ستؤدي إلى الثورة وإلى استيالء البروليتاريا على السلطةالديمقراطيةالبورجوازي تزداد رغم أشكال 

لكن كان من الواضـح أن هـذا        .  البروليتارية ديكتاتوريةبالطبع، لم يحاول أحد أن يحسب مقدما عدد ضحايا التمرد وال          

 لم تلطف من أنانية     الديمقراطيةوإذا كان كتيب كاوتسكي يميل إلى أن يثبت أن التربية           . العدد يتعلق بقوة مقاومة الطبقات المالكة     

  .البورجوازية الطبقية، فنحن نوافقه على ذلك حاالً

، قد نمـت    الديمقراطية فسادا مدة أربعة أعوام بالرغم من     وإذا كان يريد أن يضيف بأن الحرب اإلمبريالية، التي عاثت           

الوحشية في األخالق وعودت على اللجوء إلى العنف، وعلمت البورجوازية أال تحرج البتة من إبادة الجماهير، فإنـه سـيكون                    

إنها ليست مـسألة مبـارزة بـين جـن بروليتـاريين      . لكن علينا أن نحارب في هذه الشروط  . فهذا هو الواقع  . على حق أيضا  

 كاوتسكي، بل هي مسألة حرب بين بروليتاريا واقعية وبورجوازيـة واقعيـة كمـا               –من دماغ فاغنر    وبورجوازيين خارجين   

  .كونتهما المجزرة اإلمبريالية الكبرى

التكتيـك  "للتخلـي عـن   .. إن كاوتسكي يرى في الحرب األهلية الطاحنة التي تدور في العالم قاطبة، النتيجة المشؤومة     

  .ممية الثانيةالذي رسمته األ" المجيد المتمرس

  :كتب يقول

في الواقع، ومنذ أن سيطرت الماركسية على الحركة االشتراكية أصبحت هذه األخيرة بمنجى، حتى الحرب العالميـة،                 "

  .ولقد اختفت نهائيا من صفوفنا فكرة تحقيق النصر باإلرهاب. من الهزائم الكبيرة في كل حركاتها الكبيرة الواعية

 كانت تتوطد بعمق في بلدان أوروبا الغربية وتكـف عـن أن             الديمقراطية هذه الزاوية إلى أن      إننا مدينون بالكثير من   "

تكون هدفًا منشودا من وراء الصراع لتصبح األساس الدائم للحياة السياسية، هذا في الوقت الذي كانت فيه الماركسية هي التعليم                    

  ".االشتراكي السائد

فالتطور الواقعي للصراع الطبقي ولمعاركـه الماديـة        : رة واحدة من الماركسية   هذه ال تحتوى على ذ    " صيغة التقدم "إن  

أكثر "، االنتقال غير المؤلم إلى أشكال اجتماعية        الديمقراطيةالتي تبدو وكأنها تضمن، بفضل شروط       ينحل في الدعابة الماركسية     
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عقلي الهرم الذي كان سائدا في القـرن الثـامن عـشر،    إن هذه الصيغة ال تعدو أن تكون تبسيطًا مبالغًا فيه للمذهب ال      ". عقالنية

ـ        وهكذا فإن التاريخ ينقلب إلى شريط دوار من الـورق          ". البيان الشيوعي "استبدلت فيه أفكار كوندورسيه بترجمة فقيرة شاحبة ل

  .لوحة عمل كاوتسكي" اإلنساني"المطبوع، وإننا لنشاهد في قلب هذا التطور 

ة العمالية في عصر األممية الثانية التي لم تتعرض قط، برفعها رايات الماركسية، إلـى أي                إنه يضرب لنا مثالً بالحرك    

لكن الحركة العمالية بكاملها، لكن البروليتاريا العالمية ومعها كل الثقافة اإلنسانية، قد تعرضت في              . هزيمة في هجماتها الواعية   

ى وطاقات كل األحزاب االشتراكية الموجهة كما يقال مـن قبـل      ، في الساعة التي كشف فيها التاريخ عن ميزان قو         ١٩١٤آب  

وأطاحت الريح  . لقد وجدت هذه األحزاب نفسها في حالة إفالس       . ، إلى هزيمة مريعة   "الديمقراطيةالمستندة بقوة إلى    "الماركسية و 

لتخلي عن العمل غير المـشروع،      القابلية للتالؤم مع الظروف، ا    : بكل سمات عملها السابق التي يريد كاوتسكي اآلن أن يخلدها         

إن أحزاب األممية الثانيـة، التـي       !  كطريق لتحويل اجتماعي غير مؤلم     الديمقراطيةاالبتعاد عن الصراع المكشوف، األمل في       

خافت من الهزيمة، والتي ردعت في كل الظروف الجماهير المسعدة دوما للنضال المكشوف، والتي ميعت في مناقشاتها حتـى                   

ذلك أنها لم تعرف أن تحرك أصبعها الصغيرة لتجنب خطر كارثة الحـرب             . لعام، قد هيأت بنفسها هزيمتها الرهيبة     اإلضراب ا 

وفي الحقيقة ال بد للمرء أن يضع عصابة ألعلى عينيه فحسب، بل أيـضا              . العالمية التي حددت الطابع الشرس للحرب األهلية      

 االشتراكي الديموقراطي   –ر المخجل لألممية الثانية، وبعد إفالس حزبها القائد         على أذنيه وأنفه، حتى يعارضنا اآلن بعد االنهيا       

األلماني، وبعد مهزلة الحرب العالمية الدامية واالمتداد الواسع للحرب األهلية، أقول حتى يعارضنا اآلن بعمق فكـر األمميـة                   

  !ميراثهاالثانية وإخالصها وحبها للسالم وتبصرها، هذه األممية التي نصفي اليوم 
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  "" وإما احلرب األهلية وإما احلرب األهليةالدميقراطيةالدميقراطيةإما إما ""  :: الدميقراطية الدميقراطية
يكفي أن يعترف بها الجميـع وأن يقبـل الجميـع           . الديمقراطية: ال يعرف كاوتسكي إال طريقًا واحدا للسالم والخالص       

وعلـى  . جوازيـة وعلى االشتراكيين اليمنيين أن يتخلوا عن العنف الدموي الذي لجئـوا إليـه برضـى البور               . بالخضوع لها 

وعلـى  . البورجوازية نفسها أن تتخلى عن فكرة التشبث حتى النهاية بوضعها الممتاز بفضل أمثال نوسك والمـالزم فوجيـل                 

وإذا ما روعيـت هـذه      . البروليتاريا أخيرا، مرة واحدة وأخيرة، أن تتخلى عن هدف قلب البورجوازية بغير الطرق الدستورية             

يكفي إذن، كما نرى، أن يقبل تاريخنا العاصف بأن         . الديمقراطيةة االجتماعية أن تنحل بال ألم في        الشروط بدقة، فإن على الثور    

  .يعتمر قبعة كاوتسكي القطنية وبأن ينهل الحكمة من علبة تبغة

 ومع ذلك فإن الحرب األهلية    ). ١٤٥ص  " (وإما الحرب األهلية   الديمقراطيةإما  : ليس هناك إال أحد حلين    : "يقول حكيمنا 

مع الجمعية الوطنية   : "ويوافق كاوتسكي على ذلك   .  الشكلية الديمقراطيةلم تقف ساعة واحدة في ألمانيا حيث تجتمع كل عناصر           

لكننا بدالً من أن نساعدها على الشفاء، فإننا سنحكم عليهـا باالنتكـاس إذا              . الحالية، ال يمكن أللمانيا بالتأكيد أن تستعيد صحتها       

فلكأن المشكلة في ألمانيا مشكلة     ). ١٥٢ص  " (عية الحالية إلى صراع ضد االنتخاب العام الديموقراطي       حولنا الصراع ضد الجم   

  !أشكال االنتخاب ال مشكلة السيطرة الفعلية على السلطة

فماذا ينتج عن ذلك؟ معاودة اللعبة      . إن كاوتسكي يعترف بأن الجمعية الوطنية الحالية ال يمكن أن تعيد إلى البالد صحتها             

  .من جديد

  .فاللعبة إذا لم تكن في صالحنا، فهي في صالحهم حتما. فهل سيقبل شركاؤنا بذلك؟ نستطيع أن نشك

 بلودنـدروف   ديكتاتوريـة إلى البالد، قادرة تماما على أن تعد العدة ل        " إعادة الصحة "إن الجمعية الوطنية، العاجزة عن      

إن رسـالة   . علته الجمعية التأسيسية التي مهدت الطريـق أمـام كولتـشاك          وهذا ما ف  .  نوسك المقنعة  ديكتاتوريةالجدية بواسطة   

كاوتسكي التاريخية هي على وجه التحديد أن يكتب، بعد االنقالب، المنشور الذي سيسفر سقوط الثورة بكل المجـرى الـسابق                    

إنها تكمن في توقع الخطـر      : ةلكن مهمة الحزب الثوري مختلف    . للتاريخ، بدءا من القرد إلى نوسك، ومن نوسك إلى لودندورف         

انتزاع الـسلطة مـن القابـضين       : ولتحقيق هذه الغاية ليس هناك اليوم إال شيء واحد يعمل         . في الوقت المناسب واتقائه بالعمل    

فالطريق تفترق إذن بـدءا مـن       . زمامها، من مالك األراضي والرأسماليين الذين يختفون خلف إيبرت ونوسك         األصيلين على   

". الديمقراطيـة "وما مـن طريـق يفـضي إلـى          .  البروليتاريا ديكتاتورية حفنة إمبريالية وإما     ديكتاتوريةإما  : وطنيةالجمعية ال 

 بالنسبة إلـى التطـور الـسياسي والتربيـة          الديمقراطيةفهو يعرض، ليس من دون  إطناب، أهمية         . وكاوتسكي ال يدرك ذلك   

إن من يقرأ هـذا     ). ٧٢ص  (بروليتاريا إلى تحرير الجماهير تحريرا كامالً       التنظيمية للجماهير، ويزعم أنها تستطيع أن تقود ال       

  .الكالم يخيل إليه أن ما من شيء مهم قد حدث في هذه الدنيا منذ اليوم الذي كتب فيه برنامج إيرفورت

رات الـسنوات   بيد أن البروليتاريا الفرنسية واأللمانية وبروليتاريا بعض البلدان األخرى الهامة قد ناضلت طوال عـش              

غير أن تطور البروليتاريا هذا نحو االشتراكية قد توقف نتيجة          .  لتخلق منظمات سياسية قوية    الديمقراطيةمستفيدة من كل مزايا     

لقد أمكن للدولة الطبقية، في اللحظة التي اندلعت فيها الحرب بخطيئهـا،            . لحدث بالغ األهمية، أعني الحرب اإلمبريالية العالمية      

وهكـذا أثبتـت الطرائـق      . لبروليتاريا بمساعدة المنظمات القائدة للديموقراطية االشتراكية وأن تجرها إلى مـدارها          أن تخدع ا  
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باعتبـار أن التربيـة     : ، بالرغم من المزايا التي ال نقاش فيها التي توفرها في ظرف محدد، تأثيرها المحدود للغاية               الديمقراطية

أن هذه التجربة ال    . يئ البتة الجو السياسي لتفهم وتقدير حدث كالحرب اإلمبريالية العالمية          لجيلين بروليتاريين لم ته    الديمقراطية

إن الدولـة   . تسمح بالتأكيد بأن الحرب لو اندلعت بعد عشر أو عشرين سنة لوجدت البروليتاريا مهيئة تهيئة سياسـية أفـضل                  

للتطور، بالنسبة إلى شروط الحكم المطلق، بل هي تحـدد          شروطًا أفضل    البورجوازية ال تقتصر على منح الشغيلة        الديمقراطية

هذا التطور بالذات بشرعيته، وتجمع وتقوي بفن لدى األرستقراطيات البروليتارية الصغيرة العادات االتهازية واآلراء المـسبقة                

لتـام عـن قيـادة       ا الديمقراطيـة  وشيكة، انكشف عجز مدرسة      – الحرب   –وفي اللحظة التي أصبحت فيها الكارثة       . الشرعية

 اإلمبريالية، وانتصارات عسكرية أكبر، وهزيمة      –وجاءت مدرسة الحرب الهمجية، واآلمال االشتراكية       . البروليتاريا إلى الثورة  

وبعد هذه األحداث، التي أدخلت بعض التعديالت على برنامج إيرفورت، لن يعني إحياء األفكار الـشائعة القديمـة                  . ال مثيل لها  

  .وهذه هي مصيبة كاوتسكي. رلمانية بالنسبة إلى تربية البروليتاريا، لن يعني إال السقوط سياسيا في الطفولةعن داللة الب

  :لقد كتب

وهـذا  . لقد تميزت البرودونية بريبة عميقة تجاه نضال البروليتاريا السياسي من أجل تحررها، وتجاه عملها الـسياسي             "

 اإلنجيل الجديد للفكر االشتراكي، وأنه نتاج التجربة التي لم يعرفها ماركس والتي لم              ويزعم أنه (!!) الرأي يعاود اليوم الظهور     

وفي الحقيقة، أننا ال نجد في هذا الرأي إال صيغة جديدة لفكرة قديمة ترجع نصف قرن إلـى الـوراء،                    . يكن يستطيع أن يعرفها   

  ).٥٩ – ٥٨ص " (كان ماركس قد حاربها وقهرها

إن هذا التأكيد الوقح لهو، من الزاوية النظريـة،         ! نزعة برودونية أعيدت إليها الحياة    ... ية إال وعلى هذا، ليست البولشف   

  .أسفة تأكيدات المنشور

لقد كانوا مـن أنـصار      . كان يدفعهم إلى رفض السياسة    ** ، للسبب نفسه    الديمقراطيةيرفضون  لقد كان البرودونيون    

كانوا من أنصار التشارك العمالي على أسـس        . لطة الدولة، وبدون انقالبات ثورية    تنظيم الشغيلة تنظيما اقتصاديا بدون تدخل س      

 باعتبـارهم أيـديولوجيين   –وبقدر ما كانت قوة األشياء تدفع بهم إلى النضال السياسي، كـانوا يفـضلون               . االقتصاد البضاعي 

أي شيء مشترك بينهم وبيننا؟ ففي حـين أننـا          ف.  الثورية ديكتاتورية ديموقراطية حكم الطبقة الغنية حتى على ال       –بورجوازيين  

 باسم سلطة بروليتارية متمركزة، كان البرودونيون مستعدين على العكس للتالؤم مع ديموقراطية ممزوجـة               الديمقراطيةنرفض  

نطقية أكثر مـع    ولقد كان بمقدور كاوتسكي أن يقارننا بصورة م       . قليالً باالتحادية كيما يتجنبوا السلطة العمالية الثورية الحاسمة       

البالنكيين خصوم البرودونيين، البالنكيين الذين كانوا يدركون أهمية السلطة الثورية، ويتجنبون بورع ديني، عند طرحهم مسألة                

لكن لتبرير المقارنة بين الشيوعيين والبالنكيين، ال بد        . االستيالء عليها، أن يأخذوا بعين االعتبار المظاهر الشكلية للديموقراطية        

سوفييتات النواب العماليين والجنود، وأن لدينا في حزبنا تنظيما         : ن اإلضافة أننا نتمتع بتنظيم ثوري لم يحلم به البالنكيون قط          م

سياسيا قياديا ال مثيل له مزودا ببرنامج كامل للثورة االجتماعية، وأن نقاباتنا تشكل أخيرا، بسيرها مع المجموع تحـت الرايـة                     

فال يمكن إذن، في هذه الشروط، الكالم عن        . ها حكومة السوفييتات بدون تحفظ، جهازا قويا للتحويل االقتصادي        الشيوعية وبدعم 

  . بعث البولشفية لآلراء البرودونية البالية، إال إذا فقد المرء نهائيا الحس التاريخي والنزاهة في موضوع المذهب
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  اليقظة اإلمربيالية للدميوقراطية اليقظة اإلمربيالية للدميوقراطية 
فهي من جهة أولى تشير إلى نظام قائم على االنتخاب العام           .  في القاموس معنى مزدوجا    الديمقراطية لكلمة   ليس عبثًا أن  

وهي تشير من الجهة الثانية إلى الجماهير الشعبية نفسها بقدر ما تكون لها حيـاة               . الشكلية" السيادة الشعبية "وعلى سائر ملحقات    

  . من خالل هذين المعنيين، فوق االعتبارات الطبقية يضع نفسه، الديمقراطيةإن مفهوم . سياسية

 كنظام سياسي تكون أثبت وأكمل وأمـتن كلمـا          الديمقراطيةف. إن خصوصيات اللفظة هذه لها داللتها السياسية العميقة       

يـاة  احتلت جماهير المدن واالرياف البورجوازية الصغيرة، غير المتمايزة من وجهة النظر الطبقيـة، مكانًـا أوسـع فـي الح                   

ففيمـا وراء البحـار     .  أوجها في القرن التاسع عشر في الواليات المتحدة األميركية وسويسرا          الديمقراطيةاالجتماعية لقد بلغت    

أما في الجمهوريـة السويـسرية      .  الحكومية للجمهورية االتحادية تستند إلى ديموقراطية المزارعين الزراعية        الديمقراطيةكانت  

  . جوازية الصغيرة في المدن والفالحون األغنياء أساس ديموقراطية الكانتونات المحافظةالصغيرة، فقد شكلت البور

 بسرعة، وهي التي ولدت في ظل صراع الطبقة العاملة ضد االقطاعية، سالحا ضد التناحرات               الديمقراطيةلقد أصحبت   

 البورجوازية في أداء مهمتها على وجـه        راطيةالديمقالطبقية التي كانت في طريقها إلى النمو في المجتمع البورجوازي وتنجح            

أفضل كلما كانت مدعومة بطبقة بورجوازية صغيرة واسعة، وكلما كانت أهمية هذه الطبقة في الحياة االقتصادية أكبر، وكلمـا                   

 تفقد مع ذلـك     لكن الطبقات المتوسطة، المتخلفة أكثر فأكثر عن التطور التاريخي،        . كان مستوى التناحرات الطبقية بالتالي أدنى     

أن يثبتوا برضى أن الطبقات المتوسطة لـن        ) برنشتاين وشركائه (ولقد أمكن لمذهبيي هذه الطبقات      . حقها في الكالم باسم األمة    

ويمكننا أن نوافق بالفعل أن عناصر المدن واألريـاف البورجوازيـة           . تختفي بالسرعة التي كانت تفترضها المدرسة الماركسية      

أن قيمـة   : لكن الداللة العميقة للتطور تكمن في فقدان أهميتها فـي اإلنتـاج           . تل عدديا مكانة هامة للغاية    الصغيرة ما تزال تح   

أن التطـور   . الثروات التي تصبها البورجوازية الصغيرة في أرباح األمة قد سقطت بسرعة أكبر بكثير من أهميتهـا العدديـة                 

 ال على تلـك الفئـات       – البورجوازية الرأسمالية والبروليتاريا     – المجتمع   التاريخي يزداد اعتمادا على القطبين المتعارضين في      

  . المحافظة التي خلفها الماضي

وكلما فقدت البورجوازية الصغيرة أهميتها االجتماعية، تضاءلت قدرتها على الحفاظ بقوة على دورها كحكم في النزاع                

مدن الصغيرة، وبخاصة بورجوازية األرياف، ما تزال نجد تعبيرهـا،          لكن بورجوازية ال  . التاريخي الكبير بين الرأسمال والعمل    

أن المساواة الشكلية بين جميع المواطنين بصفتهم ناخبين ال تفعل شيًئا           . باعتبار كثرتها العددية، في إحصاء البرلمانية االنتخابي      

حل المسائل األساسية التـي يطرحهـا       عن  " الديمقراطيةالبرلمانية  "سوى أن تثبت بشكل أوضح، في مثل هذه الظروف، عجز           

إن المساواة في االنتخاب بين البروليتاري والفالح وصاحب التروست الكبير قد جعلت من الفالح وسيطًا بين                . التطور التاريخي 

، تخـدم   لكن الطبقة  الفالحية المختلفة بصورة مزدوجة من وجهة نظر الثقافة والحياة االجتماعية، والعاجزة سياسيا              . متناحرين

  . واألكثر مغامرة واألكثر فسادا التي تنتهي دوما بدعم الرأسمال ضد العملأعمة لألحزاب األكثر رجعية "بالفعل دوما كقوة 

 بارانوفسكي لم تخفف حيوية الطبقات المتوسطة من حدة األزمات          –وبخالف كل تنبؤات برنشتاين وسومبات وطوغان       

ل جعلتها أشد إيالما ولو أتخذ تحول البورجوازية الصغيرة والطبقة الفالحية إلى بروليتاريا             الثورية في المجتمع البورجوازي، ب    

أشكاالً صافية وواضحة، لكان استيالء البروليتاريا على السلطة سليما بواسطة اآللية البرلمانية محتمالً أكثر مما هي عليه الحال                  

وية هذه الطبقة كان نحسا حتى على األشكال الخارجية للديموقراطية منذ           اليوم أن تركيز أنصار البورجوازية الصغيرة على حي       
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أن زعزعت الرأسمالية أسس هذه الطبقة فالبورجوازية الصغيرة، باحتاللها في السياسة البرلمانية المكان الذي فقدته في اإلنتاج،                 

أن هـذه الواقعـة   .  في يد اإلقليمية لعرقلة التشريعاتقد أساءت نهائيا إلى البرلمانية عندما جعلت منها مجرد ثرثرة مائعة وأداة 

 ال –وحدها تفرض على البروليتاريا واجب االستيالء على سلطة الدولة، بصورة مستقلة عن البورجوازية الصغيرة بل ضـدها        

  . ضد مصالحها بل ضد عطالتها وضد سياستها غير المتماسكة التي هي عبارة عن نزوات عاطفية عاجزة

... أن االمبريالية هي أعهر وأكمل شكل من أشكال السلطة الحكوميـة         : "س بصدد إمبراطورية نابليون الثالث    كتب مارك 

أن هذا التعريف يتجاوز اإلمبراطوريـة الفرنـسية        ". حولته البورجوازية، حين بلغت أوجها، إلى أداة الستبعاد الرأسمالية للعمل         

وتفترض االمبريالية فـي    . ها في العالم أجمع أطماع الرأسمال القومي للدول الكبرى        الثانية ويشمل االمبريالية الجديدة التي أثارت     

المجال االقتصادي السقوط النهائي لدور البورجوازية الصغيرة، وهي تعني في المجال السياسي التالشي التام للديموقراطية عن                

ولقد أثبتت اإلمبريالية، بامتدادها إلى بلـدان       . برياليةطريق تحويل سياقها بالذات وربط كل وسائلها وكل مؤسساتها بأهداف االم          

مختلفة، أن اآلراء المسبقة السياسية، بغض النظر عن مصيرها السياسي السابق، غريبة عنها كلها، وأنها مستعدة ألن تـستخدم                   

اليات المتحـدة، وعجـز     ملكيات نيقوال رومانوف أو ولهلم هوهنزولرن، واالتوقراطية الرئاسية في الو         ) وهي قادرة على ذلك   (

أن . بضع مئات من المشرعيين المتباينين في البرلمان الفرنسي، وذلك بعد أن تكون قد حولت هذا كلـه اجتماعيـا وأخـضعته                    

 قد قدمت لنا صورة لتعبئة لم يسبق لهـا          –عن طريقه أن تجدد شبابها       حمام الدم الذي حاولت البورجوازية       –المجزرة الكبرى   

وأن عددا ال بأس بـه مـن        . الدولة واإلدارة والتوجيه السياسي والمدارس الدينية أو الفلسفية لخدمة االمبريالية         مثيل لكل أشكال    

األدعياء الذين لم يسبب تطور االمبريالية أي اضطراب في سباتهم الدائم منذ عشرات السنين، والذين ما يزالون مستمرين فـي                    

لخ من وجهة نظرهم التقليدية، أقول أن عددا ال بأس به من هؤالء بالـذات قـد أدرك                   واالنتخاب العام ا   الديمقراطيةالنظر إلى   

الحكـم المطلق،الملكيـة البرلمانيـة،      . أخيرا أثناء الحرب أن المفاهيم المألوفة قد أصبح لها من اآلن فصاعدا مضمون جديـد              

 في أميركا   الديمقراطيةية الروسية إلى االتحادية شبه       إن جميع األشكال الحكومية للسيطرة البورجوازية، من القيصر        الديمقراطية

الشمالية، هي في نظر االمبريالية وبال ريب في نظر الثورة التي ستخلفها، متساوية في الحقوق وتشكل تركيبات يكمـل فيهـا                     

 تملكهـا،   أن االمبريالية تنجح في أن تخضع، في اللحظة الحرجـة، وبكـل الوسـائل التـي               . بعضها بعضا بصورة متالحمة   

 المدن واألرياف الصغيرة بل حتى االرستقراطية        بورجوازية –وبالبرلمانات على وجه الخصوص مهما كان حساب األصوات         

". الدفاع القومي "أن الفكرة القومية التي قادت طبقة العامة في صعودها إلى السلطة عادت إلى الظهور أثناء الحرب مع                  . العمالية

ولقد أدى غرق األوهام االمبريالية فـي       . مرة أخرى وأخيرة بسطوع باهر على حساب عقيدة الطبقات        وأضاءت العقيدة القومية    

 القومية وأدلتها   الديمقراطيةالبلدان المقهورة أوالً، ثم في البلدان المنتصرة بعد زمن وجيز، إلى تهديم أسس ما كان في الماضي                  

. وضوح مخيف ضـعف البورجوازيـة ونوعيتهـا الرديئـة وعجزهـا           الرئيسية، البرلمان الديموقراطي وتجلي في كل مكان ب       

وإنطرحت في جميع البلدان مسالة السلطة الحكومية بوضوح بين العصابة الرأسمالية التي تحكم بشكل مكشوف أو غير مكشوف               

 وبـين   –ل   معززة أحيانًا بمئات األلـوف مـن الرجـا         –والتي تملك تحت تصرفها طبقة من الضباط المتمرسين أو المرتزقة           

ويالها من أضغاث أحالم تافهة العبـارات       . البروليتاريا الثورية المتمردة، إزاء الطبقات المتوسطة المذعورة، الضائعة، الخانعة        

  !الديمقراطيةالتي يمكن أن تقال في مثل هذه الظروف عن االستيالء السلمي على السلطة من قبل البروليتاريا بواسطة البرلمانية 

فالبورجوازية، وبخاصة بورجوازية البلدان المنتصرة،     . موقف السياسي على الصعيد العالمي واضحة للغاية      إن معالم ال  

بعد أن قادت الشعوب المنهوكة النازفة دماؤها إلى حافة الهاوية، قد أثبتت عجزها المطلق عن انتشالها من وضـعها الرهيـب                     

 القوميـة   –جميع التجمعات السياسية الوسيطية واألحزاب االشـتراكية        تفسخت  لقد  . وتناقض وجودها مع تقدم اإلنسانية الالحق     

التي خدعتها هذه التجمعات واألحزاب، تزداد كراهيتها لها يوما بعد يوم، وتؤكد نفـسها فـي                والبروليتاريا  . وهي ما تزال حية   

غير أن التاريخ ال يضمن لحزب      . والموترسالتها التاريخية على أنها القوة الوحيدة التي تستطيع أن تنقذ الشعوب من الهمجية              
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 لصالح  – بغالبية األصوات    –إنه، بتغيير آخر، لم يحول األمم إلى نواد تقترع بحفاوة           . الثورة االجتماعية غالبية برلمانية شكلية    

لملحة لم تعـد    لقد أصبحت الثورة العنيفة ضرورة، على وجه التحديد ألن مطالب التاريخ ا           : بل على العكس  . الثورة االجتماعية 

مادمت أضـع يـدي علـى       : "أن البورجوازية الرأسمالية تقول في نفسها     .  البرلمانية الديمقراطيةتمكن تلبيتها عن طريق جهاز      

األراضي والمصانع والمعامل والمصارف والصحافة والمدارس والجامعات، مادمت أضع يدي على ذلك أن هذا هـو الـشيء                  

والبورجوازيـة الـصغيرة العاطلـة،    .  ستظل خاضعة إلرادتي كيفمـا حركـت     لديمقراطيةا على الجيش، فإن آلية      –األساسي  

أنني أتحكم وسأتحكم فيها بقـوة مـشاريعي وأربـاحي وخططـي            . المحافظة، غير األصلية، تخضع لي سواء أماديا أم معنويا        

ق عند الحاجـة أحزابـا معارضـة        بل سأخل . وإذا ما استاءت وتململت، فإنني سأخلق دزينة من مانعات الصواعق         . وجرائمي

وسـأحفظ  . ستختفي ما إن تؤدي مهمتها مفسحة المجال أمام البورجوازية للتعبير عن سخطها دون أن تلحق أي أذى بالرأسمالية  

بالنسبة إلى  الجماهير الشعبية على نظام التعليم االبتدائي اإللزامي الذي سيبقى هذه الجماهير عند حدود الجهل دون أن يـسمح                     

إنني سأفسد، سأخدع، سأخيف الفئات المرفهة أو المتخلفـة         . لها باالرتفاع فكريا فوق المستوى الذي يرى خبرائي أنه غير مؤذ          

من البروليتاريا ومادامت أدوات االضطهاد والتخويف بين يدي، فإن تنسيق كل هذه التدابير لن يسمح لطليعة الطبقـة العاملـة                    

  ". بتنوير وعي العدد األكبر

األول للخالص هو أن أنتزع مـن البورجوازيـة أدوات          ال ريب في أن الشرط      : "لى هذا تجيب البروليتاريا الثورية    وع

أنه لجنون مثلث أن آمـل      . وال أمل في الوصول إلى السلطة سليما مادامت البورجوازية تمسك بكل أدوات السيطرة            : سيطرتها

 البرلمانية لـيس هنـاك إال       الديمقراطيةطريق  : جوازية وتسده في آن واحد    بالوصول إلى السلطة بالطريق الذي تدل إليه البور       

ومهما كانت العالقة الظاهرية بـين قـوى        . انتزاع السلطة من البورجوازية بتجريدها من أدوات سيطرتها المادية        : سبيل واحد 

بروجوازية الـصغيرة الـذي نومتـه       البرلمان، فإنني سأجعل من أهم وسائل اإلنتاج ثروة اجتماعية، وسأحرر وعي الطبقات ال            

وحين سيتم ذلك، فإن أكثر فئات الـشعب        . وسأبين لهذه الطبقات بالوقائع ما هو اإلنتاج االشتراكي       . الرأسمالية تنويما مغناطيسيا  

  ". تخلفًا ستدعمني بالتزامات التلقائي والواعي بالبناء االشتراكي

تأسيسية، بدا هذا الحدث في نظر القادة االشتراكيين الديموقراطيين في         حين شتتت حكومة السوفييتات الروسية الجمعية ال      

لكنه لم يكن إال نتيجة حتميـة       . أوروبا وكأنه قطيعة متعسفة وفظة مع كل تطور االشتراكية السابق إن لم يكن بداية نهاية العالم               

ستخلص النتائج النظرية والعملية لهذا الوضـع،       وإذا كانت الشيوعية الروسية أول من ا      . للوضع الذي خلقته االمبريالية والحرب    

  . فذلك لألسباب نفسها التي أرغمت البروليتاريا الروسية على أن تكون أول من يخوض النضال من أجل السلطة

 على كـل  الديمقراطيةإن اإليمان بإمكانية إعادة توطيد . إن كل ما جرى في أوروبا فيما بعد يدل على أننا كنا على حق     

  . إنما يعني التعلل بطوبائيات رجعية مسكينةضعفها، 



 29

    الدميقراطيةالدميقراطيةميتافيزيقا ميتافيزيقا 
 إلى فلسفة التجاوز وراح يتفذلك عما       الديمقراطيةحين شعر كاوتسكي بأن األرض التاريخية تميد تحت قدميه، أنتقل من            

  . يجب أن يكون

أنهـا  .  له محاطة بهالة الواجـب األخالقـي        تبدو – سيادة الشعب، االنتخاب العام، الحريات       – الديمقراطيةإن المبادئ   

إن هذه الخطيئة الميتافيزيقية ليست     . تنفصل عن مضمونها التاريخي، وتبدو، إذا ما نظر إليها في طبيعتها المجردة، ثابتة مقدسة             

فـي أواخـر    فالمرحوم بليخانهوف بعدان كان، في أحسن مراحل حياته، الخصم اللدود للكانتيه، حاول هو أيضا               . بنت الصدفة 

  . وهذا شيء له داللته العميقة. أيامه، بينما كانت تجتاحه موجة الوطنية، أن يتعلق بقشة اآلمر المطلق

 الواقعية التي تعرف إليها الشعب األلماني مؤخرا بديموقراطية مثالية، كما يعـارض             الديمقراطيةأن كاوتسكي يعارض    

 االنتقال غير المؤلم    الديمقراطية يدلنا بثقة على أي بلد ديموقراطي تضمن فيه          إن كاوتسكي ال  . الشيء في ذاته بالظاهرة المبتذلة    

إن كاوتسكي يعارض الجمعية الوطنية األلمانية الحالية       . وبالمقابل فإن قناعته بوجوب وجود مثل هذا البلد صلبة        . إلى االشتراكية 

متعة بكل الصفات باستثناء واحدة هي بال ريـب قليلـة           التي هي أداة العجز والخبث الرجعي والدناءة بجمعية وطنية أخرى مت          

  . صفة الوجود: األهمية

وماهية الحق الطبيعي تكمن في االعتراف      . الحق الطبيعي  الشكلية لم تخلقه االشتراكية العلمية بل        الديمقراطيةإن مذهب   

. ب تعبيرات مضيقة ومشوهة إن كثيرا أو قليالً    بالمعايير الحقوقية الخالدة الثابتة تجد لها في مختلف األزمان ولدى مختلف الشعو           

على احتجاج على امتيـازات الطوائـف،       أن الحق الطبيعي للتاريخ المعاصر، كما أنتجه العصر الوسيط، يشتمل قبل كل شيء              

ر عـن   ولقد كانت  عقيدة طبقة العامة، التي كانت ما تزال ضعيفة، تعب           . للحق الوضعي اإلقطاعي  " المصطنعة"وعلى المنتجات   

 واكتسبت في الوقت نفسه طابعا فردي       الديمقراطيةمصلحتها الخاصة بواسطة بضعة معايير مثالية أصبحت فيما بعد من تعاليم            

ولكل إنسان الحق في اقتراع مساو      . وللبشر جميعا حق التعبير عن فكرهم بالكالم والكتابة       . إن الشخصية غاية في ذاتها    . النزعة

ولكـن  . ، الرامزة إلى المعركة ضد اإلقطاعية، تسجل تقدما وخطوة إلى األمام          الديمقراطيةكانت مطالب   ولقد  . القتراع اآلخرين 

وهذا المظهر هو فرض    ):  الشكلية الديمقراطيةنظرية  (كلما تقدمنا، تجلي أكثر فأكثر المظهر الرجعي لميتافيزيقا الحق الطبيعي           

  . يلة واألحزاب الثوريةمعيار مثالي على المطالب المواقعية للجماهير الشغ

البشر جميعا متساوون أمام القـانون، مهمـا كـان          : "، يقول للعامل  الديمقراطيةكان الحق الطبيعي، الذي أصبح نظرية       

إن لهم جميعا حقًا متساويا في أن يقرروا باالنتخابات مـصائر           . أصلهم، وصفتهم كمالكين أو غير مالكين، والدور الذي يؤدونه        

 كان لهذا المعيار المثالي أثر ثوري في وعي الجماهير، بمقدار ما كـان يـدين الحكـم المطلـق واالمتيـازات                      ولقد". الشعب

أما فيما عدا ذلك، فقد كان ال يفعل شيًئا سوى أن يخدر أكثر فأكثر وعي               . االرستقراطية واالنتخاب المقصور على بعض الفئات     

  . والذلالجماهير، ويضفي صفة شرعية على البؤس والعبودية 

أن روتشيلد، الذي حول دم العالم وعرقه إلى نابوليونات ذهبية جميلة، ليس لـه إال صـوت واحـد فـي االنتخابـات                       

وإن عام المنجم المغمور الذي ال يعرف أن يوقع اسمه والذي ينام طوال حياته تقريبا بدون أن يخلع ثيابه والذي يحيا                     . البرلمانية

. هو اآلخر بجزيئة من السيادة الشعبية، ويقف مساويا لروتشيلد أمام المحاكم وأثناء االنتخابـات             في المجتمع حياة الخلد، يمسك      
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ترا  هنا: أما في شروط الحياة الواقعية، وفي العالقات االجتماعية، وفي األعراف، فإن عدم المساواة بين البشر يتفاقم أكثر فأكثر               

ذه التناقضات الرهيبة تختفي في البنية الدورية للدولة، فال نرى فيهـا إلـى              لكن ه . كم ثورات ال مثيل له، وهناك بؤس بال أمل        

المالك، الفالح المياوم، الرأسمالي، البروليتاري، الوزير، صـباغ األحذيـة، جمـيعهم            . "ظالالً شرعية مسلوخة عنها أجسامها    

وات تحت شكل المساواة في الحق الطبيعي       إلى السما لقد نزلت مساواة المسيحية الصوفية من       " مشرعيه"و" كمواطنين"متساوون  

إن الحق المثالي في التأثير على مـصائر        . لكنا لم تنزل حتى األرض بالذات، حتى األساس االقتصادي للمجتمع         . الديموقراطي

من لحظات  الشعب بواسطة االنتخابات البرلمانية ال يكاد يكون، بالنسبة إلى  الفالح المياوم المغمور الذي ال يكف في أي لحظة                    

حياته عن أن يكون دابة ركوب مستغلة من قبل الرأسمالي، أقول ال يكاد يكون أكثر واقعية من السعادة التي كـان بوعـد فـي                   

  . الماضي بأنه مالقيها في مملكة السموات

انية وهذا ال  ولقد دخل الحزب االشتراكي، الذي تقوده المصالح العملية للطبقة العاملة، في مرحلة معينة في طريق البرلم               

لقـد  .  الميتافيزيقية المبنية على حق متعال على التاريخ والطبقات االجتماعيـة      الديمقراطيةمبدئيا بنظرية   يعني البتة أنه أعترف     

 أداة في خدمة المجتمع البورجوازي، متالئمة باألصل كل الـتالؤم مـع حاجـات               الديمقراطيةكان المذهب البروليتاري يعتبر     

لكن المجتمع البورجوازي، الذي يعيش من عمل البروليتاريا وال يستطيع أن يمنعها، تحت ضـغط               .  المسيطرة وأهداف الطبقات 

عقوبة االنهيار، من أن تضفي صبغة شرعية على بعض مظاهر الصراع الطبقي على األقل، كان يعطي األحزاب االشـتراكية                   

  .عينة، دون أن تلحق أي أذى بمبدئها غير المنظور إلى حد معين وفي فترات مالديمقراطيةإمكانية استخدام آلية 

لقد كانت المهمة األساسية للحزب االشتراكي، في كل مراحل نضاله، أن يخلق شروط مساواة واقعية اقتصادية، مساواة                 

ريـا أن  ولهذا على وجه التحديد يتوجب على نظريي البروليتا. في األعراف بين أعضاء المجتمع اإلنساني، قائمة على التضامن   

  .يكشفوا عن وجه ميتافيزيقا البروليتاريا القناع الفلسفي الذي يحجب خلفه أضاليل سياسية

إنهـا  : "وإذا كان الحزب الديموقراطي قد قال للجماهير، وهو يكشف في عنفوان حماسته الثورية كذب معتقدات الكنيسة               

قوق ورازحون تحت التعسف، فإن الحزب االشتراكي على        تهدهدكم بوعد السعادة األبدية، في حين أنكم على هذه األرض بال ح           

إنهم يخدرونكم بوهم المساواة والحقوق السياسية، لكن إمكانية تحقيـق       : "حق أكثر في أن يقول لها بعد بضع عشرات من السنين          

  ".عجة الرأسمالإن المساواة الحقوقية، الظاهرية واالصطالحية، تصبح قيدا مثاليا لربطكم ب. هذه الحقوق منتزعة منكم

ولقد جند الحزب االشتراكي، تحت راية هدفه األساسي، الجماهير من أجل العمل البرلماني، لكنه لم يلتزم قط فـي أي                    

 مع النظام البرلماني، اقتصرنا في      ونحن بتالؤمنا . مكان من العالم بأال يقود البروليتاريا إلى االشتراكية إال عن طريق البرلمانية           

لكن المنحنى العقائـدي    .  التي لم نكن نملك القوة بعد للتغلب عليها عمليا         الديمقراطيةعلى أن نكشف نظر بأقناع      العصر السابق   

 وباستبدالها بآلية بروليتارية ما     الديمقراطيةلالشتراكية، الذي يتكون رغم االنحرافات والسقطات وحتى الخيانات، ينتهي برفض           

  .الزمةإن تصبح لدى الطبقة العاملة القوى ال

"  الـديموقراطي  –االشـتراكي   " كتب بول الفارغ فـي       ١٨٨٨ففي عام   . إننا لن نقدم إال دليالً واحدا، لكنه باهر الداللة        

إن البرلمانية نظام حكومي يوهم الشعب بأنه يسير بنفسه شؤون البالد، مع أن السلطة كلها في الواقع متمركزة في                   ): "الروسية(

إن البورجوازيـة، فـي مرحلـة       . جوازية كلها، بل بعض الفئات االجتماعية المرتبطة بهذه الطبقـة         أيدي البرجوازية، ال البور   

ولهذا فإن جميع بلدان أوروبا بالبرلمانيـة بـدأت باالنتخـاب           . هيمنتها، ال تفهم أو ال تحس بالحاجة إلى منح الشعب هذا الوهم           

 طريق انتخاب النواب وقفًا في البداية على المـالك المتفـاوتي            ففي كل مكان كان حق توجيه مصائر البلد السياسية عن         . المقيد
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الغنى، ولم يمتد إال فيما بعد إلى سائر المواطنين الذين لم يواتهم الحظ في الثروة، إلى أن أصبح امتياز البعض حقًا للجميع ولكل                      

  .مواطن في بعض البلدان

: وكذلك هو شـأن الـسلطة  . بر، كان عدد من يمتلكونها أقلفي المجتمع البورجوازي، كلما كانت الثروة االجتماعية أك     "

تركزت السلطة الفعلية وأصـبحت     فكلما تعاظمت جماهير المواطنين المتمتعة بالحقوق السياسية وازداد عدد الحكام المنتخبين،            

  .هذا هو سر نظام الغالبيات". احتكارا لزمرة شخصيات يتضاءل عددها يوما بعد يوم

في اليوم الذي ستستولي فيه بروليتاريـا       : "كتب يقول . ن البرلمانية ستبقى ما بقيت هيمنة البورجوازية      إن الفارغ يرى أ   

 مـا لـم تـتالش البورجوازيـة         ديكتاتوريةأوروبا وأميركا على الدولة، فإن عليها أن تنظم سلطة ثورية وتدير المجتمع إدارة              

  ".باعتبارها طبقة اجتماعية

 يعرف هذا التقدير االشتراكي لقيمة البرلمانية، ولقد ردده بنفسه عدة مرات، وإن خانـه               لقد كان كاوتسكي في الماضي    

إن جحود كاوتسكي النظري يكمن على وجه التحديد في تخليه عن الديالكتيكية الماديـة ليعـود   . هذا الوضوح الفرنسي الظريف 

إن مـا كانـت الماركـسية تعتبـره آليـة مؤقتـة        . ورإلى الحق الطبيعي معترفًا بأن المبدأ الديموقراطي مبدأ مطلق غير منظ          

للبورجوازية، وما لم يكن يمكن استخدامه في السياسة إال مؤقتًا، بغاية إعداد الثورة البروليتارية، يصوره لنا كاوتسكي على أنه                   

ناوئ للثورة قد وجد أكمل     إن تفسخ البرلمانية الم   . مبدأ أزلي يقف فوق الطبقات وترتبط به بال مراء طرائق النضال البروليتاري           

  . من قبل نظريي انحطاط األممية الثانيةالديمقراطيةتعبير له في تأليه 
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  اجلمعية التأسيسيةاجلمعية التأسيسية
لكـن هـذه    . إن الحصول على غالبية ديموقراطية في برلمان بورجوازي ليس مستحيالً استحالة مطلقة بصورة مطلقة             

إن المثقفين المنتمين إلى الطبقات المتوسطة، المتأثرين       . ئيا، من مجرى األحداث   الواقعة حتى لو تحققت، فإنها لن تغير شيًئا، مبد        

للبورجوازية سـتحددها وقـائع     لكن المقاومة األساسية    . مقاومة أضعف تجاه النظام الجديد    ** بانتصار البروليتاريا البرلماني    

وستتبع الحرب األهلية مجراهـا     . ضع في البلدان المجاورة   حالة الجيش المعنوية، درجة تسلح العمال، الو      : معينة كالوقائع التالية  

  .تحت تأثير هذه العوامل الواقعية ال تحت تأثير الحساب البرلماني الهش

ولقد كان يدرك إدراكًا دقيقًا المزايا      . الديمقراطية مرورا ب  ديكتاتوريةإن حزبنا لم يكن يرفض أن يقود البروليتاريا إلى ال         

ومن هنا كانت محاولتنـا لـدعوة       . إلى النظام الجديد  " المشروع"اية وإلى العمل السياسي مثل هذا االنتقال        التي يقدمها إلى الدع   

لقد وجد الفالح الروسي نفسه، هذا الفالح الذي أيقظته الثورة للحياة السياسية، تجاه دزينة مـن                . لكنها فشلت . الجمعية التأسيسية 

  .ولقد اعترضت الجمعية التأسيسية طريق الثورة فكنسناها. األحزاب كان هدف كل منها أن يبلبل أفكاره

في الجمعية التأسيسية لم تكن تعكس إال النقص في فكر وأصالة الفئـات الوسـطية فـي المـدن                   " التوفيقية"إن الغالبية   

إننا نستطيع أن نقول أن     وإذا ما نظرنا من زاوية اإلمكانيات التاريخية الموضوعية، ف        . واألرياف والعناصر البروليتارية المتخلفة   

 –األزمة كانت ستكون أقل إيالما لو أن الجمعية التأسيسية قد أسقطت نهائيا، خالل سنتين من العمـل، حظـوة االشـتراكيين                      

الثوريين والمنشفيك لتحالفهم مع الكاديت، فتكون بذلك قد حققت انعطافًا شكليا لصالح البولشفيك مثبتة للجماهير أنه ليس هنـاك                   

 المناوئة للثورة التي يقف على رأسها الجنراالت        الديمقراطية الواقع إال قوتان البروليتاريا الثورية التي يقودها الشيوعيون، و         في

بعيدا آنذاك عن التطور بالتوازي مع الموقف الدولي، ولو أن          فالموقف الداخلي كان    : لكن عقدة المسألة ليست ههنا    . واألميراالت

فقد كان من الممكن أن توجهنا األحداث ، "لمجرى األمور"ما يخص كل المسؤوليات في التربية الموضوعية        حزبنا وضع ثقته، في   

لقد كان بمقدور اإلمبريالية األلمانية أن تستولي على بتروغراد التي كانت حكومـة كرينـسكي قـد بـدأت                   . العسكرية وحدها 

 البروليتاريا الروسية التي كانت خير قواتها آنـذاك هـي قـوات             وخسارة بطرسبورغ كانت ستكون قاتلة بالنسبة إلى      . بإخالئها

  . أسطول البلطيق والعاصمة الحمراء

ال يمكن إذن أن يالم حزبنا على أنه أراد أن يعاكس تيار التاريخ، بل على أنه قفز بضع درجات من التطور الـسياسي                       

 األلمانية بأن تتخطى البروليتاريا الروسـية وبـأن تعقـد            الثوريين والمنشفيك كي ال يسمح للعسكرية      –لقد تخطى االشتراكيين    

  .على حساب الثورة قبل أن يتاح الوقت لها لبسط أجنحتها" التفاهم"معاهدة صلح مع 

. وليس من الصعب البتة أن نستخلص مما سبق الجواب على السؤالين اللذين يطرحهما علينا كاوتسكي بصورة خادعـة          

إذا كانت الجمعية التأسيسية األولـى      :  البروليتاريا؟ وثانيهما  ديكتاتورية التأسيسية ما دمنا نستهدف      لماذا دعينا الجمعية  : وأولهما

التي اعتقدنا أن من واجبنا أن ندعوها قد انكشفت رجعيتها ولم تتجاوب مع مصالح الثورة، فلماذا نـرفض أن نـدعو جمعيـة                       

. ، ال ألسباب مبدئية، بل ألنهـا كانـت ضـدنا          الديمقراطيةنا رفضنا   تأسيسية جديدة؟ إن القصد الخفي لكاوتسكي هو إدانتنا بأن        

  . فلنستعرض إذن الوقائع حتى نستطيع أن نلتقط هذه الحماقة المغرضة من أذنيها
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شعار حزبنا منذ بداية الثورة، أي قبل مدة طويلة من حل الجمعية التأسيسية، بـل               !" كل السلطة للسوفييتات  "كان شعار   

صحيح أننا لم نكن نعارض السوفييتات بالجمعية التأسيسية القادمـة التـي كانـت              .  صدور مرسوم دعوتها   قبل مدة طويلة من   

لكننا بالتأكيد لم نكن ننظر إلى الجمعية التأسيسية القادمة علـى           . كيرينسكي تقلل من احتمال دعوتها وتؤخرها باستمرار      حكومة  

لقد كنا نُفهـم    . وا يرون فيها سيد البالد الروسية المؤهل لتقرير كل شيء         طريقة الديموقراطيين البورجوازيين الصغار الذين كان     

وإذا كنـا   .  هي التي تستطيع ويجب أن تكون سيدة الموقف بكل أصالة          – السوفييتات   –الجماهير أمن منظماتها الثورية الخاصة      

رضة لسلطة السوفييتات، بل معارضة لـسلطة       لم نرفض رفضا قاطعا الجمعية التأسيسية مسبقًا فهذا فقط ألنها لم تكن تبدو معا             

كنا قد قررنا سلفًا أنه إذا ما كانت الغالبية فـي الجمعيـة             . كيرينسكي الذي لم يكن هو نفسه إال رجل القش في يد البورجوازية           

غراد البلديـة التـي     التأسيسية إلى جانبنا، فإنها ستحل نفسها بنفسها بنقل سلطاتها إلى السوفييتات كما فعلت فيما بعد دوما بترو                

، أن أبين األسباب التي جعلت      "ثورة أوكتوبر "ولقد حاولت، في كتابي الصغير      . انتخبت على أوسع أسس االنتخاب الديموقراطي     

ولما كنا ال نرى تنظيم السلطة الثورية إال في الـسوفييتات ولمـا             . من الجمعية التأسيسية انعكاسا متخلفًا لعصر تجاوزته الثورة       

ه السوفييتات تقبض على زمام السلطة الفعلية لحظة دعوة الجمعية التأسيسية، فقد كانت المسألة محلولة في نظرنا عـن                كانت هذ 

  .طريق الحل اإلجباري للجمعية التأسيسية التي لم تكن مستعدة لحل نفسها بنفسها لصالح سلطة السوفييتات

  ة؟ لماذا ال تدعون جمعية تأسيسية جديد: لكن كاوتسكي يسألنا

وإذا كانت الجمعية التأسيسية األولى تستطيع أن تلعب في حينه دورا تقدميا مؤقتًا وذلك              . ألننا ال نشعر بالحاجة إلى ذلك     

بإضفائها صفة شرعية، في نظر البورجوازية الصغيرة، على سلطة السوفييتات التي كانت في المرحلة األولى من تأسيسها، فإن               

 البروليتاريا المظفرة، وبعد اإلخفـاق التـام لكـل المـشاريع        ديكتاتوريةبحاجة اآلن، وبعد سنتين من      السلطة السوفياتية لم تعد     

في سيبيريا وعلى شطآن البحر األبيض وفي أوكرانيا والقوقاز، أقول أن السلطة السوفياتية لم تعد بحاجة إلـى أن                   " الديمقراطية"

ألسنا على حق، ما دام األمر كذلك،       : كاوتسكي يتساءل بلهجة لويد جورج    لكن  . تنال تصديق سلطة الجمعية التأسيسية المشبوهة     

  في أن نستنتج أن حكومة السوفييتات تقوم على إرادة األقلية باعتبار أنها تستبعد رقابة االستشارة الشعبية؟ 

  .إن هذه الفكرة تمر بجانب الهدف

الموثوق، عن الحالـة المعنويـة      " الهادئ"صر تطوره   إذا كان النظام البرلماني ال يعبر إال بصورة مجملة، حتى في ع           

للبالد، وإذا كان فقد نهائيا في عصر العواصف الثورية القدرة على متابعة نضال وتطور الوعي السياسي، فإن نظام السوفييتات                   

ر بصورة سـكونية عـن      وأهم داللة له ليست التعبي    . يشكل اتصاالً أوثق وأصدق وأكثر عضوية إلى ما ال نهاية بغالبية الشغيلة           

 الثورية، على أنها    ديكتاتوريةولقد دللت الطبقة العاملة الروسية، بدخولها في طريق ال        . الغالبية، بل أن يصيغها بصورة ديناميكية     

ال تبني سياستها، في مرحلة االنتقال، على فن منافسة األحزاب المتقلبة كيما تنتزع منها بعض األصوات الفالحية، بـل علـى                     

إن هـذه  . ة الجماهير الفالحية العاملة باتفاق تام مع البروليتاريا وإدارة البالد فـي إطـار المـصالح الحقيقيـة للـشغيلة          مباده

  . البرلمانيةالديمقراطيةلديموقراطية عميقة االختالف عن 

، هـل يفكـر      على صد هجوم العصابات البيضاء     – وهذه مسألة حياة أو موت       –واآلن إذ تقوم المهمة األساسية للثورة       

ما قادرة على تأمين تنظيم أشد قوة وإخالصا وظفرا للدفاع الثوري؟ إن شروط النضال تطـرح                " غالبية برلمانية "كاوتسكي بأن   

نفسها بوضوح كبير في البالد المطوقة بالحصار السافل، حتى أن الطبقات الوسطية والزمر االجتماعية ليس لها من خيـار إال                    
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 –وهل ثمة حاجة إلى براهين جديدة بعد أن رأينا أحزاب الوسط، المنـشفيك واالشـتراكيين                . لسوفييتاتبين دينيكين وحكومة ا   

  الثوريين، تنقسم على نفسها على هذا النحو؟

هل يتوقع كاوتسكي، باقتراحه علينا انتخابا جديدا للجمعية، أن تقف الحرب األهلية أثناء الفترة االنتخابيـة؟ وإذا كـان                   

ع باألممية الثانية إلى مثل هذا االتجاه، فلنسرع لنعلمه أن مثل هذا االتجاه لم يعد له من حظوة ال في نظرنا وال في                       ينوي أن يدف  

وإذا ما استمرت الحرب بين عصابات اإلمبريالية وبين جيش العمال والفالحين، وإذا ما توجب على االنتخابـات                 . نظر دينيكين 

 سيطلب كاوتسكي أن نترك لألحزاب التي تؤيد دينيكين حق الدعايـة الحـرة؟ إنهـا                أن تقتصر على أراضي السوفييتات، فهل     

فما من حكومة قط تستطيع أن تسمح في أي ظرف كان بتعبئة قوى األعداء التي تحاربهـا مـن خلـف                     : لثرثرة بائسة فارغة  

  .صفوف جيوشها

إن . فـي طـرح كاوتـسكي للمـسألة       إن وجود زهرة سكاننا الشغيلة في الجبهة في هذا الوقت ال يحتـل أي مكـان                 

البروليتاريين المتقدمين والفالحين الواعين الذين يقفون، في جميع االنتخابات وفي جميع األعمال الـسياسية الجماهيريـة فـي                  

الجبهات، في الجيش األحمر، حيث يحارب المفوضـون        الصف األول ويوجهون رأي الشغيلة العام، موجودون اآلن جميعا في           

 البورجوازية، التي يقوم نظامها على البرلمانيـة، قـد رأت           الديمقراطيةوإذا كانت حكومات الدول     . الجنود ويموتون والضباط و 

أنها ال تستطيع أن تجري االنتخابات طوال مدة الحرب، فإنه لمن السخف البالغ بالمقابل أن يطلب مثل هذا الشيء من روسـيا                      

ويكفينا أن حكومة روسيا الثورية لم تعرقل، حتى في أخطر الـساعات، تجديـد              . نيةالسوفييتات التي ليس فيها من مكان للبرلما      

  .سوفييتاتها المحلية والمركزية عن طريق االنتخابات

وكنتيجة نهائية، لننير عقل كاوتسكي، إن الكاوتسكيين الروس أنفـسهم، منـشفيك مـارتوف ودان، ال                وسنقول أخيرا،   

لكن هـل سـنحتاج     . وة الجمعية التأسيسية ويرجئون هذا المشروع الجميل إلى أيام أفضل         يعتقدون أن من الممكن اآلن طلب دع      

فعندما ستنتهي الحرب األهلية، فإن الطبقة العاملة ستثبت قوتها الخالقة وسـتبين            . إليه آنذاك؟ من المسموح لنا أن نشك في ذلك        

 سينخرطون في عجلة النظام االقتـصادي واإلدارة الذاتيـة          إن جميع السكان  . للجماهير األكثر تخلفًا كل ما يمكن أن تقدمه لها        

إن السوفييتات نفسها، التي هي اليوم      . السوفياتية، عن طريق التطبيق العقالني للعمل اإللزامي وتنظيم مركزي لتوزيع المنتجات          

 البناية الواقعية للمجتمع    وفي مثل هذه الشروط نشك في أن فكرة تتويج        . أجهزة السلطة، ستتحول إلى منظمات اقتصادية خالصة      

ستخطر ألي كان، وبخاصة أن هذه الجمعية لن تستطيع إال أن تصدق على              بالية وأثرية،    )٢(االشتراكي بواسطة جمعية تأسيسية     

  .مختلف المؤسسات التي كانت البالد بحاجة إليها قبلها وبدونها" تكوين"

  

                                                 
إن روسيا حباجة : "قولي. كيما يغرينا كاوتسكي باجلمعية التأسيسية، فإنه يدعم براهينه القائمة على اآلمر املطلق باعتبارات مأخوذة من الرسم البياين للقطع النادر) 2(

واحلال أن روسيا السوفييتات ستحرم من هذه املساعدة إذا مل تدع اجلمعية التأسيسية ومل متنح حرية الصحافة، ال ألن الرأمساليني مؤمنـون                      . ملساعدة الرأمسال األجنيب  
  ).١٤٤ص " ( بل ألم ال يثقون، يف جمال األعمال، بنظام السوفييتات–ارات  إم مل يترددوا يف إقراض القيصرية عددا ال بأس به من امللي–باملثالية الدميقراطية 

لقـد  . لكنها دعمتها بقوة أكرب أيضا عندما شتتت اجلمعية التأسيـسية         . فالبورصة قد دعمت بالفعل حكومة كوتشاك     .    مثة ذرة من احلقيقة يف هذا اخللط        
ومـن  .  آلية الدميقراطية البورجوازية ميكن أن تستخدم خلدمة قضية الرأمسالية مث تطرح فيما بعد كثوب رث               عززت البورصة قناعتها، عن طريق جتربة كولتشاك، بأن       

 أن ترى اجلمعية التأسيسية توطد من       – أمل تربره متاما التجربة السابقة       –احملتمل كثريا أن تقبل البورصة مبد اجلمعية التأسيسية بقروش جديدة مقابل رهون معينة بأمل               
يف البورصة، ونفضل عليه ألف مرة الثقة اليت توحي ا إىل البورصة            " ثقة أرباب األعمال  "إننا ال نفكر بأن ندفع مثل هذا الثمن من أجل           . يد الديكتاتورية الرأمسالية  جد

  . أسلحة اجليش األمحر
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  حول اإلرهابحول اإلرهاب
  :يئن كاوتسكي

ولقد كان البالشفة في روسيا أول من سـار فـي هـذا             . موي تستخدمه حكومات اشتراكية   تؤدي الثورة إلى إرهاب د    "

وهذا ما صب عليهم بأقسى صورة استنكار جميع االشتراكيين الذين ال يقبلون بوجهة النظر البولشفية والذين تقف إلى                  . الطريق

منتهم مهددة حتى لجؤوا بدورهم بدون تردد إلى طرائق         لكن هؤالء األخيرين ما كادوا يشعرون بأن هي       . جانبهم الغالبية األلمانية  

  ".اإلرهاب التي أدانوا استعمالها في الشرق

ويخيل إلينا أنه كان من الواجب االستنتاج من هذه المقدمات أن اإلرهاب أعمق ارتباطًا بكثير بطبيعة الثورة مما يفكـر                    

 إن التطور المدهش إلرهاب البـيض والحمـر فـي مختلـف             .أما كاوتسكي فإنه يستخلص نتيجة معاكسة كليا      . بعض الحكماء 

 لهو في نظره دليل على أن هذه الثورات انحرفت عن           – الروسية والفنلندية واأللمانية والنمساوية والمجرية       –الثورات األخيرة   

اإلرهاب المنظـور   " تالزم"وبدون أن نتأخر في نقاش      . طريقها القويم ولم تتجل كما كان يجب أن تتجلى حسب أحالمه النظرية           

  .، فلنقف عند مثال بعض الثورات كما يظهرها لنا تاريخ اإلنسانية الحي"في ذاتها"مع الثورة المفهومة هي أيضا " في ذاته"إليه 

فكلما كان اإلصـالح    : إننا سنذكر أوالً بعهد اإلصالح الذي رسم خط شبه فاصل بين العصر الوسيط والتاريخ الحديث              

المصالح العميقة للجماهير الشعبية، كان يزداد اتساعا وتزداد ضراوة الحرب األهلية التي كانت تـدور تحـت             يعانق المزيد من    

  .الرايات الدينية، وتزداد أيضا قسوة اإلرهاب من كال الجانبين

يلـة وأدت   األولى التي أشعلت انفجارات اجتماعية عنيفة وحروبا طو       : لقد قامت إنكلترا في القرن السابع عشر بثورتين       

إن البورجوازيـة اإلنكليزيـة     . إلى إعدام شارل األول، والثانية التي انتهت نهاية سعيدة بصعود أسرة مالكة جديدة إلى العرش              

عظيم، أما الثانيـة    " عصيان"فاألولى في نظرهم مذبحة مقرفة و     : ومؤرخيها ينظرون إلى هاتين الثورتين من زاويتين مختلفتين       

ففـي الثـورة    . ولقد بين المؤرخ الفرنسي أوغستان تييري أسباب هذا االختالف فـي التقـدير            ".  المجيدة الثورة"فقد لقيت باسم    

ومن هنا ينتج أنه مـن الـصعب        . تقريبا" صمت"، كان الشعب يعمل، أما في الثانية فقد         "العصيان الكبير "اإلنكليزية األولى، في    

فهي إذا ما استشاط غضبها قاتلـت       . لم الجماهير المضطهدة الطرائق المهذبة    للغاية، في نظام قائم على العبودية الطبقية، أن تتع        

ولقد أحـس أحيانًـا     . فهي إذا ما استشاط غضبها قاتلت بالدبابيس والحجارة، بالنار والحبل         . بالدبابيس والحجارة، بالنار والحبل   

الثـورة  "ال  " العـصيان الكبيـر   "لكن لنالحظ أن    . المؤرخون الذين نذروا أنفسهم لخدمة الملوك والمستغلين باإلهانة بسبب ذلك         

  .كحدث حاسم) البورجوازية(هو الذي يحتل مكانه في تاريخ إنكلترا الحديثة " المجيدة

الحدث الذي خلف وراءه الحدثين السابقين بعيدا بسبب أهميتـه، كـان الثـورة              ** وأهم حدث في التاريخ الحديث بعد       

  .الفرنسية الكبرى

ما وكاوتسكي مستعد ليعذر إرهاب اليعاقبة، معترفًا بأن أي تدبير آخر           . الكالسيكية اإلرهاب الكالسيكي  لقد ولدت الثورة    

لقد كان اليعاقبة يجسدون الشر في نظر       . لكن ال يدري أحد ما الفائدة من هذا التبرير المتأخر         . كان ليسمح لهم بإنقاذ الجمهورية    

وإليكم هذه المقارنة المبتذلة التي فيها من الداللة مـا          ).  الجيرونديين الفرنسي  زعماء حزب (كاوتسكيي نهاية القرن الثامن عشر      
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كانوا يريدون جمهوريـة شـرعية،      "لكن الجيرونديين   ...". كان كال الطرفين يريد الجمهورية    "فيها بين الجيرونديين الفرنسيين     

لكـن  .  كان كال الطرفين يعلن أنه مع سيادة الـشعب         .جمهورية استبدادية رهيبة  (!) أما الجبليون فكانوا يريدون     . حرة، كريمة 

. الجيرونديين كانوا يعنون حقًا بكلمة الشعب مجموع السكان، في حين أن الشعب بالنسبة إلى الجبليين لم يكن إال الطبقة الكادحة                   

 ديكتاتوريةين الدمويين لل  إن التناقض بين فرسان الجمعية التأسيسية والمنفذ      ". ومنذ ذاك أصبحت السلطة بيد األشخاص األخيرين      

  . والبروليتارية تدل عليه ههنا بما فيه الكفاية تعابير العصر السياسية

كانت : " اليعاقبة الحديدية قد أمالها موقف فرنسا الثورية البالغ الحرج وإليكم ما يقوله مؤرخ بورجوازي              ديكتاتوريةإن  

في الشمال اإلنكليز والنمساويون في اإللـزاس،       . انب في آن واحد   الجيوش األجنبية قد دخلت األراضي الفرنسية من أربعة جو        

وهذا في الوقت الذي كانت فيه الحـرب األهليـة          . وفي روسيون، اإلسبانيون  . البيمونتيونفي دوفيني وحتى ليون،     . البروسيون

 األعداء الداخليين، المدافعين    وينبغي أن نضيف أيضا   . في نورماندي وفاندي وليون وطولون    : تعبث فسادا في أربع نقاط مختلفة     

  ".المتسترين عن النظام القديم، المستعدين لمساعدة العدو بكل الوسائل

جبهة متـصلة مـن     .  البروليتارية في روسيا كان مشروطًا بظروف ال تقل إحراجا         ديكتاتوريةونحن سنقول أن تشديد ال    

ولتشاك ودينيكين المناوئة للثورة، كانت روسيا الـسوفياتية        وعالوة على جيوش ك   . الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب      

تهاجم بالتواقت أو التتابع من قبل األلمان والنمساويين والتشيكوسلوفاكيين والرومـانيين والفرنـسيين واإلنكليـز واألميركـان                 

 األطراف والمحتضرة جوعا، فكانت ال      أما في داخل البالد، المحاصرة من جميع      . واليابانيين والفنلنديين واألستونيين والليتوانيين   

كانت الحكومة التي أخذت علـى      . "تنقطع المؤامرات والتمرد واألعمال اإلرهابية وتدمير المستودعات وسكك الحديد والجسور         

 شـيء،   عاتقها أن تحارب العدو الذي ال يحصى له عدد في الخارج والداخل، ال تملك ال ماالً وال جيشًا كافيا، وبكلمة واحدة ال                     

باستثناء طاقة ال حد لها، وتأييد حار من قبل العناصر الثورية في البالد وجرأة اللجوء إلى جميع التدابير من أجل سالمة الوطن                      

 –االشـتراكي   (بهذه العبارات كان بليخانوف يصف في الماضـي حكومـة اليعاقبـة             ". مهما كانت قاسية تعسفية غير شرعية     

الذكرى المئوية للثـورة    "مقال عن   . ١٨٩٠لندن  . شباط، الجزء األول  . بية عن فترة ثالثة أشهر    الديموقراطي لمحة سياسية وأد   

  ).٧ و٦ص " الكبرى

". الديمقراطيـة "لكن لنلتفت إلى الثورة التي حدثت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، في الواليات المتحدة، بلد                  

 عجزت مع   الديمقراطية الخاصة، بل إلى إلغاء تجارة الزنوج، إال أن مؤسسات           لم تكن تهدف إلى إلغاء الملكية     بالرغم من أنها    ف

 الرئاسية، قد قررت أن تستعيد،      ١٨٦٠كانت واليات الجنوب، التي هزمت في انتخابات        . ذلك عن حل النزاع بالطريق السلمي     

 وبينما كانت تلقي، كما جـرت العـادة،         بأن ثمن كان، النفوذ الذي مارسته حتى ذلك الحين بفضل اإلبقاء على عبودية الزنوج،             

وكان ال بد أن تنتج عن ذلك حتمـا         . خطابات بليغة عن الحرية واالستقالل، سارت في الطريق الذي أدى إلى تمرد مالك العبيد             

ـ     –ومنذ بداية النزاع اعتقلت حكومة بالتيمور العسكرية في حصن ماك           . جميع نتائج الحرب األهلية الالحقة     ن  هنري عـددا م

وقد كانت شرعية أو ال شرعية هـذه األعمـال          . أنصار الرق رغم القانون الذي يمنع اعتقال المواطنين بدون قرار من الحكمة           

وقد صرح القاضي األول تيني أن رئيس الجمهورية ال يملك ال حق تعليق القانون الـسابق                . مثار نقاش حاد بين أعيان المنطقة     

كان هـذا هـو،     : "وقد قال أحد أوائل مؤرخي الحرب األميركية      . كريين مثل هذه السلطات   الذكر، وال حق منح المسؤولين العس     

لكن الموقف كان بالغ الحرج، وضرورة اتخاذ تدابير جذرية تجاه سـكان بـالتيمور              . حسب كل احتمال، الحل الطبيعي للمسألة     

، بقلم فليتـشر،    "تاريخ الحرب األميركية  ". ("لتدابيرملحة للغاية إلى حد أن شعب وحكومة الواليات المتحدة كانا يطالبان بأحزم ا            

  ).٩٥، ص ١٨٦٧ بترسبورغ، – كولونيل في رماة الحرس األيرلنديين، مترجم إلى اإلنكليزية، سان –مالزم 
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وفي مثل هذه الشروط    . والبضائع القليلة التي كان الجنوب الثوري بحاجة إليها كانت تأتيه سرا عن طريق تجار الشمال              

مشروع قـانون مقـدم مـن قبـل          صدق رئيس البالد على      ١٨٦١ آب   ٦وفي  . د أمام سكان الشمال إال اللجوء إلى القمع       لم يع 

وكان الشعب، ممثالً بالعناصر األكثر ديموقراطية، يميـل        . الكونغرس بمصادرة الملكية الخاصة المستخدمة ألغراض العصيان      

مال غالبية كاسحة وكان كل من يشتبه فـي أنـه انفـصالي، أي محبـذ      وكان للحزب الجمهوري في الش    . إلى التدابير القصوى  

وفي عدد من مدن الشمال وحتى في واليات إنكلترا الجديدة التـي كانـت تتبـاهى                . لواليات الجنوب المنشقة، يتعرض للعنف    

ولـم  . وحطموا مطابعها باستتباب النظام فيها، قام السكان في عدة مناسبات بنهب مراكز الصحف التي كانت تؤيد أنصار الرق                 

يكن من النادر أن يرى اإلنسان الناشرين الثوريين مطليين بالقطران، ممرغين في الريش، ومعروضين في الشوارع بهذا الزي                  

ـ         . إلى أن يقبلوا بحلف اإليمان على اإلخالص لالتحاد        الشيء فـي   "وكانت شخصية المزارع المطلي بالقطر أن تفقد كل صلة ب

. ض اآلمر المطلق الذي قال به كانت إلى أكثر من فشل أثناء الحرب األميركية األهلية لكن ليس هذا كل شيء                   ، وهكذا تعر  "ذاته

. ولجأت الحكومة من جانبها إلى تدابير قمع متنوعة ضد المنشورات التي ال تتبنـى وجهـة نظرهـا                 : "يروي لنا المؤرخ نفسه   

 ممكنة، وجدت نفسها بسرعة في وضع مؤسف ال يفترق بشيء عـن             ووجدت الصحافة األميركية التي كانت تتمتع بأكبر حرية       

 – يتـابع المـالزم      –وهكـذا   . ولقد عانت حرية الكالم من المصير نفـسه       . الوضع في أوروبا في عهد الحكم الملكي المطلق       

 مـضيفًا   –الحـظ   ومن المفيد أن ن   .  وجد الشعب األميركي نفسه محروما في الوقت نفسه من معظم حرياته           –الكولونيل فليتشر   

هدفها حتى   أن غالبية السكان كانت مأخوذة بالحرب ومستعدة للقبول بجميع التضحيات من أجل الوصول إلى                –بلهجة األخالقي   

  ).١٦٤ – ١٦٢ ص –" تاريخ الحرب األميركية" ("أنه كان يبدو عليها أنها لم تتبين أنها خسرت حرياتها ولم تأسف عليها قط

في كـل   : "يروي الكونت دي باري   . ي الجنوب أنصار الرق وأتباعهم الرعاع أشد وأعنف بكثير        رد فعل دموي  ولقد كان   

وكان جميع الذين   . مكان كانت تتكون فيه غالبية تؤيد مالك العبيد، كان الرأي العام يصبح مستبدا إلى درجة رهيبة إزاء األقلية                 

وكما يحدث في الثورات كافة، فقـد أرغـم         . ن أن هذا ال يكفي    لكن تبي . يأسفون على العلم القومي مرغمين على التزام الصمت       

وفي كـل  ... ومن كان يرفض منهم كان يصبح عرضة لكراهية الرعاع وعنفهم      . الالمبالون على إظهار تعلقهم بالقضية الجديدة     

هم فـي المعركـة     تشكلت لجان رقابة مؤلفة من جميع الذين عرفوا بتطـرف         ) واليات الجنوب الغربي  (مراكز الحضارة الوليدة    

وكان بعـض   . الطبيعي لالجتماع وكانت حفالت الدعارة تختلط بخطابات بائسة لتمجيد العدالة         وكان الملهى المكان    ... االنتخابية

وكان المتهم يشاهد تهيئة الحبل     . المهووسين يجلسون حول مائدة يسيل منها الوسكي، ويحاكمون مواطنيهم الحاضرين والغائبين          

ومن ال يحضر أمام المحكمة كان يعلم بالحكم عليه وهو يسقط صريعا تحت رصاص              . ل أن توجه إليه األسئلة    المشؤوم حتى قب  

أن هذه الصورة تذكر بالمشاهد التي تحدث يوميا في المناطق التـي يعمـل فيهـا دينيكـين                  ..." الجالد القابع بين أشجار الغابة    

  . اإلنكليزية واألميركية–فرنسية ال" الديمقراطية"وكولتشاك ويودينيتش وسائر أبطال 

ومهما يكن من أمر، فإن الجهـود       .  باريس؟ هذا ما سنراه فيما بعد      كوميونةكيف كانت تطرح مسألة اإلرهاب في ظل        

  . ال تستند إلى أساس من الصحة وترغمه على الوقوع في لفظية حقيرةكوميونةالتي يبذلها كاوتسكي ليعارضنا بال

وإرهاب الحرب األهلية، لكـن كاوتـسكي، خـصم اإلرهـاب           " عتبر اعتقال الرهائن، متالزما   ينبغي على ما يبدو أن ن     

 لم تتردد فـي     كوميونةبيد أن ال  ). صحيح أنها شهدت النور قبل خمسين عاما      ( باريس مع ذلك     كوميونةواعتقال الرهائن، مؤيد ل   

مهارة اللغو والمحاججة أن لم تستخدم في مثـل هـذه           لكن ما الفائدة من     . ومن هنا كان بعض الحرج لدى مؤلفنا      . أخذ الرهائن 

  الظروف؟
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 حسب تفـسير    – عن الرهائن وتنفيذ حكم اإلعدام فيها، جوابا على فظائع إتباع فرساي، قد أملتها               كوميونةإن مراسيم ال  

لكن ال يبقى علينـا     ! شيا له من اكتشاف مده    . الرغبة في الحفاظ على الحيوات اإلنسانية ال الرغبة في القتل         . كاوتسكي العميق 

إننا نستطيع ويتوجب علينا أن نفهم العالم أننا في أيام الحرب األهلية كنا نبيد الحرس األبـيض حتـى ال يبيـد                      . إال أن نوسعه  

وإذا ما توجب علينا، للحفاظ عليها، أن نحارب والسالح         . ومن هنا ليس هدفنا حذف الحيوات اإلنسانية بل الحفاظ عليها         . الشغيلة

أيدينا، وإذا ما أدى بنا هذا إلى عمليات إبادة، فإن لفي هذا لغزا، استطاع العجوز هيغل أن يكتشف سره الديالكتيكي، هذا إذا                      في  

  .لم نشأ أن نتحدث عن الحكماء المنتمين إلى مدارس أقدم

. يها ضد إتبـاع فرسـاي      ما كانت لتستطيع أن تقف على قدميها وتوطد نفسها إذا لم تشن حربا ال هوادة ف                كوميونةإن ال 

، وهي تحارب عصابات تيير، إال أن تبيـد         كوميونةوما كان بمقدور ال   . ولقد كان لهؤالء عدد ال بأس به من العمالء في باريس          

 مع تطور الحرب األهلية مـع       –ولو تخطت سلطتها حدود باريس، الصطدمت       . أتباع فرساي سواء أفي الجبهة أم في المؤخرة       

 وهي تقف في وجـه      كوميونةلم يكن إذن باستطاعة ال    .  بأعداء أشد خطرا في صفوف السكان بالذات       –سية  جيش الجمعية التأسي  

  .الملكيين أن تمنح حرية الكالم لعمالئهم في المؤخرة

إن كاوتسكي، رغم األحداث الكبيرة الراهنة، ال يكون لنفسه أي فكرة عن الحرب بشكل عام وعن الحرب األهلية بشكل                   

، بـل عمـيالً     كوميونةعقائدي لرجال ال  " خصم" يتوصل إلى أن يفهم أن كل نصير لتيير في باريس لم يكن مجرد               أنه ال . خاص

والحال أن العدو يجب أن يكـون       . وجاسوسا لتيير، عدوا مميتًا، يترقب اللحظة التي يستطيع فيها أن يطلق النار على ظهورهم             

  . ي زمن الحرب إال بحذفهفي وضع يستحيل معه أن يؤذي، وهذا ما ال يتوفر ف

  .وفي الثورة كما في الحرب ينبغي تحطيم إرادة العدو وإرغامه على االستسالم راضيا بشروط المنتصر

إن اإلرادة لهي بالتأكيد ذات صفة بسيكولوجية، لكن الثورة بخالف الحفلة الخطابية أو االجتماع العام أو المؤتمر، تسعى                

  .ئل مادية وإن بأقل من حدود الحربوراء أهدافها باللجوء إلى وسا

وهي تحافظ على السلطة في أيـام       . لقد استولت البورجوازية على السلطة بالتمرد، ووطدتها عن طريق الحرب األهلية          

وما دام هناك مجتمع طبقي قائم على أعمق التناحرات، فإن استعمال القمع أمر ال مفـر                . السلم بمعونة جهاز للقمع شديد التعقيد     

  .إلخضاع الطرف الخصممنه 

، فإن الحرب األهلية لن تصبح بحكـم        الديمقراطية البروليتاريا في بعض البلدان في حضن        ديكتاتوريةوحتى لو ولدت    

إن مسألة معرفة لمن ستعود السلطة في البالد، أي معرفة هل ستبقى البورجوازية على قيـد الحيـاة أم                   . السببالمستبعدة لهذا   

ومهما يفعل كاوتسكي لتحليل غـذاء جـالد        . دة إلى مواد الدستور، بل باللجوء إلى مختلف أشكال العنف         ستفنى، لن تنحل بالعو   

وسائر الظروف القريبة أو البعيدة التي ستسمح بتحديد أسباب القسوة          )  والصفحات التالية من كتابه    ٨٥أنظر الصفحات   (البشرية  

  .م إرادة العدو غير اللجوء الحازم إلى القوةاإلنسانية، فإنه لن يجد في التاريخ وسائل أخرى لتحطي

وكلما بدت مقاومة العدو الطبقي المغلوب      . إن درجة ضراوة المعركة تتعلق بسلسلة كاملة من الشروط الداخلية والدولية          

  .تحول بالضرورة نظام القمع إلى نظام  إرهاب. ضارية وخطرة
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فهو يتظاهر بكل بساطة بتجاهـل      .  محاربة اإلرهاب السوفياتي   لكن كاوتسكي يتخذ ههنا على حين غرة موقفًا جديدا في         

لم يلحظ أحد ضراوة مشابهة لما جرى في بترسبورغ وموسكو في           : "يقول. مقاومة البورجوازية الروسية الحانقة المناوئة للثورة     

  ).١٠٢ص " ( ثم في بردابست مؤخرا بشكل خاص١٩١٧تشرين الثاني 

ي طرح المسألة، يصبح العنف مجرد نتاج لفكر البالشفة الدموي ويقطع في الوقت نفـسه  ونتيجة لهذه الطريقة الموفقة ف   

  ".الكاوتسكية"صلته بتقاليد اإلنسان األول آكل العشب وبدروس أخالق 

لقـد  . قد تم بخسارة ال تكاد تـذكر      ) أسلوب جديد  (١٩١٧إن استيالء السوفييتات على السلطة في مطلع تشرين الثاني          

في الداخل، ومتورطة إلى أبعد     ازية الروسية تشعر أنها بعيدة كل البعد عن الجماهير الشعبية وعاجزة كل العجز              كانت البورجو 

حظوة لها بسبب نظام كيرنسكي، إلى حد أنها لـم تجـازف، إن صـح التعبيـر،                 الحدود بمجرى الحرب ونهايتها، وفاقدة لكل       

أما في موسكو فقد استمرت المقاومـة بـسبب         . بورغ بدون قتال تقريبا   ولقد تمت اإلطاحة بسلطة كيرنسكي في بترس      . بالمقاومة

وفي معظم مدن األقاليم، انتقلت السلطة إلى السوفييتات بمجرد برقية من بترسـبورغ أو              . الطابع المتردد ألعمالنا بشكل خاص    

، كنت شـاهدا    ١٩١٧ تشرين الثاني    لكن منذ . ولو بقيت األمور عند هذا الحد، لما طرحت البتة مسألة اإلرهاب األحمر           . موسكو

وال شك في أن تدخل حكومات الغرب اإلمبريالية هو الذي منح الثورة المضادة تلك              . على بداية المقاومة من جانب من يملكون      

حـدثت  وهذا ما نستطيع إثباته بالوقائع اليومية الهامة أو الثانوية التـي            : الثقة بالنفس وأعطى مقاومتها قوة متعاظمة باستمرار      

  .طوال الثورة السوفياتية

ولقد كانت على استعداد لالعتـراف بـدون        . لكيرنسكي لم تكن تشعر بأي دعم من جماهير الجنود        " األركان العامة "إن  

لكن سرعان ما جاء احتجاج من بعثات     . مقاومة بالسلطة السوفياتية التي كانت قد بدأت المفاوضات مع األلمان بهدف عقد الهدنة            

، دخلـت فـي     "الموالين"وتحت ضغط الضباط    . وتملك الذعر قيادة األركان العامة    .  العسكرية مترافق بتهديدات مباشرة    "التفاهم"

طريق المقاومة، مثيرة بالتالي نزاعا مسلحا ومؤدية إلى اغتيال قائد األركان العامة، الجنرال دوخونين، على أيدي جماعة مـن                   

  .البحارة الثوريين

ـ   وفي بترسبورغ، قام   وبصورة خاصة البعثة العسكرية الفرنسية بالتعاون مع االشتراكيين        " التفاهم" العمالء الرسميون ل

وهكذا جندوا وسلحوا ووجهوا ضدنا الـضباط التالميـذ         . والمنشفيك، بتنظيم مقاومة مكشوفة منذ اليوم الثاني للثورة        الثوريين   –

 ٧ تشرين الثاني من الخسائر أكثر بمئة مرة مما كلفته ثورة            ١٠لجنكر في   ولقد كلف تمرد ا   . البورجوازية والشبيبة   )٣() الجنكر(

وراءها، إلى إدخال أول عناصـر      " التفاهم" كراسنوف ضد بترسبورغ، التي كان       –ولقد أدت مغامرة كيرنسكي     . تشرين الثاني 

أثناء صيف  (ما تمرد باروسالف    أ. ومع ذلك فقد أطلق سراح الجنرال كراسنوف بناء على كلمة شرف منه           . الضراوة في النزاع  

ولقد تـم احـتالل أرخانجيـل    . الذي كلف الكثير من الضحايا، فقد نظمه سافنكوف بأمر من سفارة فرنسا وعلى نفقتها             ) ١٩١٨

ولقـد جـاء صـعود      .  اإلنكليزيـة  حسب خطة العمالء العسكريين والبحريين اإلنكليز، وبمساعدة المراكب الحربية والطائرات         

ولـم يـستطع    . الرأسمال األميركي، بفضل الكتائب األجنبية التشيكوسلوفاكية على حساب الحكومة الفرنـسية          كولتشاك، رجل   

كاليدين وكراسنوف، أول زعيمين لثورة الدون المضادة، واللذان أطلقنا سراحهما، أن يحصال على بعض النجـاح الجزئـي إال                   

 علـى يـد العـسكريين    ١٩١٨يا، قلبت السلطة السوفياتية في مطلـع  وفي أوكران . بفضل المعونة المالية والعسكرية من ألمانيا     

ولـم يـنظم   . وإنما بفضل المعونات المالية والغنية من فرنسا وبريطانيا العظمى تم إنشاء جيش دينيكين المناوئ للثورة  . األلمان

                                                 
)3 (     
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" التفـاهم "اسيين والصحافيين في بلـدان      إن السياسيين والدبلوم  . جيش بودينيتش إال بأمل تدخل إنكلترا ونتيجة لمساعدتها المادية        

  .يتناقشون بكل صراحة منذ سنتين في مسألة معرفة ما إذا كانت الحرب األأهلية في روسيا مربحة إلى حد يدعو إلى تمويلها

وفي مثل هذه الشروط، ال بد أن تكون جمجمة المرء قاسية كالصخر حتى يبحث عن أسباب الطابع الـدموي للحـرب                     

  .وسيا في سوء نية البالشفة ال في الموقف الدولياألهلية في ر

لقد كانت البروليتاريا الروسية أول من سار في طريق الثورة االجتماعية، ولقد تجرأت البورجوازية الروسية، العاجزة                

 أخواتها األكبر سنًا    سياسيا، على أال تقبل بتجريدها من امتيازاتها سياسيا واقتصاديا، ال لشيء إال ألنها كانت ترى في كل مكان                 

  .منها قابضات على زمام السلطة ومتمتعات بكل القوة االقتصادية والسياسية، والعسكرية إلى حد ما

ولو أن ثورتنا في تشرين الثاني حدثت بعد بضعة شهور أو حتى بضعة أسابيع من استيالء البروليتاريا على السلطة في                    

ك في أن ثورتنا كانت ستكون أكثر الثورات سلمية وأقلها دموية في حدود ما هو ممكن                 لما كان هناك ش    ألمانيا وفرنسا وإنكلترا،  

 الطبيعي للغاية للوهلة األولى والعظيم الفوائد بالنسبة إلى الطبقة          –لكننا لم نخرج على هذا الترتيب التاريخي        . على هذه األرض  

وهـذا الظـرف    . ن البروليتاريا الروسية األخيرة، كانت األولى      بغلطتنا بل بغلطة األحداث فبدالً من أن تكو        –الثورية الروسية   

على وجه التحديد هو الذي أعطى، بعد مرحلة االلتباس األولى، طابعا شديد الضراوة لمقاومة الطبقات السائدة سابقًا في روسيا،                   

مؤامرات والتمرد من الداخل، علـى      وهو الذي أرغم البروليتاريا الروسية، لحظة األخطار الكبيرة واالعتداءات من الخارج وال           

  .اللجوء إلى تدابير اإلرهاب الحكومي القاسية

لكن ربما كان البعض يريد أن يعتبرهـا        . أن يقوله أحد اليوم   أما أن هذه التدابير كانت غير مجدية، فهذا ما ال يستطيع            

  ". غير مقبولة"

 بالقتال، أن توطد هذه السلطة بـصورة ال تتزعـزع           لقد كانت مهمة وواجب الطبقة العاملة، التي استولت على السلطة         

معها، وأن ترسخ دعائم سيطرتها نهائيا، وأن تقضي على كل رغبة في االنقالب لدى أعدائها، وأن تعطي لنفـسها، مـن هنـا                       

" منطقيـا "ستلزم  أن الثورة ال ت   . وإال كان عليها أال تستولى على السلطة      . بالذات، إمكانية تحقيق اإلصالحات االشتراكية الكبرى     

لكن الثورة بالمقابل تتطلب من الطبقة الثوريـة أن         ! يا لها من فكرة بليغة مبتذلة     . اإلرهاب، كما أنها ال تستلزم العصيان المسلح      

أن علـى   . إلى العصيان المسلح إذا اقتضى األمر، وإلى اإلرهاب أن كل ذلـك ضـروريا             . تلجأ إلى كل الوسائل لتحقيق غايته     

ملة، التي استولت على السلطة والسالح في أيديها، أن تحطم بالعنف جميع المحاوالت التي قد تقوم النتزاع الـسلطة                   الطبقة العا 

لعل كاوتسكي قـد    . وأينما وجدت نفسها تجاه مؤامرة مسلحة أو تمرد أو محاولة مشبوهة، فإن قمعها سيكون عديم الشفقة               . منها

نظره هي مسألة درجة القمع، ولعله يقترح في مثل هذه الحال اللجوء إلى االعتقال              أخترع وسائل أخرى؟ أو لعل كل المسألة في         

  بدل عقوبة الموت؟

ففي عصر ثـوري،    . أنها مسالة الوسائل بهدف بلوغ الهدف     ". مبدأ"إن مسألة أشكال القمع ودرجته ليست بالتأكيد مسألة         

زب الحاكم والذي يثبت ذلك بالنضال الشرس الذي يخوضـه  لن يسمح الحزب الذي طرد من السلطة والذي ال يريد استقرار الح      

وإنما هذه الواقعة الحاسمة هي وحدها التـي        . ضده، أقول لن يسمح لنفسه بأن يخيفه التهديد بالسجن الذي ال يؤمن أصالً بدوامه             

  . تفسر تطبيق عقوبة الموت في الحرب األهلية في معظم الحاالت
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عقوبة الموت ليست منسجمة بصورة عامة مع الهدف المرام بلوغـه وأنـه مـن               لكن لعل كاوتسكي يريد أن يقول أن        

  ؟"الطبقات"المستحيل إخافة 

 إذا ما مارسته الرجعية ضد الطبقة التـي         – وهو ليس كذلك إال في نهاية األمر         –أن اإلرهاب عاجز    . هذا غير صحيح  

 يكون فعاالً ضد الطبقة الرجعية التي ال تريد أن تغـادر            إن على اإلرهاب بالمقابل أن    . تثور بمقتضى قوانين تطورها التاريخي    

أن الحـرب، شـأنها شـأن       . أن التخويف هو أقوى وسيلة في العمل السياسي سواء أعلى الصعيد الدولي أم في الداخل              . الحلبة

نهـا تقـضى علـى      أن الحرب المنتصرة ال تبيد عامة إال جزءا صغيرا من الجيش المقهـور، لك             . الثورة، تستند إلى التخويف   

وبهذا المعنـى ال يتميـز      . أنها تقتل بضعة أشخاص وتخيف ألفًا     : وتسلك الثورة السلوك ذاته   . دتهمارإمعنويات اآلخرين وتحطم    

اإلرهاب الحكـومي   " أخالقيا"وال يستطيع أن يدين     . اإلرهاب األحمر مبدئيا عن العصيان المسلح الذي ليس هو إال استمرار له           

لكن في مثل هذه الحال ال يعدو المرء أن يكون واحـدا            . كل عنف بصورة عامة   ) ولفظيا(إال من يستنكر مبدئيا     للطبقة الثورية   

  . المسالمين المرائين" الكويكر"من أولئك 

  ؟ "الكاوتسكية "الليبرالية هذا ما يسألنا عنه كهنة -كيف تميزون إذن تكتيككم عن حكم األقلية الغنية المطلق؟ 

ولقد كـان   . لقد كان إرهاب القيصرية موجها ضد البروليتاريا      . ذلك، أيها األتقياء الكذبة؟ سنشرح لكم األمر      أال تفهمون   

فهـي تعـدم المـالك للكبـار        " االستثنائيةلجاننا  "الدرك القيصري يخنق الشغيلة الذين يناضلون من أجل النظام االشتراكي أما            

الفرق؟ نعم؟ أنه بالنسبة إلينـا؟ نحـن        ... أتدركون هذا .  توطيد النظام الرأسمالي   والرأسماليين والجنراالت الذين يحاولون إعادة    

  . الشيوعيين، كاف تماما



 42

  حرية الصحافةحرية الصحافة
فهـل مـن    . إن كاوتسكي، الذي ألف العديد من الكتب والمقاالت، يشكو بصورة خاصة من التعرض لحرية الـصحف               

  المقبول به أن تلغي الصحف؟

 السلطة والحكومية والرأي العام تصبح بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في زمن الحرب،              أن جميع المؤسسات وأجهزة   

أن ما من حكومة تخوض حربا جدية، تـستطيع أن تـسمح            . وهذا ينطبق بالدرجة األولى على الصحافة     . أجهزة لتسيير الحرب  

أن طبيعة الحرب األخيـرة     . ة الحرب األهلية  فكم باألحرى في مرحل   . بتوزيع منشورات في أراضيها تناصر العدو علنًا أو سرا        

وفي الحرب حيث يقرر الموت مـصير النجـاح أو          . تستلزم أن يكون لدى الطرفين،  خلف قواتهما، سكان يتعاطفون مع العدو           

كـن  الفشل، يتوجب تطبيق عقوبة الموت على العمالء األعداء الذين تغلغلوا إلى خلف الجيوش أنه قانون غير إنساني بال شك، ل                 

فهل يمكن ألحد أن يطالب جديا أثنـاء        . ما من أحد حتى يومنا هذا أعتبر الحرب مدرسة إنسانية، وكم باألحرى الحرب األهلية             

الحرب ضد عصابات دينيكين المناوئة للثورة بالسماح لمنشورات األحزاب التي تؤيده بالظهور دونما عراقيل فـي موسـكو أو                   

 كوميونـة كتب رجـل ال   . الصحافة يعادل المطالبة باسم اإلعالن بنشر أسرار عسكرية       " ريةح"بترسبورغ؟ أن أقتراح ذلك باسم      

أن مدينة محاصرة ال تستطيع أن تسمح ال للرغبة في رؤيتها تسقط تعبر عن نفسها بحرية ضمن اسـوارها، وال                    : "آرثر آرنولد 

ذا ما كان عليه موقف الجمهورية الـسوفياتيه منـذ          بتحريض المدافعين عنها على الخيانة، وال بتبليغ العدو حركات قواتها، وه          

  : فلنستمع مع ذلك إلى ما يقوله كاوتسكي في هذا الموضوع. تأسيسها

ال يعرفهـا غيـر     (!) يتخلص في االعتقاد الساذج بأن هناك حقيقة مطلقـة        ) يعني إلغاء الصحافة  (أن تبرير هذا النظام     "

(!) اوتسكي في ذلك الرأي القائل أن الكتاب كافة يكذبون بسبب من طبيعتهم             وهو يتلخص أيضا بتابع ك    (!!) الشيوعيين وحدهم   

، في حين أن الكذابين والمتعصبين لما يعتبرون أنه الحقيقة يلتقون، في الواقـع،              (!!)وإن الشيوعيين وحدهم المتعصبون للحقيقة      

  ). ١١٩ص (في جميع المعسكرات، الخ، الخ، الخ، 

حتى في أشد مراحل الثورة حدة، وحين تكون المسألة بالنسبة على الطبقات المتـصارعة              وهكذا فإن كاوتسكي يرى أنه      

ليس حتما  " حقيقتنا"إن  !... الحقيقة ما أعمق هذا الرأي    ... مسألة حياة أو موت، يظل النقاش األدبي قائما كما في الماضي لتقرير           

 أو إمكانية للخوض في نقاش أدبي حول نسبية الحقيقة مع الـذين             لكن بما أننا نسفح الدم اآلن باسمها، فليس لنا من داع          . مطلقة

كما أن مهمتنا ليست معاقبة الكذابين وتـشجيع محبـي العدالـة مـن              . بكل الوسائل بال تورع للوصول إلى غاياتهم      " ينتقدوننا"

ر حقيقـة البروليتاريـا   الصحفيين من جميع االتجاهات، بل مهمتنا فقط أن نخنق كذب البورجوازية الطبقي وأن نضمن انتـصا              

  . الكذابين والمتعصبين في كال المعسكرين بغض النظر عن وجود –الطبقية 

  : يشكو كاوتسكي فيما بعد

أن الرقابـة   . حرية الصحافة : لقد دمرت السلطة السوفياتية القوة الوحيدة التي تستطيع أن تساعد على استئصال الفساد            "

اإلطالق كانت ستكون الوسيلة الوحيدة لقمع اللصوص والغامرين الذي سيريدون حتما           بواسطة حرية الصحافة غير المقيدة على       

إن لهذه  ! الصحافة سالح موثوق ضد الفساد    . وهكذا ودواليك ). ١٤٠ص  ..." ( سلطة غير محدودة، غير مراقبة     االستفادة من كل  
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أعني بهما أميركا الشمالية وفرنسا اللتين      : للصحافة" حرية"الوصفة الليبرالية وقعا حزينًا حين نفكر بالبلدين اللذين يتمتعان بأكبر           

  . هما في الوقت نفسه الدولتان اللتان بلغ فيهما الفساد الرأسمالي ذروته

إن كاوتسكي، المكتظ بالثرثرات البالية التي أخذها عن الدكاكين السياسية الخلفية للثورة الروسية، يتـصور أن الجهـاز      

هذا ما كان ما يطبل له المنشفيك       " اللصوص والمغامرين "صحافة الكاديت والمنشفيك، سيهدم على أيدي       السوفياتي، وقد حرم من     

لقد استطاعت السلطة السوفياتيه، بمساعدة الرقابة الـسوفياتيه        . أما اليوم فإنهم لن يجرؤوا حتى على ترديده       ... قبل عام ونصف  

المحموم، بصورة أفضل بكثير مما كانت تستطيع أن تفعله أي          الصراع  واإلنتخاب الذي يقوم به الحزب بال انقطاع في جو من           

  . سلطة أخرى في أي لحظة كانت

والصحافة ليست سالح مجتمع مجرد، بل سالح معسكرين ال يمكـن           . أننا نقاتل قتاالً مريرا حتى الموت     ... إننا نحارب 

ة كما نهدم مراكزها المحصنة ومـستودعاتها ومواصـالتها         التوفيق بينهما، يتحاربان بالسالح أننا نلغي صحافة الثورة المضاد        

أننا نحرم أنفسنا من الهام ووحي الكاديت والمنشفيك عن فساد الطبقة العاملة وبالمقابل فإننا ندمر والظفـر           . وشبكات جاسوسيتها 

  . معقود لنا أسس الفساد الرأسمالي

 الثـوريين  –يشكو من أننا نغلق صحف االشـتراكيين        أنه  : لكن كاوتسكي يذهب إلى أبعد من ذلك في تطوير أطروحته         

من البروليتاريا أو من الحركة االشـتراكية؟ أن        " جزءا"أفليس هؤالء   .  نعتقل زعماءهم  – وهذا يحدث    –والمنشفيك، بل من أننا     

قة التحالف مع الثـورة      الثوريون إلى منظمات وثي    –مربينا ال يرى الوقائع وراء هذه الكلمات المعتادة فالمنشفيك واالشتراكيون           

لكم يرن هذا االسم اليوم رنينًا زائفًـا        ( الثوريين   –لقد تشكل جيش كولتشاك من االشتراكيين       . المضادة تشن علينا حربا صريحة    

أن القادة المنشفيك في القوفـاز،      . ودعمه المنشفيك وفي الجبهة الشمالية، يحارب كال الطرفين ضدنا منذ عام ونصف           !) أجوف

 السابقين لهو هتزولرن، والحلفاء الحاليين للويد جورج، يعتقلون ويعدمون البالشفة باالتفاق التام مع الـضباط االنكليـز                  الحلفاء

وقـد سـاهم المنـشفيك االسـتونيون،        .  الثوريون في راد كوبان جيش دينيكين      –ولقد خلق المنشفيك واالشتراكيون     . واأللمان

  . ودينيتش األخير ضد بترسبورغاألعضاء في الحكومة، مباشرة في هجوم ي

أن كاوتسكي يعتقد أنه من الممكن أن نكون في حالة حرب علنية مع المنشفيك              ... اشتراكية" اتجاهات"أنهم يمثلون أذن    

الثوريين الذي يناضلون بمساعدة جيوش يودينيتش وكولتشاك ودينيكـين المـشكلة بفـضل مـساهمتهم، وباسـم                 واالشتراكيين  

ولو . البريئة، في مؤخرة جبهتنا، حرية الصحافة     " االختالفات"راكي الجزئي عنا، وأن نمنح في الوقت نفسه لهذه          االشت" اختالفهم"

أمكن للنزاع بين االشتراكيين الثوريين والبالشفة أن ينحل باإلقناع والتصويت، أي لو لم يكـن خلفهـم االمبريـاليون الـروس        

  . واألجانب، لما كانت هناك حرب أهلية

، "التفـاهم "الحصار والمساعدة الممنوحة لدينيكين من قبـل        ) نقطة حبر أخرى  " (يدين"تسكي مستعد بالطبع ألن     أن كاو 

فاإلرهاب األبيض، على سبيل المثـال،  .  من أعلى تجرده أال يجد لهذا األخير ظروفًا مخففة    يستطيعلكنه ال   . واإلرهاب األبيض 

للحيـاة اإلنـسانية، هـذا    " الصفة المقدسـة "م اإلرهاب األحمر، ينتهكون احترام    ال ينتهك مبادئه، في حين أن البالشفة، بتطبيقه       

ماذا يعني عمليا احترام الصفة المقدسة للحياة اإلنسانية وبـم يتميـز عـن              ). ١٣٩ص  .. (االحترام الذي طالبوا به هم أنفسهم     

فل، فهل يمكن قتل األول إلنقـاذ الثـاني؟         عندما يرفع لص سكينة على ط     . ؟ أن كاوتسكي يستنكف عن التفسير     "ال تقتل : "وصية

للحياة اإلنسانية؟ هل يمكن لإلنسان أن يقتل لصا لينقذ نفسه؟ هل من الممكـن القبـول                " للصفة المقدسة "أليس هذا العمل انتهاكًا     

نسانية مقدسة وال   بتمرد العبيد ضد سادتهم؟ هل من الممكن القبول بأن يدفع إنسان ثمن حريته موت جالدية؟ إذا كانت الحياة اإل                  
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إن . يجوز انتهاكها بصورة عامة، ينبغي إذن أن نمتنع عن اللجوء ال إلى اإلرهاب والحرب فحسب، بـل إلـى الثـورة أيـضا      

وسوف نرى في مكان آخر أنه يلومنا على عقد         . الذي يحاول فرضه علينا   " المبدأ"كاوتسكي ال يدرك المعنى المضاد للثورة لـ        

للحياة اإلنسانية؟ هـل    " الصفة المقدسة " وقد كان علينا، كما يرى، أن نتابع الحرب لكن آالم تنتهي إذن               ليتفوسك –صلح بريست   

ستكف الحياة عن أن تكون مقدسة بالنسبة إلى أفراد يتكلمون لغة أخرى؟ أم أن كاوتسكي يعتبران االغتياالت الجماعية، المنظمة                   

يست باغتياالت؟ في الحقيقة من الصعب، في عصرنا هذا، تأكيد مبدأ مـراء             حسب قواعد اإلستراتيجية والتكتيك المعاصرين، ل     

الـصفة  " وما دامت إليه العاملة اإلنسانية وبالتالي الحياة سلعة للتجارة واالستغالل والتبذير، فإن مبـدأ               . وغبي معا كهذا المبدأ   

  . لى العبيد تحت نير العبوديةال يعدو أن يكون كذبة دنيئة هدفها اإلبقاء ع" المقدسة للحياة اإلنسانية

لقد ناضلنا ضد عقوبة الموت التي سنها كيرنسكي، ألنها كانت تصدر عن محاكم الجيش القديم العرفية ضـد الجنـود                    

وهدمنا تلك المؤسسات وسرحنا    . وقد انتزعنا هذا السالح من مجالس الحرب القديمة       . الذين يرفضون متابعة الحرب اإلمبريالية    

ونحن بتطهيرنا الجيش األحمر وبصورة عامة سائر البالد من المتآمرين المناوئين للثورة الذين كانوا              . الذي خلقها الجيش القديم   

يعملون على إعادة النظام القديم عن طريق العصيان واالغتيال وإشاعة الفوضى، إنما نتصرف بصورة متالئمـة مـع قـوانين          

  . نفسنا النصرالحرب الحديدية التي نريد عن طريقها أن نكفل أل

وإذا كان المرء يريد أن يبحث عن تناقضات شكلية، فبديهي أن عليه أن يبحث عنها قبل كل شيء في جانب اإلرهـاب                      

األبيض الذي هو سالح الطبقات التي تعتبر نفسها مسيحية وتحمي الفلسفة المثالية، والمقتنعة كـل االقتنـاع بـأن الشخـصية                     

أما فيما يتعلق بنا، فنحن لم نهتم قـط بثرثـرات الرعـاة الكاوتـسكين               ". الغاية في ذاتها  "،  هي الشخصية اإلنسانية  ) شخصيتها(

فكيمـا تعـود إلـى      . لقد كنا دوما ثوريين، وما زلنا كذلك في السلطة        . للحياة اإلنسانية " الصفة المقدسة "والكويكر النباتيين عن    

  . وهذه المهمة ال يمكن أن تتحقق إال بالحديد والدم. حقهاالشخصية قدسيتها، فال بد من هدم النظام االجتماعي الذي يس

أن كاوتسكي الراهن يجهله، لكنه ذو أهمية بالغـة فـي نظـر             . ثمة فرق آخر بين اإلرهاب األبيض واإلرهاب األحمر       

ورجوازيـة  أننا لم ننكر قط، ونحن نؤكد أهمية قمـع الدولـة الب           . أن اإلرهاب األبيض سالح طبقة رجعية تاريخيا      . الماركسي

للبروليتاريا، أن الطبقات الحاكمة تستطيع، عن طريق االعتقاالت واالنتقام، وفي بعض الشروط، أن تؤخر مؤقتًا تطور الثـورة                  

ويقيننا نابع من أن البروليتاريا طبقة صـاعدة تاريخيـا، وأن المجتمـع             . لكنا كنا مقتنعين بأنها لن تنجح في إيقافه       . االجتماعية

أن البورجوازية، في العصر الراهن، طبقة سائرة إلـى         . يستطيع أن يتطور دون أن يزيد من قوى البروليتاريا        البورجوازي ال   

فهي عدا أنها ال تلعب الدور األساسي في اإلنتاج، تهدم االقتصاد العالمي والثقافة اإلنسانية بوسائلها اإلمبريالية فـي                  . االنحطاط

فهي تتشبث بالسلطة وال تريد أن ترخي قبضتها عنها ومن هنا بالـذات             . رجوازية عنيدة غير أن الحيوية التاريخية للبو    . التملك

أن اإلرهاب األحمر هو    ... ونحن مرغمون على انتزاعه منها، وعلى قطع يديها بالتالي        . تهدد بأن تجر المجتمع كله في سقوطها      

اإلرهاب األبيض ال يـستطيع إال أن يـؤخر صـعود           وإذا كان   . السالح  المستخدم ضد طبقة محكوم عليها بالفناء وال تستسلم         

 لها أهميتها الحاسمة    – التي فيها ربح للوقت      –والعجلة  . البروليتاريا التاريخي، فإن اإلرهاب األحمر يعجل بسقوط البورجوازية       

 قد خنقتنا قبل قيام     ولوال اإلرهاب األحمر لكانت البورجوازية الروسية، بالتعاون مع البورجوازية العالمية،         . في بعض العصور  

أن من يعتـرف بأهميـة      . وال بد أن يكون اإلنسان أعمى حتى ال يرى ذلك، أو مزيفًا حتى ينفيه             . بمدة طويلة الثورة في أوروبا    

وكاوتسكي بعد أن سـود، خـالل       . ثورية تاريخية لوجود السلطة السوفياتية بالذات، عليه أيضا أن يوافق على اإلرهاب األحمر            

نصرمين، جباالً من الورق ضد الشيوعية واإلرهاب، مرغم على االعتراف، في نهاية كتيبه، بأن السلطة الـسوفياتيه            العامين الم 

مهما كان الموقف الـذي يتخـذه المـرء تجـاة           "لقد كتب   . الروسية تمثل في الوقت الراهن العامل الرئيسي في الثورة العالمية         

ة إلى  السلطة في بلد كبير وحفاظها عليها منذ سنتين رغم المصاعب التـي ال                الطرائق البلشفية، فإن وصول حكومة بروليتاري     
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يقويان بشكل ملموس، لدى بروليتاريي جميع البلدان، اإلحساس بقوتهم ومن هنا بالذات أدى البالشفة خدمة ال تقـدر                  مثيل لها،   

فاجأ اإلنسان باالعتراف بحقيقة تاريخية في وقت       أن هذا التصريح يفاجئنا مفاجأة عميقة، كما ي       ) ١٥٣ص  " (بثمن للثورة الواقعية  

ألنهم أن البالشفة، بوقوفهم في وجه العالم الرأسمالي المتحالف، قد حققوا مأثرة تاريخية جديرة باالعتبار               . كف فيه عن انتظاره   

ة على طرائق اإلرهـاب  أن اعتراف كاوتسكي هو موافقة غير إرادي. لم يحافظوا على السلطة بالفكرة وحدها، بل بالسالح أيضا     

  . األحمر، وإدانة صارمة في الوقت نفسه لكتاباته النقدية
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  تأثري احلرب تأثري احلرب 
وهـذا  . يرى كاوتسكي في الحرب، من خالل تأثيرها المخيف على األخالق، أحد أسباب الطباع الدامي للنضال الثوري               

  . أمر ال جدال فيه

النتائج التي تنتج عنه في الزمن الذي لم يكن كاوتسكي يعرف فيه أن             لكن كان باإلمكان توقع هذا التأثير مسبقًا، مع كل          

  . كان من الواجب أن يصوت مع االعتمادات العسكرية أو ضدها

  ": الحرب واألممية"لقد كتبنا منذ خمسة أعوام في كتاب باللغة األلمانية عن 

 الديمقراطيـة  –لسدود التي كانت االشـتراكية      ودمرت ا . لقد انتزعت اإلمبريالية بعنف المجتمع من توازنه الال مستقر        "

أن هذه التجربة التاريخية المدهشة التي حطمت بضربة واحدة         . تكبح بها سيل طاقة البروليتاريا الثورية، ودفعت به في سريرها         

 سحبت المطرقة   لقد. صلب األممية االشتراكية، تحمل في حضنها في الوقت نفسه خطرا قاتالً بالنسبة إلى المجتمع البورجوازي              

ولقد أنسلخ العامل، المرتبط كليا بدوالب االقتصاد الرأسمالي، أنسلخ فجأة عن وسـطه    . من يدي العمال واستعيض عنها بالسيف     

  . وتعلم أن يضع أهداف المجتمع فوق الرفاهية الوادعة والحياة

بح معه مصير الدولة السياسي معلقًـا       أن العامل يجد نفسه، وهو يمسك بيديه األسلحة التي صنعها بنفسه في وضع يض             "

ومن كانوا عادة يضطهدونه ويحتقرونه باتوا يتملقونه ويطلبون رضاه وهو يتدرب في الوقت نفسه على أن يعـرف                  . به مباشرة 

أنه يتخطى حدود الدولـة ويـساهم فـي    . معرفة وثيقة المدافع التي تشكل حسب رأي إلرسال جزءا هاما ال يتجزأ من الدستور 

  . وبذلك تحدث تغيرات لم يشهدها الجيل قط. صادرات العنيفة، ويشاهد المدن تنتقل من يد إلى يد تحت ضرباتهالم

وإذا كان العمال المتقدمون يعرفون نظريا أن القوة هي أم الحق، إال أن طريقتهم السياسية في التفكير كانـت تتـركهم                     "

تتعلم كيف تحتقر فعليا وتهدم بـالعنف  وقد بدأت اآلن الطبقة العاملة . ازيةتحت تأثير روح التردد والتالؤم مع الشرعية البورجو      

أن المدافع الثقيلة تقدم للطبقة العاملـة       . أن المراحل السكونية من بسيكولوجيتها تفسح المكان للمراحل الديناميكية        . هذه الشرعية 

أن جميع البشر الراشدين تقريبا يمـرون بمدرسـة         . يمهاحطفكرة أنه عندما يستحيل اللف حول العقبة فإن الوسيلة الباقية هي ت           

  . الواقعية االجتماعية الرهيبة التي هي الحرب، الخالقة لنموذج إنساني جديد

وقـد  . إن قبضة الضرورة الحديدية تخيم اليوم فوق معايير المجتمع البورجوازية كافة بما فيها الحق واالخالق والدين               "

والمالك يأتون إلى الساحات العامة ليلقوا خطبا غوغائيـة         ). ١٩١٤ آب   ٤" (س للضرورة شريعة  لي: "صرح المستشار األلماني  

والكنيسة القوميـة تجـر، وكأنهـا    . والحكومات تدوس بأقدامها االلتزامات التي أخذتها على عاتقها بأبهة. ويتبادلوا تهمة الطمع  

  .  اإلله إلى المدفع القومي–محكوم باألشغال الشاقة، سيدها 

أليس واضحا أن هذه الظروف ستؤدي إلى أعمق التغييرات في الحياة النفسية للطبقة العاملة بعد أن شـفتها بـصورة                    "

وستـشعر  . نهائية من تخدير الشرعية التي هي نتيجة عصر سياسي آمن؟ أن الطبقات المالكة ستقتنع بذلك سريعا وبذعر كبير                 

. ل عقبة جدية ستعترضها داخل وطنها بالحاجة الملحة إلى استعمال لغـة القـوة             البروليتاريا التي مرت بمدرسة الحرب عند أو      
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هذا ما ستقذف به في وجه الذين سيحاولون أن يوقفوها باسم قوانين الشرعية البورجوازية والحاجـة                !": ليس للضرورة شريعة  "

أقدامها الكثير، الكثيـر مـن      ن تدوس تحت    المرعبة التي سادت أثناء هذه الحرب، وبخاصة في نهايتها، ستدفع بالجماهير إلى أ            

  ). ٥٧ – ٥٦ص " (القوانين

هذا كله أمر ال يقبل نقاشًا لكن ينبغي أيضا أن نضيف إلى ما قيل أن الحرب مارست تأثيرا مماثالً علـى بـسيكولوجية           

  . ملفبقدر ما أصبحت الجماهير كثيرة المطالب، أصبحت البورجوازية رافضة لكل تعا: الطبقات المالكة

وفي زمن الحرب كفلوا هـذه المـصالح        . من األجراء " السلمية"ففي أيام السلم، يضمن الرأسماليون مصالحهم بالسرقة        

  . جديدة" نابليونية"وهذا ما أضاف إلى روحهم المحبة للسيطرة سمة . نفسها بإبادتهم عددا ال يحصى من الحيوات اإلنسانية

 على إرسال الماليين من األرقاء الوطنين والمستعمرين إلى الموت باسم األربـاح             لقد أعتاد الرأسماليون، أثناء الحرب،    

  . التي يجنونها من المناجم وسكك الحديد الخ

لقد خرج أثناء الحرب من قلب البورجوازية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة مئات اآلالف مـن الـضباط والمحـاربين                  

والمرتزقة االختصاصيين، المستعدين   .  وتحرروا من كل الروادع الخارجية      وهم رجال غلظت طباعهم في الحرب      –الممتهنين  

  . والقادرين على الدفاع بضرارة تقارب البطولة عن الوضع الممتاز للبورجوزاية التي ربتهم

 كان  ، كما "كل هذه العصابة  "لقد كانت الثورة ستكون على األرجح أكثر إنسانية، لو كانت لدى البروليتاريا إمكانية شراء               

فقـد دمـرت   : لكن الرأسمالية قد حملت الشغيلة، أثناء هذه الحرب، حمالً ساحقًا من الديون   . يعبر ماركس عن ذلك في الماضي     

لقد فقدت  . اإلنتاج تدميرا شديدا يستحيل معه الكالم جديا عن هذا الشراء الذي لم تم لقبلت البورجوازية بالثورة دونما شغب كثير                  

ن الدماء، وقاست عذابا مريرا واكتسبت صالبة ال تسمح لها باتخاذ مثل هذا القرار الذي يعجز باألصل عـن                   الجماهير الكثير م  

  . تحقيقه اقتصاديا

أن بورجوازيات البلدان المقهورة، التي أثارت الهزيمة حفيظتها، مستعدة         . وهناك ظروف أخرى أثرت في االتجاه نفسه      

الحـرب الوطنيـة    "ة الشعب، على العمال والفالحين الذين ما كانوا قادرين على خوض            إللغاء مسؤولية هذه الهزيمة على عام     

ومن وجهة النظر هذه، فإن التفسيرات الوقحة وقاحة ال مثيل لها والتي قـدمها لودنـدورف إلـى لجنـة                    . حتى النهاية " الكبرى

أما . ار إذاللها الخارجي في دم بروليتاريا وطنها      إن عصابات لودندورف تتأرم شوقًا إلى غسل ع       . الجمعية الوطنية بالغة الداللة   

بورجوازية البلدان المنتصرة التي كلها كبرياء، فهي مستعدة أكثر من أي وقت مضى للدفاع عن وضعها االجتماعي باالعتمـاد                   

قسمة الغنيمة بـدون    لقد رأينا أن البورجوازية الدولية قد أنكشف عجزها عن تنظيم           . على الوسائل الدنيئة التي كفلت لها النصر      

فهل تستطيع، بصورة عامة، أن تتخلى بدون معركة عن الغنيمة؟ أن تجربة األعوام الخمسة األخيرة ال تترك                 . حروب وال دمار  

وإذا أمكن للناس في الماضي، رغم تفاؤلهم الخالص، أن يتوقعوا أن تجريد الطبقات المالكة              . أي مجال للشك في هذا الموضوع     

 لن يتم بهدوء، بدون تمرد وبدون تحالفات مسلحة وبدون محاوالت مناهضة للثـورة              –" الديمقراطية" طريق    عن –من أمالكها   

وبدون قمع عديم الشفقة، فإننا مرغمون اليوم على االعتراف بأن الموقف المغاير الذي خلقته لنا الحرب اإلمبريالية يـضاعف                    

  .ية وديكتاتورية البروليتاريامرتين وثالثًا من الطابع العديم الشفقة للحرب األهل
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   وروسيا السوفييتات وروسيا السوفييتات٤٤ونة باريسونة باريسييكومكوم

   االشرتاكية مل تكن مستعدة  االشرتاكية مل تكن مستعدة كوميونةكوميونةأحزاب الأحزاب ال
الطبقة العاملة أننـا نبجـل ذكلـى        " لسيطرة   – وأن ضعيفة    – أول محاولة تاريخية     ١٨٧١لقد كانت كومة باريس عام      

يها وبلبلة برنامجها وغياب الوحدة بين قادتها وعدم تركيز مشاريعها          ، رغم تجربتها الضيقة والنقص في أعداد مناضل       كوميونةال

 فجـر  – حسب تعبير ال فروف – كوميونةأننا نحيي في ال. والفوضى الكبيرة في التنفيذ والكارثة المخيفة التي تبعتها بالضرورة       

  . الجمهورية البروليتارية األولى رغم شحوبه

إلقامة " اإلرهاب والشيوعية "فهو بعد أن خصص الجزء األعظم من كتابه         . لنحوأن كاوتسكي ال يفهم األمور على هذا ا       

 البارزة حيث نـرى نحـن شـقاءها         كوميونة والسلطة السوفياتية، يرى مزايا ال     كوميونةتوازن مغرض إلى حد مفضوح بين ال      

  . وعيوبها

بـل بزغـت تلقائيـا مفاجئـة        " طنعبشكل مص " باريس لم تعد لها العدة       كوميونةينكب كاوتسكي بحمية على إثبات أن       

أن كاوتسكي، الـذي ال يجـرؤ علـى         .  نوفمبر الروسية التي أعد لها العدة حزبنا بدقة وعناية         –الثوريين بخالف ثورة أكتوبر     

 الثناء ألنهم لم يتوقعـوا      ١٨٧١التعبير بوضوح عن أفكاره الرجعية، ال يقول لنا بصراحة هل يستحق الثوريين الباريسيون عام               

تمرد البروليتاريا، أم أننا نستحق اللوم ألننا توقعنا ما هو محتم وسبقنا األحداث بوعي لكن كل تحليـل كاوتـسكي معـروض                      ال

ألـم يعبـر فولمـار      (لقد ألمت برجال الكومة الكارثة من حيث ال يـدرون           : بطريقة يخلف معها في عقل القارئ هذا االنطباع       

ولهـذا فـإنهم    ) فه ألن رجال الكومنة لم يذهبوا إلى النوم بدالً من اسـتالم الـسلطة؟             البافاري المحدود التفكير ذات يوم عن أس      

ولهذا فلن يغفر لهم ال في هذا العـالم         ) االستيالء على السلطة  (يستحقون كل حلمنا، في حين أن البالشفة استبقوا الكارثة بوعي           

لكن هذا ينبع بالضرورة من موقـف  . ا إلى درجة ال تصدق   إن طرح المسألة على هذا النحو قد يبدو سخيفً        . وال في العالم اآلخر   

الذين يدخلون رؤوسهم بين أكتافهم حتى ال يروا شيًئا وال يتوقعوا شيًئا، والذين ال يستطيعون أن يخطوا                 " الكاوتسكيين المستقلين "

باريس، والضن عليها باالسـتقالل     إذالل  : "كتب كاوتسكي . خطوة إلى األمام إذا لم يتلقوا مسبقًا وخزة ال بأس بها في ظهورهم            

هذا ما كانتـه المهمـة   : الذاتي، وتجريدها من لقبها كعاصمة، ونزع السالح منها حتى يمكن فيما بعد القيام بانقالب ملكي بسالم   

لتمـرد  ومن هذا الموقف ولد النـزاع الـذي أدى إلـى ا           . الرئيسية للجمعية الوطنية ولتيير الذي انتخبته رئيسا للسلطة التنفيذية        

أننا نرى إلى أي حد يتميز عن هذا الشكل من الثورة ما قامت به البولشفية التي أنهكت قوتها في طموحها إلـى                       "–". الباريسي

السالم، والتي كانت تقف وراءها طبقة الفالحين، والتي لم تكن تواجه في الجمعية الوطنية ملكيـين بـل اشـتراكيين ثـوريين                      

  ". ومنشفيك

شفة إلى السلطة بثورة أحسن إعدادها فوضعت بين أيديهم، دفعة واحدة، كـل اآللـة الحكوميـة التـي                   لقد توصل البال  "

  ". يستخدمونها في الساعة الراهنة بأقصى ما يمكنهم وبصورة عديمة الشفقة إلخضاع خصومهم ومن بينهم البروليتاريون

                                                 
  "   يوما٧٢)  ايار٢٨ آذار إىل ١٨من (دامت هذه الفترة . اريا وانتهت بانتصار اعدائهافترة قصرية دامت الثورة األوىل اليت قامت ا الربوليتايا من أجل الربوليت" 4
  ). ١٦٠ص . ١٩١٩". غولوس"طبعة مكتبة . بتروغراد. الفروف. ل. ب". ١٨٧١ آذار ١٨ باريس، كوميونة("
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 أنفسهم، ولقد كان هـذا النـزاع بالنـسبة إلـى              الثوريون  كما فوجئ  كوميونةوبالمقابل فإن ما من أحد فوجئ بتمرد ال       "

  ). ٤٤ص " (الكثيرين منهم أمرا غير مرغوب فيه بعد كل شيء

وحتى نكون فكرة واضحة دقيقة عن المعنى الحقيقي لما يقوله كاوتسكي هنا بصدد رجال الكومة، فإننا سنسجل الشهادة                  

  :كوميونة عن الكتب ال فروف في كتابة الغنى بالمعلومات: المفيدة التالية

 كانـت   – كوميونـة  أي بعد ستة أشهر من سقوط اإلمبراطورية وقبل أيام من انفجـار ال             – ١٨٧١في األول من آذار     "

  ". )٥(الشخصيات القيادية في األممية في باريس ما تزال بدون برنامج سياسي محدد 

  : ويكتب هذا المؤلف نفسه

ريا، لكن زعماءها، الذين احتاروا أمام قوتهم غير المنتظرة، لم يتخـذوا             آذار، كانت باريس في أيدي البروليتا      ١٨بعد  "

  ".  )٦(حتى تدابير األمن الدولية 

إن دوركم ليس على قدكم، وهمكم الوحيد أن تتخلـصوا مـن            : "لقد صرح أحد أعضاء اللجنة المركزية للحرس القومي       

في هذا الكالم شيء كثير من الحقيقة، لكن في لحظة          : "رخ لها  وأ كوميونةوقد كتب ليساغاراي الذي ساهم في ال      . المسؤوليات،،

العمل بالذات ينبع نقص التنظيم واألعداد المسبق في  غالب األحيان من أن األدوار تقع على عاتق رجال ليسوا بمستوى أدائها                     
)٧(  ."  

 من أجل السلطة السياسية لـدى  أن عدم وجود برنامج للنضال المباشر) وهذا ما سيتضح أكثر فيما بعد (وينتج مما سبق    

  . االشتراكيين الباريسيين يتفسر بعدم نضجهم النظري وبلبلتهم السياسية، لكنه ال يتفسر البتة باعتبارات تكتيكية أرفع مستوى

 سيعبر عن نفسه بصورة خاصة في االندهاش العميق الذي         كوميونةومما ال شك فيه أن أخالص كاوتسكي نفسه لتقاليد ال         

غير أننا نـشك فـي أن       " غير مرغوب فيه بعد كل شيء     " به الثورة البروليتارية في ألمانيا التي لم ير فيها إلى نزاعا             سيستقبل

  .بل علينا أن نقول أن ما هيه مقارنته التاريخية بالذات ليست إال خليطًا من البلبلة والتحفظ. األجيال القادمة ستقدر موقفه هذا

رها لباريس، كان ميليو كوف مدعوما مـن قبـل تـشيرنوف وتـسيريتيلي، يـضمرها                ن النيات التي كان تيير يضم     إ

 أن بترسبورغ قد أنعزلت بنفسها عن البالد، وأنه لم          – من كورنيلوف إلى بوتريسوف      –كانوا يرددون يوميا جميعا     . لبترسبورغ

إذالل . ن تفـرض إرادتهـا علـى األمـة        تعد لها من عالقة مشتركة بها، وأنها تريد، بعد أن أنحطت على الدرك األسـفل، أ               

لقد كان هذا يحدث في الوقت الذي كانـت فيـه           . هذا ما كانته المهمة األولى ليليو كوف وطغمته       :  حظوتها إفقادهابترسبورغو  

ولقد كـان رودزيـانكو،     . نفسها في سائر أجزاء البالد    بترسبورغ الموطن الحقيقي للثورة التي لم تكن بعد قد نجحت في توطيد             

ومـا كـان    . لرئيس السابق للدوما، يتحدث علنًا عن تسليم بترسبورغ لأللمان كما سبق وسلمت ريجا، وذلك لتلقينهـا درسـا                 ا

  .رودزيانكو إال ليحدد بكالمه هذا ماهية مهمة ميليو كوف الذي كان كيرنسكي يدعمه بكل سياسته

                                                 
    .  ٦٥ – ٦٤ ص – ١٩١٩ – بتروغراد – طبعة مكتبة غولوس –ل الفروف .  ب–" ١٨٧١ آذار ١٨ باريس يف كوميونة) : "5(
  . ٧١ ص –املصدر نفسه ) : 6(
  . ١٠٦ ص – ١٨٧٦ – بروكسل – بقلم ليساغاراي – ١٨٧١ كوميونةتاريخ ) "7(
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لكن األسوأ من ذلك أيضا أن بترسـبورغ     . ن سالحها لقد كان ميليو كوف يريد، على مثال تيير، أن يجرد البروليتاريا م           

 بفضل كيرنسكي وتشيرنوف وتسيريتيلي وقد استعادت هذا الـسالح يـوم            ١٩١٧كانت قد جردت تقريبا من سالحها في تموز         

رك أكتوبر  ولقد كان تسليح البروليتاريا الجديد هذا عنصرا جديا بالنسبة إلى إعداد تم           . هجوم كورنيلوف على بترسبورغ في آب     

 نوفمبر، بحيث أن تلك النقاط التي يستند عليها كاوتسكي ليعارض تمرد العمال الباريسيين في آذار بثورتنا في تـشرين األول             –

  .والثاني، تتطابق إلى حد ما

لكن ما وجه االختالف بينها؟ أنه يكمن، قبل كل شيء، في أن مشاريع تيير المشؤومة قد تحققت، وفي أن بـاريس قـد                

قت وعشرات اآلالف من العمال قد ذبحوا، في حين أن ميليو كوف قد انهار انهيارا بائـسا، وبترسـبورغ ظلـت حـصن                       خن

البروليتاريا المنيع، وزعماء البرجوازية الروسية قد ذهبوا إلى أوكرانيا ليحرضوا على احـتالل روسـيا مـن قبـل جيـوش                     

 وهـذا مـا     –والفرق األساسي يكمن أيضا     . مستعدون لتحمل مسؤوليتها  وهذه بالطبع غلطتنا إلى حد كبير، ونحن        . اإلمبراطور

 كانوا يفضلون أن ينطلقـوا مـن اعتبـارات          كوميونة في أن رجال ال    –اتضح أكثر من مرة من خالل التطور الالحق لألحداث          

نهيار الفعلي لألممية األولـى      إلى اال  كوميونةلقد أدت هزيمة ال   . وطنية، في حين أننا نتبنى باستمرار وجهة نظر الثورة األممية         

  . في حين أن انتصار السلطة السوفياتية، قد أدى إلى تأسيس األممية الثالثة

ونستطيع أن نفهم، عنـد الحاجـة، أن        !  بالتنظيم ال بالتمرد   – عشية الثورة    – كوميونةلكن ماركس كان ينصح رجال ال     

لكن كاوتسكي يريد بأي ثمـن أن يـستغل         . قم الموقف في باريس   يستشهد كاوتسكي بذلك ليثبت كم كان ماركس يسيء تقدير تفا         

إن كاوتسكي، الشبيه بكل مثقفي االشتراكية      . نصيحة ماركس ليدلل على األذى الذي يصيب الحركة من جراء التمرد بشكل عام            

  .، يرى في التنظيم وسيلة إلخراج العمل الثوري قبل كل شيءالديمقراطية –

ى لو اقتصرنا على مسألة التنظيم وحدها، إن ثورة تشرين الثاني قد سبقتها تسعة شهور من                ومن المناسب أال ننسى، حت    

لقد تمت ثورة تشرين الثاني بعـد أن حققنـا          . وجود حكومة كيرنسكي، تسعة شهور اهتم فيها حزبنا بنجاح بالتنظيم والتحريض          

في جميع المراكز الصناعية في مختلف أرجاء الـبالد         الغالبية الساحقة في سوفييتات العمال والجنود في بترسبورغ وموسكو و         

وأخيرا . كوميونةولم يحدث شيء من هذا لدى رجال ال       . بشكل عام، وبعد أن حولنا السوفييتات إلى منظمات قوية يوجهها حزبنا          

يين أن يتوقعوا األحداث     باريس البطولية وانهيارها الذي استخلصنا منه االستنتاج القائل أن على الثور           كوميونةكان وراءنا مثال    

  .هذه هي عيوبنا: ومرة أخرى نقول. وأن يستعدوا لها
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  ونة باريس واإلرهابونة باريس واإلرهابييكومكوم
والسلطة السوفياتيه إال ليفتري على هذه األخيرة ويسئ إلـى         كوميونةال يحتاج كاوتسكي إلى توازن واسع النطاق بين ال        

  .  ترجع إلى ماض أصبح بعيدا اليومكتاتوريةدي البروليتاريا الحية المظفرة، لمصلحة ديكتاتوريةسمعة 

 آذار بصدد اغتيال الجنود ألثنـين       ١٩إن كاوتسكي يستشهد بسرور بالغ بتصريح للجنة المركز للحرس القومي بتاريخ            

. ء حقير أنه الفترا . أنها لطخة دم يراد بها أن يلوث شرفنا       . إننا نذكر ذلك باستنكار   : "من الجنراالت، هما لو كنت وكليمان توما      

  ". والحرس القومي لم يساهم البتة في أعداد الجريمة. فنحن لم نأمر بالجريمة قط

لكـن لهجـة    . أننا نفهم أال يكون للجنة المركزية أي سبب لتأخذ على عاتقها مسؤولية أغتيال لم يكن لها من دخل فيـه                   

تـرى أينبغـي أن     .  الرأي العام البورجـوازي    التصريح العاطفية الحزينة تدل بوضوح على خجل أولئك الرجال السياسي أمام          

لم يكـن أ؛د مـنهم      : "كتب ليساغاراي . ندهش لذلك؟ لقد كان معظم ممثلي الحرس القومي رجاالً قليلي التمرس بالعمل الثوري            

" ياسةكانوا بورجوازيين صغارا، بقالين، غريبين عن المنظمات، متحفظين، والقسم األكبر منهم غريبا عن الـس              . معروف االسم 

  ). ٧ص (

يتضح من كل بالغات تلك اللجنة المركزية التي كانت باريس قد سقطت بين أيديها، أنها               : "ويكتب ال فروف بهذا الصدد    

كانت تشكو من شعور خفي، خائف بعض الشيء، من المسؤولية التاريخية الرهيبة، ومن الرغبة في التحرر منها بأسرع وقـت    

  ). ٧٧ص " (ممكن

 أن يستشهد بذلك التصريح عن ارافة الدماء ليلحق بنا العار، يقوم بدوره، بعد ماركس وأنجلز، بانتقاد                 إن كاوتسكي بعد  

قد اندفعوا بال كلل في مطاردة تيير، فلربما كانوا نجحوا في االستيالء            ) كوميونةأي رجال ال  (لو أن الباريسيين    : "كوميونةتردد ال 

لكن تيير استطاع أن    .. اريس لتستطيع أن تعارضهم بأي مقاومة مهما كانت ضئيلة        وما كانت القوات المنسجة من ب     . على  الحكم  

يقاتل وهو يتقهقر بدون عقبات لقد سمحوا له بأن ينسحب مع جيشه، وبأن يعيد تنظيمه في فرسـاي، وبـأن يجـدد معنوياتـه                        

  ). ٤٩ص " (ويعززه

 آذار ثم سمحوا لتيير، لألسباب نفسها،       ١٩تصريح  إن كاوتسكي ال يستطيع أن يفهم أنهم الرجال أنفسهم الذين أصدروا            

 أن ينتصروا بمجرد تأثيرهم المعنوي، لكان لتـصريحهم         كوميونةولو أمكن لرجال ال   . بأن ينسحب دونما قتال ويعيد تنظيم جيشه      

إن رجاالً شـاءت    . يةوالحق أن عاطفيتهم اإلنسانية لم تكن إال الوجه الثاني لسلبيتهم الثور          . لكن ليس هذا ما حدث    . أهمية بالغة 

من ذلك فورا وبصورة كاملة ليندفعوا في أثـر         إرادة القدر أن تسقط حكومة باريس بين أيديهم، وال يفهمون ضرورة االستفادة             

يتيحوا له الفرصة لتمالك نفسه من جديد، وليضعوا يدهم على الجيش، وليقوموا بتطهير ال مفـر                تيير، وليسحقوه نهائيا دون أن      

وف القيادة، وليحتلوا الريف واألقاليم، أن رجاالً كهؤالء غير مؤهلين بالطبع للضرب بيد من حديد على العناصـر                  منه في صف  

فقد كان يستحيل االندفاع في أثر تيير بدون اعتقال العمالء في باريس، وبدون      . ثمة ارتباط وثيق بين األحداث    . المناهضة للثورة 

 من الصبيانية بمكان أن تريد اللجنة المركزية تنمية روح العزيمة بـين القـوات التـي                 ولقد كان . إعدام المتآمرين والجواسيس  

  . تعتبر فيه اغتيال جنرالين مناوئين للثورة جريمة نكراءيتزعمها جنراالت مناوئون للثورة، في الوقت الذي كان 
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أنهم على وجه التحديد أولئك     : "ين كتب ولقد أصاب ال فروف ح    . إن العزيمة القوية تعادل، في الثورة، اإلنسانية السامية       

الرجال الذين يعلقون كبير القيمة على الحياة اإلنسانية والدم البشري، أنهم أنفسهم الذين يتوجب عليهم أن يستخدموا كل الوسائل                   

                ا أبديذالك أنـه   . التحقيق نصر سريع وحاسم، والذين يتوجب عليهم فيما بعد أن يعملوا بأقصى سرعة إلخضاع األعداء إخضاع

  ). ٢٢٥ص (عن هذا الطريق وحده يمكن الحصول على أدنى حد من الخسائر المحتمة وأدنى حد من الدم المسفوح، 

 آذار يمكن أن يقدر تقديرا أصح إذا فهم ال على أنه إعالن عن قانون مطلق، بل على أنه تعبير عن                     ١٩بيد أن تصريح    

إن كاوتسكي الغريب كليا عن تفهم ديناميكيـة الثـورة          . ق بدون أي اراقة للدماء    حالة معنوية عابرة غداة نصر غير منتظر تحق       

والحالة المعنوية التي تتبدل بسرعة نتيجة لشروط داخلية، إن كاوتسكي هذا يفكر بواسطة صيغ ميتة ويشوه مدلول األحداث عن                   

امة طبيعي بالنسبة إلى الجماهير في مرحلة الثورة إنه ال يفهم إن ذلك التردد الكريم هو بصورة ع         . طريق إقامة تشابهات تعسفية   

األولى أن العمال ال ينتقلون إلى الهجوم إال تحت ضغط ضرورة حديدية، كما أنهم لم ينتقلوا إلى اإلرهاب األحمـر إال تحـت                       

، ال ١٨٧١اريسية، عام   إن ما يصوره كاوتسكي على أنه نتيجة األخالق السامية للبروليتاريا الب          . تهديد المجازر المناهضة للثورة   

  . ولقد لوحظت وقائع مماثلة عندنا أيضا. يميز في الواقع إلى المرحلة األولى من الحرب األهلية

 دون اراقة دماء تقريبـا بـل بـدون          ١٩١٧لقد استولينا على السلطة في بترسبورع في تشرين األول والثاني من عام             

بل أكثر من ذلك، فبعد أن انتقلت السلطة إلى السوفييت، أطلق           . الثورة مباشرة ولقد أطلع سراح وزراء كيرنسكي بعد       . اعتقاالت

باالتفاق مع كيرنسكي وأعتقال في غاتشينا، بناء على كلمـة شـرف            سراح الجنرال القوقازي كراسنوف الذي هاجم بترسبورغ        

ذا لم يمنع أنها كانت خطأ فالجنرال كراسـنوف          األولى، لكن ه   كوميونةتميزت بها أيام ال   " شهامة"أنها  . منه، غداة اعتقاله بالذات   

بعد أن قاتل ضدنا في الجنوب طوال أكثر من عام، وبعد أن ذبح عدة آالف من الشيوعيين، قد هاجم مؤخرا بترسـبورغ مـرة                        

ـ             . أخرى، لكن في صفوف جيش يودينيتش هذه المرة        بورغ أن الثورة البروليتارية لم تزدد عنفًا إال بعد تمرد الجنكر فـي بترس

 ممـا   – الثوريين والمنشفيك    – بتخريض من الكاديت واالشتراكيين      –وبخاصة بعد تمرد التشيكو سلوفًا كيين في منطقة الفولغا          

  . أدى إلى ذبح آالف الشيوعيين، وبعد محاولة اغتيال لينين، وأغتيال أوريتسكي، الخ، الخ

  . ، لكن في مراحلها األولى فقطكوميونةإن هذه االتجاهات نفسها نالحظها أيضا في تاريخ ال

قد أملته  " لجنة السالمة العامة  "وأن خلق   .  في البداية، مدفوعة بمنطقة النضال، في طريق التهديدات        كوميونةلقد سارت ال  

الجريدة الرسـمية   " (قطع رؤوس الخونة  "فقد كان الهدف من خلق هذه اللجنة        . على الكثير من أنصارها فكرة اإلرهاب األحمر      

نشير إلى األمر الصادر في الثالث من       يجب أن   " التهديد"ومن بين مراسيم    ). ١٢٤الجريدة نفسها رقم    " (وأد الخيانة "و) ١٢٣رقم  

فمقابل كل أسير أو نصير     . نيسان بحجز أموال تيير ووزرائه، وهدم منزله، واإلطاحة بعمود فاندوم، وبخاصة مرسوم الرهائن            

ولقد كانت التدابير التي اتخذتها مديرية الشرطة التي كان على رأسها           . إعدام ثالثة رهائن   تعدمه قوات فرساي، ينبغي      كوميونةلل

ولقد أصاب الـشلل واقـع هـذه        . راؤول ريغو، ذات طابع إرهابي خالص، رغم أنها لم تكن دوما منسجمة مع الهدف المنشود              

ورغبتها في مصالحة البورجوازية بالعبارات الفارغـة        القيادية،   كوميونةالتدابير نتيجة روح المصالحة الشوهاء لدى عناصر ال       

ولقد عبر ال فروف عن الفكرة األخيرة هذه أجمل التعبيـر           . ديكتاتورية وواقع ال  الديمقراطيةمع األمر الواقع، وتذبذبها بين وهم       

  : كوميونةفي كتابة عن ال

 سياسـية،   كوميونةاالجتماعية، تتطلب باعتبارها    لقد كانت باريس األغنياء والبروليتاريين البائسين، باريس المفارقات         "

ولقد كانت باريس التي أنجـزت الثـورة لـصالح          . باسم المبادئ الليبيرالية، حرية تامة في الكالم واالجتماع ونقد الحكومة الخ          
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ريا العاملة المتحـررة     للبروليتا كوميونةالبروليتاريا والتي اتخذت هدفًا لها تحقيق هذه الثورة في المؤسسات، تتطلب باعتبارها             

  ). ١٤٤ – ١٤٣ص " ( تجاه أعداء النظام الجديدديكتاتوريةتدابير ثورية أي 

 باريس، ولو استطاعت أن تستمر من خالل نضال متواصل، لما كان هناك شك في أنها سـتلجأ                  كوميونةولو لم تسقط    

 كوميونـة ان ليستطيع عندئذ أن يعارض رجـال ال       وصحيح أن كاوتسكي ما ك    . إلى تدابير متزايدة الحزم لسحق الثورة المضادة      

وسـيكون  .  الرهيبة لبروليتاريا باريس   لكن تيير بالمقابل ما كان ليستطيع أن يقوم بمذبحته        . اإلنسانيين بالشيوعيين الال إنسانيين   

  . للتاريخ قد صفي حسابه بعد كل شيء وهو رابح
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  " " الدميقراطيةالدميقراطية""ونة ونة يياللجنة املركزية التعسفية والكوماللجنة املركزية التعسفية والكوم
 آذار، في اللجنة المركزية للحرس القومي، كان البعض يطالب بـالزحف علـى فرسـاي،                ١٩في  : "يروي كاوتسكي 

والبعض اآلخر يطالب بدعوة الناخبين، والبعض الثالث يطالب باللجوء إلى  التدابير الثورية، وكأن كل خطوة من هذه الخطوات                   

  ). ٥٤ص " (ضرورية أيضا وكأن بعضها يستبعد البعض اآلخرليست ) كما يبين لنا ذلك مؤلفنا بروح عميقة عظيمة"

، أفكارا مبتذلة حامية عـن العالقـات        كوميونةوفي السطور التالية يقدم لنا كاوتسكي، بصدد هذه االختالفات في قلب ال           

 الهجوم على فرسـاي     إذا كان ال بد من    : والواقع أن المسألة كانت مطروحة على هذا النحو       . المتبادلة بين اإلصالحات والثورة   

والقيام بذلك بدون إضاعة ثانية واحدة، فمن الضروري إعادة تنظيم الحرس القومي فورا، وتسليم قيادته ألكثر العناصر نضالية                  

لكن تنظـيم االنتخابـات فـي    . من البروليتاريا الباريسية، وهذا ما كان سيؤدي إلى أضعاف مؤقت لباريس في وضعها الثوري 

يقينًا أن الزحف علـى     . خبة من الطبقة العاملة من قلبها، كان أمر ال معنى له من وجهة نظر الحزب الثوري               باريس وإخراج ن  

فلنجاح االنتخابات كان ال بد من أرجـاء        :  ال يتناقضان البتة نظريا، لكنهما كانا يتنافيان عمليا        كوميونةفرساي واالنتخابات في ال   

وأخيرا، فإن البروليتاريا بقيامهـا بالحملـة، كانـت         . ن البد من أرجاء االنتخابات    كاعلى فرساي، ولنجاح هذا الزحف      الزحف  

ستضعف باريس مؤقتًا، وسيتوجب عند ذاك درء جميع إمكانيات المفاجآت المناهضة للثورة في العاصمة، ذلك أن تيير ما كان                   

 من إقامة نظام أكثر عسكرية، أي أشد حزما،         كان ال بد إذن   .  حريق الرجعية  كوميونةليحجم أمام أي شيء ليشعل خلف رجال ال       

لقد كانوا مرغمين على القتال ضد عدد كبير من األعداء الداخليين الذين كانوا يربلون في باريس                : "كتب ال فروف  . في العاصمة 

هم صحافتهم  والذين كانوا باألمس يتمردون في ضواحي البورصة وساحة فاندوم والذين كان لهم ممثلوهم في الحرس القومي ول                

وجمعياتهم، والذين كانوا يجرون االتصاالت في وضح النهار تقريبا مع قوات فرساي، والذين كانوا يزدادون تصميما وجـرأة                  

ولقد كان من الضروري أيضا في الوقت نفسه اتخاذ سلسلة من التدابير            ). ٨٧ص  " ( أي غفلة أو فشل    كوميونةكلما بدرت عن ال   

 ما كانت لتتفق    ديكتاتوريةإن كل هذه التدابير البالغة الضرورة لل      . بية حاجات الجيش الثوري قبل كل شيء      االقتصادية المالية لتل  

إنه يعتقد أن المـصالحة     . لكي كاوتسكي ال يملك أي تفهم لماهية الثورة في الواقع         . إال بصعوبة مع حملة انتخابية واسعة النطاق      

  . نظريا تعني التنفيذ عمليا

 آذار، لكنها لما كانت تفتقد إلى الثقـة بـالنفس           ٢٢ في   كوميونةلمركزية قد حددت موعد االنتخابات في ال      كانت اللجنة ا  

، فقد باشرت المفاوضات، مفاوضـات      "شرعية"وخائفة من ال شرعيتها وتبذل جهدها في التصرف باالنسجام مع مؤسسة أكثر             

ونواب باريس، المستعدة لتقاسم الـسلطة معهـا، ال لـشيء إال            عاجزة وال متناهية، مع الجمعية المجردة من السلطة ومن عمد           

  . وهكذا ضاع وقت ثمين. لمجرد الوصول إلى اتفاق

إن ماركس الذي يحاول كاوتسكي، حسب تقليد قديم، أن يعتمد عليه، لم يقترح، في أي حال مـن األحـوال، انتخـاب                      

 نيـسان   ١٢تب ماركس، في رسالته إلى كوجلمان بتـاريخ         لقد ك .  وقذف العمال في الوقت نفسه في حملة عسكرية        كوميونةالح

إن كاوتسكي حسب   . كوميونة، إن اللجنة المركزية للحرس القومي قد تخلت عن سلطاتها قبل األوان لتترك المجال حرا لل               ١٨٧١

الراكض مهمة ليست   لقد كان ماركس يفهم على كل األحوال أن ال        . رأي ماركس هذا إال أن األمر بسيط      " ال يفهم "تعبيره بالذات   

 علـى حـد قـول ال        –ولو كانت اللجنة المركزية مؤلفة من ثوريين حقيقيين         . وراء الشرعية، بل تسديد ضربة قاتلة إلى العدو       

 خطيئة ال تغتفر عندما منحت أعـداءها فرصـة          ارتكبتفلقد  .  لكان عليها أن تتصرف بصورة مغايرة تماما       –فروف الصائب   

، حتى يتمكنوا من استعادة قواهم في الوقت الذي كان فيه قادة البروليتاريا يتخلـون               كوميونةت ودعوة ال  عشرة أيام قبل االنتخابا   
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أن النقص الشامل في أعداد األحزاب الشعبية قد أنتج لجنة          . عن مهمتهم وال يعترفون ألنفسهم بالحق بتوجيه البروليتاريا مباشرة        

  . لزاميةإانت اعتبرت تلك األيام العشرة من الال عمل أنها ك

، لم تكن تمليهـا عليهـا       "شرعية"إن مطامح اللجنة المركزية، الراغبة في تسليم السلطة بأسرع وقت ممكن إلى حكومة              

أن اللجنة المركزية، بحجة أنهـا مؤسـسة مؤقتـة،    . أصالً بل الخوف من المسؤوليات"خرافات ديموقراطية شكلية هي متوفرة   

 لـم   كوميونـة والحـال أن ال   . رة وإلحاحا، رغم أن كل جهاز السلطة كان مركزا بين يديها          رفضت أن تتخذ أكثر التدابير ضرو     

وكان نتيجة ذلك وكان    تستعد كامل السلطة السياسية من اللجنة المركزية التي تابعت، بدون حرج كبير، تدخلها في الشؤون كافة                 

  . الوضع العسكرينتيجة ذلك ثنائية في السلطة بالغة الخطورة، وبخاصة بالنسبة إلى 

 كمـا   –ومن جديد   .  مندوبا طلب إعادة استالم إدارة الوزارة الحربية       كوميونة أيار، أرسلت اللجنة المركزية إلى ال      ٣في  

أم ينبغي تـسليمها إدارة الـوزارة       " هل من المناسب حل اللجنة المركزية أو اعتقالها       . " طرحت هذه المسألة   –يقول ليساغاراي   

  ". الحربية

 بل حاجة الطرفين إلى برنامج واضح للعمل والرغبـة          الديمقراطية عامة، إن المشكلة هنا ليست مشكلة مبادئ         وبصورة

، فـي إلقـاء     "الديموقراطي "كوميونةالمشتركة، سواء ألدى التنظيم الثوري المطلق المتجسد في اللجنة المركزية أم لدى تنظيم ال             

  . إن مثل هذه العالقات السياسية غير جديرة بالتقليد. كامل عن السلطةالمسؤوليات على عاتق الطرف اآلخر، دونما تخل 

  : يعزي كاوتسكي نفسه قائالً

لكن اللجنة المركزية لم تحاول قط أن تمس المبدأ الذي ينص على أن السلطة العليا يجب أن تكون بيد المنتخبين عـن                      "

ص " ( باريس تعارضا واضحا مع الجمهوريـة الـسوفياتية        نةكوميووحول هذه النقطة بالذات، تتعارض      . طريق االنتخاب العام  

إن وحدة اإلدارة الحكومية لم يكن لها من وجود، وكذلك الجرأة الثورية، بل وجدت ثنائية السلطة وكانت النتيجة انهيـار                    ). ٥٥

  .  قطالديمقراطية" مبدأ" لم يمس -وبالمقابل  أليس هذا عزاء كافيا؟ . سريعا ومخيفًا
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   الثورية  الثورية ديكتاتوريةديكتاتورية وال والالدميقراطيةالدميقراطية  ونةونةكوميكوميالال
 

 على أنها ديموقراطية شكلية ليـست إال شـعوذة          كوميونةلقد سبق للرفيق لينين أن بين لكاوتسكي إن محاولة تصوير ال          

ية لمدينـة    الثور ديكتاتورية التعبير عن ال   – البالنكيون   –، سواء أبتقاليد أم بنيات من كانوا يقودونها         كوميونةلقد كانت ال  . نظرية

 لـو لـم تـسقط    ١٨٧١وهكذا كانت ستكون الحال في ثورة       . وهكذا كانت الحال في الثورة الفرنسية الكبرى      . على البالد قاطبة  

إن كون السلطة في باريس بالذات قد انتخبت على أساس االقتراع العام، ال يستبعد الواقعة األخرى األكثـر                  .  بسرعة كوميونةال

ولقد كـان ال بـد، كـي يكـون          . ، لمدينة، ضد فرنسا الفالحية، أي ضد األمة قاطبة        كوميونةكري لل أهمية إال هي العمل العس    

 مسبقًا، عن طريق االنتخاب العام، كل سكان فرنسا         كوميونةالديموقراطي الكبير كاوتسكي راضيا عن حق، أن يستشير ثوريو ال         

  . ليعرفوا هل من الواجب أم ال أن يحاربوا عصابات تيير

ا، في باريس بالذات، تمت االنتخابات بعد هرب البورجوازية المؤيدة لتيير، أو على األقل هرب أكثر عناصرها                 وأخير

البورجوازية التي بقيت في باريس، رغم كل وقاحتها، كانت تخشى المعـارك الثوريـة،              . نشاطًا، وبعد جالء الجيوش النظامية    

أما أن  .  تمت االنتخابات  –مسبق بحتمية اإلرهاب األحمر في المستقبل        خوف ناتج عن اإلحساس ال     –وإنما في جو الخوف هذا      

 وقد كانت مع األسف     – في ظل دكتاتوريتها     كوميونةيتعزى اإلنسان بأن اللجنة المركزية للحرس القومي التي تمت االنتخابات لل          

  .  تسديد ضربات السيف إلى الماء لم تمس مبدأ االنتخاب العام، فهذا ال يعني في الواقع إال– رخوة شوهاء ديكتاتورية

ولقـد  . نفسه دونما تضييقات بالنسبة إلـى البورجوازيـة       " الديموقراطي"على أساس االنتخاب    ) الدوما البلدية  (كوميونة

ولقد خذعت الـدوما، التـي انتخبـت انتخابـا          . )٨(أعطتنا هذه اإلنتخابات، بعد مقاطعة األحزاب البورجوازية، غالبية ساحقة          

وقد حلت نفسها   . االنتخاب العام " مبدأ" البروليتاريا فوق    ديكتاتوريةاطيا، لسوفييت بترسبورغ بملء إرادتها، أي وضعت        ديموقر

 هـذا األب الحقيقـي      –وبهذا يكون سوفييت بترسـبورغ      . فيما بعد من تلقاء ذاتها لصالح أحدى شعب السوفييت البترسبورغي         

  .  باريسكوميونة األلهية، هالة ديموقراطية شكلية تفوق بمرات هالة  قد أحاطت به النعمة–للسلطة السوفياتية 

) تييـر ( عضوا من الحزب الحكومي      ١٥وكان من بينهم    .  آذار ٢٦، في انتخابات    كوميونة عضوا في ال   ٩٠لقد انتخبت   

فيـه تمـرد العمـال       من الراديكاليين البورجوازيين الذين كانوا خصوم الحكومة في الوقت نفسه الـذين كـانوا يـدينون                  ٦و

  . البورجوازيين

ما كانت الجمهورية السوفياتية لتقبل قط بمثل هذه العناصر المناهضة للثورة، ولو كمرشحين وكـم               : "يقول لنا كاوتسكي  

 – ٥٥ص  " ( فلم تضع أي عقبة في وجه انتخاب خصومها، بدافع من احترامها للديموقراطيـة             كوميونةأما ال . باألحرى كمنتجين 

ونحن نقول أوالً أنه في المرحلة المماثلة من تطور الثـورة           .  رأينا آنفًا أن كاوتسكي يشن هجومه من جميع الجهات         ولقد). ٥٦

                                                 
يف  ١٩١٧أما يف االنتخابات البلدية يف تـشرين الثـاين   . ١٨٧١ ناخب يف باريس اشتراكوا يف االنتخابات البلدية عام          ٢٣٠٠٠٠إن من املفيد أن نالحظ أن       ) : 8(

 ناخب، رغم مقاطعة االنتخابات من قبل مجيع األحزاب باستثناء حزبنا وحزب االشتراكيني الثوريني الذين مل يكن هلـم أي                    ٤٠٠٠٠٠بترسبورغ، فقد اشترك فيها     
وال بـد أن  . اكن أيضا س٢٠٠٠٠٠٠  ١٩١٧وكانت بترسبورغ تعد يف عام .  ساكن٢٠٠٠٠٠٠ تعد ١٨٧١ولقد كانت باريس يف عام    . نفوذ تقريبا يف العاصمة   

نأخذ بعني االعتبار أن نظامنا االنتخايب كان أكثر دميوقراطية مبا ال يقاس، باعتبار أن اللجنة املركزية للحرس القومي قد أجرت االنتخابات علـى أسـاس القـانون                           
  . االنتخايب اإلمرباطوري
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 بترسبورغ، انتخابات تركت فيها السلطة السوفياتية كل الحرية لألحزاب، وإذا           كوميونةالروسية جرت انتخابات ديموقراطية في      

المنشفيك الذين كانت لهم صحافتهم والذين كانوا يدعون السكان علنًا إلـى اإلطاحـة               الثوريون و  –كان الكاديت واالشتراكيون    

بالسلطة السوفياتية، قد قاطعوا االنتخابات، فهذا فقط ألنهم كانوا يأملون آنذاك أن يتخلصوا منا بسرعة بقوة السالح ثانيا، لم تكن                    

 المحـافظين  –يكن فيها مـن مكـان للنـواب البورجـوازيين     إذ لم .  باريس ديموقراطية تجمع كل الطبقات    كوميونةهناك في   

  . والليبيراليين وأنصارغامبيتا

 أما حاالً وأما بسرعة كبيرة يقينًا لقـد         كوميونةجميع هؤالء األشخاص تقريبا قد خرجوا من مجالس ال        : "كتب ال فروف  

 التـي   كوميونة لكن مكانهم لم يكن البتة في ال       –ية   المدينة الحرة تحت إدارة البورجواز     –كان بإمكانهم أن يكونوا ممثلي باريس       

كانت، شاءت أم أبت، عن وعي أو ال وعي، بصورة كاملة أو ناقصة، تجسيدا لثورة البروليتاريا ومحاولة، وإن ضعيفة، لخلـق     

بلديـة، لكـان    ، ولو لم تقاطع البورجوازية البترسبوغية االنتخابات ال       )١١٢ – ١١١ص  " (أشكال مجتمع منسجم مع هذه الثورة     

ممثلوها قد دخلوا إلى دوما بترسبورغ، ولكانوا بقوا فيها حتى التمرد األول لالشتراكيين الثوريين والكاديت، ذلك التمرد الـذي                   

 لو لم يتركوا الدوما في الوقت المناسب كما فعل ذلك في حينه             –سخط   كاوتسكي أم    ي رض –كانوا على األرجح سيعتقلون بعده      

ولقد كان مجرى األمور سيظل كما هو باستثناء أن بعض مراحله كانـت سـتتم               .  باريس كوميونةازيين في   األعضاء البورجو 

  .بصورة مغايرة

 ويتهمها في الوقت نفسه بأن الشجاعة قد خانتها تجاه أنصار فرساي، ال             كوميونةإن كاوتسكي، الذي يمجد ديموقراطية ال     

المزدوجة المعنى، كانت تعكس األمـل بعقـد اتفاقيـة          " الشرعيين"العمد والنواب   يفهم أن االنتخابات البلدية التي تمت بمساهمة        

ولم تكن الجماهير قد اسـتهلكت بعـد        . وإنما ههنا يكمن لب المسألة لقد كان القادة يريدون تفاهما ال صراعا           . سلمية مع فرساي  

وكـان هـذا كلـه يـدعى        . كل يدعو إلى الرثـاء    أوهامها، ولم تكن السلطات الثورية المزعومة قد أتيح لها وقت االنهيار بش           

  ". الديمقراطية"

لقـد كـان    ..". علينا أال نمس حرية الفـرد وحياتـه       . علينا أن نسيطر على أعدائنا بالقوة المعنوي      : "لقد تنبأ فيرموريل  

اضي بال شفقة، إلى تـشكيل      يدعو البورجوازية الليبيرالية، التي كان يدينها في الم       " الحرب األهلية "فيرموريل، الطامح إلى أتقاء     

التي كانت تصدر بإدارة    " الجريدة الرسمية "ولقد كتبت   ". سلطة نظامية، معترف بها ومحترمة من قبل جميع السكان الباريسيين         "

إلى تسلح طبقتين أجتماعيتين الواحـدة ضـد        ) ١٨٤٨(إن سوء التفاهم المأسوف له الذي أدى في أيام حزيران           : "األممي لونغيه 

إن كل اختالف   : "، وفيما بعد  ) آذار ٣٠" (إن تناحر الطبقات قد كف عن الوجود      .  ال يمكن أن يحدث بعد اليوم من جديد        األخرى،

 في  كوميونةالوفي جلسة   )  نيسان ٣" (قد اختفى من اآلن فصاعدا، ألنه لم يكن هناك  إلى القليل من الحقد والتناحر االجتماعيين               

إنما بهذه الصورة كان يتخيل أنـه سيكـسب         ".  لم تمي الملكية قط    كوميونةال"تباهي بأن    نيسان وقف جورن، لسبب معين، لي      ٢٥

  . الرأي العام في األوساط البورجوازية ويتوصل إلى اتفاق

إن هذه التطمينات لم تجرد البتة من السالح أعداء البروليتاريا الذين كانوا يفهمون تماما              : "يقول ال فروف بصواب كبير    

وبالمقابل، فإنها قد جردت البروليتاريا من كل طاقة نضالية، جعلتها تعمي، عن قـصد              . ن لهم في حال انتصارها    أي تهديد يكم  

لكن هذه التطمينات الرخوة كانت مرتبطـة       ). ٣٧١ص  " (تقريبا، عن وجود األعداد الذين ال يمكن لشيء أن يفت في عزائمهم           

. شرعية المزعومة يدفع إلى االعتقاد بأن المسألة يمكن أن تنحل بدون صراع           ولقد كان شكل ال   . الديمقراطيةأوثق االرتباط بوهم    

أما جماهير السكان، فقد كانت تؤمن، ليس بدون سبب، بوجود تفـاهم ضـمني مـع                : " آرثر آرنو  كوميونةكتب أحد أعضاء ال   

  .  الحال دوما، إلى مهاوي الضاللإن دعاة المصالحة، العاجزين عن كسب البورجوازية، قادوا البروليتاريا، كما هي". الحكومة
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أما أن البرلمانية ال تعبر، في شروط الحرب األهلية المحتمة التي كانت قد بدأت فعالً، إال عن العجز التوفيقي للفئـات                     

كتـب  . )نيـسان ١٦( التكميلية   كوميونةالقيادية، فهذا ما تدل عليه أوضح الداللة الطريقة غير المعقولة التي تمت بها انتخابات ال              

كان الموقف قد أصبح مأساويا حتى أنه لم تعد هناك ال الفرصـة وال              . آنذاك" لم نكحن ندري ماذا نفعل باالنتخاب     : "آرثر آرنو 

  . برودة الدم الضروريتان لتأتي االنتخابات العامة بثمارها

مة ولم يكن الشعب يعلق أي       موجودين في التحصينات والقالع والمراكز المتقد      كوميونةكان جميع الرجال المخلصين ل    "

ولم تكن الساعة ساعة حساب االنتخابـات،       . ولم تكن المسألة في الواقع إال مسألة برلمانية       . أهمية على هذه االنتخابات التكميلية    

لم تكن ساعة معرفة هل ارتفعت أسهمنا أو انخفضت لدى الرأي العام في باريس، بل ساعة الدفاع عن                  . بل ساعة تجميع الجنود   

لقد كان من الممكن لهذه الكلمات أن تفهم كاوتسكي ما وجه الصعوبة في التوفيق بـين واقـع                  ". ذه األخيرة ضد قوات فرساي    ه

  . الحرب الطبقية وبين ديموقراطية تجمع الطبقات كافة

يكون لها  وينبغي أال   .  جمعية تأسيسية، بل هي مجلس حربي      كوميونةليست ال : "كوميونةكتب ميليير، أحد كبار أدمغة ال     

  ". قانون السالمة العامة: وإال قانون واحد. القوة: وإال سالح واحد. النصر: إال هدف واحد

ولم يبدؤوا بفهم ذلك إال     ".  متراس وليست بإدارة   كوميونةلم يستطعوا قط أن يفهموا أن ال      : "يهتف ليساغاراي متهما القادة   

  .  يدل على أنه سيفهم ذلك في يوم من األياموال شيء. وكاوتسكي لم يفهم ذلك بعد. حين فات األوان

 باريس العمالية على    ديكتاتورية النفي الحي للديموقراطية الشكلية، ذلك أنها رسخت، أثناء تطورها،           كوميونةلقد كانت ال  

 كوميونةضن ال ومهما كانت جهود السياسيين الروتينيين في ح      . أن هذه الواقعة تسيطر على الوقائع األخرى كافة       . األمة الفالحية 

، غير الكافي من أجل النصر، كان كافيا لتثبيت         كوميونة، فإن كل عمل من أعمال ال      الديمقراطيةبالذات للتشبث بظاهر الشرعية     

  . طبيعتها غير الشرعية

الجريـدة الرسـمية    : "وسمت جريـدتها الرسـمية    . ، أي البلدية الباريسية، قانون الخدمة العسكرية      كوميونةلقد عدلت ال  

. وأعلنت انفصال الكنيسة والدولة وألغت ميزانية العبادات      . كما أنها مست مصرف فرنسا ولو مسا خجالً       ". جمهورية الفرنسية لل

 الديمقراطيـة لكـن   .  الثوريـة  ديكتاتوريـة ولقد فعلت هذا كله باسـم ال      . ودخلت في اتصاالت مع السفارات األجنبية، الخ، الخ       

  . فعا آنذاك لم يشأ أن يعترف لها بهذا الحقكليمانصو، الذي كان ما يزال بعد يا

وعما قريب ستصبح اللجنة مدعاة     . أن التمرد دافعا غير شرعي    : "فقد صرح كليمانصو في الجمعية مع اللجنة المركزية       

  ". معيةثم أن باريس ليس لها الحق في التمرد على فرنسا وعليها أن تقبل شكليا بسلطة الج. للهزء ومراسيمها مدعاة لالحتقار

  . وإن كاوتسكي يبحث اآلن لهذه المآرب المجرمة عن ظروف مخففة.  حل الجمعية الوطنيةكوميونةلقد كانت مهمة ال

 كانوا يواجهون في الجمعية الوطنية خصوما ملكيين في حين أننا كنا نواجه في الجمعيـة        كوميونةأنه يحتج بأن رجال ال    

إن كاوتـسكي يـتكلم عـن المنـشفيك       ! هذا ما يمكننا أن نسميه أقوالً فكريا كامالً       . كثوريين ومنشفي  –اشتراكيين  ... التأسيسية

" الفرسـاوي "فقد كانوا يشكلون على وجه التحديد الحـزب         . الكاديت:  الثوريين، لكنه ينسى العدو الوحيد الجدي      –واالشتراكيين  

لقد سعى ميليو كـوف     .  بمظهر الشخصية العظيمة    ليظهر الروسي، أي كتلة المالك باسم الملكية، وكان االستاذ ميليو يبذل جهده          
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، معتقدا أنه وجدها بالتناوب في شخص الجنراالت كورنيلوف         )٩( وراء شخصية غاليفه     – قبل ثورة أكتوبر بمدة طويلة       –مبكرا  

سيسية، لـم يكتـف     وبعد أن أرغم كولتشاك األحزاب السياسية على التراجع وحل الجمعية التأ          . والكسييف وكاليدين وكراسنوف  

  . حزب الكاديت، الحزب البورجوازي الوحيد الجدي ذو النزعة الملكية، بأن أيده، بل أحاطه أيضا بمودة متعاظمة باستمرار

 الثوريين لم يلعبوا عندنا أي دور مستقل، كما هو شأن حزب كاوتسكي في أحداث ألمانيـا                 –إن المنشفيك واالشتراكيين    

إن . هم كلها على التحالف مع الكاديت، فضمنوا لهم بذلك هيمنة ال تتناسب وعالقات القـوى الـسياسية                لقد بنوا سياست  . الثورية

 الثوريين والمنشفيك لم يكونا إال أداة اتصال الغرض منها كـسب الثقـة الـسياسية للجمـاهير الثوريـة                    –حزبي االشتراكيين   

 وبغـض   –فيد منها حزب الكاديت االمبريالي المناهض للثـورة         المستيقظة، عن طريق المهرجانات الخطابية واالنتخابية، ليست      

 الثورية لألقلية الكاديت لم تكن غير هـزء شـبه           –إن تبعية الغالبية المنشفيكية واالشتراكية      . النظر أصالً عن نتيجة االنتخابات    

طويالً، ينتهي األمر حتما    " موقراطيالدي"ففي كل جزء من البالد يدوم فيه النظام         . لكن ليس هذا كل شيء    . علني بالمديموقراطية 

 التي باعت السلطة السوفياتية لإلمبريالية      الديمقراطيةوهذا ما حدث في اوكرانيا التي وجدت فيها الرادا          . بانقالب مناهض للثورة  

ادا وهذا ما حدث أيضا فـي كوبـان حيـث اختفـت الـر             . األلمانية، وجدت نفسها ملقيا بها في أحضان ملكية سكوروبادسكي        

 في سيبيريا حيـث أدت الجمعيـة   –" ديموقراطيتنا" وهذه أهم تجربة لـ –وهذا ما حدث أيضا    .  تحت أقدام دينيكين   الديمقراطية

 والحكومة واقعيا من الكاديت، إلـى       –نظرا لغياب البالشفة    .  الثوريين والمنشفيك  –التأسيسية الحكومة رسميا من االشتراكيين      

لقيصري كولتشاك وهذا ما حدث أيضا في الشمال حيث لم يكن أعضاء الجمعية التأسيسية المتجسدون في                 األميرال ا  ديكتاتورية

 الثوري تشايكوفسكي إال دمى يعمل من ورائها الجنراالت الروسيون واالنكليز المنارئون للثـورة، وفـي                –حكومة االشتراكي   

في فنلندا، وأستوينا، ولتوانيا، وليتونيـا، وبولونيـا،        : حدث هكذا جميع الحكومات الصغيرة  المتاخمة للحدود حدثت األمور أو ت         

  .  الشكليةالديمقراطيةوجيورجيا، وأرمينيا، حيث توطد نظام المالك والرأسماليين والعسكرية األجنبية تحت راية 

                                                 
  ".  املترجم. "١٩٨٨وأصبح وزيرا للحربية عام . وقد اشتهر يف معركة سيدان). ٩٠٩ – ١٨٣٠(جنرال فرنسي ولد يف باريس : اجلنرال غاليفه) : 9(
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  ١٩١٧١٩١٧والربوليتاري البرتسبورغي عام والربوليتاري البرتسبورغي عام   ١٨٧١١٨٧١العامل الباريسي عام العامل الباريسي عام 
 وروسيا السوفياتية، توازيا ال يبرره شيء وهو بمثابة         كوميونةأقامها تورتسكي بين ال   أن واحد من أغلظ التوازنات التي       

 والبروليتاري الروسـي بـين عـامي        ١٨٧١عار من وجهة النظر السياسية، هو التوازي المتعلق بصفة العامل الباريسي عام             

ظم نكران للذات، في حين أنه يصور لنا        أن كاوتسكي يصور لنا األول على أنه ثوري متحمس، قادر على أع           . ١٩١٩ – ١٩١٧

  . الثاني أنانيا، فوضويا أهوج

أن العامل الباريسي يقف وراءه ماض محدد إلى حد ال يحتاج معه إلى التوصيات الثورية أو إلى الدفاع عن نفسه مـن                      

  . تقاريظ كاوتسكي الحالي

أن الـسنوات   . ف عن مقارنة نفسها بأختها الكبـرى      إال أن بروليتاريا بترسبورغ ليست لها دوافع وال تستطيع أن تستنك          

الثالث من النضال المتواصل الذي خاضه العمال البترسبورغيون من أجل االستيالء على السلطة أوالً، ومن أجل الحفاظ عليها                  

ئيا في سجالت تاريخ    تشكل حدثًا استثنا  وتوطيدها ثانيا وسط آالم لم يعرفها البشر قط، ورغم الجوع والبرد واألخطار المستمرة،              

أن كاوتسكي، كما سنبين ذلك فيما بعد، يأخذ أكثر عناصر البروليتاريـا الروسـية غموضـا                . بطولة الجماهير ونكرانها للذات   

أنه ال يتميز بشيء في هذه النقطة عن الوشاة البورجوازيين الذين يشعرون بمودة نحو أمـوات                . كوميونةليقارنها بنخبة رجال ال   

لقد استولت البروليتاريا البترسبورغية على السلطة بعد خمـسة وأربعـين   . أكبر بما ال يقاس من مودتهم نحو احيائها        كوميونةال

أن الطـابع البورجـوازي الـصغيرة والحرفـي     . أن هذه الحقبة الفاصلة قد منحتنا تفوقًا كبيرا . عاما من البروليتاريا الباريسية   

أن هذا الظرف األخير    . ريب تماما عن بترسبورغ التي هي أكثف مركز للصناعة في العالم          لباريس القديمة، والجديدة جزئيا، غ    

أن بروليتاريتنا بعيـدة عـن امـتالك التقاليـد الغنيـة            . قد سهل علينا كثيرا مهام التحريض والتنظيم وتوطيد النظام السوفياتي         

، كانت ما تزال حية بالمقابل، في بداية الثورة الراهنة، فـي            ١٩٠٥لكن التجربة الكبيرة الناتجة عن فشل       . للبروليتاريا الفرنسية 

إن العمال الروس لم يمروا، كالعمال الفرنـسيين، بمدرسـة          . ذاكرة الجيل األكبر سنًا الذي لم ينس واجب االنتقام الذي ترك له           

لكـن  . ا في ثقافة البروليتاريا السياسية     والبرلمانية الطويلة األمد، المدرسة التي كانت في بعض الفترات عامالً هام           الديمقراطية

مرارة الخيبة وسم الريبية للذين يقيدان اإلرادة الثورية للبروليتاريا الفرنسية إلى ساعة نرجو أن تكون قريبة، لم يتح لهما الوقت                    

  . بالمقابل ليخيما على روح الطبقة العاملة الروسية

وبالرغم من  . ن تسيب أمامها المسائل االقتصادية بكل ارتفاعها       باريس إلى هزيمة عسكرية قبل أ      كوميونةلقد تعرضت   

 العسكري ميئوسا منه في وقـت مبكـر، إذ أن تـردد        كوميونةالصفات الحربية العظيمة للعمال الباريسيين، فقد أصبح موقف ال        

  . الدوائر العليا وروح المصالحة الكامنة فيها سببا تفسخ الفئات الدنيا

 ضابط، لكن عدد الذين كانوا يذهبون فعالً إلى القتال،          ٦٥٠٠ جندي عادي و     ١٦٢٠٠٠ي كان   إن رصيد الحرس القوم   

  .  نيسان غير المثمر، كان يتراوح بني عشرين وثالثين ألفًا٣وبخاصة بعد هجوم 

م بالهرب  أن هذه الوقائع ال تسيء البتة إلى سمعة العمال الباريسيين وال تعطي ألحد الحق في أن ينفي بسالتهم أو ينعته                   

فالطاقة الحربية لجيش من الجيوش تستمد قبل كل شيء مـن           . من المعركة، رغم أنه حدثت بعض حاالت الهرب في صفوفهم         

  .  ما كانت لهم عن ذلك حتى الفكرةكوميونةوالحال أن رجال ال. جهاز قيادة نظامي ومركزي
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. غرفة مظلمة يتزاحم فيها جميع الناس بالمناكب      في   تقيم، حسب تعبير أحد المؤلفين،       كوميونةلقد كانت وزارة حرب ال    

وكان مكتب الوزير يغص بالضابط والحرس القوميين الذين كانوا يطالبون إما بإمدادات عسكرية وإما بمؤن، أو يـشكون مـن                    

بينمـا كانـت     يوما،   ٣٠ إلى   ٢٠كانت بعض الكتائب تبقى في الخنادق من        . "وكانوا يرسلون إلى القيادة المحلية    . عدم استبدالهم 

وبات األكثر شـجاعة ال يريـد أن يتعلـق          . ولقد قتل عدم االهتمام كل انضباط بسرعة      . الكتائب األخرى في حالة احتياط دوما     

كان البعض يتخلى عـن مواقعـه       . على النحو نفسه  وكان الضباط يتصرفون    . أما اآلخرون فراحوا يهربون   . مصيره إلى بنفسه  

 –ال فروف   .  ب –" ١٨٧١ باريس عام    كوميونة...." ( العدو، والبعض اآلخر يرحل إلى المدينة      ليسعف جارا تنهمر عليه نيران    

  ). ١٠٠ ص – ١٩١٩

لكننا نجد بهذا الـصدد     .  في الدم  كوميونةولقد أغرقت ال  . إن مثل هذا النظام ما كان يستطيع أن يظل بمنجى من العقاب           

إن تسيير الحرب ليس بـصورة عامـة الجانـب القـوى فـي              : "رأسهعزاءا فريدا من نوعه لدى كاوتسكي، فهو يقول هازا          

  ). ٧٦ص " (البروليتاريا

لهي بسمو حكمة أخرى لكاوتسكي تقول إن األممية ليست سالحا لزمن الحـرب،              (10)إن هذه الحكمة الجديرة ببانغلوس      

  ". أداة سالم"بل هي بطبيعتها 

إن تـسيير   . "وقيمته ال تكاد تتجاوز الصفر المطلق     . ن الحكمتين إن كاوتسكي الحالي يتلخص في الحقيقة قاطبة في هاتي        

إن مركب كاوتسكي قـد بنـى       ". كما أن األممية لم تخلق أليام الحرب      . الحرب، كما ترون، ليس الجانب القوي في البروليتاريا       

د بدأ اآلن يتبلل ويأخذ بالغرق،      وإذا كان ق  . للمسافر فوق مياة المستنقعات الهادئة، ال لمواجهة البحر الخضم واحتراق العواصف          

فاللوم في ذلك حتما على العاصفة والعناصر وضخامة األمواج وسلسلة كاملة من ظروف أخرى غير متوقعة لم يخلق كاوتسكي                   

  . أداته العظيمة لها

صـفة  "  عامـة  بصورة"أما أن الحرب األهلية     . لقد أخذت البروليتاريا العالمية على عاتقها مهمة االستيالء على السلطة         

أو هي ليست كذلك، فهذا ال يغير البتة من كون حركة البروليتاريا المتقدمة في روسـيا وألمانيـا                  " بصورة عامة "الزمة للثورة   

 المجر القديمة قد اتخذت شكل حرب أهلية ضارية، وليس هذا علـى الجبهـات الداخليـة                 –وبعض أجزاء امبراطورية النمسا     

وإذا لم يكن تسيير الحرب الجانب القوى في البروليتاريا، وإذا لـم تكـن األمميـة                . جية أيضا فحسب، بل على الجبهات الخار    

العمالية صالحة إال للعصور السلمية، فعلينا أن نرسم إشارة الصليب على الثورة االشتراكية، باعتبار أن تسيير الحرب هو أحـد    

وال يبقى  . لتي لن تسمح حتما للعامل بالوصول إلى السلطة بدون حرب         الجوانب القوية بما فيه الكفاية لدى الحكومة الرأسمالية ا        

سمالي والبرلمانية البورجوازية، أي أن نوافق      أمن طفيليات المجتمع الر   "  االشتراكية الديمقراطية"علينا إال أن نعتبر ما يسمى بـ        

  . و أن كاوتسكي ما يزال يعارضه بعدعلنًا على ما يفعله في السياسة أمثال ليبرت وشايدمان ورونوديل، وعلى ما يبد

  !وبأي قسوة سحقت. ولهذا السبب سحقت. كوميونةأن تسيير الحرب لم يكن الجانب القوى في ال

يجب أن نرجع إلى مجازر سيال وأنطوان وأوكتاف،        : "كتب في حينه فيو المؤرخ الليبيرال، الليبيرالي المعتدل باألحرى        

إن الحروب الدينية في ظل أواخر الفاليين وليلـة سـان برتلمـي وعـصر         .  األمم المتمدنة  لنجد مثل هذه االغتياالت في تاريخ     

                                                 
كان مريب كانديد، وكان متفائل الفلسفة، ويرى أن كل شيء على ما يرام حـىت يف أسـوأ                  . رواية فولتري " كانديد"أحدى شخصيات   : الدكتور بانغلوس )  : 10(

     ". املترجم"الكوارث 
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جثـث   جثـة مـن      ١٧٠٠٠ففي األسبوع األخير وحده من أيار، رفعت من باريس          . االرهاب، ليست بالمقارنة إال لعب أطفال     

  ".  حزيران١٥ولقد استمر التقتيل حتى ... االتحاديين المتمردين

  ...". ب بصورة عامة ليس الجانب القوى في البروليتارياتسيير الحر"... 

وأننا لنرى ههنا   ". آلة الحرب "فقد أثبت العمال الروس أنهم قادرون على أن يصبحوا أيضا سادة            ! لكن هذا غير صحيح   

.  ليست في عجزها  كوميونة، بل متابعة لعملها، ذلك أن تقاليد ال       كوميونةوليس هذا إنكارا لل   . كوميونةتقدما ضخما احرزناه على ال    

ونحن نوجه الضربة تلـو الـضربة إلـى    . كوميونةلقد سحقت ال.  ضعيفة وكي ننجز عملها، أصبحنا أقوياء   كوميونةلقد كانت ال  

  .  ونثأر لهاكوميونةأننا ننتقم لل. جالديها

وهذه األرقام  .  يذهبون إلى القتال   ٣٠٠٠٠ إلى   ٢٠٠٠٠ حرس قومي كانوا يتقاضون الرواتب، كان        ١٦٧٠٠٠من بين   

 باريس لم   كوميونةأن مصير   .  الشكلية في المرحلة الثورية    الديمقراطيةذات فائدة لالستنتاجات التي يمكن استخالصها عن دور         

  . يتقرر في االنتخابات، بل في المعارك ضد جيش تيير

. ية األكثر أخالصا وشجاعة    رجل هم األقل   ٣٠٠٠٠ أو   ٢٠٠٠٠ في القتال    كوميونةلكن في الحقيقة، أنما قرر مصائر ال      

ولم يكن اآلخرون، الذين    . إن هذه األقلية لم تكن معزولة، ولم تكن إال لتعبر بمزيد من الشجاعة ونكران الذات عن إرادة الغالبية                 

. ا وتصميما بل على العكس كانوا يدعمونها إيجابيا أو سلبيا، لكنهم كانوا أقل وعي           . كوميونةاختفوا في اللحظة الحرجة، معادين لل     

 السيايسة، المجال الخداع المغامرين وفرسان الـصناعة والبرلمـانيين          الديمقراطيةولقد أتاح تخلف حسهم االجتماعي، في حلبة        

لكن عندما أصبحت المسألة مسألة حرب طبقيـة        . البورجوازيين الصغار والثقالء الشرفاء الذين كانوا يخدعون أنفسهم بأنفسهم        

ولو طال وجـود    . ولقد وجد هذا الموقف تعبيره في تنظيم الحرس القومي        . ية المخلصة إن قليالً وإن كثيرا     صريحة، تبعوا األقل  

ولكان التنظيم الذي تأسس وترسخ في      . ، لتدعمت أكثر فأكثر هذه العالقات المتبادلة بين الطليعة وجماهير البروليتاريا          كوميونةال

  .د أصبح تنظيم دكتاتوريتها، سوفييت نواب البروليتاريا المسلحة إطار حرب صريحة كتنظيم للجماهير الكادحة، ق

   



 63

  كاوتسكي كاوتسكي ... ... ماركس وماركس و
ففي ذلك الوقت،   ". جريدة الراين الجديدة  "يرفض كاوتسكي باحتقار رأي ماركس عن اإلرهاب، الرأي الذي عرضه في            

، أي أن آراءه لم يكن قد أيتح الوقت لها بعد           )ى هذا أنه كاوتسكي الذي يلفت انتباهنا إل     (كما تعلمون   " شابا"كان ماركس ما يزال     

 من النظريين عندما يـصلون إلـى        \لتلين، ولم تكنه تشكرو بعد، كما نرى، من ذلك االرتخاء العام الذي هو ظاهرة مميزة لعدد               

ـ      كوميونةوكاوتسكي يفضل أن يستشهد بماركس الناضج، معاصر        . سن السبعين  ن التنـاقض،    باريس، ليقارنه، مظهرا شيًئا م

ذاك يبدو لنـا    إن ماركس الناضج الطيب     "). البيان الشيوعي "عندما ألف   ( الذي كان بعد في عنفوانه       ١٨٤٩ – ١٨٤٨بماركس  

تحت ريشة كاوتسكي، وقد جرد باألصل من لبدته البيضاء كأسد مسن، مفكرا هادًئـا، يطـأطئ رأسـه بـورع أمـام مـذبح                        

دم قابلية الحياة اإلنسانية المقدسة لالنتهاك، ويتكلم مع كل االحتـرام المناسـب عـن               ، ويشنف آذاننا بخطبة عن ع     الديمقراطية

ماركس، وقد أعادته التجربة إلـى      وبكلمة واحدة، يبدو    . السياسة الجذابة لشايدمان، وفاندرفيلد، وبخاصة حفيده بالدم جان لونغيه        

  . الحكمة، نصيرا شريفًا وشجاعا لكاوتسكي

الذي تدب الحياة في صفحاته من جديد بحميـة         " الحرب األهلية في فرنسا   "ص من الكتاب الخالد     إن كاوتسكي لم يستخل   

عجيبة في عصرنا، إال عددا صغيرا من السطور، السطور التي يقيم فيها نظري الثورة االجتماعية العبقري توازيا بـين كـرم                     

  .  وضراوة الفرساويين البورجوازيةكوميونةرجال ال

ماركس، داعية إلحسان المجـرد، ورسـول المحبـة         . وتسكي هذه السطور ولم يترك لها إال معنى عاما        ولقد فتتت كا  

لقد أراد ماركس أن يرد على حملة االفتراءات الدولية التي كانت تعمل على تـصوير               ... فلكأننا أمام يوذا أو تولستوي    ! العالمية

وإنما ضد هذه االفتراءات الدنيئة التـي كانـت تـصم           . نهن مومسات  بأ كوميونة بأنهم قوادون، ونساء رجال ال     كوميونةرجال ال 

المقهورين بصفات الوحشية، والتي كانت من ثمار مخيلة المنتصرين البورجوازيين الفاسقة، سلط ماركس األضواء وأشار إلى                

 لبعض التـردد فـي سـلوك        بعض أعمال الرحمة وكبر النفس التي لم تكن في غالب األحيان، في الحقيقة، إال النتائج المؤسفة               

فبذلك ظل ماركس مخلصا لنفسه أنه لـم يكـن ال           : وأن يكون ماركس قد سلك هذا السلوك، فهذا أمر مفهوم         . كوميونةالرجال ال 

، كيف يجعل منـه أيـضا       كوميونةبل كان يعرف، من خالل تحليله العلمي الخالص لقيمة ال         : دعيا سوقيا، وال مدعي عام الثورة     

 التي خسرت   كوميونةلكنه عندما كان يبين تسامح ال     . لم يكن يكتفي بالشرح والنقد، بل كان يدافع، ويقاتل أيضا         . ثورةدفاعا عن ال  

  .  مستقبلة أن تتخذها لكسب هذه المعركة نفسهاكوميونةالمعركة، لم يكن يخامره أي شك في التدابير التي يتوجب على 

جنة المركزية التي كانت آنذاك ما نسميه اليوم سـوفييت نـواب الحـرس              يتهم الل " الحرب األهلية في فرنسا   "أن مؤلف   

أن هـذا االعتـراف     . أسباب هذا التوبيخ  " ال يفهم "وكاوتسكي  .  المنتخبة كوميونةالقومي، بأنها تخلت قبل األوان عن سلطاتها لل       

. يريد أن يحكم على قـضايا الثـورة       الموسوس بالعجز عن الفهم له داللته الخاصة على الغبارة التي يصاب بها كاوتسكي حين               

فلقد كان ماركس يرى أن المكانة األولى يجب أن تكون لجهاز المعركة الذي ينبغي أن يكون مركز التمرد والعمليات العسكرية                    

  . ا بعدولقد كان مفروضا بهذه األخيرة أال تعمل إال بدورها، وفيم.  العماليةالديمقراطيةضد الفرساويين، ال إلدارة مستقلة من 

 بأنها لم تبدأ الهجوم فورا على الفرساويين، وبأنها اتخذت موقف الدفاع الذي يترك، في الحقيقة،                كوميونةيتهم ماركس ال  

ويسمح باالستشهاد بالقانون األخالقي والحقوق المقدسة للحياة اإلنسانية، لكن الذي ال يقود بالمرة إلى النصر في                " أنطباعا سعيدا "

 الديمقراطيةأنه ال يقول كلمة واحدة ليضع مبدأ     . والحال أن ماركس كان يريد قبل كل شيء انتصار الثورة         . ألهليةحالة الحرب ا  
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 ماركس الناضج   –بل على العكس، أن ماركس يتكلم باحتقار مركز يميز فيه الثوري والشيوعي             . فوق مصالح الطبقة المناضلة   

 أعني ماركسنا الحقيقي ذا اللبدة الهصور التي لم يقصها بعـد            –" جريدة الراين "، ال المحرر الشاب في      "الرأسمال"الفكر مؤلف   

الذي يبدو فيه الصغار من أمثال      " الجو المصطنع للبرلمانية  "عن  حتقار مركز   با أن ماركس هذا يتكلم      –حالقو مدرسة كاوتسكي    

يروي ظمأنا كالعاصفة بعد كتيب كاوتـسكي       " ساالحرب األهلية في فرن   "إن كتاب   ! وكأنهم مردة ) صغار األفكار واألجسام  (تيير  

  . القاحل، الدعي، الخيالي

 الكلمة األخيرة   الديمقراطيةإن ماركس، بالرغم من تحليل كاوتسكي المليء باالفتراءات، ال يؤيد البتة الرأي الذي يعطي               

 المعاصـرة،   الديمقراطيةجت منها   أن تطور المجتمع البورجوازي، الذي خر     . يجعل منها الحل األسمى وغير المشروط للتاريخ      

 االشـتراكية، جـان     الديمقراطيةال يشكل البتة دمرقطة متدرجة، تلك الدمرقطة التي كان يحلم بها، قبل الحرب، كبير طوبائيي                

الـشكل  "جوريس، والتي يحلم بها اليوم أعلم االدعياء قاطبة، كارل كاوتسكي لقد أعتبر ماركس امبراطورية نـابليون الثالـث                   

وحيد المقبول لحكومة في عصر فقدت فيه البورجوازية القدرة على حكم الشعب ولم تتمكن فيه الطبقة العاملة بعد مـن تلـك                      ال

.  بل هي البونابرتية التي تمثل، من وجهة نظر ماركس، المرحلة النهائية لسلطة البورجوازيـة              الديمقراطية إذن، ليست ". القدرة

الروح، قد يقول أن ماركس كان مخطًئا، باعتبار أن إمبراطورية بونابرت أفسحت المجـال،              ومن يتقيد بالحرفية، دون أن يفهم       

فمن حيـث األسـاس، كـان علـى         . لكن ماركس لم يكن مخطًئا    ". الديمقراطيةالجمهورية  "طوال نصف قرن من الزمن، أمام       

بونابرتيـة فـي جمهوريـة بوانكاريـه         الكامل، ولقد وجـدت ال     الديمقراطيةلقد كانت الجمهورية الثالثة عصر تفسخ       . صواب

والحق أن الجمهورية الثالثة لم تتوج رأسها بالتـاج         . من ذاك الذي وجدته في ظل اإلمبراطورية      وكليمانصو المالية تعبيرا أكمل     

  . اإلمبراطوري، لكن كان يخيم فوقها بالمقابل ظل قيصر روسيا

 التي هي كالنقود المهترئـة مـن كثـرة          الديمقراطيةلى اللفظية   ، اللجوء إ  كوميونةلقد تجنب ماركس بعناية، وهم يقيم ال      

 مؤسسة غير برلمانية بل عمالية، وقد مارست وظائف السلطتين التنفيذيـة والتـشريعية              كوميونةكانت ال : "لقد كتب . االستعمال

لقـد  . لطابع الطبقي األساسي  أن ما يعطيه ماركس القيمة األولى ليس هو الشكل الديموقراطي العزيز على كاوتسكي، بل ا              ". معا

ولقد فعلت هذا باسم    . ، كما هو معروف، الجيش النظامي والشرطة، وأمرت بتحويل أمالك الكهنوت إلى الشعب            كوميونةالغت ال 

 المستقلة التي كانت تجد في تلك الفترة، إذا ما رجعنا علـى             الديمقراطيةالحق الثوري الدكتاتوري لباريس، دون أن تستشير قوة         

لم تعد  : "يقول ماركس . لكن الثورة ال تتم بالتصويت    . بكثير في جمعية تيير الوطنية    " شرعية"كال القائمة آنذاك، تعبيرا أكثر      األش

أال مـا أبعـدنا عـن       " الجمعية الوطنية تلعب إال دورا مرحليا في هذه الثورة التي كان ما يزال ممثلها األصيل باريس المسلحة                

  !الديمقراطيةالشكلية 

 أن يتوطد في باريس والمراكز الثانوية، حتى يرغم الحكومة المركزية           كوميونةنظام ال كان يكفي   : "ول ماركس أيضا  يق

ويرى ماركس أن مهمة باريس الثوريـة كانـت   ". القديمة على إخالء المكان، حتى في األقاليم، إلدارات المنتجين المستقلة ذاتيا   

ك فيه للجمعية التأسيسية، بل في تغطية فرنسا كلها بشبكة من الكومونـات المتجمعـة               تكمن ال في الحصول على التأييد المشكو      

  .  الظاهرية، بل على أساس استقالل إداري ذاتي حقيقي للمنتجينالديمقراطيةحول المركز والمشكلة ال على أساس مبادئ 

ـ                 الديمقراطيـة الف وصـفات    أن كاوتسكي يأخذ على الدستور السوفياتي تعدد درجات نظامـه االنتخـابي الـذي يخ

أن التـسيير العـام     : "، على النحو التالي   كوميونةالبورجوازية وأن ماركس يميز بنيه فرنسا العمالية، كما اتضحت من خالل ال           

 الريفية في كل محافظة يجب أن يعهد به إلى جمعية واسعة الصالحيات تقيم فـي عاصـمة المحافظـة                   كوميونةلشؤون سائر ال  

  ". حافظات أن ترسل بدورها ممثليها الواسعي الصالحيات على الجمعية الوطنية المقيمة في باريسوعلى جمعيات الم
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وأن . إن ماركس، كما نرى، ال يجد ما يأخذه على تعدد درجات النظام االنتخابي إذا كان الهدف منه تنظيم البروليتارية                  

لكن تعدد الـدرجات فـي      . طوط المميزة لالحزاب والطبقات    البورجوازية، الخ  الديمقراطيةتعدد الدرجات هذا يمحو، في إطار       

أي في الدولة البروليتارية الخالصة، مسألة تتعلـق ال بالـسياسة، بـل بآليـة اإلدارة              " االستقالل اإلداري الذاتي للمنتجين   "نظام  

  . ان التنظيم المهنيالمستقلة ذاتيا، ويمكن أن تمثل، في بعض الحدود، مزايا شبيه بالمزايا التي نتجب عنها في ميد

ئمة بين العمال والفالحين، من وجهة نظر التمثيل، وهي         اإن الضيقي األفق من البورجوازيين يستنكرون الال مساواة الق        

كتب ماركس مـا    . ال مساواة تجعل االختالف في األدوار التي تلعبها المدينة والقرية في الثورة محسوسا في الدستور السوفياتي               

 تريد أن تربط منتجي الريف بالقيادة الفكرية لمراكز المحافظات، وأن تضمن لهم، فـي شـخص عمـال                كوميونةلكانت ا : "يلي

وبالفعـل ليـست    ". المدن، التمثيل الطبيعي لمصالحهم، وأن تضمن لهم، في شخص عمال المدن، التمثيل الطبيعي لمـصالحهم              

ولقد درس ماركس جميـع     .  رفع األول إلى المستوى الفكري للثاني      المسألة تقرير المساواة بين الفالح والعامل على الورق، بل        

المسائل المتعلقة بالدولة البروليتارية من زاوية الديناميكية الثورية للقوى الحية، ال كأنها لعبة ظالل صينية على شاشة معـرض             

  . البرلمانية

 السلطة المستقلة للـسوفيتيات العماليـة       إن كاوتسكي، حرصا منه على بلوغ الحد األقصى من انحطاطه الفكري، ينكر           

 الـسوفياتية مـن أن      ديكتاتوريـة ويستنتج كاوتسكي تعـسف ال    . بحجة أنه ال يوجد تمييز حقوق بين البروليتاريا والبورجوازية        

ا كبير   شكالً حكومي  كوميونةلقد كانت ال  : "والحال أن ماركس يقول عكس ذلك تماما      . التمييزات االجتماعية ال تتم بموجب قاعدة     

 يكمن في أنها كانت، بماهيتها، حكومـة        كوميونةأن سر ال  . المرونة، في حين أن كل أشكال الحكم التي سبقت تميزت بصالبتها          

الطبقة العاملة ونتيجة الصراع الذي احتدم بين المنتجين والمحتكرين، والشكل السياسي الذي طال البحث عنـه والـذي يـسمح               

وإن هذا السر الـذي     .  كان يكمن في أنها كانت، بماهيتها، حكومة الطبقة العاملة         كوميونةإن سر ال  ". بالتحرير االقتصادي للعمل  

  . أفاض في شرحه ماركس، ما يزال بالنسبة إلى كاوتسكي سرا خبيثًا تحت قمقم مختوم سبعة أختام

وعـن   وعن إغالق الصحف،    إن فريسيي الديموقراطي يتحدثون باستنكار عن القمع الذي مارسته السلطة السوفياتية،            

المتمذهبين البورجـوازيين   "وعلى مآخذ   " التهويشات الدنيئة لمأجوري الصحف   "ولقد رد ماركس على     . االعتقاالت واالعدامات 

أن الفرساويين الذين لم يكتفوا بشن حرب دامية صـريحة          : "، رد بهذه العبارات   كوميونةبصدد القمع الذي مارسته ال    " المغرضين

 تستطيع، فـي مثـل هـذا        كوميونةفهل كانت ال  . سرا إلى المدينة بالرشوة والمؤامرات    انوا يحاولون أن يتغلغلوا     ضد باريس، ك  

الظرف، وبدون أن تخون رسالتها بأبشع صورة، أن تحافظ على األشكال الوضعية لليبرالية وكأن السالم حولها لم يعكره أحد؟                   

في " النظام"التي تحرك حكومة تيير، لما كان هناك أي داع لمنع نشر صحف              تحركها الروح نفسها     كوميونةولو كانت حكومة ال   

، قـد فـضحه     الديمقراطيـة وهكذا فإن ما يطالب به كاوتسكي باسم أقدس مبادئ          ".  في فرساي  كوميونةباريس ونشر صحف ال   

  .ماركس على أنه خيانة بشعة

ى السلطة السوفياتية، فـإن مـاركس يـتكلم عنهـا           ، كما تؤخذ اليوم عل    كوميونةأما أعمال التخريب التي أخذت على ال      

ضرورة محتمة، نتائجها باألصل عديمة الداللة نسبيا، في الصراع الجبار المحتدم بين المجتمع الجديد الذي يرتفـع                 "باعتبارها  

شطار يعتبرونهـا   وليس غير الوشاة وال   . إن أعمال التخريب والفظائع محتمة دوما في الحرب       ". وبين المجتمع القديم الذي سقط    

إال أن  ). إنهـا تعـابير مـاركس     " (في حرب المضطهدين ضد مضطهديهم، الحرب العادلة الوحيدة التي شهدها التاريخ          "جرائم  

متهمنا المأفون كاوتسكي ال يفكر في كتابه لحظة واحدة بالتذكير بأننا مرغمون على الدفاع، بال كلل، عن الثورة، وبأننا نخوض                    

  ".الحرب العادلة الوحيدة التي شهدها التاريخ"طهدي العالم قاطبة، حربا شعواء ضد مض
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ومرة أخرى يقرع كاوتسكي صدره وهو يرى أن السلطة السوفياتية التي لم تتراجع أمام أي وسيلة، قد أخذت الرهـائن                    

الـسوفياتية الـشديدة القـسوة      وبما عهدنا فيه من سوء نية وعدم منطق، يقيم من جديد توازيا بين السلطة               . أثناء الحرب األهلية  

حين أشاع تيير، منـذ بدايـة الحـرب         : "وإليكم رأي ماركس الواضح الدقيق التعبير بهذا الصدد       .  الكبيرة اإلنسانية  كوميونةوال

، حفاظًا   إال أن تأخذ الرهائن    كوميونة، لم يعد أمام ال    كوميونةاألهلية، تلك العادة الفائقة اإلنسانية، عادة إعدام األسرى من رجال ال          

فإنهم كانوا بـذلك    . ولما كان الفرساويون لم يكفوا عن إعدام األسرى       . على حياة األسرى، حسب العادة التي أدخلها البروسيون       

ماهون اإلمبراطـوري   . وكيف كان يمكن أال يعدموا بعد المجزرة التي ال تصدق التي احتفل بها حرس ماك              . يضحون بالرهائن 

كيف كان يمكننا أن نتصرف بغير الصورة التي تصرفنا بها أثنـاء الحـرب              : تساءل مع ماركس  ونحن ن ". عند دخوله باريس؟  

األهلية، حين كانت الثورة المضادة التي تحتل جزءا كبيرا من األرض القومية تقبض، أينما أمكنها، على العمال العـزل مـن                     

خر غير القبض على الرهائن من بين النـاس الـذين           السالح وعلى نسائهم وأمهاتهم، وتعدمهم وتشنقهم؟ وهل هناك من عمل آ          

وتضع فيهم ثقتها، وغير تسليط سيف داموكليس فوق رؤوس البورجوازية المتضامنة فيمـا بينهـا؟               تعطف عليهم البورجوازية    

وال . لثـوري وليس هناك أي صعوبة إلثبات أن كل األعمال القاسية التي ارتكبتها السلطة السوفياتية قد اقتضتها حاجات الدفاع ا              

لكن لكي نسهل تقييم شروط النضال بمعيار جزئي، فإننا سنذكر          . نعتقد أنه يتوجب علينا ههنا أن ندخل في تفاصيل هذا اإلثبات          

 الفرنسيون يعدمون بال استثناء كل شيوعي يقع بين أيديهم، كان           –بينما كان الحراس البيض وحلفاؤهم األنكلو       : فقط هذه الواقعة  

  .عفو عن حياة جميع األسرى بال استثناء بما فيهم الضباط الكبارالجيش األحمر ي

إن الطبقة العاملة، الواعية إلى أقصى حدود الوعي رسالتها التاريخية، والمصممة بقوة وبطولة على أن               : "كتب ماركس 

ف وعلـى األقـوال     رسالتها، تستطيع أن ترد بابتسامة ازدراء هادئة على التهويشات الدنيئة لمـأجوري الـصح             تظل بمستوى   

المتعالمة المجيرة للمتمذهبين البورجوازيين المغرضين الذين ال ينتج جهلهم التام إال الكليـشهات واألقـوال المعـادة المكـررة        

  ".والغباوات المألوفة من طبقتهم، المغلفة بلهجة العرافين القدرية الذين يتحدثون باسم علم معصوم عن الخطأ

رجوازيون المغرضون يلعبون أحيانًا دور النظريين المتقاعدين في األممية الثانية، إال أن هـذا           وإذا كان المتمذهبون البو   

  .ال يجرد غباوات طبقتهم من حقها في أن تظل على ما هي عليه غباوات
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  الربوليتاريا الروسيةالربوليتاريا الروسية  الطبقة العاملة وسياستها السوفياتيةالطبقة العاملة وسياستها السوفياتية
من قوة األشياء، ال بين يدي البروليتاريا األوروبية الغربية المسنة مع           لقد وجدت مبادهة الثورة االشتراكية نفسها، بدافع        

تنظيماتها السياسية والمهنية القوية وتقاليدها الجليلة والثقيلة في البرلمانية والتريديونية، بل بين يدي الطبقة العاملة الـشابة لبلـد                   

ولقد اندفع العصر الثوري من الباب الذي سـد بأقـل           . ضعفولقد تبع التاريخ، كما هي الحال دوما، خط المقاومة األ         . متخلف

وإن المصاعب الفائقة التي نستطيع أن نقول بجرأة أنها كانت فوق طاقة اإلنسان والتي اصطدمت بها البروليتاريا                 . عناية ممكنة 

  .لنا بانتظارهالروسية، قد هيأت وعجلت وسهلت إلى حد كبير العمل الثوري لبروليتاريا أوروبا الغربية الذي ماز

ل يناقش مـسألة    وإن كاوتسكي، بدالً من أن يعتبر الثورة الروسية نقطة انطالق لعصر ثوري سيعم العالم أجمع، ما زا                

  .معرفة ما إذا كانت

للوصول إلى االشتراكية، ال بد أن يكون الشعب متمتعا بثقافة عاليـة، وأن تكـون الجمـاهير عاليـة                   : "وإليكم تفسيره 

ولقد كانـت هـذه المعنويـات       ..  بد من أن يكون هناك تطور كبير للغرائز االجتماعية، وشعور بالتضامن، إلخ            المعنويات، وال 

وهـي معدومـة تمامـا لـدى        .  باريس كوميونةموجودة على مستوى عال لدى بروليتاريي       ) يضيف كاوتسكي ليعطينا درسا   (

  ).١٢٠ص " ( صبغتهاالجماهير التي تعطي في الوقت الراهن البروليتاريا البولشفية

وباعتبار الهدف الذي ينشده كاوتسكي، فإنه ال يكتفي بالسعي إلى اإلساءة إلى سمعة البالشفة كحزب سياسي في نظـر                   

فكاوتسكي يبذل جهده، لعلمه أن البولشفية قد أصبحت من اآلن فصاعدا شيًئا واحدا والبروليتاريا الروسية، أقـول يبـذل                   . قرائه

عة البروليتاريا الروسية في مجموعها، وليصورها على أنها جماهير جاهلة، بال مثل أعلى، شـرهة إلـى                 جهده ليسيء إلى سم   

ويشكك كاوتسكي في كتابـه أكثـر مـن مـرة           . إشباع حاجاتها المباشرة، ال توجهها إال غرائزها وإيحاءات اللحظة الحاضرة         

وليزيـد  . ة األلوان وليثبت جهلهـم وغبـاوتهم وهمجيـتهم        بالمستوى الفكري واألخالقي للعمال ا لروس، وذلك ليزيد من قتام         

، عن مصنع حربي أقام فيه الممثلون العماليون خدمة ليلـة           كوميونةكاوتسكي من حدة المفارقة يستشهد بمثال مأخوذ من عهد ال         

الضروري، كما ينص   ولما كان من    . "حتى يكون في المصنع دوما عامل يقوم بتسليم األسلحة التي أصلحت لمن يأتي طالبا لها              

في الحقيقة لم يكـن أولئـك العمـال    : "ويستنتج كاوتسكي**  في الظروف كوميونةالقانون، مراعاة التقشف الشديد في نفقات ال    

أما الطبقة العاملة الروسية فهي شيء      ). ٦٥ص  " (يعتبرون زمن دكتاتوريتهم ظرفًا مالئما يسمح لهم بإشباع الحاجات الشخصية         

.. ي ال تعي مطلقًا واجباتها، وال تعرف أفكارها استقرارا، وتفتقر إلى القدرة على االحتمال وإلى نكران الذات إلخ                 فه. آخر تماما 

تماما كمـا أن بـارون      ) أنه مزاح كاوتسكي اللذيذ   (االسم  كما أنها أصبحت عاجزة عن أن تضع على رأسها قادة جديرين بهذا             

 (12)إن هذه المقارنة بين البروليتاريا الروسية والسيد كراك         . لمستنقع بشدة لشعره  عاجزا عن الخروج من ا     كان   (11)مونشاوزن  

  . لمثال بليغ عن الوقاحة التي يعامل بها كاوتسكي الطبقة العاملة في روسيااأللماني 

ول أن  إنه يستخرج من خطاباتنا ومقاالتنا مقاطع نفضح فيها بعض الجوانب السيئة وبعض رذائل عالمنا العمالي، ويحا               

، في عصر هو مـن   ١٩٢٠ إلى   ١٩١٧يثبت أن السلبية والجهل واألنانية تكفي لتمييز صفات وسلوك البروليتاريا الروسية، من             

  .أعظم العصور ثورية

                                                 
  .اشتهر بالعنجهيات اليت تنسب إليه) ١٧٩٧ – ١٧٢٠(ضابط أملاين ) : 11(
  .مثال املتبجح الذي ال يتراجع أمام غرابة املغامرات اليت ينسبها إىل نفسه، وقد خلقت هذه الشخصية على مثال شخصية بارون مانشاوزن: بارون كراك) : 12(
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لكأن كاوتسكي يجهل، لم يسمع قط، وال يستطيع أن يخمن أو يفترض أن البروليتاريا الروسية قد أتيحت لها الفرصـة                     

خدمة ليلية، ال خدمة عامل واحد في ليلـة         " بصفة مجانية خالصة  "الحرب األهلية، لتقوم بعمل متجرد وتقيم       أكثر من مرة، أثناء     

فطوال أيام وأسابيع، حين كان بودينتش يزحف       . من العمال طوال ليال كاملة في حالة إنذار مستمر        ** واحدة، بل خدمة آالف     

س السوفييت لدفع آالف العمال إلى السهر في مراكزهم فـي جميـع             على بترسبورغ، كانت تكفي برقية هاتفية واحدة من مجل        

 بتروسبورغ هي التي تدفعهم إلى هذا العمل، بل كان هذا يحـدث             كوميونةولم تكن حماسة األيام األولى ل     . معامل وأحياء المدينة  

  .ولقد كانوا يشعرون بالبرد ويشعرون بالجوع: بعد عامين من الحرب

وعلى طول خطـوط تبلـغ   .  ثالثًا في العام، عددا ال بأس به من أعضائه ليرسلهم إلى الجبهةإن حزبنا يجند، مرتين أو 

وعندما أعلن في موسكو، موسـكو      .  فرسخ، يذهب هؤالء الرجال ليضحوا بحياتهم ويعلموا اآلخرين أن يضحوا بحياتهم           ٨٠٠٠

، أرسلت الجماهير   "أسبوع الحزب "بهة، عندما أعلن    التي تشكو البرد والجوع والتي سبق لها أن قدمت نخبة عمالها لحاجات الج            

 رجل وفي أي وقت؟ في الوقت الذي كـان فيـه أكبـر              ١٥٠٠٠البروليتارية إلى صفوفنا في مدى سبعة أيام كتائب مؤلفة من           

 وعنـدما كـان   . األخطار يهدد وجود السلطة السوفياتية، حين أخذت أوريل منا وحين كان دينيكين يقترب من توال وموسـكو                

 رجل كانوا   ١٥٠٠بودينتش يهدد بترسبورغ في فترة هي من أحلك الفترات، قدمت بروليتاريا موسكو لحزبنا، في أسبوع واحد،                 

ونستطيع أن نقول بثقة أن بروليتاريا موسكو لم تكن مجمعة، اللهم إال ربما في              . يستعدون ليرسلوا إلى الجبهة بين ليلة وضحاها      

، في حماستها الثورية ونكرانها للذات في القتال، كما كانت مجمعة على ذلك فـي               ١٩١٧ الثاني   أسبوع التمرد الكبير في تشرين    

  .أيام الخطر والتضحية تلك

وجدت المثالية الثورية للبروليتاريا أسمى تعبير عنهـا        وحين طرح حزبنا مشروع العمل اإلضافي أيام السبت واألحد،          

عشرات ومئات، فأصبحوا فيما بعد آالفًا، ثم عشرات ومئات اآلالف من العمال الذين           فقد كانوا في البداية     . في المتطوعين للعمل  

ولقد كان هؤالء رجاالً ناقـصي      . تخلوا عن كل أجرة وكرسوا بضع ساعات عمل من كل أسبوع لمصالح إنعاش البلد اقتصاديا              

هذه هـي، فـي الواقـع،       . إلى األحذية والصابون  التغذية، يرتدون أحذية ممزقة ويلبسون أسماالً وسخة، ألن البالد كانت تفتقر            

لكن من أجل المزيـد مـن إيـضاح الوقـائع           . البروليتاريا البولشفية التي ينصحها كاوتسكي بأن تأخذ دروسا في نكران الذات          

ن سـعوا إلـى    جميع الذي  –وتسلسلها، يكفينا أن نذكر بأن كل العناصر األنانية، البورجوازية، المنتهزة على حساب البروليتاريا              

 ومن عمل يوم السبت، والذين اهتموا بالتهريب، والذين حرضوا العمال علـى اإلضـراب طـوال أسـابيع                   الهرب من الجبهة  

  .المجاعة، جميع هؤالء صوتوا أثناء انتخابات السوفييتات للمنشفيك، أي ألنصار كاوتسكي الروس

 حتى قبل ثورة تشرين الثاني، النقص في ثقافة البروليتاريا          إن كاوتسكي يستشهد بعباراتنا الخاصة ليثبت أننا كنا ندرك،        

الروسية، لكننا كنا نعتقد، باعتبار أننا نؤمن بحتمية انتقال السلطة إلى أيدي الطبقة العاملة، بأن لنا الحق في أن نأمل بأن نتوصل                      

ثناء النضال بالذات وبفضل التجربة التي      إلى التغلب على المصاعب وإلى ضمان التوطد النهائي للنظام االشتراكي في روسيا، أ            

: وبهذا الصدد يطرح كاوتسكي االستفهام التالي     . ستأتي وبالمساعدة المتعاظمة باستمرار والمقدمة من بروليتاريا البلدان األخرى        

اء السير؟ إنـه    هل كان تروتسكي ليقرر أن يمتطي قاطرة ويسيرها، معتمدا فقط على إمكانية دراسة آليتها وتدبير كل شيء أثن                 "

ولقد كان على البروليتاريا    . أوالً الحصول على المعارف الضرورية لتسيير القاطرة، قبل أن يقرر المرء تسييرها           لمن المناسب   

" أوالً أن تحصل على المعارف والصفات الضرورية لتكون قادرة على توجيه الصناعة مادامت تدعي أنها تتعهد بهذا التوجيـه                  

  ).١١٧ص (
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هـل  : ولعله يحق لنا أكثر أن نقـول      . لكن هذا ال يقلل من غبائها     . لمقارنة البليغة يمكن أن تشرف راعيا قرويا      إن هذه ا  

كان كاوتسكي ليقرر أن يمتطي حصانًا قبل أن يكون قد تعلم كيف يحفظ توازنه ويقود الدابة مشيا أو خببا أو جريـا، أو بـأي                         

ى االعتقاد بأن كاوتسكي لن يقرر المجازفة بمثل هـذه المغـامرة الخطـرة للغايـة                إن لدينا من األسباب ما يدفعنا إل      : سرعة؟

لكننا نخشى، من جهة أخرى، أن يشعر كاوتسكي، لعدم جرأته على امتطاء الحصان، ببعض الـصعوبة                . والبولشفية مئة بالمئة  

د بأن اإلنسان، كي يتعلم امتطاء الخيل، ال بد         في حل جميع ألغاز المعادلة ذلك أن نقطة االنطالق البولشفية األساسية هي االعتقا            

  .أن يقوم بالمحاولة األولى دون تهيئة مسبقة

فما من إنسان تعلم    . أما فيما يتعلق بقيادة قاطرة فإن نقطة انطالقنا ليست مقنعة أوالً إلى هذا الحد، إال أنها تظل صحيحة                 

. آللة، وحماية نفسه منها، ووضع يده على الجهاز المنظم، وإدارته         فال بد للمرء من تسلق ا     . قيادة القاطرة وهو جالس في مكتبه     

وصحيح أن دراسة سير القاطرة تتم بواسطة المناورات بإرشاد ميكانيكي محنك، وأن تعلم ركوب الخيل يتم في ميدان للـسباق                    

إن البورجوازية لم تخلق    . لكن من أجل حكم الشعب، يستحيل اللجوء إلى هذه الطرائق المصطنعة في الدراسة            . بإشراف فرسان 

وعلى كل، وحتى، فيما يتعلق بـتعلم       . عليها تجارب مؤقتة  للبروليتاريا مدارس لإلدارة العامة، وال تعهد إليها بآلة الدولة لتجري           

  .ركوب الخيل، فإن العمال والفالحين ال يحتاجون إلى ميادين السبق وال إلى المساعدة المدربين من الفرسان

إن ما من أحد يترك للبروليتاريـا حريـة         : ف إلى هذه االعتبارات اعتبارا آخر هو على األرجح أهمها         وينبغي أن نضي  

فهناك ظروف تضطر فيها الطبقـة      . امتطاء الحصان أو عدم امتطائه، واالستيالء على السلطة حاالً أو أرجاء األمر إلى ما بعد              

لى تهديد القضاء عليها، من وجهة النظر الـسياسية، لحقبـة تاريخيـة             العاملة إلى االستيالء على السلطة، وإال فإنها تتعرض إ        

وإذا كانـت   . وعندما تستولي على السلطة، يستحيل عليها أن تقبل بإرادتها ببعض نتائج هذا العمل وأن ترفض غيرهـا                . طويلة

ستعادة السلطة المطلقة، فإن    البورجوازية الرأسمالية تستفيد عن وعي وخبث من فوضى اإلنتاج كوسيلة في الصراع السياسي ال             

. البروليتاريا مرغمة على تشريك المصانع، دون أن تتساءل هل في هذا التشريك ربح لها أو خسارة، لحظة التـشريك بالـذات                    

وحين تأخذ البروليتاريا اإلنتاج على عاتقها، فإنها تكون مرغمة، تحت ضغط ضرورة حديدية، على أن تتعلم من نفـسها، مـن                     

فالفارس، حين يكون على ظهـر      . ف تؤدي هذه المهمة البالغة الصعوبة، وكيف تنظم النظام االقتصادي االشتراكي          التجربة، كي 

  .الحصان، مرغم على قيادة حصانه وإال دق عنقه

إن كاوتسكي يستشهد، ليعطي أنصاره المخلصين والمخلصات فكرة مناسبة عـن المـستوى األخالقـي للبروليتاريـا                 

فـي   من كتيبه بالتفويض التالي الصادر على حد زعمه عن مجلـس الـسوفييت العمـالي     ١١٦ الصفحة   الروسية، يستشهد في  

إن مجلس السوفييت يعطي جميع السلطات، عن طريق التفويض التالي، إلى الرفيق غريغوار سارييف ليـصادر                : "مورزيلوفكا

 امـرأة   ٦٠دة في حامية مورزيلوفكا، قضاء بريانسك،       حسب اختياره وإرادته وليقود إلى الثكنات لحاجات فرقة المدفعية الموجو         

 مالييف في كتابه    –نشره الدكتور ناث وينتش     " (١٩١٨ أيلول   ١٦في  . وفتاة يتم اختيارهن من طبقة البورجوازيين والمحتكرين      

  ).١٠ ص – ١٩١٩لوزان " ماذا يفعل البالشفة"

هذا التفويض، أصدرت األمر بالقيام بتحقيق دقيـق،  ودون أن أضيع لحظة واحدة في الشك في زيف هذه الوثيقة وكذب         

وإليكم ما قرره التحقيق الذي تم بعنايـة        . أطلع على الوقائع أو األحداث التي قد يمكن استخدامها في تزوير مثل هذه الوثيقة             كي  

  :بالغة
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ه في األقـضية    في قضاء بريانسك ال توجد البتة ناحية معروفة باسم مورزيلوفكا كما أن هذا االسم ال وجود ل                 -١

لكن ما من فرقـة     . وأقرب اسم إلى االسم المذكور هو مورافيوفكا وهي إحدى قرى قضاء بربانسك           . المجاورة

  .المذكورة آنفًا" الوثيقة"مدفعية دخلت أحياءها قط ولم يحدث فيها أي شيء يمكن أن تكون له صلة بـ

ولو من بعيد، بالواقعـة التـي       ي أثر يذكر،    ولم تقع في أي مكان على أ      . شمل التحقيق كل خط قوات المدفعية      -٢

 .يستشهد بها كاوتسكي حسب تعابير ملهمة

فلـم  . وأخيرا سعي التحقيق إلى معرفة ما إذا كان أحد في الناحية قد سمع عن مدينة تحمل اسم مورزيلوفكـا                   -٣

يـد ورأي عـام     فمضمون الوثيقة المزورة متناقض إلى أقصى الحدود مع تقال        ! هذا مدهشًا وليس  . نكتشف شيًئا 

 .العمال والفالحين المتقدمين الذين يوجهون مجالس السوفييت حتى في أكثر المناطق تأخرا

وعلى هذا ينبغي أن نصف هذه الوثيقة بأنها مزورة تزويرا سيًئا يعجز الدساسون المفترون في أكثر الصحف الصفراء                  

  .صفراوية عن اإلتيان بما هو أحسن منه

يجري فيها التحقيق الذي تكلمت عنه، سلمني الرفيق زينوفييف نسخة مـن الجريـدة الـسويدية                وفي اللحظة التي كان     

  :، وفيها صورة طبق األصل من التفويض ذي المضمون التالي١٩١٩ تشرين الثاني ٩سفنسكا داغبالديت، الصادرة في 

  تفويض

ها الرفيق كـارازيييف مـن مدينـة         سنة يختار  ٣٦ و ١٦حامل هذا، الرفيق كارازييف، مفوض بحق تشريك فتاة بين          "

  )".هذا المكان محذوف(إيكاتيران أود 

   يفاتشيف (13)الغالفكوم 

فمدينة إيكاتيرينودار، مركـز منطقـة      . إن هذه الوثيقة لهي أيضا أسخف وأوقح من الوثيقة التي يستشهد بها كاوتسكي            

ومزور هذه الوثيقة، القليل االطالع كمـا       . سوفييتاتفترة قصيرة للغاية، كما هو معروف، في ظل سلطة ال         كوبان، لم تعش إال     

هو بديهي على التأريخ الثوري، قد محا من وثيقته التاريخ، خوفًا من أن يقول، خطأ، إن الغالفكوم إيفاتشيف قد شـرك نـساء                       

وهام بعض المحـدودي    وأما أن هذه الوثيقة قد عللت باأل      . إيكاتيرينودار في الوقت الذي كانت محتلة فيه من قبل جنود دينيكين          

لكن القارئ الروسي سيتبين فورا أن هذه الوثيقة ليـست مـزورة            . النظر من البورجوازيين السويديين، فليس في هذا ما يدهش        

غريغـوار  "النـساء،   " مـشركي "فمن المثير أن نالحظ أن اسمي       . فحسب، بل مزيفة أيضا من قبل أجنبي يحمل المعجم في يده          

ـ      . لهما جرس غريب تماما عن اللغة الروسية      " ازييفالرفيق كار "و" سارييف ، "يييـف "فأسماء األسر الروسية نادرا ما تنتهي ب

لكن منهم البالشفة، مؤلف الكتاب باللغة اإلنكليزية الـذي يستـشهد بـه             . وال نجد هذه الحروف إال في بعض األسماء المركبة        

ـ        بلغاري،  –وواضح أن هذا الشخص، هذا الدساس اإلنكلر        ).  ماليييف –وينتش  " (يييف"كاوتسكي، يحمل هو نفسه اسما منتهيا ب

  . على صورته– نستطيع أن نقول ذلك بكل ثقة –نساء " مشركي"المحبوس في مكتبه بلوزان، يخلق 

                                                 
  )املترجم الفرنسي". (القوميسري الرئيسي"أو " اللجنة الرئيسية"ا ، وبذلك تعين أم"قوميسري رئيسي"جلنة رئيسية أكثر مما تعين "غالفكوم تعين ) : 13(
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  !وعلى كل األحوال، إنهم لغريبون حقًا ملهمي كاوتسكي ورفاقه
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  السوفييتات والنقابات واحلزبالسوفييتات والنقابات واحلزب
باعتبارها شكل تنظيم الطبقة العاملة، في نظر كاوتسكي، وبالنسبة إلى األحزاب والمنظمات المهنية             ال تمثل السوفييتات    

ص (في بلدان أكثر تقدما، ال تمثل شكالً تنظيميا أسمى، بل تقليدا مصطنعا رديًئا يفرض نفسه نظر لعدم وجود منظمات سياسية                     

أما كان  ! أشرحوا لنا في مثل هذه الحال لم ظهرت السوفييتات في ألمانيا          لكن  . لنفترض أن هذا صحيح بالنسبة إلى روسيا      ). ٥١

من الواجب التخلي عنها كليا في جمهورية إيبرت؟ لكننا نعرف أن هيلفردينغ الذي تتقارب آراؤه إلى أقصى الحدود مـن آراء                     

  .تفوه عن هذا بكلمة واحدةإال أن كاوتسكي ال ي. كاوتسكي، كان يقترح في الماضي إدخال السوفييتات في الدستور

 للغاية، ينبغي أيضا أن نعترف، حتى نكون عادلين، بأن النـضال المكـشوف،              "بدائية"وإذا اعتبرنا السوفييتات مؤسسة     

من العمل البرلماني لكن العمل البرلماني مصطنع ومعقد، وال يمكن أن يهـم بالتـالي إال                " بدائية"النضال الثوري، طريقة أكثر     

ولقد حركت ثورة تشرين الثاني جماهير لم يفكر قط         . والثورة غير ممكنة إال عندما تكون الجماهير معنية       . قليلة العدد طبقة عليا   

ومهما كانت منظمات الحزب والنقابات واسعة في ألمانيا، فإن الثورة تجاوزتهـا            .  الديموقراطي بتجميعها  –الحزب االشتراكي   

. ورية ممثلها المباشر في منظمة بالغة البساطة وبمتناول الجميع، في سـوفييت منـدوبيها             ولقد وجدت الجماهير الث   . كلها اتساعا 

ومن الممكن أن نعترف بأن سوفييت المندوبين ال يرتفع إلى علو الحزب أو النقابة فيما يتعلق بوضوح البرنـامج أو مـستوى                      

در على جرهم إلى النضال الثوري، وهذا التفـوق فـي           لكنه يقف عاليا فوق الحزب والنقابات من حيث عدد البشر القا          . التنظيم

إن السوفييت يضم شغيلة جميع المصانع وجميع المهن قاطبة، مهما          . العدد يعطي السوفييت مزايا ال نقاش فيها في زمن الثورة         

عـن المـصالح    كانت درجة تطورهم الفكري، ومهما كان مستوى ثقافتهم السياسية، وهو بالتالي مرغم موضوعيا على التعبير                

  .التاريخية العامة للبروليتاريا

يعتبر أن مهمة الشيوعيين هي على وجه التحديد التعبير عن المصالح العامة، المصالح             " بيان الحزب الشيوعي  "لقد كان   

  .التاريخية للطبقة العاملة قاطبة

نهم يضعون مـن جهـة أولـى         في أ  – حسب تعبير البيان     –يتميز الشيوعيون عن غيرهم من األحزاب البروليتارية        "

مصالح كل الجماهير البروليتارية بغض النظر عن الجنسيات، فوق كل اعتبار آخر ويدافعون عنها فـي نـضال بروليتـاريي                    

مختلف األمم، وفي أنهم الممثلون الدائمون، من الجهة الثانية، في جميع مراحل الصراع القائم بين البروليتاريا والبورجوازيـة،                  

". منظورا إليها في مجموعهـا    "وأن تنظيم السوفييتات الطبقي يجسد هذه الحركة        ". كة، منظورا إليها في مجموعها    لمصلحة الحر 

  .ومن هنا نتبين لماذا وكيف استطاع الشيوعيون ولماذا وكيف توجب عليهم أن يكونوا الحزب القائد للسوفييتات

ومن هنا أيضا نرى . للحزب" تقليد مصطنع"وفييتات بأنها   لكن من هنا أيضا نتبين كم هو خاطئ حكم كاوتسكي على الس           

إن السوفييتات هي تنظـيم     .  البورجوازية الديمقراطيةغباء محاولة هيلفردينغ إلدخال السوفييتات، بصفة رافعة ثانوية، في آلية           

  .ارها جهاز سلطة في يد الطبقة العاملةالثورة البروليتارية، ولها قيمتها إما باعتبارها جهازا نضاليا من أجل السلطة، وإما باعتب

إن كاوتسكي الذي لم يفهم الدور الثوري للسوفييتات، يرى العيب األساسي في ما يشكل على العكس جدارتها األساسية،                  

شـيًئا  وإن لفي هذا التمييـز  . من المستحيل أن نقيم تمييزا، أن نرسم حدا فاصالً واضحا بين البورجوازيين والعمال      : "فهو يقول 
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تعسفيا يحول فكرة السوفييتات إلى مبدأ يناسب تماما االستبداد الدكتاتوري، لكنه يعجز تماما أيضا عن خلق نظام للحكم محـدد                    

  ".ومبني بناء منهجيا

  الطبقية ال تستطيع أن تخلق مؤسسات تالئم طبيعتها، باعتبار أنه ال وجود            ديكتاتوريةإذا ما صدقنا كاوتسكي إذن، فإن ال      

لكن ماذا نفعل في مثل هذه الحال، لو نظرنا إلى المسألة من زاوية أوسع، بالصراع الطبقي؟ ذلك                 . لحد فاصل دقيق بين الطبقات    

أن أيديولوجيات البورجوازية الصغيرة قد وجدت دوما في تعدد درجات السلم االجتماعي التـي تفـصل البورجوازيـة عـن                    

وإن كاوتسكي يتوقف وقد سيطر عليه الشك، في اللحظة التـي           .  الصراع الطبقي بالذات   "مبدأ"البروليتاريا، أقوى حجة لها ضد      

تنظم فيها البروليتاريا دكتاتوريتها فعليا في نظام حكم السوفييتات، بعد أن تكون قد تغلبت على عديمية الطبقات المتوسطة وعدم                   

إن السوفييتات هي جهاز    . خرى إلى معسكر البورجوازية   استقرارها وجرت وراءها جزءا من هذه الطبقات ودفعت باألجزاء األ         

سيطرة بروليتارية ال يمكن ألي جهاز آخر أن يحل محله، ألن أطرها مرنة ولينة بحيث أن جميـع التبـدالت، ال االجتماعيـة                       

. لـسوفياتي فحسب بل السياسية أيضا، التي تطرأ على وضع الطبقات النسبي، تستطيع أن تجد فورا تعبيرهـا فـي الجهـاز ا                    

ومـن ثـم    . والسوفييتات التي تبدأ بالمصانع والمعامل الكبيرة، تدخل فيما بعد في تنظيمها عمال الورشات ومستخدمي التجارة              

تنتقل إلى القرى وتنظم نضال الفالحين ضد المالكين العقاريين، وتثير فيما بعد الفئات الدنيا والمتوسطة من العالم الفالحي ضد                   

وتستخدم الدولة العمالية العديد من المستخدمين الذين ينتمون، إلى حد كبير، إلى البورجوازية             ). أعيان القرية (اء  الفالحين األغني 

إن . انضباطهم تجاه النظام السوفياتي، أتيحت لهم إمكانية تمثيلهم فـي الـسوفييتات           وكلما أظهروا   . والعالم الفكري البورجوازي  

يق أحيانًا، حسبما تتسع أو تضيق المراكز االجتماعي التي تحتلها البروليتاريا، يظل الجهاز             النظام السوفياتي الذي يتسع، أو يض     

وحين تنتصر الثـورة االجتماعيـة      . الحكومي للثورة االجتماعية في ديناميكيته الداخلية، في مده وجزره، في أخطائه ونجاحاته           

التالي طابعه الحكـومي وينحـل فـي تعاونيـة جبـارة للمنتجـين              نهائيا، يمتد النظام السوفياتي ليشمل جميع السكان، ويفقد ب        

  .والمستهلكين

وبعـد  . وإذا كان الحزب واالتحادات المهنية منظمات مهمتها تهيئة الثورة، فإن السوفييتات هي سـالح هـذه الثـورة                 

  . تتضاءل أهميتهويطرأ تعديل جوهري على دور الحزب والنقابات دون أن. انتصارها، تصبح السوفييتات أجهزة السلطة

إن التسيير العام لألمور يظل متمركزا بين يدي الحزب وليس ذلك ألن الحزب يحكم بصورة مباشرة، فجهازه ال يتالءم                   

بل أكثر من ذلك، فقد جعلتنا التجربة نقرر        . لكن له صوته الحاسم في كل ما يطرأ من قضايا مبدئية          . مع هذا النوع من الوظائف    

عود إلى لجنة الحزب المركزية، في جميع المسائل التي يثور حولها النزاع، وفي جميع النزاعات التي يمكن                 أن الكلمة األخيرة ت   

إن هذا يوفر الكثير من الوقت والطاقة، ويضمن وحدة العمـل  . أن تنشب بين اإلدارات وفي النزاعات الشخصية داخل اإلدارات  

ا النظام غير ممكن إال إذا ظلت سلطة الحزب فوق كل جدال، وإال            إن مثل هذ  . الضرورية في أصعب الظروف وأحرج المواقف     

ومن الـصعب  . ومن حسن حظ الثورة أن هذين الشرطيين متوافران تماما في حزبنا. إذا كانت الكلمة الحاسمة النضباط الحزب  

نظيما ثوريا قويا حزب شـيوعي      أن نقول مسبقًا ما إذا كان من الممكن أن يوجد في البلدان األخرى التي لم يخلف لها ماضيها ت                  

لكن من البديهي أن حل هذه المسألة سـيكون لـه           . حزبنا حين تدق ساعة الثورة البروليتارية     يتمتع بنفس الهيبة التي يتمتع بها       

  .تأثير بالغ على سير الثورة االشتراكية في كل بلد من بالد العالم

فالمـسألة هـي    .  حققت الثورة البروليتارية النصر، مفهوم تماما      إن الدور االستثنائي الذي لعبه الحزب الشيوعي، حين       

والحـال أن   . والطبقة تتألف من عدة فئات آراؤها وعواطفها ليست واحدة ومستوياتها الفكرية متباينـة            .  طبقة ديكتاتوريةمسألة  



 74

ق؟ إن الهيمنة الثورية للبروليتاريا     فعن أي طريق يمكن أن تتحق     .  تفترض وحدة اإلرادة، وحدة االتجاه، وحدة العمل       ديكتاتوريةال

  .تفترض هيمنة حزب ذي برنامج للعمل محدد وانضباط داخلي حديدي في قلب البروليتاريا بالذات

وال نتحدث ههنا عن التكتل مـع األحـزاب      .  البروليتارية ديكتاتوريةإن سياسة التكتل متناقضة أشد التناقض مع نظام ال        

األخرى التـي تمثـل علـى       " االشتراكية"طروحة البتة، بل عن تكتل الشيوعيين مع المنظمات         البورجوازية، فهذه مسألة غير م    

  .درجات متباينة األفكار المتخلفة للجماهير الكادحة وآراءها المسبقة

إن الثورة تهدم بسرعة كل ما هو غير مستقر، وتبلي كل ما هو مصطنع أن التناقضات التي يسعى التكتل إلى تقنيعهـا                      

 البروليتاريا كشكل سياسي لها     ديكتاتوريةولقد الحظنا ذلك في مثال المجر، حيث اتخذت         . حت ضغط األحداث الثورية   تتكشف ت 

. وسرعان ما تفكك التحالف   . التحالف بين الشيوعيين واالشتراكيين الذين لم يكونوا إال األنصار المقنعين للتفاهم مع البورجوازية            

ومن البدهي كل البداهة أنه كان من       . ن العجز الثوري والخيانة السياسية لرفاقه في المغامرة       ولقد دفع الحزب الشيوعي غاليا ثم     

اشـتراكيي التحـالف مـع      (الخير للشيوعيين المجريين أن يصلوا إلى السلطة متأخرين، تـاركين لالشـتراكيين اليـساريين               

إن . ءل عم إذا كان مثل هذا السلوك يتعلـق بـإراداتهم          وصحيح أن بمقدور المرء أن يتسا     . إمكانية التورط نهائيا  ) البورجوازية

التكتل مع هؤالء االشتراكيين الذي لم يكن له من فائدة، في جميع الحاالت، إال التقنين المؤقت لضعف الـشيوعيين المجـريين                     

  .النسبي، قد منعهم في الوقت نفسه من تقوية أنفسهم على حساب حلفائهم المتقلبين وقادهم إلى كارثة

 الثـوريين اليـساريين قـد    –قدم مثال الثورة الروسية تفسيرا كافيا لهذه الفكرة نفسها فتكتل البالشفة مع االشتراكيين       وي

وصحيح أننا لسنا، نحن الشيوعيين، الذين دفعنا القسم األكبر مـن تكـاليف هـذه               . انتهى بقطيعة مفاجئة بعد أن دام عدة أشهر       

ومن البدهي أن تكتالً لنا القوة فيه وال نجازف بالتالي كثيرا بأن نستخدم، لمرحلـة فقـط،                 . القضية، بل هم رفاقنا غير األوفياء     

 أقول من البدهي أن هذا التكتل ال يسمح بتوجيه أي لوم لنـا              –) يسار البورجوازيين الصغار   (الديمقراطيةاليسار المتطرف من    

 الثوريين اليساريين تدل بوضوح على أن نظامـا         –ع االشتراكيين   إال أن هذه المرحلة من التحالف م      . من وجهة النظر التكتيكية   

 ال يمكن أن يصمد طويالً في عصر        – وهذا ما يقوم عليه نظام التكتل        –يقوم على المصالحات والتوفيقات والتنازالت المتبادلة       

  .كانية وحدة العملالمواقف بسرعة بالغة، في عصر يضع فوق كل شيء وحدة وجهات النظر الضرورية إلمتتغير فيه 

إال أنـه يمكننـا أن نؤكـد، دون أن          :  الحزب ديكتاتورية السوفييتات ب  ديكتاتوريةلقد اتهمنا أكثر من مرة بأننا استبدلنا        

فالحزب بفضل وضـوح أفكـاره      :  الحزب ديكتاتورية السوفييتات لم تكن ممكنة إال بفضل        ديكتاتوريةنجازف بأن نخطئ، بأن     

. يمه الثوري، ضمن للسوفييتات إمكانية التحول من برلمانات عمالية شوهاء، إلى جهاز لسيطرة العمل             النظرية، وبفضل قوة تنظ   

. وليس في هذا االستبدال لسلطة الطبقة العاملة بسلطة الحزب أي شيء عرضي، بل ليس هنـاك فـي الحقيقـة أي اسـتبدال                      

يعي تماما أن يصبح الشيوعيين الممثلين المعتـرف بهـم          ومن الطب . للطبقة العاملة  فالشيوعيون يعبرون عن المصالح األساسية    

  .للطبقة العاملة في مجموعها في هذا العصر الذي يطرح فيه التاريخ على بساط البحث هذه المصالح بكل اتساعها

  :ويسألنا بعض الخبثاء

على باقي األحـزاب أو      لكن من يضمن لنا أنه حزبكم فعالً الذي يعبر عن مصالح التطور التاريخي؟ فأنتم بقضائكم                 -

بتجريدكم لها من قوتها، قد تخلصتم من مزاحمتها السياسية التي هي مصدر التنافس، وحرمتم أنفسكم بالتالي من إمكانية التحقق                   

  .من صحة أو خطأ خطكم في العمل
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فـسها صـراحة    ففي عصر تعلن فيه كل التناحرات عن ن       . إن هذا االعتبار تمليه فكرة ليبرالية خالصة عن سير الثورة         

للتحقق من صحة خطه، ما فيه الكفاية من    ويتحول فيه الصراع السياسي بسرعة إلى حرب أهلية، يجد الحزب القيادي بين يديه،              

إن نوسك يصب على الشيوعيين صـواعقه،       . المواد والمعايير، بغض النظر عن مقدار الكمية التي تطبعها الصحف المنشفيكية          

وعلى كل األحوال، ليست    . ولقد سحقنا المنشفيك واالشتراكيين الثوريين ولم يبق منهم شيء        . زديادبيد أن عددهم ال يكف عن اال      

مهمتنا أن نقوم في كل دقيقة بتقدير أهمية الفئات التي يمثلها كل اتجاه إحصائيا، بل أن نضمن انتصار اتجاهنا، نحن، الذي هـو                    

 وفي مختلف االحتكاكات التي تعيق عمل آليتها مقياسا كافيـا          ديكتاتوريةهذه ال  البروليتارية، وأن نجد في سير       ديكتاتوريةاتجاه ال 

  .للتحقق من قيمة أفعالنا

الحركة المهنية لمدة طويلة من الزمن في عصر الثورة البروليتارية أمر ال يقل استحالة عـن                " استقالل"إن الحفاظ على    

ومن هنا بالذات، تـسقط     . جهزة االقتصادية في يد البروليتاريا الحاكمة     فالنقابات تصبح، في هذا العصر، أهم األ      . سياسة التكتل 

واللجنة المركزية لحزبنا ال تتكفل بالمسائل المبدئية للحركة المهنية فحسب، بل أيضا بالنزاعـات              . تحت قيادة الحزب الشيوعي   

  .الجدية التي يمكن أن تنشب داخل هذه المنظمات

لـو  : "وهم يهتفون . واحد فقط من الطبقة العاملة    " جزء "ديكتاتورية السوفياتية بأنها    إن أنصار كاوتسكي يتهمون السلطة    

 ديكتاتوريـة إن  . وليس من السهل أن نفهم مـا يقـصدونه بهـذا          !".  طبقة بكاملها  ديكتاتورية كانت على األقل     ديكتاتوريةأن ال 

على الجماهير الثقيلة وترغم المتخلفين، عنـد اللـزوم،         البروليتاريا تعني، في جوهرها، السيطرة المباشرة لطليعة ثورية تعتمد          

. استيالء البروليتاريا على السلطة، تتخذ هذه النقابات طابعا إلزاميـا         فبعد  . وهذا أمر يتعلق أيضا بالنقابات    . على اللحاق بالركب  

. وعى العناصر وأكثرها إخالصـا    إن عليها أن تضم جميع العمال الصناعيين لكن الحزب يستمر في سياسته القائمة على تمثل أ               

ومن هنا كان الدور القيادي الذي تلعبه األقلية الشيوعية في النقابات، الدور الـذي              . إنه شديد التحفظ فيما يتعلق بتوسيع صفوفه      

  .ريا البروليتاديكتاتوريةيتناسب مع السيطرة التي يمارسها الحزب الشيوعي في السوفييتات، والذي هو التعبير السياسي عن 

وتأخذ عندئذ االتحادات المهنية على عاتقها مهمة إلنتاج المباشرة فهي ال تعبر عن مصالح العمال الصناعيين فحـسب،                  

وفي البداية تطل االتجاهات التريديونية برأسها أكثر من مرة في النقابات، وتحتها علـى              . بل أيضا عن مصالح الصناعة نفسها     

لكن كلما مضى الوقت، فهمت النقابات أنهـا األجهـزة          . على وضع الشروط وطلب الضمانات    المساومة مع الدولة السوفياتية و    

وتتكفل االتحادات بتوطيـد انـضباط      . فتتعهد عندئذ بالتجاوب مع قدرها، وال تعارضه بل تندمج فيه         . المنتجة للدولة السوفياتية  

لدولة العمالية المـوارد الـضرورية لتبـديل هـذه          وتطالب العمال بعمل كثير في أصعب الشروط، منتظرة أن تتوفر ل          . العمل

إن . وتتعهد النقابات بممارسة القمع الثوري تجاه الال انضباطيين والعناصر المشاغبة والطفيلية من الطبقـة العاملـة               . الشروط

 تنضم نهائيا وكليا إلى     النقابات، بتخليها عن السياسة التريديونية التي هي مالزمة، إلى حد ما، للحركة المهنية في بلد رأسمالي،               

  .سياسة الشيوعيين الثوريين
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  السياسة املتبعة جتاه الفالحنيالسياسة املتبعة جتاه الفالحني
الفالحين الميسورين في األرياف بعـدم مـنحهم الحقـوق          كانوا يريدون أن يقهروا     "يشكونا كاوتسكي قائالً إن البالشفة      

  ".ومع ذلك منحوها لألوائل بعد فترة قصيرة. السياسية إال ألفقر الفالحين

الخارجية في سياستنا تجاه الفالحين دون أن يطرح مـسألة اتجاههـا الـداخلي ومـسألة                " التناقضات"ويعدد كاوتسكي   

  .التناقضات المالزمة لوضع البلد االقتصادي والسياسي

من الفقراء الذين يعيش معظمهم     : كانت الطبقة الفالحية الروسية، عند دخولها في المجتمع السوفياتي، تضم ثالث فئات           

بيع قدرته على العمل والمضطرين إلى شراء ما يسدون به رمقهم، والمتوسطين الذين يكفون أنفسهم بأنفـسهم بفـضل نتـاج                     

الذين يشترون اليد العاملة ويبيعـون      ) الكوالك بالروسية ( الذي يبيعون منه ما زاد على حاجتهم، واألغنياء، الموسرين           أراضيهم

وال حاجة بنا البتة إلى القول أن هذه الفئات ال تتميـز ال بعالمـات خاصـة وال                  . الزراعيةعلى أوسع نطاق نتاج استثماراتهم      

إال أن الفالحين الفقراء كانوا بمجموعهم، وبصورة ال تقبل النقاش، الحليف الطبيعي لبروليتاريـا            . بتجانسها في كل أرجاء البالد    

وكانت أكبر الفئـات الفالحيـة،      .  تقبل النقاش أو التوفيق أعداءها     المدن، في حين أن الفالحين الموسرين كانوا أيضا بصورة ال         

  .الفئات المتوسطة، تتردد

ولو لم تنهك البالد كما أنهكت، ولو كانت لدى البروليتاريا إمكانية تقديم السلع ذات األهميـة األولـى إلـى الجمـاهير                 

لكـن تخريـب الـبالد      .  الكبرى بالنظام الجديد أكثر سهولة     الفالحية، وإشباع حاجاتها الفكرية، لكان اندماج الجماهير الفالحية       

اقتصاديا، هذا التخريب الذي لم يكن نتيجة سياستنا الزراعية والتموينية بل الناشئ عن أسباب سابقة، حرم المدن من كل إمكانية                    

صناعة بالمقابل تستطيع االسـتغناء     ولم تكن ال  . النسيجية أو التعدينية وبغالل المستعمرات، إلخ     لتموين الريف بمنتجات الصناعة     

وقد طلبت البروليتاريا من الفالحين سلفًا غذائية، قروضا تـضمنها          . عن أخذ بعض المؤمن من الريف ولو بكمية ضئيلة للغاية         

ـ  . وكانت العملة الورقية، التي انخفضت قيمتها، تمثل هذه الثروات المستقبلة         . الثروات التي في طريقها ألن تخلق      اهير لكن الجم

ولم يكن من النادر أن تـرفض الجمـاهير الفالحيـة،           . الفالحية عاجزة تقريبا عن االرتفاع إلى مستوى وجهة النظر التاريخية         

المرتبطة بسلطة السوفييتات نتيجة تصفية المالك الكبار، والواجدة فيها ضمانة ضد عودة القيصرية، لم يكـن مـن النـادر أن                     

  .طالما أن السوق غير مربحة وطالما أنها ال تتلقى بالمقابل ال أنسجة وال مسامير وال بتروالًترفض مد هذه السلطة بالحبوب، 

لكن الفالحين الموسرين   . وكانت سلطة السوفييتات تميل بالطبع إلى فرض كل ثقل ضريبة التموين على أغنياء األرياف             

م بسهولة، من خالل العالقات االجتماعية غيـر المحـددة          وذوي النفوذ، المعتادين على قيادة الفالحين المتوسطية كان بمقدوره        

األشكال في الريف، أن يتحايلوا ليلقوا بأعباء الضريبة على كاهل الجماهير الفالحية الواسعة دافعين بها بالتالي إلى معاداة سلطة                   

. جان الفقـر الفالحـي بهـذا الـدور        وقد قامت ل  . وكان ال بد من تنبيه الجماهير الفالحية وإيقاظ عدائها للموسرين         . السوفييتات

ولقد كانت بينهم بال شك   . وانتشرت في أوساط الذين سحقوا في الماضي، وأهملوا، ودفع بهم إلى المؤخرة، وحرموا من كل حق               

 الذين كانت خطابـاتهم  "(14) نارودنيكي –لالشتراكيين "عناصر نصف طفيلية، وهذا ما أتاح فرصة ممتازة للدعاية الديماغوجية         

وإن مجرد إعادة السلطة في األرياف إلى طبقة الفالحين الفقـراء كـان ذا    . د صدى كله عرفان بالجميل في قلوب الموسرين       تج

وكيما يوجه الحزب أنصاف البروليتاريين في الريف، أرسل إليهم عماالً متقدمين أنجزوا عمـالً ال يقـدر                 . داللة ثورية عميقة  

                                                 
  .معناها احلريف الشعبيون، والشائع االشتراكيون الثوريون: نارودونيكي) : 14(
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وقد أرغمت هذه اللجان، المدعومة بالسلطة      . ائب هجوم حقيقية ضد الفالحين الموسرين     وأصبحت لجان الفقر الفالحية كت    . بثمن

ر ال بين سلطة السوفييتات وسلطة المالك فحسب، بل أيضا          الحكومية، أرغمت الفئات المتوسطة من الطبقة الفالحية على االختيا        

وعن طريق سلسلة من الـدروس كـان        . استبداد األغنياء  البروليتاريا والعناصر نصف البروليتارية في الريف وبين         ديكتاتورية

بعضها شديد القسوة، اقتنع الفالحون المتوسطون بأن نظام السوفييتات الذي طرد المالك والشرطة، يفـرض علـى الفالحـين                   

يين مـن   إن هذه التجربة التربوية السياسية التي شملت عشرات المال        . بدورهم التزامات جديدة ويتطلب حصتهم من التضحيات      

فقد حدثت تمـردات مـن جانـب الفالحـين          . الفالحين المتوسطين، لم تكن ال محببة وال مريحة، ولم تعط نتائج فورية قاطعة            

ولقـد ارتكـب مفوضـو      . المتحالفين مع األغنياء، كانت تسقط دوما تحت قيادة المالك البيض الكبار          ) المتوسطين(الميسورين  

لكن الهدف السياسي األساسي تم الوصول      .  الفالحي، ارتكبوا شيًئا من سوء استعمال السلطة       السلطة المحلية وبخاصة لجان الفقر    

واعتادت فئـة الفالحـين     . وإذا لم يكن الفالحون الموسرون قد أبيدوا، إال أن نفوذهم قد زعزع بقوة وفقدوا ثقتهم بأنفسهم               . إليه

 اقتصاديا، اعتادت على اعتبار ممثلها عامل المـدن المتقـدم ال            المتوسطين، رغم أنها ظلت عديمة الشكل سياسيا كما هو شأنها         

وحين تحققت هذه النتيجة الرئيسية، توجب على لجان الفقر، بصفتها مؤسسة مؤقتـة، أن تخلـي                . موسر القرية الكثير الصياح   

 الجان قد لعبت دور أزميل حاد       وهكذا تكون هذه  . المكان للسوفييتات التي فيها تمثيل للفالحين المتوسطين والفقراء في آن واحد          

  .في قلب الكتلة الفالحية

وال يرى كاوتسكي سواء أفـي      . ١٩١٨لقد عاشت لجان الفقر الفالحي قرابة ستة أشهر، من حزيران إلى كانون األول              

لى كل، مـن    وع. لكنه يعزف عن أي إشارة ألي وسيلة عملية       . من جانب سياسة السوفييتات   " ترددات"إنشائها أم في إلغائها إال      

أين سيأتي بها؟ إن التجربة التي نقوم بها في هذا المجال ال سابق لها، والمشكالت التي تحلها عمليا سلطة السوفييتات ليس لهـا                       

وحينما يعتقد كاوتسكي أنه يفضح تناقضات سياسية، ال تكون المسألة في الواقع إال مسألة مناورات نـشيطة                 . من حل في الكتب   

فقائد المركب الشراعي مـضطر     . يتاريا في صفوف الجماهير الفالحية غير المتبلورة والتي ما تزال قابلة للتأثر           تقوم بها البرول  

  .إلى مناورة الريح وال يفكر أحد في أن يرى تناقضات في المناورات التي تقوده إلى الهدف

التـي تـدل   " التناقضات"ال بأس به من  ونستطيع أن نسجل، في مسألة الكومونات الزراعية والمزارع السوفياتية، عددا           

فما هي مساحة األراضي التي ستحتفظ بهـا الدولـة الـسوفياتية فـي              . على أخطاء معزولة وعلى مراحل الثورة في آن واحد        

أوكرانيا وما هي المساحات التي ستسلمها إلى الفالحين؟ وما التوجيه الذي ستعطيه للكومونـات الزراعيـة؟ وإلـى أي مـدى                     

تى ال تشجع الطفيلية؟ وكيف ستؤمن الرقابة عليها؟ هذه هي بعض األسئلة الجديدة التي طرحها البنـاء االقتـصادي                   ستدعمها ح 

االشتراكي، والتي ليس لها من حل مسبق ال في النظرية وال في التطبيق، والتي يتوجب على خط السير النظري، المرسوم من                     

 إما إلى اليمين وإما إلـى       التجريبي على حساب انحرافات محتمة ومؤقتة     حقيقه  قبل المنهاج، أن يجد في حلها تطبيقه العملي وت        

  . اليسار

يـدخل علـى    "أما كون البروليتاريا الروسية قد وجدت تأييدا من الطبقة الفالحية، فهذا مأخذ يأخذه كاوتسكي علينا ألنه                 

  ". دكتاتوريتها لم تكن تقوم على السوفييتات الفالحية باريس باعتبار أنكوميونة(!) النظام السوفياتي عنصرا رجعيا نجت منه 

والحـال  "! العنصر االقتصادي الرجعي  "فلكأن بمقدورنا أن نربح إرث النظام اإلقطاعي البورجوازي باستبعادنا بإرادتنا           

اليوم " تتقزز"نها  إ. فالطبقة الفالحية، بعد أن سممت سلطة السوفييتات بعنصر رجعي، حرمتنا من تأييدها           . أن هذا ليس كل شيء    

  .وكاوتسكي يعلم ذلك من مصدر موثوق، من إذاعات كليمانصو وثرثرات المنشفيك. من البالشفة
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لكن من المؤكد أيضا    . والواقع أن الجماهير الفالحية الواسعة تشكو من نقص المنتجات المصنوعة ذات األهمية الحيوية            

. روسيا أو بعض أجزائها عددا كبيرا منها خالل األعوام الثالثـة األخيـرة   ولقد شهدت –أن سائر األنظمة األخرى بال استثناء      

 استطاعتا أن تزيدا من مخزون      الديمقراطيةفال الحكومة الملكية وال الحكومة      . أثقلت كاهل الفالحين أكثر من نظامنا بما ال يقاس        

 وكانت الحكومات البورجوازية، بما فيهـا حكومـات   .وكانت كلتاهما بحاجة إلى القمح والخيول التي يملكها الفالحون . البضائع

 المؤلف من العمال والفالحـين      – المنشفيك، تستخدم جهازا بيروقراطيا خالصا أقل انسجاما من النظام السوفياتي            –الكاوتسكيين  

تى تمرده، أنه مهما تكـن      رغم تردده واستيائه وح   وبالنتيجة تبين للفالح المتوسط،     .  بما ال يقاس مع حاجات االقتصاد الريفي       –

" تجنبت" باريس كوميونةوصحيح أن . الصعوبات في ظل النظام البولشفي، فإن الحياة ستكون أقسى بكثير في ظل أي نظام آخر         

في حين أن جيشنا، المكون فـي أربعـة أخماسـه مـن             ! كوميونةلكن جيش تيير الفالحي لم يوفر بالمقابل ال       . معونة األرياف 

وهذه الواقعة التي تكـذب وحـدها كاوتـسكي         .  ويحقق االنتصارات من أجل جمهورية السوفييتات      –بحماسة  الفالحين، يقاتل   

  .وملهميه، تعطي أفضل تقييم للسياسة التي تتبعها سلطة السوفييتات تجاه الفالحين
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  سلطة السوفييتات واالختصاصيونسلطة السوفييتات واالختصاصيون
ولما ). ١٢٨ص  " (ستغناء عن المثقفين واالختصاصيين   لقد اعتقد البالشفة في البداية أن بمقدورهم اال       : "يروي كاوتسكي 

اقتنعوا فيما بعد بضرورة مساهمة المثقفين، كفوا عن انتقامهم القاسي وبدؤوا بدعوة المثقفين إلى العمل بكل الوسائل، وبخاصـة                   

هي إساءة معاملتهم أوالً    وهكذا فإن خير طريقة لدعوة المثقفين إلى العمل         : "ويقول كاوتسكي ساخرا  . عن طريق األجور العالية   

بإسـاءة  " البروليتاريا تبدأ على وجه التحديـد        ديكتاتوريةوباإلذن من جميع المحدودي الفكر، فإن       . تماما). ١٢٩ص  " (بفظاظة

ولما كان المثقفـون المهنيـون قـد        . الطبقات السائدة في الماضي لترغمها على االعتراف بالنظام الجديد واإلذعان له          " معاملة

وا على فكرة البورجوازية الفائقة القوة، فقد ظلوا مدة طويلة ال يؤمنون، وال يـستطيعون أن يؤمنـوا، وال يريـدون أن                      ترعرع

 ديكتاتوريـة يؤمنوا بأن الطبقة العاملة قادرة ومصممة على إدارة البالد، وبأنها لم تضع يدها على الـسلطة عرضـا، وبـأن                     

فون البورجوازيون ينظرون باستخفاف كبير إلى التزاماتهم تجاه الدولة العماليـة حتـى             لقد كان المثق  . البروليتاريا حقيقة واقعة  

عندما يدخلون في خدمتها، ويعتقدون أن من البساطة بمكان في ظل النظام البروليتاري أن يـسلموا اإلمبريـاليين األجانـب أو                     

ات مالية من ولسون أو كليمانصو أو ميرباخ لتمويـل          الحرس األبيض األسرار العسكرية والموارد المادية، أو أن يتلقوا مساعد         

 أنها لم تستول على السلطة لتسمح بمثـل         – وبحزم   –وكان ال بد للبروليتاريا أن تبين لهم بالوقائع         . الدعاية المناوئة للسوفييتات  

  .هذا المزاح المشكوك في هدفه على حسابها

نتائج سياسة تهدف إلى إرغام المثقفين      "ا المتخذة تجاه المثقفين     إن صاحبنا المثالي البورجوازي الصغير يرى في تدابيرن       

إن كاوتسكي يتصور إذن بصورة جدية أنه من الممكن دفع المثقفين           ). ١٢٩ص  ..." (على االنتماء ال باإلقناع بل بالكالم الالذع      

على كل البلدان األخرى بورجوازية ال      إلى المساهمة في البناء االشتراكي عن طريق اإلقناع وحده، وهذا بينما ما تزال تسيطر               

  .تتراجع أمام استخدام أي وسيلة لتخفيف أو ترشو أو تغري المثقفين الروس كي تجعل منهم أدوات استعباد روسيا واستعمارها

إنه لمن الخطأ كليا االعتقاد بـأن       . وبدالً من أن يحلل كاوتسكي مراحل الصراع، يقدم وصفات مدرسية بصدد المثقفين           

. نا قد حاول االستغناء عن المثقفين ألنه لم يدرك دورهم في عملية إعادة التنظيم االقتصادي والثقافي التي علينا أن نقوم بها                    حزب

على العكس فبينما كان النضال من أجل االستيالء على السلطة وتوطيدها يبلغ أقصى درجات الحـدة، وبينمـا كانـت غالبيـة                      

ت قيادة البورجوازية، وتحاربنا علنًا أو تخرب مؤسساتنا، كانت سلطة السوفييتات تحارب بال             المثقفين تلعب دور كتيبة هجوم تح     

ألنها كانت تدرك قيمتهم التنظيمية الكبيرة ما داموا يكتفون بتأدية المهام التي تعهـد بهـا إلـيهم إحـدى                    " االختصاصيين"شفقة  

ولم تتح لنا إمكانية دعوة االختصاصيين إلـى        . الشخصية" مقراطيةالدي"الطبقات األساسية وال يرمون إلى أن تكون لهم سياستهم          

إذن كانت  . ولم يكن ذلك سهالً   . وسرعان ما قمنا بهذه الدعوة    . العمل إال بعد أن تحطمت مقاومة المثقفين على إثر صراع ضار          

 بين الجندي والضباط، قد خلفت ريبة      العالقات القائمة في المجتمع الرأسمالي بين العامل ومدير المصنع، بين المستخدم والمدير،           

وكان هؤالء المثقفـون قـد      . طبقية عميقة تجاه االختصاصيين، وهي ريبة قد ازدادت خالل المرحلة األولى من الحرب األهلية             

قـال مـن   وكان ال بد من تهدئة حقد الشغيلة، واالنت      . استماتوا في محاولة قتل الثورة العمالية بالجوع والبرد، ومهما كلفهم الثمن          

الصراع المحموم إلى التعاون السلمي، ولم يكن ذلك سهالً فقد كان على الجماهير العمالية أن تتعود على أن ترى في المهنـدس                      

المدني والزراعي والضباط، ال مستغل األمس، بل متعاون اليوم النافع، االختصاصي الضروري الموضوع تحت تصرف سلطة                

م يخطئ كاوتسكي حين ينسب إلى سلطة السوفييتات نية متمذهبة فـي اسـتبدال االختـصاصيين                ولقد بينا سابقًا ك   . السوفييتات

إن طبقة فتيـة أثبتـت لنفـسها        . لكن مثل هذا الميل كان ال بد حتما أن يتجلى لدى جماهير البروليتاريا الواسعة             . بالبروليتاريين

رفي التي كانت تحمي سيادة الذين يملكون، واقتنعت بـأن          قدرتها على التغلب على أكبر العقبات، وقضت على هالة السحر الص          
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 أو على األقل عناصرها األقل تطـورا  –، إن طبقة ثورية كهذه الطبقة تميل بالضرورة       "الفنون اإلنسانية ليست من صنع اآللهة     "

  .رجوازيين المثقفينقدرتها على حل جميع المسائل بدون اللجوء إلى مساعدة االختصاصيين البو إلى المبالغة في تقدير –

  .وفي كل مرة تجلت فيها هذه الميول وإن بصورة غامضة، حاربناها منذ اليوم األول

اآلن وقد توطدت سلطة السوفييتات، فإن النضال ضد التخريب     : "١٩١٨ آذار   ٢٨لقد قلنا في مؤتمر موسكو المديني في        

.  مديرين تكنيكيين أينما كان النظام الجديد بحاجة إلى ذلـك          يجب أن يتجه إلى تحويل مخربي األمس إلى خدام، إلى وكالء، إلى           

وإذا لم ننجح في ذلك، وإذا لم نجذب إلينا كل القوى الضرورية لنا، وإذا لم نضعها في خدمة السوفييتات فإن نـضالنا بـاألمس                        

  ".ضد التخريب العسكري والثوري سيكون قد فشل وثبت عقمه وال جدواه

الء المهندسين، هؤالء األطباء، هؤالء المدرسين، وضباط األمس أولئك، يشتملون، كـاآلالت            إن هؤالء التكنيكيين، هؤ   "

الجامدة على جزء من رأسمالنا القومي، علينا أن نستثمره ونستفيد منه إذا كنا نريد أن نحل بصورة عامة المشكالت األساسـية                     

  .المطروحة علينا

إلى كل ماركسي ال تقوم على نفي قيمة الكفاءات وقيمـة األشـخاص              وهي ألف باء األبجدية بالنسبة       –إن الدمرقطة   "

  .منتخبة) مكاتب(المالكين لمعارف خاصة، وعلى استبدالهم دوما بمعاهد 

إن المكاتب المنتخبة، المكونة من خير عناصر الطبقة العاملة لكن التي ال تملك معارف تكنيكية، ال تستطيع أن تحـل                    "

إن نشر نظام المكاتب المنتخبة الذي نطبقه فـي         . لمدارس الخاصة والقادر على القيام بعمل خاص      المتخرج من ا  محل التكنيكي   

لـسادتها بـاألمس،    كل الميادين، هو رد الفعل الطبيعي لطبقة فتية، ثورية، كانت باألمس مضطهدة، ترفض السلطة الشخصية                

أقول أن هذا رد فعل ثوري وطبيعي تماما وسـليم فـي            . نوألرباب العمل والمدراء، وتستبدلهم في كل مكان بممثليها المنتخبي        

  . لكنه ليس الكلمة األخيرة في البناء االقتصادي للدولة البروليتارية. منشأة

يتطلب من الطبقة العاملة أن تقوم بعملية تـضيق         . إن سيرنا الالحق يتطلب من المكاتب المنتخبة أن تحد نفسها بنفسها          "

، تمكنها من تقرير الحاالت التي يجب أن تعود فيها الكلمة األخيرة إلى ممثـل العمـال المنتخـب،                   ذاتي وسليم ومفيد لسلطاتها   

والحاالت التي ينبغي فيها أن يفسح المجال لالختصاصي، للتكنيكي المسلح بمعارف خاصة، والقابل ألن يتحمل مسؤولية كبيرة،                 

إال أنه ال بد أن تترك لالختصاصيين حريـة         . ي، لرقابة مشددة  لكن الذي ال بد في الوقت نفسه أن يخضع، على الصعيد السياس           

العمل والنشاط الخالق، ذلك أنه ما من تكنيكي مهما كان قليل الموهبة، يستطيع أن يعمل في مجال اختصاصه إذا كـان تابعـا                       

  .لمكتب مكون من أشخاص معدومي الكفاءة

والذين يتـصورون أننـا،     . ة عميقة تجاه النظام السوفياتي    إن الذين يخشون هذه الضرورة يدللون على ريبة ال شعوري         "

بعهدنا بالمناصب الفنية إلى مخربي األمس، نعرض للخطر مقومات النظام بالذات، ينسون إن ما من مهندس وما مـن جنـرال               

أن يتعثر إال إذا عجـز       هذا النظام الذي ال يمكن       –يستطيع أن يطوح بالنظام السوفياتي غير القابل للزعزعة اقتصاديا وسياسيا           

  .من نفسه عن حل مشكالت التنظيم الخالق
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إن من الضروري لنظامنا أن يستخلص من المؤسسات القديمة كل ما هو حي وثمين فيها، وأن يستخدم كل شيء مـن                     "

  . أجل البناء الجديد

حيل علينـا أن نـرفض كـل القـوى     أيها الرفاق، فإننا لن نكون قد قمنا بمهامنا األساسية، ألنه يست  . وإذا لم نفعل ذلك   "

  . المتراكمة في الماضي وأن نجد في وسطنا جميع االختصاصيين الضروريين

وبكلمة واحدة، هذا يعني أننا نستنكف عن االستفادة من جميع اآلالت التي ساهمت حتى اآلن في استغالل الشغيلة، وأن                   "

لنسبة لنا عن استمالك جميع وسائل اإلنتاج والنقـل، وبـصورة           إن تشغيل االختصاصيين األكفاء ال يقل ضرورة با       . هذا لجنون 

 أن نجند التكنيكيين االختصاصيين وأن نخضعهم عمليا اللتـزام العمـل،            – وبدون تأخير    –إن علينا   . عامة جميع ثروات البالد   

  ".(15)مقدمين لهم في الوقت نفسه مجاالً واسعا للنشاط وفارضين عليهم الرقابة السياسية 

وإنما في هذا الميدان حلت في      . نطرحت مسألة االختصاصيين، منذ البداية بصورة بالغة الحدة في الميدان العسكري          لقد ا 

  .البداية تحت ضغط ضرورة آسرة

والسبب في ذلك يرجع    . إن أشكال التنظيم الضرورية إلدارة الصناعة ووسائط النقل، لم تكتمل بعد نهائيا إلى يومنا هذا              

وأن مجـرى الحـرب     . العـسكري  في العامين األولين، على التضحية بمصالح الصناعة والنقل لحساب الدفاع            إلى أننا أرغمنا  

فلقد انضم التكنيكيـون    . األهلية المتقلب كان من جهة أخرى، عليه أمام عالقات طبيعية بين االختصاصيين والسلطة السوفياتية             

. األساتذة إلى جيوش دينيكين وكولتشاك المتقهقرة، أو اقتيدوا بـالقوة         االختصاصيون في الصناعة والنقل واألطباء والمدرسون و      

وتـأتي  . ولم يتصالح المثقفون بمجموعهم مع السلطة السوفياتية أو لم يخضعوا أمامها إال اليوم والحرب األهلية تقارب نهايتهـا                 

وأن مجاالً واسـعا للنـشاط ينفـتح أمـام          . والتنظيم العلمي لإلنتاج من أهم هذه المشكالت      . المشكالت االقتصادية في الطليعة   

  .واإلدارة العامة للصناعة تتركز بين يدي الحزب البروليتاري. االختصاصيين

                                                 
ه مرارا عديدة إال أن إن كاوتسكي يعرف هذا املنشور الذي يستشهد ب. ١٩١٨موسكو ". العمل واالنضباط والنظام سننقذ مجهورية السوفييتات االشتراكية) : "15(

  .هذا ال مينعه من إغفال املقاطع اليت ذكرناها واليت توضح موقف سلطة السوفييتات جتاه املثقفني
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  السياسة الدولية للسلطة السوفياتيةالسياسة الدولية للسلطة السوفياتية
البالشفة قد أمكنهم جمع القوى الضرورية لالستيالء على السلطة السياسية، ألنهم يشكلون الحـزب              "يرى كاوتسكي أن    

وحيد الذي طالب بإصرار أشد من سائر األحزاب األخرى بعقد معاهدة للصلح، بأي ثمن، صلح منفرد، دون أن يهتم                   الروسي ال 

بآثار مثل هذا العمل على الموقف السياسي الدولي، ودون أن يفكر بالمساعدة التي يقدمها عن هذا الطريـق لمـشاريع الحكـم                      

 الذي سيستفيدون من حمايته مدة ال بأس بها من الزمن كما استفاد المتمـردون               الملكي األلماني في السيطرة العالمية، هذا الحكم      

  ).٤٢ص " (الهنود أو األرلنديون أو الفوضويون اإليطاليون

إنه ال يشرح البتة صـالبة النظـام   . طموحنا إلى السلم : إن كاوتسكي ال يعرف إذن من أسباب انتصارنا إال شيًئا واحدا          

  .عامين، أعداءه السياسييننيد جزء كبير من الجيش اإلمبراطوري ليدفع به بانتصار، طوال السوفياتي عندما أعاد تج

لم . لعب دورا كبيرا في نضالنا، لكن على وجه التحديد ألنه رفع ضد الحرب اإلمبريالية             " السالم"وال ريب في أن شعار      

ذي لم يكن السلم يعني في نظرهم الراحة بـل نـضاالً ال             يكن الجنود المتعبون هم أشد الناس حماسة له بل العمال المتقدمون ال           

  .وأن هؤالء العمال هم الذين وهبوا حياتهم فيما بعد على الجبهات السوفياتية باسم السالم. هوادة فيه ضد المستغلين

ان يرددهـا   إن القول بأننا كنا نطلب السالم دون أن نهتم بما سيكون له من تأثير على الموقف الدولي، إنما هي فرية ك                    

إن التوازي الذي يقام بيننا وبين القوميين األيرلنديين والهنود المناصرين أللمانيا يستند إلى             . الكاديت والمنشفيك منذ زمن طويل    

لكن الشوفينيين الفرنسيين قد عملـوا  . كون اإلمبريالية األلمانية قد حاولت بالفعل أن تستخدمنا كما استخدمت الهنود واأليرلنديين         

والمهم قبل كل شـيء أن      . أيضا على استخدام لييبكنيشت وروزا لوكسمبرغ وحتى كاوتسكي وبرنشتاين لمصلحتهم الخاصة          هم  

فهل وجد العمال األوروبيون في خط سلوكنا أي سبب ليربطونا بقـضية اإلمبرياليـة              . نعرف إذا كنا قد سمحنا لهم باستخدامنا      

، ١٩١٨ شـباط    ١٨ ليتوفسك، وانقطاعها  المفاجئ، والهجوم األلماني فـي          – األلمانية؟ يكفي أن نذكر سير مفاوضات بريست      

فلقد تابعنـا   . والحق أنه لم يقم الصلح بيننا وبين اإلمبرياليين األلمان، لم يقم وال يوما واحدا             . لنكشف عن وقاحة اتهام كاوتسكي    

لقد كنا أضعف مـن أن      . يلة، دون أن نعلنها صريحة    الحرب في جبهات أوكرانيا والقفقاس، بقدر ما كانت تسمح لنا قواتنا الضئ           

 األلمانية، ولقد حافظنا على وهم السالم لفترة من الزمن، مستفيدين من رحيـل              –نستطيع القيام بها على طول الجبهة الروسية        

 ١٩١٧فيـه الكفايـة عـام       وإذا كانت اإلمبريالية األلمانية قد وجدت نفسها قوية بما          . معظم القوات األلمانية إلى الجبهة الغربية     

 ليتوفسك، بالرغم من كل الجهود التي بذلناها لنتحرر من هذه األنشوطة، فإننـا نـدين                –، لتفرض علينا صلح بريست      ١٩١٨و

لقـد  . الديموقراطيون األلمان الذين كان كاوتسكي أجمل ديكـتهم       . بذلك بشكل رئيسي للموقف المخزي الذي وقفة االشتراكيون       

وفي ذلك الوقت، وبدالً من أن يعلن كاوتـسكي علـى اإلمبرياليـة             . ١٩١٤ آب   ٤ ليتوفسك في    –يست  سويت مسألة صلح بر   

، ١٩١٨األلمان الحرب التي طلبها فيما بعد من السلطة السوفياتية التي كانت ما تزال عاجزة من وجهة النظر العسكرية عـام                     

سلك سلوكًا اقتضى شهورا حتى يتضح ويتبـين مـا إذا           ، و "في شروط معينة  "اقترح كاوتسكي التصويت على اعتمادات الحرب       

وأن هذا السياسي الرعديد الذي تخلى في اللحظة الحاسمة عن كل مواقف االشـتراكية األساسـية،                . كان مع الحرب أو ضدها    

 – ولمـاذا؟ ألن االشـتراكيين       – تراجـع مـادي خـالص        –يجرؤ على اتهامنا بأننا أرغمنا، في فترة معينة، على التراجـع            

  .الديموقراطيين األلمان، الذين أفسدتهم الكاوتسكية التي تمثل الخور السياسي المستتر نظريا، قد خانونا
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لكن فيما يتعلق بهذا الموقف، فإننا نملك معيارا أعمق من معايير اآلخرين، معيـارا              ! لم نكن إذن لنبالي بالموقف الدولي     

وكان تفسخه النهائي أمـرا     .  وجود، كقوة عسكرية فعالة، منذ أيام ما قبل ثورة آذار          إن الجيش الروسي لم يعد له     . ال يخوننا أبدا  

لكن ثورة شباط، التـي أجهـضت هـذه         . ولو لم تندلع ثورة شباط، لكان النظام القيصري ساوم الحكم الملكي األلماني           . محتما

كان هذا الجيش سـيتفتت     . يش القائم على المبدأ الملكي    المساومة، على وجه التحديد ألنها كانت ثورة حقيقية، أطاحت نهائيا بالج          

ويطلق كان يغمض عينيه عن تفسخ الجيش،       . ولقد كانت سياسة كاوتسكي سياسة النعامة     . كالتراب، إن قبل شهر وأن بعد شهر      

  .عبارات رنانة، ويهدد بفصاحته وحدها اإلمبريالية األلمانية

إعالن ضرورة السلم الذي أصبح نتيجة حتمية لعجـز الثـورة           : ج واحد وفي مثل هذه الشروط، لم يكن أمامنا إال مخر        

العسكرية، وتحويل هذا الشعار إلى وسيلة للتأثير الثوري على شعوب أوروبا قاطبة، بدالً من أن ننتظر سلبيا مـع كيرنـسكي                     

، واجتذاب البروليتاريا األوروبيـة،     الكارثة العسكرية النهائية التي لو وقعت لدفنت تحت أنقاضها ثورتنا، والتسلح بشعار السلم            

وإنما بهذه الروح تابعنا مفاوضات السالم وحررنـا مـذكراتنا إلـى حكومـات            .  األلمان –وبالدرجة األولى العمال النمساويين     

ـ    ". التفاهم" ي ولقد تباطأنا ما أمكننا في مفاوضات الصلح حتى نتيح لجماهير أوروبا العمالية الوقت لتفهم بدقة ووضـوح مـا ه

فلقد كان  .  في ألمانيا والنمسا، إننا لم نضيع تعبنا       ١٩١٨ولقد أثبت لنا إضراب كانون الثاني       . السلطة السوفياتية وما هي سياستها    

وكتاب لودندورف شـاهد  . ولقد فهم اإلمبرياليون األلمان أننا خطر عليهم مميت      . هذا اإلضراب أول تمهيد جدي للثورة األلمانية      

حيح أن اإلمبرياليين األلمان ما عادوا يغامرون بحمالت صليبية مكشوفة ضدنا، لكنهم كانوا ال يحجمون،               وص. على أمور كثيرة  

فـي  :  الديموقراطيين األلمان، عن فعل ذلك–حيثما يمكن لهم أن يشنوا علينا حربا سرية بخداعهم عمالهم بمساعدة االشتراكيين             

وسيا الوسطى، في موسكو، اتخذ الكونت ميرباخ مكانه، منذ وصوله إلـى            وفي ر . أوكرانيا، وعلى ضفاف الدون، وفي القفقاس     

العاصمة الروسية، على رأس كل المؤامرات المناوئة للثورة الموجهة ضد السلطة السوفياتية، تماما كما كان الرفيق أيوفي يعقد                  

لمانيـة، حـزب كـارل لييبكنيـشت وروزا     وكان اليسار األقصى في الثورة األ    . برلين أواصر صلة وثيقة بالثورة األلمانية     في  

ولقد اتخذت الثورة األلمانية، منذ البداية، الشكل الـسوفياتي، ولـم تـشك البروليتاريـا               . لوكسمبرغ، يسير جنبا إلى جنب معنا     

هـو  ولقد ذكر هذا األخير، و    .  ليتوفسك، لحظة واحدة في أننا مع لييبشكنيشت ال مع لودندورف          –باأللمانية، رغم صلح بريست     

القيادة العليا طلبت إنشاء مؤسسة هدفها كشف الـروابط         " أمام لجنة الرايخستاغ، كيف أن       ١٩١٩يدلي بشهادته في تشرين الثاني      

وبعد وصول أيوفي إلى برلين، أنشئت قنصليات روسية في العديد مـن المـدن              . القائمة بين الميول الثورية الروسية واأللمانية     

: أما كاوتسكي فإنه يجد الشجاعة الحزينة ليكتـب  ". الواقعة نتائج مؤسفة بالنسبة إلى الجيش واألسطول      ولقد كانت لهذه    . األلمانية

  ).١١١ – ١١٠ص )" (البالشفة(إذا كانت األمور قد وصلت إلى حدود الثورة في ألمانيا، فهذه في الحقيقة ليست غلطتهم "

اسطة استنكاف ثوري، على الجيش القيصري القـديم،         لنبقى، بو  ١٩١٨ و ١٩١٧وحتى لو أتيحت لنا اإلمكانية في عام        

بمساعدته على تخريب ونهب ألمانيا والنمسا وسـائر بلـدان          " للتفاهم"بدالً من أن نعجل بتدميره، لكنا بكل بساطة قد أدينا خدمة            

الح شأن ألمانيا في الـساعة      ولو اتبعنا مثل هذه السياسة، لكنا وجدنا أنفسنا، في اللحظة الحاسمة، مجردين تماما من الس              . العالم

 ليتوفسك، البلد الوحيد الذي يقف في       –الراهنة، في حين أن بلدنا هو في هذا الوقت، وبفضل ثورة تشرين األول وصلح بريست                

إن سياستنا الدولية لم تمنع هوهنزولرن من احتالل مركز عالمي مهيمن فحسب، بل لقد سـاهمنا                . وجه الحلفاء والبندقية في يده    

ولقد كفلنا ألنفسنا في الوقت نفسه فترة من الراحة         . مساهمة كبيرة في سقوطه بفضل انقالبنا في تشرين األول        ا على العكس    أيض

العسكرية مكنتنا من إنشاء جيش قوي كبير العدد، الجيش البروليتاري األول في تاريخ العالم، جيش ال تستطيع أن تتغلب عليـه                     

  .األليفة" التفاهم"كالب 
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فبدالً مـن أن نواجـه      . ، بعد تقهقر الجيوش األلمانية    ١٩١٨تزنا أحرج فترة من فترات موقفنا الدولي في خريف          لقد اج 

المنتصر، في أوج قوته العالمية، وألمانيا المـسحوقة التـي          " التفاهم"معسكرين قويين يجمد كل منهما اآلخر إلى حد ما، واجهنا           

حاب بالقفز على رقبة البروليتاريا الروسية مقابل عظمة يلقي بها إليهم مطـبخ             كان رعاع العسكريين فيها سيرحبون أعظم التر      

لكن كليمانصو، الذي   . للتوقيع على أقسى الشروط   ) مادمنا مرغمين (وكنا مستعدين   " التفاهم"ولقد اقترحنا الصلح على     . كليمانصو

كر األلمان العظمة التي كانوا يطمعون فيهـا،        حافظ جشعه اإلمبريالي على كل مالمح غبائه البورجوازي، رفض أن يمنح الجن           

. ولقد أدت لنا سياسته خدمـة عظيمـة       . وقرر في الوقت نفسهخ أن يزين فندق األنفاليد بجلود قادة روسيا السوفياتية المسلوخة            

  .فدافعنا عن أنفسنا بنجاح وصمدنا بقوة حتى هذا اليوم

أن كشفت الشهور األولى من ممارسة الـسلطة الـسوفياتية عـن       ما كانت إذن الفكرة الموجهة لسياستنا الخارجية، بعد         

االستقرار المتين الذي ترتع فيه حكومات أوروبا الرأسمالية؟ هذا على وجه التحديد ما يريد كاوتسكي، بارتباك عظيم، أن يفسره                   

هو حدث بالغ األهمية    تية بالذات   لقد فهمنا بوضوح تام أن وجود السلطة السوفيا       . إرادتنا في الصمود  : اآلن على أنه ابن الصدفة    

ولقد أملت علينا هذه الفكرة المضيئة تنازالت وتراجعات مؤقتة، ال في مجال المبادئ، بل في مجال التنازالت العمليـة                   . الثورية

حصنًا، كيما  كنا ننسحب، عند الحاجة، مثل الجيش الذي يسلم العدو مدينة بل            . الناجمة عن التقدير الصحيح والدقيق لقوتنا الذاتية      

كنا ننسحب كالمضربين الذين    . يجمع من جديد، بعد حركة التقهقر هذه، قواه ال من أجل الدفاع فحسب بل من أجل الهجوم أيضا                 

. لم تعد لديهم ال القوى وال الموارد في اليوم الراهن، لكن الذين يستعدون، وهم يشدون على أسنانهم، الستئناف النضال في الغد                    

 ليتوفسك البالغة – السوفياتية، لما قبلنا بكل تضحيات بريست      ديكتاتوريةمنين إيمانًا ال يتزعزع باألهمية العالمية لل      ولو لم نكن مؤ   

 ليتوفسك بأنها استسالم غير     –ولو كان إيماننا يتناقض مع حالة األمور الواقعية، لكان التاريخ حكم على معاهدة بريست               . القسوة

 وبالفعل هكذا كان يقدر الموقف ال أمثال كولمان فحسب، بل أيضا أمثال كاوتسكي فـي جميـع                  .مجد لنظام مقدر عليه الهالك    

وأن وجود جمهورية أيبرت بانتخاباتهـا العامـة        . أما نحن فلقد قدرنا تقديرا صحيحا ضعفنا آنذاك وقوتنا في المستقبل          . البلدان

لعمال، ال يضيف إال حلقة واحـدة إلـى سلـسلة العبوديـة والنذالـة      صحافتها واغتياالتها للقادة ا" حرية"وشعوذتها البرلمانية و  

وكان ال بد من الحفاظ عليها باالستفادة مـن نـزاع           . أما وجود جمهورية السوفييتات فحدث ذو أهمية ثورية عظيمة        . التاريخية

بورجوازية العالمية في جميـع     األمم الرأسمالية، ومن استمرار الحرب اإلمبريالية، ومن كبرياء آل هو هنزولرن، ومن غباء ال             

كان ال بد   . المسائل األساسية المتعلقة بالثورة، ومن تناحر أميركا وأوروبا، ومن العالقات المعقدة المستغلقة بين البلدان المتحالفة              

 وتسليحها أثناء   السوفياتية، التي لم يكتمل بناؤها بعد، عبر بحر هائج، بين الصخور والمهالك، وإكمال تجهيزها             من قيادة السفينة    

  .اإلبحار

، ونحن ضعفاء وعزل من السالح، ضد عـدو         ١٩١٨إن كاوتسكي يقرر أن يتهمنا مرة أخرى بأننا لم نسر، في مطلع             

ولكانت أول محاولة جدية من قبل البروليتاريا لالستيالء على السلطة قد باءت            . (16)ولو فعلنا ذلك، لكنا غلبنا على أمرنا        . قوي

قـد  " التفاهم"ولكان  . كان اليسار الثوري من البروليتاريا األوروبية قد تلقى ضربة هي من أشد الضربات إيالما             ول. بالفشل التام 

. وقع الصلح مع هوهنزولرن فوق جثة الثورة الروسية، ولكانت الرجعية الرأسمالية العالمية قد حصلت على الراحة لعدة سنوات                 

 أننا لم نفكر، عند توقيع صلح بريست، باألثر الذي سيخلفه على مصائر الثـورة               إن كاوتسكي يفتري علينا بال حياء حين يقول       

                                                 
أمل يوقع  ": وقد كتبت اجلريدة  . كما هي العادة بني الشيوعيني الروس، احلكماء العقالء، وبني الشيوعيني النمساويني          " آربايتر زايتونغ "تعارض اجلريدة الفييناوية    ) 16(

 ليتوفسك  –تروتسكي، بنظرته الثاقبة وتفهمه ملا هو ممكن، معاهدة برست ليتوفسك اإلجبارية، رغم أا أبادت يف تدعيم اإلمربيالية األملانية؟ لقد كان صلح بريست                       
 كانت الثورة الروسية ستقضي حنبها منذ زمن بعيد لـو           فهل معىن هذا أنه كان على تروتسكي أن يتابع احلرب ضد أملانيا؟ أما            . ال يقل قسوة وخزيا عن صلح فرساي      

 ليتوفسك يعـود    –إن الفضل يف التنبؤ جبميع نتائج صلح بريست         ". فعلت ذلك؟ لقد احنىن تروتسكي أمام الضرورة احملتمة ووقع املعاهدة املخزية متنبئًا بالثورة األملانية             
  ".التروتسكية"فكري اجلريدة الفييناوية لكن هذا ال يغري شيئًا، بالطبع، يف طريقة ت. إىل لينني
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لقد ناقشنا المسألة في حينه من كل وجهات النظر ولم ننطلق إال من معيار واحد، معيار مـصالح الثـورة العالميـة،                      . األلمانية

ولقد . طة السوفياتية، الواحدة الوحيدة في العالم     االستنتاج بأن هذه المصالح تقتضي بصورة ملحة الحفاظ على السل         وتوصلنا إلى   

كنا على حق لكن كاوتسكي كان ينتظر سقوطنا، بال نفاد صبر من الجائز، لكن بثقة ال تتزعزع، وإنمـا علـى هـذا الـسقوط                         

  . المأمول بني كل سياسته الدولية

 استئناف  -١: ة بوير، يتناول  ، الذي نشرته وزار   ١٩١٨ تشرين الثاني    ١٩إن ضبط محضر جلسة حكومة التحالف في        

ويوصي هآز بسياسة اإلرجاء، ويؤيـد كاوتـسكي رأي         . النقاش حول المسألة المتعلقة بموقف ألمانيا من الجمهورية السوفياتية        

يجب أن نرجئ القرار الحاسم في المسألة ألن الحكومة السوفياتية لن تستطيع أن تحافظ على نفسها وستسقط حتما                  : "هآز، فيقول 

إذن، في اللحظة التي كان فيها وضع السلطة السوفياتية بالفعل غير ثابت وضعيفًا للغاية، وألن تقهقـر                 ..." ل أسابيع معدودة  خال

، ال يبدي كاوتسكي أي رغبة في نجدتنا، وهـو ال           "في أسابيع معدودة  "إمكانية إبادتنا   " للتفاهم"العسكرية األلمانية بدا وكأنه يتيح      

إن كاوتسكي كي يسهل دور شـايدمان الـذي أصـبح           . يساهم مساهمة إيجابية في خيانة روسيا الثورية      يكتفي بغسل يديه، بل     

المحامي األمين عن البورجوازية، وبدالً من أن يكون حافر قبرها حسب الدور الذي ينسبه إليه برنامجه الخاص، يهرع ليصبح                   

  . وستظل على قيد الحياة بعد أن يفني حفار وقبرها قاطبة. حيةلكن السلطة السوفياتية . هو نفسه حافو قبر السلطة السوفياتية
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  سلطة السوفييتات والصناعةسلطة السوفييتات والصناعة: : مسائل تنظيم العملمسائل تنظيم العمل
إذا كانت أخطر مآخذ العالم البورجوازي قد وجهت، في المرحلة األولى من الثورة السوفياتية، إلى قـسوتنا وروحنـا                   

ة ووهنت من كثرة االستعمال، يحملوننا مسؤولية الفوضى االقتـصادية فـي            الدموية، فقد أخذوا مؤخرا، بعد أن بليت هذه الحج        

وأن كاوتسكي يعبر بصورة منهجية، تناسبا مه مهمته الراهنة، وبلغة تدعي الماركسية، يعبر بصورة منهجية، تناسبا مع                 . البالد

 إلى السلطة السوفياتية مـسؤولية خـراب        مهمته الراهنة، وبلغة تدعي الماركسية، عن جميع اتهامات البورجوازية التي تنسب          

لقد شرع البالشفة في التشريك بدون خطة مدروسة وشركوا ما لم يكن ناضجا للتشريك، والطبقـة العاملـة                  . الصناعة الروسية 

  ...الروسية غير مستعدة بعد لتسيير اإلنتاج، إلخ

 بينها، في المرور مـرور الكـرام باألسـباب          إن كاوتسكي يعاند، وهو يكرر هذه االتهامات الرئيسية المتنوعة ويؤلف         

  .المجزرة اإلمبريالية والحرب األهلية والحصار: لفوضانا االقتصاديةالجوهرية 

ثـم  . لقد وجدت حكومة السوفييتات نفسها، منذ األشهر األولى لوجودها، محرومة من الفحم والبترول والمعدن والقطن              

فيما بعد، فصلت روسيا السوفييتات عن حوض دونتـز الفحمـي           " التفاهم"وإمبريالية   األلمانية،   –فصلت اإلمبريالية النمساوية    

والمعدني، وعن مناطق القفقاس البترولية، وعن تركستان التي كانت تزودنا بالقطن، وعن األورال ومناجمهـا الغنيـة، وعـن                   

ـ       . سيبيريا الغنية بالماشية والحبوب    ـ     % ٩٤لقد كان حوض الدونتز يزود صناعتنا عادة ب ممـا  % ٧٤من الفحم الحجـري وبـ

وخالل الحرب األهليـة، فقـدنا      . من الفحم الحجري  % ٤من الفلزات و  % ٢٠وكانت ألورال تقدم البقية،     . تستهلكه من الفلزات  

ن وبقينا في الوقت نفسه بـدو     . وفقدنا في الوقت نفسه الثمانية ماليين طن من الفحم الذي كنا نتلقاه من الخارج             . هاتين المنطقتين 

من قصدير حتى يتكلم، في مثل هذه الـشروط،  وال بد أن يكون عقل اإلنسان . بترول، بعد أن وضع العدو يده على جميع اآلبار   

إلخ، على صناعة محرومة كليا مـن الوقـود والمـواد األوليـة أن              " البربرية"، و "السابقة ألوانها "عن األثر السلبي للتشريكات     

ت رأسمالي أم لدولة عمالية، وسواء أكان مؤمما أم ال، فإن مداخنه ال تستطيع أن تدخن بـدون                  المصنع، سواء أكان ملكًا لتروس    

إن ما من مصنع للنـسيج يـدار حـسب طرائـق            .  وحتى من ألمانيا   –ونستطيع أن نأخذ درسا من النمسا       . فحم وبدون بترول  

يمكن أن ينتج   . ا بطرائق كاوتسكي اللهم إال  المحبرة      ولو للحظة أنه يمكن أن يدار شيء م        هذا إذا ارتضينا     –كاوتسكي الحكيمة   

وعالوة على ذلـك،    . والحال أننا قد حرمنا في آن واحد من قطن تركستان وقطن أميركا           . بالقطن الخام نسيجا قطنيا إذا لم يزود      

  .ولنكرر هذه الحقيقة، فقد كنا نفتقر إلى الوقود

لثورة البروليتارية في روسيا، لكن ال ينتج عن ذلك البتـة أن ظـاهرات              يقينًا لقد كان الحصار والحرب األهلية نتيجة ا       

 فرنسي وحمالت النهب التي قام بها دينيكين وكولتشاك، يمكن أن تنسب إلـى              –الخراب العديدة التي أدى إليها الحصار األنكلو        

  .عدم فعالية الطرائق االقتصادية السوفياتية

ة كانت، بمتطلباتها المادية والتكنيكية التي ال تشبع، أثقل بكثير علـى صـناعتنا              إن الحرب اإلمبريالية التي سبقت الثور     

فلقـد ازداد اسـتثمار سـكك       . ولقد تأثرت بذلك، بصورة خاصة، وسائط نقلنا      . الفتية منها على صناعة أقوى البلدان الرأسمالية      

ومما عجل بتسوية الحـساب     . بنسبة االهتراء نفسها  الحديد بشكل ملحوظ، مما أدى بالطبع إلى اهترائها، دون أن تجدد بالمقابل             

إن خسارة فحم الدونتز وبترول القفقاس في آن واحد تقريبا قد أرغمتنا على اللجوء إلى استعمال الحطب                 . المحتمة أزمة الوقود  

لقطـع، النـدي،    ولم يكن احتياطي الحطب قد أعد لهذا الغرض فكان ال بد من استعمال الحطب الحديث ا               . من أجل سكك الحديد   
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أننا نرى إذن أن األسباب الرئيسية لخراب المواصالت الروسية قـد           . وهذا ما كان له أثر سيئ على القاطرات المتعبة باألصل         

بصورة مباشرة أو غير مباشرة بثورة تشرين األول ال تمـس مطلقًـا             لكن األسباب المرتبطة    . ١٩١٧أثرت قبل تشرين الثاني     

  . ي، وإن كان ينبغي أن نذكرها بين النتائج السياسية للثورةطرائق االقتصاد السوفيات

وإذا كانت الصناعة العالمية تميـل أكثـر        . وبديهي أن أثر الهزات السياسية لم يتجل فقط في أزمة المواصالت والوقود           

. صة في الصناعة الوطنية   فأكثر، في العقود األخيرة إلى أن تشكل جهازا عضويا واحدا، فإن هذا الميل كان ملحوظًا بصورة خا                

إن الدمار الصناعي في بولونيا ومناطق البلطيق وبترسـبورغ،         . إال أن الحرب والثورة مزقتا وقطعتا أوصال الصناعة الروسية        

  .قد بدأ في عهد القيصرية، واستمر في عهد كيرنسكي ممتدا بال انقطاع إلى أقاليم جديدة

فأثنـاء الحـرب    . باإلضافة إلى دمار الصناعة، على دمار المواصالت أيضا       ولقد عملت عمليات اإلجالء الال متناهية،       

وكان الطرفان، كلما هجرا مؤقتًا أحـد       . األهلية حيث كانت تتبدل الجبهات، اتخذت عمليات اإلجالء طابعا محموما وأشد تدميرا           

فكانت أثمـن اآلالت وأدق قطـع       : م المصانع المراكز الصناعية، يتخذان كل التدابير المعقولة حتى يستحيل على الخصم استخدا          

ثان يجهز في غالب األحيان على تدمير الكثير        وكان اإلجالء يتبعه إجالء     . الغيار تنقل ويؤخذ معها خير التكنيكيين وخير العمال       

 فـي أوكرانيـا      وبخاصة –وهكذا انتقلت عدة أقاليم صناعية هي من خير األقاليم          . من اآلالت المنقولة والكثير من سكك الحديد      

  . من يد إلى يد مرارا وتكرارا–ومنطقة األورال 

ولنضف إلى هذا أنه في الوقت الذي كان فيه تدمير اآلالت الصناعية يأخذ نسبا ال مثيل لها، توقف تماما استيراد اآلالت            

  .من البالد األجنبية، هذا االستيراد الذي لعب في الماضي دورا حاسما في صناعتنا

 هي وحدها التي عانت مـن نتـائج الحـرب           – المباني واآلالت والسكك والوقود      –كن عناصر الصناعة المادية     ولم ت 

لقد صنعت  . والثورة الرهيبة هذه بل عانت من ذلك أيضا القوة الحية، خالقة الصناعة، البروليتاريا، بالقدر نفسه إن لم نقل أكثر                  

والحـال أن العمـال     . ظام السوفييتات، وخاضت نضاالً متواصالً ضد البـيض       البروليتاريا ثورة تشرين األول، وبنت وحمت ن      

لقد انتزعت الحرب األهلية طوال حقبة طويلة عشرات اآلالف من العمال مـن             . المختصين هم بصورة عامة أكثر العمال تقدما      

ية تقـع علـى كاهـل الطليعـة         إن أثقل أعباء الثـورة االشـتراك      . وقد فقدنا اآلالف منهم بصورة ال تعوض      . العمل الصناعي 

  .البروليتارية، وبالتالي على الصناعة

وكانت خير قواها وأهـم     . لقد تركز كل اهتامام حكومة السوفييتات، طوال عامين ونصف عام، على المقاومة بالسالح            

  .مواردها ترسل إلى الجبهة

 جعلوا من أنفـسهم رسـل االنـسجام         وأن جميع الفالسفة الذين   . إن الصراع الطبقي يسيء بصورة عامة إلى الصناعة       

. إن العمال، أثناء اإلضرابات االقتصادية العادية، يستهلكون دون أن ينتجوا         . االجتماعي قد أخذوا عليه هذا المأخذ منذ زمن بعيد        

بتـة  لكن من البديهي أننا ال نستطيع ال      .  يوجه ضربات أرهب   – الصراع بالسالح    –وأن الصراع ا لطبقي في أكثر أشكاله حدة         

  .أن نعتبر الحرب األهلية طريقة اقتصادية اشتراكية

ال . إن األسباب التي عددناها هي أكثر من كافية لتفسير الوضع االقتصادي غير الثابت والمؤقت لروسـيا الـسوفييتات                 

سم كبير منها فـي     وقود، ال معادن ال قطن، والمواصالت مهدمة، واآلالت معطوبة، واليد العاملة مشتتة في البالد بعد أن فني ق                 
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طوبائية البالشفة االقتصادية عن سبب إضافي لتدهور صناعتنا؟ على العكس فكل سبب مـن              فهل نبحث بعد هذا في      . الجبهات

كيف أمكن، في مثل هذه الشروط، الحفاظ على بعـض النـشاط فـي        : األسباب المشار إليها يكفي لإليحاء بطرح السؤال التالي       

  المصانع والمعامل؟

. أن مثل هذا النشاط موجود، وبخاصة في الصناعة العسكرية التي تعيش اليوم على حساب كل صناعة أخـرى                 والحال  

إن الصناعة العـسكرية،  . كما أعادت خلق جيشها، من األنقاض التي تركت لها    ولقد كان على سلطة السوفييتات أن تعيد خلقها،         

فـالجيش األحمـر موفـور اللبـاس        : قد أدت وما تزال تؤدي مهمتها     التي أعيد بناؤها في مثل هذه الشروط البالغة الصعوبة،          

  .ولديه البنادق، والرصاص، والقنابل، والطائرات، وكل ما هو ضروري له. واألحذية والسالح

وما أن لمحنا بارق السالم، بمثل خاطف البرق، بعد سحق كولتشاك ويودينيتش ودينيكين، حتى طرحنا مـسائل تنظـيم                

ولقد كفت ثالثة أو أربعة شهور من النشاط الكثيف في هذا المجال، لتقطع الطريق على كل شك في أن                   . عهاالصناعة بكل اتسا  

سلطة السوفييتات، بفضل صلتها الوثيقة بالجماهير الشعبية، وبفضل مرونة جهاز دولتها ومبادهتها الثورية، تتمتع من أجل بعث                 

  .تملكها أي دولة أخرىالنهضة االقتصادية بموارد وطرائق ال تملكها ولن 

فالنظرية االشتراكية ال تملـك     . صحيح أن مسائل جديدة قد انطرحت أمامنا، وأنه كان علينا أن نواجه صعوبات جديدة             

أن نجد الحلول، وإنمـا عـن طريـق         وإنما عن طريق التجربة يجب      . وال تستطيع أن تملك أجوبة جاهزة على كل هذه األسئلة         

إن الكاوتسكية متخلفة عصرا كامالً عن المـشكالت الـضخمة التـي حلتهـا سـلطة                . الحيتهاالتجربة يجب أن نتحقق من ص     

السوفييتات أنها تسير، في أهاب المنشفيكية، في خط متردد، معارضة تدابير بنائنا االقتصادي باآلراء المسبقة وليـدة الريبيـة                   

  . البورجوازية الصغيرة، الفكرية، والبيروقراطية

على ماهية هذه المسائل التي لها عالقة بتنظيم العمل، كما تنطرح علينا اليوم، فإن مؤلف هذا الكتاب                 وكي يطلع القارئ    

ومن أجـل المزيـد مـن       . يعتقد أنه يحسن العمل إذا نسخ ههنا التقرير الذي قدمه إلى المؤتمر الروسي الموحد الثالث للنقابات               

دة مأخوذة من التقارير التي قدمها المؤلف إلى المؤتمر الروسي الموحـد            الوضوح، فإن القارئ سيجد التقرير مكمالً بمقاطع عدي       

  .لسوفييتات االقتصاد الشعبي وإلى المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي الروسي
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  تقرير عن تنظيم العملتقرير عن تنظيم العمل
 هنـاك   وما تـزال  . والموقف ما يزال غامضا في الجبهة الغربية      . إن الحرب األهلية تقارب على االنتهاء     ! أيها الرفاق 

 ونحن ال نفعـل شـيًئا بغـرض         –لكن إذا ما حدث هذا      .. إمكانية ألن توجه البورجوازية البولونية تحديا إلى مصيرها الخاص        

إن ضـغط   .  فإن الحرب لن تتطلب منا ذلك التوتر المفترس لقوانا الذي تطلبه القتال في أربع جبهات فـي آن واحـد                    –حدوثه  

وإن التاريخ يعيدنا مباشرة إلى مهمتنا      . ت والمهام االقتصادية تجذب اهتمامنا أكثر فأكثر      وأن الضرورا . الحرب الرهيب يتراخى  

تنظيم المجتمع الجديد، باعتبار أن كل مجتمـع        يعني  والحق أن تنظيم العمل     . تنظيم العمل على أسس اجتماعية جديدة     : األساسية

م العمل لصالح األقلية التي تتمتع بجهاز القمع الحكومي ضـد           وإذا كان كل مجتمع قديم يقوم على تنظي       . يقوم على تنظيم العمل   

إال أن هذا ال يـستبعد      . غالبية الشغيلة الساحقة، فإننا نقوم في التاريخ العالمي بأول محاولة لتنظيم العمل لصالح الغالبية الكادحة              

ى على المسرح التاريخي فحسب، بل سيلعب إن عنصر اإلكراه والقمع ال يبق     . عنصر اإلكراه بكل أشكاله، من ألطفها إلى أقساها       

  .على العكس دورا بالغ األهمية خالل حقبة ال بأس بها من الزمن

بل تلد نتيجة الـضغط     . إن المثابرة ليست فطرية فيه    . إن اإلنسان سيحاول دوما، حسب القاعدة العامة، أن يتجنب العمل         

التقدم البشري يقـوم    والواقع أن   . إلنسان حيوان كسول بما فيه الكفاية     إن ا : ويمكن القول . االقتصادي وتربية الوسط االجتماعي   

ولو لم يسع اإلنسان إلى توفير قواه، ولو لم يبذل ما بوسعه ليحصل علـى  أقـصى حـد مـن                      . إلى حد كبير على هذه الصفة     

 هنا، من هذه الزاوية، فإن كـسل  ومن. المنتجات بأدنى حد من الجهد، لما كان هناك تطور في التكنيك أو في الثقافة االجتماعية          

إال ". مكسال سعيد وعبقري  "إن أنطونيو ألبريوال الهرم، الماركسي اإليطالي، قد صور إنسان المستقبل بأنه            . اإلنسان قوة تقدمية  

فنحن في  . د ال بالتأكي. أنه ال حاجة البتة إلى االستنتاج من هذا بأن على الحزب والنقابات أن تجعل من هذه الصفة واجبا أخالقيا                  

في أطر محددة، حتى يمكن     " الكسل"إن مهمة التنظيم االجتماعي تكمن على وجه الدقة في سجن           . روسيا ال نشكو إال من كثرتها     

  .ضبطه، وحث اإلنسان بمساعدة الوسائل والتدابير التي تخيلها بنفسه
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  إلزامية العملإلزامية العمل
 أم ضعيفة التخصص، أم نصف مختـصة، أم بدائيـة، إلـى             إن مفتاح االقتصاد هو اليد العاملة، سواء أكانت مختصة،        

وأن إيجاد الوسائل إلحصائها بدقة، وتجنيدها، وتوزيعها، واستخدامها بصورة منتجة، يعني عمليا حـل مـشكلة بنائنـا                  . آخره

عمل على أسس   وصعوبتها تتعقد من واقع أنه يتوجب علينا أن نعيد تنظيم ال          . أنها مهمة عصر كامل، مهمة عظيمة     . االقتصادي

  . اشتراكية في شروط من الفقر والفاقة المريعة لم يشهد أحد قط مثيلها

وسككنا الحديدية، وكلما تضاءل حظنا في أن نتلقى من الخـارج فـي            . وكلما اهترأت آالتنا، وكلما تخربت وسائط نقلنا      

أننا نملك، على ما يبدو، يدا عاملـة كبيـرة   . ةمهما تكن ضئيلة، ازدادت أهمية مسألة اليد العاملمدى قريب كمية ما من اآلالت  

لكن ما الطريق المؤدية إليها؟ كيف نقودها إلى البناء؟ كيف ننظمها صناعيا؟ لقد سبق أن اصطدمنا، أثنـاء عمليـات                    . األهمية

 هـذه الـصعوبات     أننا ال نملك أي إمكانية للتغلب علـى       . إزاحة الثلوج التي سدت هذا الشتاء سككنا الحديدية، بصعوبات كبيرة         

وإن حاجاتنا من الوقود ال يمكن أن تشبع، ولو جزئيا          . بشراء اليد العاملة، نتيجة لتدهور قيمة النقد وعدم وجود بضائع مصنوعة          

لقد . بدون استخدام كثيف، لم تشهد البالد مثله قط، للقوة العاملة من أجل قطع الحطب واستخراج التراب النفطي والفحم الحجري                

وال بد من عشرات ومئات اآلالف من الشغيلة إلعادة كل شيء إلى          . رب األهلية السكك الحديدية والجسور والمحطات     دمرت الح 

من منازل للشغيلة، ولو كانت أكواخًا مؤقتة، من أجل إنتاج واسع المدى لحطب التدفئة والتراب النفطي                وال بد   . وضعه الطبيعي 

كما أن كمية كبيـرة مـن اليـد         . ن جديد، ضرورة يد عاملة هامة ألعمال البناء       ومن هنا كانت، م   . ومن أجل األعمال األخرى   

  .العاملة ضرورية لتنظيم األسطول وهكذا ودواليك

إن نقـص   . لقد كانت الصناعة الرأسمالية تتمون إلى حد كبير باليد العاملة المساعدة من بين عناصر الريف المهـاجرة                

وكانـت  .  بقسوة، كان يقذف باستمرار إلى السوق بكمية احتياطية من اليد العاملـة            األراضي القابلة للزراعة الذي كان يضغط     

وفي الساعة الراهنة لم يعـد لهـذا الوضـع          . الدولة ترغمها على بيع نفسها بزيادة الضرائب وكانت السوق تقدم بضائع للفالح           

ثم أن  . ة، فإنه بحاجة إلى المزيد من القوة العاملة       إن لدى الفالح اآلن أراضي أكثر، لكن لما كان يفتقر إلى أدوات الحراث            . وجود

  .الصناعة قد أصبحت عاجزة تقريبا عن أن تقدم أي شيء للريف، ولم تعد السوق تمارس أي جذب لليد العاملة

يتوجـب عليـه أن يعطـي       وليس العامل هو الوحيد الذي      . إال أننا بحاجة إلى هذه اليد العاملة أكثر من أي وقت مضى           

والطريقة . لسوفياتية قوته حتى ال تسحق روسيا الكادحة ومعها الشغيلة أنفسهم، بل نحن بحاجة أيضا إلى قوة الفالحين                السلطة ا 

  .الوحيدة للحصول على اليد العاملة الالزمة للمهام االقتصادية الراهنة هي تطبيق إلزامية العمل

ولما كان علـى    ". من ال يعمل ال يأكل    : "سبة إلى الشيوعيين  إن مبدأ إلزامية العمل بالذات هو مبدأ غير قابل للنقاش بالن          

لكنها لم تكن حتى    . إلزامية العمل لقد نص دستورنا وقانون العمل على       . الجميع أن يأكلوا، فالجميع مرغمون بالتالي على العمل       

ية العمل لم تنطرح علينا بكل حدتها       وأن ضرورة إلزام  . ولم يأخذ تطبيقه إال طابعا عرضيا وجزئيا ومؤقتًا       . اآلن إال مجرد مبدأ   

إن الحل النظامي الوحيـد، مبـدئيا وعمليـا، للمـصاعب           . إال اليوم ونحن نواجه المسائل التي يطرحها واجب النهوض بالبالد         

مهم تنظيما   وعلى تنظي  – منبعا ال ينفد تقريبا      –االقتصادية يقوم على اعتبار جميع سكان البالد مستودعا ضروريا للقوة العاملة            

  .متينًا بواسطة اإلحصاء والتجنيد واالستخدام
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  فكيف نجند عمليا اليد العاملة على أساس إلزامية العمل؟

حتى اليوم، كانت وزارة الحربية هي الوحيدة التي تملك تجربة في مجال اإلحصاء والتجنيد والتدريب وتوزيع الجماهير                 

ولم يقدر لنا أن نتلقى مثل هـذا اإلرث         .  وأساليبها الفنية من الماضي إلى حد بعيد       ولقد ورثت وزارة الحربية طرائقها    . الواسعة

في المجال االقتصادي ألنه كان يسيطر عليه مبدأ الملكية الخاصة وألن اليد العاملة كانت تتدفق إلى مختلف المشاريع من سوق                    

آلونة األولى، أن نستخدم على نطـاق واسـع جهـاز           لقد كان من الطبيعي إذن يوم كنا مرغمين، وبخاصة في ا          . العمل مباشرة 

  . وزارة الحربية لتعبئة القوى العاملة

وتعمل اليوم لهـذا الغـرض لجـان        . لقد أنشأنا في المركز واألقاليم أجهزة خاصة لوضع إلزامية العمل موضع التنفيذ           

زة المركزية والمحلية التابعة لـوزارة      وهي تعتمد بصورة رئيسية على األجه     . خاصة في الحكومات والمحافظات والكونتونات    

، "قوميسارية الطرق والمواصالت  "، و "قوميسارية الزراعة "، و "المجلس األعلى لالقتصاد الشعبي   : "ومراكزنا االقتصادية . الحربية

هـذه الطلبـات،    كـل   " اللجنة المركزية إللزامية العمل   "وتتلقى  . ، تحدد بنفسها ما يلزمها من اليد العاملة       "قوميسارية التموين "و

وتنسقها، وتالئم بينها وبين مصادر اليد العاملة المحلية، وتصدر التعليمات المناسبة ألجهزتها المحلية، وتحقق بواسطتها تعبئـة                 

أما على نطاق األقاليم والحكومات والمحافظات، فإن األجهزة المحلية تنفذ بصورة مستقلة ذاتيا هذا العمل بهدف                . القوى العاملة 

  . الحاجات االقتصادية المحليةتلبية

لكن الطريق التي   . وال بد له ليكتمل من عمل الشيء الكثير       . إن هذا التنظيم كله لم ترسم معالمه إال بصورة عامة للغاية          

  .نسير فيها هي بدون أدنى ريب الطريق الصالحة

تنظيم يقتضي بدوره التطبيـق النظـامي   إذا كان تنظيم المجتمع الجديد تعتمد كأساس على تنظيم جديد للعمل، فإن هذا ال     

إن هذه المهمة تشمل أسس االقتصاد العام وأسس        . إن التدابير اإلدارية والتنظيمية غير كافية إلنجاز هذه المهمة        . إللزامية العمل 

فترض، من جهة   وإن وضع إلزامية العمل موضع التنفيذ ي      . إنها تصطدم باآلراء المسبقة وبالعادات البسيكولوجية     . الوجود بالذات 

  .أولى، عمالً تربويا جبارا، ويفترض من الجهة الثانية أكبر الحذر في الطريقة العملية لتطبيقها

وال بد عند تعبئة القوة العاملة من أن نأخذ بعـين االعتبـار   . إن استخدام اليد العاملة يجب أن يتم بأكبر قدر من التوفير    

وينبغي أن نأخذ بعين االعتبار إلـى       . ت الصناعة الزراعية لدى السكان القرويين     شروط الوجود االقتصادي لكل منطقة، وحاجا     

وينبغي أن يتم توزيع اليد العاملـة المعبـأة علـى           . أقصى حد ممكن الموارد الموجودة مسبقًا والعناصر المهاجرة المحلية، إلخ         

تناسب عدد الشغيلة المعبئين مع أهمية المهمة       وينبغي أن ي  . مسافات صغيرة، أي أن تؤخذ من أقرب القطاعات إلى جبهة العمل          

وينبغي أن يزود الشغيلة المجندون في الوقت المناسب بالمؤن وأدوات العمل وينبغي أن يكـون فـوق رؤوسـهم                   . االقتصادية

أنها ال تبذر   معلمون مجربون يتمتعون بروح المبادهة وينبغي أن يقتنع الشغيلة فعليا بأن يدهم العاملة تستخدم بتبصر واقتصاد و                

ويتوجب علينا، أينما أمكننا، أن نستبدل التعبئة المباشرة بالمهمة، أي أن نفرض على كانتون معين االلتزام بأن يقدم، فـي                    . عبثًا

ومن الضروري فـي    . مدة معينة، كذا مترا مكعبا من الخشب، أو أن ينقل إلى هذه المحطة أو تلك كذا قنطارا من الفلزات، إلخ                   

ال أن نستفيد من الخبرة المكتسبة، وأن نعطي النظام االقتصادي أكبر قدر من المرونة، وأن نبرهن على مزيـد مـن                     هذا المج 

وبكلمة واحدة، علينا أن نحسن ونعدل إلى حد الكمال الطرائق والمناهج واألجهزة            . االهتمام بالمصالح المحلية والعادات المحلية    

بد أيضا من أن نقتنع مرة واحدة ونهائيا بفكرة أن مبدأ إلزامية العمل بالـذات قـد حـل                   لكن ال   . المخصصة لتعبئة اليد العاملة   

  . بصورة جذرية ودونما رجعة محل مبدأ التطوع االختياري، تماما كما أن تشريك وسائل اإلنتاج قد حل محل الملكية الرأسمالية
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  تطبيق النظام العسكري على العمل تطبيق النظام العسكري على العمل 
وأن هـذا التعبيـر     . يلة بدون تطبيق مناهج النظام العسكري على العمل في حدود معينة          إن إلزامية العمل ستكون مستح    

  . يقودنا دفعة واحدة إلى ميدان تتطير منه المعارضة وتقيم حوله الضجة أكثر من أي ميدان آخر

أن نكـون فكـرة     وكي نفهم ما نعنيه بتطبيق النظام العسكري على العمل في الدولة العمالية، وما هي مناهجه، فال بد                  

واضحة عن الطريقة التي يتم بها تطبيق النظام العسكري على الجيش نفسه، هذا الجيش الذي كان بعيدا في البداية، كما يـذكر                      

إن عدد الجنود الذين عبأناهم في العامين الماضيين لـم يبلـغ تمامـا عـدد                . المكتسبة" العسكرية"الجميع، عن التمتع بالصفات     

لنقابات في روسيا لكن المنتسبين إلى النقابات هم من العمال، وهؤالء ال يدخلون إلى الجيش األحمـر إال بنـسبة    المنتسبين إلى ا  

إال أننا نعرف عن حق أن المنظم والباني الحقيقي للجيش األحمـر إنمـا هـو                . ، أما الباقي فمؤلف من جماهير الفالحين      %١٥

فحين كان الموقف في الجبهات يصبح صعبا، وحين ال تبـرهن           . أو من الحزب  العامل المتقدم، المتخرج من المنظمات النقابية       

الجماهير الفالحية المجندة حديثًا على ما فيه الكفاية من الحزم، كنا نتوجه من جهة أولى إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي،                    

العمال المتقدمون ليذهبون لتنظيم الجيش األحمر      وإنما من هذين المصدرين كان يخرج       . ومن الجهة الثانية إلى سوفييت النقابات     

  .على صورتهم، وليقفوا ويدربوا ويجندوا الجماهير الفالحية

وإنه لمن الضرورة بمكان أن نذكر بدقة بهذه الواقعة ألنها تسلط الضوء على فكرة التنظيم العسكري بالذات كما هـي                    

 التنظيم العسكري للعمل كشعار أكثر من مرة، ولقـد طبـق فـي فـروع                لقد نودي بمبدأ  . مفهومة في الدولة العمالية والفالحية    

لكن تنظيمنـا العـسكري     . اقتصادية متعددة في عدد من البلدان البورجوازية، سواء أفي الغرب أم في روسيا في ظل القيصرية               

تاريا الواعيـة والمنظمـة، بهـدف       للعمل يتميز عن التنظيم العسكري في تلك البلدان بأهدافه ومناهجه، تماما كما تتميز البرولي             

  .تحررها، عن البورجوازية الواعية والمنظمة بهدف االستغالل

ومن هذا الخلط الال واعي أو المغرض، بين األشكال التاريخية للتنظيم العسكري البروليتاري واالشـتراكي والتنظـيم                 

االحتجاجات وصرخات االستنكار التي تثيرهـا هـذه        العسكري البورجوازي، ينبع القسم األكبر من اآلراء المسبقة واألخطاء و         

وإنما على هذا التفسير لألشياء يقوم موقف المنشفيك، الكاوتسكيين الروس، كما يتضح في قرارهم المبدئي المقدم إلـى                  . المسألة

  .مؤتمر النقابات الحالي

إنهـم  . هم يستنكرون أيضا إلزامية العمل    و. إن المنشفيك ال يفعلون شيًئا إال استنكار تطبيق النظام العسكري على العمل           

أمـا عـن تطبيـق      . إنهم يشيعون إن إلزامية العمل ستؤدي إلى انخفاض اإلنتاجية        ". إكراهية"يرفضون هذه الطرائق باعتبارها     

  .النظام العسكري على العمل فلن يكون له من نتيجة إال تبذير اليد العاملة هباء

إن هذا التأكيد   . ، هذا هو التعبير الدقيق الوارد في قرار المنشفيك        "ال منخفض اإلنتاجية  إن العمل اإللزامي لم يكن دوما إ      "

ذلك أن المسألة، كما نرى، ليست هي أن نعرف ما إذا كان من المعقول أو الال معقول أن نعلـن    . يقودنا إلى لب المشكلة بالذات    

ة أن نعلن أن هذا المصنع أو ذاك هو في حالة حرب، وما             أن هذا المصنع أو ذاك هو في حالة حرب، وما إذا كان من المصلح             

إذا كان من المصلحة أن نعطي المحكمة الثورية العسكرية حتى معاقبة العمال المرتشين الذين يسرقون المواد األولية واألدوات                  

إنهم يحاولون، بتأكيدهم إن    . كثيركال، إن المنشفيك يطرحون المسألة بصورة أعمق ب       . الثمينة جدا بالنسبة إلينا، أو الذين يخربون      
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ذلـك أنـه ال مجـال    . العمل اإللزامي هو دوما منخفض اإلنتاج، أن يزعزعوا كل بنائنا االقتصادي في مرحلة االنتقال الراهنة   

 الثوريـة وإلـى طرائـق التنظـيم         ديكتاتوريـة لالنتقال من الفوضى البورجوازية إلى االقتصاد االشتراكي دون اللجوء إلى ال          

  .قتصادي القائمة على اإلكراهاال

إن النقطة األولى من قرار المنشفيك تقول أننا نعيش في عصر االنتقال من أشكال اإلنتاج الرأسمالي إلى أشكال اإلنتاج                   

وهذا مـا   (فما معنى هذا؟ وقبل كل شيء، من أني أتت هذه الحكم، ومنذ متى اعترف بها كاوتسكيونا؟ لقد اتهمونا                   . االشتراكي

أنه ال مجال في عصرنا لالنتقال إلى االشتراكية، وأن ثورتنا ليست إال ثورة بورجوازيـة، وأننـا، نحـن                   ) ساس مذهبهم كان أ 

الشيوعيين، ال نفعل شيًئا سوى تدمير النظام االقتصادي الرأسمالي، وأننا ال نتقدم باألمة خطوة إلى األمام، بل على العكس نسير                    

قاط كان يكمن الخالف األساسي، واالختالف العميق، والتنافر الذي تنبع منه كل االختالفـات              إنما حول هذه الن   . بها إلى الخلف  

لكن المنشفيك يلفتون انتباهنا اآلن بصورة عابرة، في مقدمات قرارهم، وكأن القضية بديهية ال تحتاج إلى دليل، إلـى                   . األخرى

ذا اعتراف غير متوقع على اإلطالق أشبه ما يكون باستسالم فكري           وه. أننا نمر بمرحلة االنتقال من الرأسمالية إلى االشتراكية       

إنهـم سـجناء    . ثم أنه مصاغ بسهولة وخفة ال تفرضان أي التزام ثوري على المنشفيك، كما يدل على ذلك القرار كلـه                  . كامل

مون بحنق على هـذه الطرائـق       إن المنشفيك، بعد أن اعترفوا بأننا نسير نحو االشتراكية، يتهج         . العقيدة البورجوازية بشكل عام   

  .التي يستحيل بدونها، في الشروط الصعبة الخطيرة الراهنة، االنتقال إلى االشتراكية

ماذا تقصدون ههنـا بالعمـل اإللزامـي؟        : ونحن نسألهم ! إن العمل اإللزامي منخفض اإلنتاجية دوما     : أنهم يقولون لنا  

فماذا ينبغي في هذه الحال أن نفهم مـن العمـل الحـر؟ إن              . ي الظاهر وبتعبير آخر، أنه نقيض أي عمل؟ نقيض العمل الحر ف         

واضعي عقيدة البورجوازية التقدميين هم الذين صاغوا هذه الفكرة في نضالهم ضد إكراه العمل، أي ضد عبوديـة الفالحـين،                    

وهكذا . في سوق العمل  " بحرية"وكانوا يفهمون العمل الحر على أنه العمل الذي يمكن شراؤه           . وضد عمل الصناع المقنن المقعد    

. ونحن ال نعرف في التاريخ غير هذا الشكل للعمل الحر     . فإن الحرية ترتد إلى وهم حقوقي حول أساس الشراء للعاملين باألجرة          

وليشرح لنا بعض ممثلي المنشفيك الحاضرون في هذا المؤتمر ما يقصدونه بالعمل الحر، غيـر اإلكراهـي، إن لـم يكونـوا                      

  البيع الحر لليد العاملة؟يقصدون به 

أما اليوم فيسود العالم كله العمل المأجور       . لقد عرف التاريخ العبودية والرق وعمل الحرف المقنن في القرون الوسطى          

أما نحـن فنعـارض،     . السوفياتية" العبودية"الذي يعارض به الكويتيون الصفر في جميع البلدان، على اعتبار أنه حرية أسمى،              

العبودية الرأسمالية بالعمل االجتماعي النظامي المستند إلى خطة اقتصادية، واإللزامي للجميع، واإللزامي بالتـالي              على العكس،   

إن عنصر اإلكراه المادي، الفيزيـائي، يمكـن أن         . وبدونه يستحيل حتى التفكير باالنتقال إلى االشتراكية      . لكل عامل في البالد   

علق بالكثير من الشروط وبدرجة غنى البالد أو فقرها، وبإرث الماضي، وبمستوى الثقافـة،              فهذا أمر يت  : يكون كبيرا أو صغيرا   

وبحالة المواصالت ونظام اإلدارة، إلخ، إلخ، لكن اإللزام وبالتالي اإلكراه هو الشرط الضروري لضبط الفوضى البورجوازيـة،                

  .ب خطة موحدةولتشريك وسائل اإلنتاج والعمل، وإلعادة بناء النظام االقتصادي حس

هل يستطيع رأسمالي من الرأسماليين أن يشتري       . إن الحرية تعني في النهاية، في نظر الليبرالي، البيع الحر لليد العاملة           

وهذا المقياس خاطئ ال بالنسبة     . بسعر مقبول القوة العاملة أم ال؟ هذه هي الوسيلة الوحيدة في نظر الليبرالي لقياس حرية العمل               

  . فحسب، بل بالنسبة إلى الماضي أيضاإلى المستقبل
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إنه لمن غير المعقول أن نتصور أن العمل في أيام الرق كان يتم كله تحت تهديد اإلكراه المادي، وأن المراقـب يقـف                       

إن األشكال االقتصادية في القرون الوسطى كانت تنبع من بعض الشروط االقتـصادية،             . خلف الفالح المسكين والسوط في يده     

وحين اتخذ تجاهها،   . تقاليد كان الفالح يتالءم معها، ويراها في بعض العهود عادلة أو يعترف على األقل بطابعها الدائم               وتحيي  

  .تحت تأثير تغير الشروط المادية، موقفًا معاديا، حطمته الحكومة بالقوة المادية، مثبتة بذلك الطابع اإلكراهي لتنظيم العمل

لي باالقتصاد االشتراكي لن يكون إال كلمة جوفاء بدون أشكال اإلكراه الحكومي التي هـي               إن استبدال االقتصاد الرأسما   

فلم نتكلم عن التنظيم العسكري للعمل؟ بديهي أن هذا من قبيل التشابه، لكنـه تـشابه                . أساس تنظيم العمل على أساس عسكري     

 أن له الحق في أن يلحق به المواطنين إلحاقًـا تامـا،   إن ما من تنظيم اجتماعي آخر، باستثناء الجيش، قد تصور       . عميق الداللة 

علـى وجـه    (إن الجيش وحـده     .  البروليتارية ديكتاتوريةوفي أن يسيطر عليهم سيطرة كاملة بإرادته، كما تفعل ذلك حكومة ال           

 يتطلب من كل فرد     قد اكتسب الحق بأن   ) التحديد ألنه حسم بطريقته الخاصة مسائل حياة وموت األمم والدول والطبقات الحاكمة           

ولقد توصل إلى ذلك ألن مهام التنظيم العسكري، بوجه خاص، كانت تتفق            . خضوعا تاما للمهام واألهداف والتعليمات واألوامر     

  .أكثر من غيرها مع ضرورات التطور االجتماعي

 منظماتنا االقتصادية مع    إن. إن مسألة حياة أو موت روسيا السوفياتية مطروحة، في الساعة الراهنة، على صعيد العمل             

منظماتنا المهنية والصناعية لها الحق في أن تتطلب من أعضائها كل نكران الذات وكل االنضباط وكل الدقة في مواعيد العمل،                    

  .أي كل ما كان الجيش وحده يتطلبه حتى اليوم

تمل أيضا على عناصر قويـة   فحسب، بل يش  " حر"وموقف الرأسمالي من العامل، من الجهة األخرى، ال يقوم على عقد            

  .من التنظيم الحكومي واإلكراه المادي

لكننا هدمنا نهائيا، بإلغائنا الملكية     . إن منافسة الرأسمالي للرأسمالي قد أضفت على وهم حرية العمل ظاهرا من الواقعية            

وأن االنتقـال إلـى االشـتراكية،       . دودالخاصة لوسائل اإلنتاج، هذه المنافسة التي قلصتها النقابات والتروستات إلى أقصى الح           

المعترف به لفظيا من المنشفيك، يعني االنتقال من التوزيع الفوضوي لليد العاملة، ومن قانون الشراء والبيع، ومـن تحـوالت                    

  .أسعار السوق واألجور، إلى توزيع عقالني للشغيلة بواسطة أجهزة المحافظة واإلقليم والبالد كلها

وهذا هو كل أساس إلزامية العمل      . لتوزيع يفترض تبعية العمال الموزعين لحظة الحكومة االقتصادية       إن هذا النوع من ا    

  .التي تدخل بصورة محتمة، وباعتبارها عنصرا جوهريا، في برنامج التنظيم االشتراكي للعمل

اإللزامية بالمقابـل مـستحيلة دون      وإذا كان يستحيل تنظيم االقتصاد العام تنظيما منهجيا بدون إلزامية العمل، فإن هذه              

  .إلغاء وهم حرية العمل، وبدون استبدال هذا الوهم بمبدأ اإللزام الذي يكمله واقع اإلكراه

أما أن العمل الحر أكثر إنتاجية من العمل اإللزامي، فهذه حقيقة ال يماري فيها بصدد االنتقال من المجتمع اإلقطـاعي                    

بد أن يكون اإلنسان ليبراليا، أو كاوتسكيا في عصرنا، حتى يخلد هذه الحقيقة ويفرضها على               لكن ال   . إلى المجتمع البورجوازي  

وإذا كان صحيحا، كما يقـول قـرار المنـشفيك، إن العمـل             . عصرنا االنتقالي من النظام البورجوازي إلى النظام االشتراكي       

ذلك أنه ال يمكـن أن  . صادي يكون بالتالي مقدرا عليه االنهياراإللزامي هو دوما وفي كل الظروف أقل إنتاجية، فإن بناءنا االقت        

توجد لدينا وسيلة أخرى لالنتقال إلى االشتراكية غير القيادة الحازمة للقوى والموارد االقتصادية في الـبالد، وغيـر التوزيـع                    
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الحق في أن ترسل كل شغيل إلى المكـان         إن الدولة العمالية تعتبر أن لها       . المركزي للقوة العاملة حسب الخطة الحكومية العامة      

وأن من اشتراكي جاد سيفكر بأن ينكر على الحكومة العمالية حقها في وضع يدها على الشغيل الذي قد                  . الذي بحاجة إلى عمله   

ه بطريـق  ، وهذا هو لب المسألة، هو أشب"االشتراكية"لكن الطريق المنشفيكي لالنتقال إلى  . يرفض تنفيذ المهمة التي أوكلت إليه     

  . ثورية، وبدون تنظيم عسكري للعملديكتاتوريةالمجرة، بدون احتكار للقمح، وبدون إلغاء لألسواق، وبدون 

فالنقابات، بدون إلزامية العمل وبدون الحق في إصدار األوامر، وطلب تنفيذها، تفقد مقوماتها، ذلك أنها ضرورية للدولة              

 – فهذه مهمة مجموع التنظيم االجتماعي الحكومي        –ل من أجل شروط أفضل للعمل       االشتراكية التي في طريق البناء، ال لتناض      

بل من أجل تنظيم الطبقة العاملة بهدف اإلنتاج، ومن أجل ضبطها وتوزيعها وتثقيفها وتعيين بعض الفئات وبعض العمال فـي                    

ق تام مع الـسلطة، فـي إطـارات الخطـة     مراكزهم لمدة معينة من الزمن، وبكلمة واحدة من أجل تنظيم الشغيلة بحزم، وباتفا     

العمل، في مثل هذه الشروط، يعني الدفاع عن البحث الال مجدي، الال مفيـد، غيـر                " حرية"إن الدفاع عن    . االقتصادية الموحدة 

المؤكد، عن الشروط األفضل، وعن االنتقال الفوضوي غير المنظم من مصنع إلى آخر، في بلد جائع، وسط الفوضى المخيفـة                    

وماذا يمكن أن تكون نتيجة هذه المحاولة الال معقولة للجمع بين حرية العمـل البورجوازيـة وبـين                  . المواصالت والتموين في  

  التشريك البروليتاري لوسائل اإلنتاج، غير تفكك الطبقة العاملة والفوضى االقتصادية الكاملة؟

الذي ذكرته، ليس هو من اختراع بعض األشـخاص         ليس التنظيم العسكري للعمل إذن، أيها الرفاق، بالمعنى األساسي          

السياسيين أو وزارة حربيتنا، بل أنه يبدو كطريقة حتمية في تنظيم اليد العاملة وضبطها في عصر االنتقال من الرأسمالية إلـى                     

املـة، وإلحاقهـا    التوزيع اإللزامي لليـد الع    (االشتراكية، وإذا كان صحيحا، كما جاء في قرار المنشفيك، إن كل هذه األشكال              

تـؤدي إلـى انخفـاض      ) المؤقت أو الدائم ببعض الفروع أو المشاريع، وتنظيمها المتجاوب مع الخطة االقتصادية الحكوميـة             

إن كل تنظـيم    . ذلك ألنه يستحيل بناء االشتراكية على انخفاض اإلنتاج       . اإلنتاجية، فلنرسم إذن إشارة الصليب على االشتراكية      

وإذا كان تنظيمنا الجديد للعمل يفضي إلى نقص اإلنتاج، فإن المجتمع االشتراكي الـذي فـي                . ظيم العمل اجتماعي يستند إلى تن   

  .طريق البناء سيسير حتما إلى الدمار، مهما كانت مهارتنا ومهما كانت تدابير النجارة التي نتصورها

سكري تقودنا إلى لب مـشكلة تنظـيم العمـل          إنما لهذه األسباب قلت، من البداية، إن الحجج المنشفيكية ضد التنظيم الع           

وتأثيره على اإلنتاج فهل صحيح حقًا أن العمل اإللزامي كان دوما غير منتج؟ إننا مرغمون على الرد على هذه الحجـة بأنهـا                       

ماذا؟ أي  إن المسألة كلها تكمن في أن نعرف من يمارس اإلكراه، وضد من ول            . واحد من أفقر األحكام المسبقة وأكثرها ليبرالية      

ولقـد  . دولة، أي طبقة، في أي الظروف، بأي الطرائق؟ لقد كان تنظيم الرق، في بعض الشروط، تقدما وأدى إلى زيادة اإلنتاج                   

لكن العمل  . نما اإلنتاج نموا كبيرا في ظل النظام الرأسمالي، وبالتالي في عصر الشراء والبيع الحر لليد العاملة في سوق العمل                  

إن االقتصاد العالمي كله دخل في      . لية بكاملها قد قضت عليهما الحرب نهائيا عندما دخال في المرحلة اإلمبريالية           الحر والرأسما 

فهل يمكننا في مثـل هـذه       . مرحلة من الفوضى الدموية، والهزات الرهيبة، والتعري، واالضمحالل، ودمار الجماهير الشعبية          

ينما تختفي ثمار هذا العمل أكثر مما تبرز بعشرة أضعاف؟ لقـد أثبتـت الحـرب                الشروط، أن نتكلم عن إنتاجية العمل الحر، ب       

أم لعل أ؛دهم يملـك الـسر الـذي         . اإلمبريالية والنتائج التي نجمت عنها استحالة وجود مجتمع قائم على العمل الحر بعد اليوم             

مح بإرجاع التطور االجتماعي خمسين أو مئة       سيسمح بتحرير العمل الحر من نوبة جنون اإلمبريالية، أو بتعبير آخر، الذي سيس            

عام إلى الوراء؟ وإذا كان صحيحا أن تنظيمنا للعمل، الذي يجب أن يحل محل الرأسمالية، والمرسوم حـسب خطـة معينـة،                      

  .واإللزامي بالتالي، يؤدي إلى ضعف االقتصاد، فهذا سيعني نهاية كل ثقافتنا وتراجع اإلنسانية نحو البربرية والهمجية
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دوما وفي  "إن فلسفة اإلنتاجية الضعيفة للعمل اإللزامي       . لكن من حسن حظ اإلنسانية قاطبة ال روسيا السوفياتية وحدها         

إن إنتاجية العمل كمية تعسفية تتعلق بمجموع الشروط االجتماعية األكثر          . ال تعدو أن تردد الزمة ليبرالية قديمة      " جميع الشروط 

  .من األحوال أن تقاس أو تحدد مسبقًا بشكل حقوقي من أشكال العملتعقيدا، وال يمكن في أي حال 

إن . إن كل تاريخ اإلنسانية هو تاريخ تنظيم وتربية اإلنسان االجتماعي بالعمل، بهدف الحصول منه على إنتاجية أكبـر                 

ن على أكبر حد ممكن من      اإلنسان لهو، كما سمحت لنفسي آنفًا بأن أعبر، كسول، أي يحاول بالغريزة أن يحصل بأقل جهد ممك                

إن نمو الحضارة يقاس بإنتاجية اإلنسان، وكل شكل جديد         . وبدون هذا الميل، لن يكون ثمة وجود للتطور االقتصادي        . المنتجات

  .من أشكال العالقات االجتماعية ينبغي أن يمتحن على حجر المحك هذا

إنه لم يصل إلى إنتاجية عالية إال تدريجيا، وعلى         . جيتهلم يظهر إلى النور على حين غرة بكل قوة إنتا         " الحر"إن العمل   

ولقد استخدم هذا التثقيف مختلف الطرائق والوسائل التي كانـت تتبـدل،            . إثر تطبيق طويل األمد لطرائق تنظيم وتثقيف العمل       

يك خارج قريته وتلقي به     في البداية كانت البورجوازية تطرد بالعصا الغليظة الفالح الموج        . عالوة على تنوعها، حسب العصور    

وحين كان ال يريد أن يعمل في المصنع، كانت تدمغـه بالحديـد             . على عارضة الطريق، بعد أن تكون قد انتزعت منه أراضيه         

وكما . األحمر، وتشنقه، وترسله إلى العمل اإلجباري في تجذيف السفن، إلى أن يعتاد البائس في النهاية على العمل في المصنع                  

ال تختلف إال قليالً للغاية عن األشغال الشاقة، سواءا من زاوية الشروط المادية أم من               " الحر"ه المرحلة من العمل     نرى، فإن هذ  

  .وجهة النظر الشرعية

. ولقد لجأت البورجوازية، في عصور مختلفة، وبنسب متباينة، إلى الحديد األحمر والقمع ووسائل اإلقناع في آن واحـد   

فمنذ القرن السادس عشر، كانت قد أدخلت اإلصالح على الـدين           . ، في هذا المجال، مساعدة ال تقدر بثمن       ولقد قدم إليها الكهنة   

الذي يجمـع بـين     " اإلصالح"الكاثوليكي القديم الذي كان يدافع عنه النظام اإلقطاعي، وتبنت من أجل حاجاتها دينًا جديدا، دين                

ولقد طورت البورجوازية   . هنة الجدد حراسا روحيين لها وخدما مخلصين      واتخذت من الك  . حرية الروح وحرية التجارة والعمل    

المياومة، (إن مختلف أشكال األجرة     . المدرسة والصحافة والمجالس البلدية والبرلمان بهدف تكوين أفكار الطبقة العاملة لصالحها          

. سائل متنوعة لترويض البروليتاريا على العمل     ال تشكل بين يدي البورجوازية إال و      ) وعلى القطعة، والمقاولة، والعقد الجماعي    

وأخيرا، لقد عرفت البورجوازية كيف تضع يـدها        . وتنضم إليها مختلف أشكال التشجيع على العمل والتحريض على الوصولية         

 العمال عن   لقد روضت القادة، وأقنعت   . على النقابات ومنظمات الطبقة العاملة، وتستفيد منها إلى أبعد الحدود في ضبط الشغيلة            

ولقد وجد  . طريقهم بضرورة االجتهاد والعمل الهادئ، وإنجاز مهمتهم بصورة مثالية، والتنفيذ الدقيق لقوانين الدولة البورجوازية             

كل هذا العمل تتويجه في نظام تايلور الذي تتحد فيه عناصر التنظيم العلمي لعملية اإلنتاج بأمهر الطرق فـي اسـتثمار جهـد                       

  .ى حد ممكنالعامل إلى أقص

. ويتبين بوضوح مما قلناه أن إنتاجية العمل الحر ليست شيًئا محددا، مقررا، مقدما من التاريخ على صحن من الفـضة                   

من المنتجات من جهد العمال،     ** إنها نتيجة سياسة طويلة عنيدة، رادعة، تربوية، تنظيمية، منشطة، تنتهجها البورجوازية            ! كال

  .اري، الشكل الوحيد للعمل الحر، الطبيعي، السليم، المنتج والمأمون، واحدا من أقوى األسلحة بين أيديهاوكان االستئجار االختي

إن الغالف الحقوقي للعمل يتعلق بعالقات      . إن التاريخ لم ولن يعرف شكالً حقوقيا للعمل يضمن من تلقاء نفسه اإلنتاجية            

س تطور القوى التكتيكية، وتثقيف العمل، وتالؤم الشغيلة التـدريجي مـع            إن إنتاجية العمل تتطور على أسا     . العصر ومفاهيمه 

  . وسائل اإلنتاج التي تتبدل باستمرار، واألشكال الجديدة للعالقات االجتماعية
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إن تشييد المجتمع االشتراكي يعني تنظيم الشغيلة على أسس جديدة وتالؤمهم مع هذه األسس، وإعادة تثقـيفهم بهـدف                   

ومن لـم   . وعلى الطبقة العاملة أن تقوم من تلقاء نفسها، بقيادة طليعتها، بإعادة تثقيف نفسها اشتراكيا             . ة باستمرار زيادة اإلنتاجي 

  .يفهم ذلك، فهذا معناه أنه ال يفهم شيًئا من ألف باء البناء االشتراكي

وازية، وهي عالوة على ذلـك      ما هي إذن طرائقنا في إعادة تثقيف الشغيلة؟ إنها أوسع بما ال يقاس من طرائق البورج               

لقد كانت البورجوازية مرغمة على اللجوء إلى الكـذب لتـصور           . مستقيمة، شريفة، صريحة، نقية من كل رياء ومن كل كذب         

ذلك إنه كان عمل الغالبية     . عملها على أنه حر، في حين أنه في الواقع لم يكن مفروضا اجتماعيا فحسب، بل كان أيضا مستعبدا                 

وبالمقابل فإننا ننظم العمل لصالح الشغيلة أنفسهم، ولهذا فإن ما من شيء يمكن أن يدفنا إلـى إخفـاء أو تقنيـع                      . قليةلصالح األ 

إننا نقول علنًا وصراحة    . إننا ال ندري ماذا نفعل بحكايا الكهنة والليبراليين والكاوسكيين        . الطابع اإللزامي اجتماعيا لتنظيم العمل    

يع أن تنقذ وترفع وتقود البالد االشتراكية إلى مركز ال مع إال مقابل عمل حازم، وانضباط صارم، وأكبر                  للجماهير أنها ال تستط   

. إن أهم وسائلنا هي عمل الفكرة، أي الدعاية ال لفظيا فحسب بل فعليا وعمليا أيضا              . دقة في مواعيد العمل من جانب كل شغيل       

ولو اصـطدمت إلزاميـة العمـل       .  هذا ال يعني أنها تشكل عنفًا تجاه الطبقة العاملة         إن إلزامية العمل تتخذ طابعا إكراهيا، لكن      

إن التنظـيم العـسكري للعمـل، حـين         . بمعارضة القسم األعظم من الشغيلة، لكان حكم عليها بالموت ومعها النظام السوفياتي           

ا بإرادة الشغيلة أنفسهم لهـو طريقـة مـن      إن تنظيم العمل عسكري   . يصطدم بمعارضة الشغيلة، يكون أشبه بطرائق آراكتشييف      

، "الحـر "أما أن إلزامية العمل وتنظيمه العسكري يغتصبان إرادة الشغيلة، كما كان شأن العمل              .  االشتراكية ديكتاتوريةطرائق ال 

وعه في تـاريخ    ، هذا الحدث الفريد من ن     "أيام السبت الشيوعية  "فهذا ما يدحضه بشكل قاطع إلهام الشغيلة المتطوعين الواسع في           

إن الشغيلة يبرهنون بشكل رائع، بعملهم االختياري والمتجـرد     . إن العالم لم يشهد شيًئا كهذا في أي زمن من األزمان          . اإلنسانية

فحسب، بـل ليقـدموا   " اإلجباري" على أنهم مستعدون ال لتحمل عبء العمل     – مرة واحدة في األسبوع وأحيانًا أكثر من مرة          –

ليست إال أمثلة رائعة على التضامن الشيوعي، لكنها أوثق ضمانة أيضا لنجاح            " أيام السبت الشيوعية  "أن  . ضافياللحكومة عمالً إ  

  .إن علينا، بواسطة الدعاية، أن نوضح ونوسع ونعزز هذه الميول الشيوعية العميقة الجذور. تطبيق إلزامية العمل

في حين أن سالحنا، نحن، هو أن نشرح للجماهير شـرحا           . دينإن السالح المعنوي الرئيسي في يد البورجوازية هو ال        

صادقًا حقيقة األمور، وأن ننشر المعلومات الطبيعية والتاريخية والتكنيكية، وأن ندرب الجماهير على الخطة العامة لالقتـصاد                 

  .الحكومي التي يجب أن يتم على أساسها استخدام اليد العاملة التي تملكها السلطة السوفياتية

فلقد كان النظام الرأسمالي االجتماعي لغـزا       : إن االقتصاد السياسي قد قدم لنا، في الماضي، أهم مصادر عملنا ودعايتنا           

واأللغاز االجتماعية تتكشف اآلن للجماهير بواسطة آلية النظام السوفياتي بالذات، هذا           . ولقد كشفنا اللثام عن هذا اللغز للجماهير      

إن العلوم، التـي  . وكلما تقدمنا، أخذ االقتصاد السياسي المزيد من األهمية التاريخية. لة مختلف المناصب  النظام الذي يسلم الشغي   

  .تفيد في تنقيب الطبيعة وفي إيجاد وسائل الكفيلة بإخضاعها إلرادة اإلنسان، تحتل اليوم مكانة الصدارة

كنيكي، حتى يجد كل عامل في عمله الخاص دافعا         إن على النقابات أن تشرع، على أوسع مدى، في التثقيف العلمي والت           

  .والنظرية، بارتدادها نحو العمل، تزيده إتقانًا وإنتاجية. له على العمل الفكري النظري

إن على الصحافة أن ترتفع إلى مستوى مهام الوطن، ال كما تفعل ذلك اآلن فحسب، أي باتجاه تحريض عـام إلحيـاء                      

اه مناقشة ودراسة للمهام والخطط والوسائل االقتصادية العينية، بهدف إيجاد الحل لها، وبخاصة من            الطاقة العاملة، بل أيضا باتج    
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إن على الصحف أن تتبع يوما فيوما إنتاج أهم المصانع، لتسجل النجاح واإلخفـاق،              . أجل التحقق من النتائج المكتسبة وتقييمها     

  ..ولتشجع هؤالء وتفضح أولئك

، نتيجة لطابعها المتخلف واستقاللها وما ينتج عنهما من مالمح طفيلية، قد نجحت، بدرجة أدنـى                إن الرأسمالية الروسية  

وهذه المهمة تقع اليوم بكاملهـا      . من درجة نجاح رأسمالية أوروبا، في تعليم وتثقيف الجماهير العمالية تكنيكيا وضبطها صناعيا            

از والميكانيكي الممتاز والمصلح الممتاز يجـب أن يلقـوا فـي روسـيا              إن المهندس الممت  . على منظمات البروليتاريا النقابية   

السوفياتية نفس الشهرة والمجد اللذين كان يلقاهما في الماضي أجرأ المحرضين والمناضلون الثوريون، وفي زمننا هـذا أجـرأ                   

ف في التفكير العام، وال بـد مـن       إن كبار قادة التكنيك وصغارهم يجب أن يحتلوا مكانة الشر         . الضباط والقوميساريين وأقدرهم  

  .إرغام العمال الرديئين على الشعور بالخجل من أنهم ليسوا بمستوى مهمتهم

لكن كلما تقدمنا، بات    . أن األجور العمالية في روسيا ما تزال تدفع نقدا، ومن المتوقع أن تستمر الحال هكذا مدة طويلة                

جتمع كل ما هو ضروري لهم وعلى هذا فسوف تفقد األجـور كـل سـبب                علينا من الواجب أكثر أن نكفل لجميع أعضالء الم        

إن زيادة كمية السلع المصنوعة هي المهمة       . نحن لسنا أغنياء بما فيه الكفاية في الساعة الراهنة لتحقيق مثل هذا األمر            . للوجود

رحلة الصعبة الراهنة، وسيلة لتخفيف عبء      إن األجور ليست بالنسبة إلينا، في الم      . الرئيسية التي ترتبط بها سائر المهام األخرى      

  .الحياة على كل شغيل، بل وسيلة لتقدير ما يقدمه كل شغيل بعمله إلى الجمهور العمالية

ولهذه األسباب، فإن األجور، أسوأ منها النقدية أم العينية، يجب أن تتناسب إلى أكبر حد ممكـن مـع إنتاجيـة العمـل                       

ة والعمل على أساس التلزيم، وهدف تطبيق نظام تايلور، إلـخ، زيـادة اسـتغالل العمـال           لقد كان هدف العمل بالقطع    . الفردي

وعلى إثر تشريك اإلنتاج، يصبح هدف العمل بالقطعة والعمل على أسـاس التزلمـي زيـادة اإلنتـاج                  . واستالبهم فضل القيمة  

من غيرهم في الرفاهية العامة لهم الحـق فـي أن           والشغيلة الذين يساهمون أكثر     . االشتراكي وبالتالي زيادة الرفاهية المشتركة    

  .يأخذوا حصة من النتاج االجتماعي أكبر من حصلة الكسالى والمتهاونين والفوضويين

وأخيرا فإن الدولة العمالية، بمكافأتها البعض، ال تستطيع إال أن تعاقب اآلخرين، أي الذين يعرقلون، في كل الظـروف                   

وأن الردع  .  ويخربون العمل المشترك، ويسببون ضررا كبيرا لقضية النهوض االشتراكي بالبالد          والمناسبات، التضامن العمالي،  

  . االشتراكيةديكتاتوريةالهادف إلى تحقيق الماهم االقتصادية هو سالح ضروري لل

 في ميدان   يجب أن تضمن تطور روح المنافسة     .  باإلضافة إلى بعض التدابير األخرى     –إن جميع التدابير التي عددناها      

 النضال من   –إن المنافسة التي تقوم على غريزة حيوية        . وبدون هذا يستحيل علينا أن نرتفع فوق مستوى منخفض جدا         . اإلنتاج

إن المنافسة لن تختفي من المجتمع االشتراكي المتطـور، بـل           .  تتخذ طابع المزاحمة في ظل النظام البورجوازي       –أجل الحياة   

إنها سـتعبر   . على نطاق أوسع الرفاهية الضرورية للجميع، طابعا متجردا وعقائديا محضا أكثر فأكثر           ستأخذ، كلما توفرت فيه     

عن نفسها بالميل إلى تأدية أكبر الخدمات الممكنة إلى القرية والقضاء والمدينة والمجتمع كله، لتجـد مكافأتهـا فـي الـشعبية،                 

 بساطة، في الرضى الداخلي الذي يشعر به من يعرف أنه أدى مهمته علـى               واالعتراف العام بالجميل، والمودة، وأخيرا، وبكل     

لكن المنافسة، في مرحلة االنتقال الصعبة، وفي شروط الفقر المادي المدقع والتطور الضعيف لعاطفة التـضامن                . الوجه األكمل 

ا، بالرغبة في الحـصول علـى سـلع         االجتماعي، أقول أن المنافسة، في مثل هذه الشروط، ينبغي أن ترتبط حتما، وإلى حد م              

وكما نرى، لـيس ثمـة      . هذه هي، أيها الرفاق، الوسائل التي تملكها الحكومة العمالية لرفع إنتاجية العمل           . لالستعمال الشخصي 

ونحن لم نفعـل شـيًئا      . وال يمكن باألصل أن يوجد بعد كتاب للحلول       . إن الحل غير موجود في أي كتاب      . ههنا من حل جاهز   
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ولـن  . أيها العمال والعامالت، إنكم تدخلون في طريق العمل المـنظم         : إننا نقول . نا بدأنا في كتابته بدم الشغيلة وعرفهم      سوى أن 

زيادة إنتاجية العمل على أسس اجتماعية      : إنكم تواجهون مهمة لن ينجزها أحد لكم      . تبنوا المجتمع االشتراكي إال بمثابرتكم عليه     

  .أما إذا حللناها، فسنكون قد تقدمنا باإلنسانية خطوة كبيرة.  فقد هلكناوإذا لم نحل المشكلة،. جديدة
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  جيوش العملجيوش العمل
إنما عن الطريق التجريبي، ال باالعتماد على الشروط النظرية، توصلنا إلى طرح مسألة استخدام الجيش في مهام العمل                  

مناطق النائية من روسيا السوفياتية، أن تبقـى        لقد شاءت الظروف، في بعض ال     ). وهي مسألة أخذت عندنا أهمية نظرية كبيرة      (

ولقد كان من الصعوبة بمكان أن نقذف بهـا علـى           . قوى عسكرية هامة حقبة من الزمن دون أن تساهم في أي عملية عسكرية            

ثـال،  هذا ما كان عليه، على سـبيل الم       . الجبهات األخرى التي يدور فيها القتال، وبخاصة في الشتاء، نظرا لدمار المواصالت           

إن المناضلين الذين كانوا على رأس هذا الجيش، والذين كانوا يعلمـون أنـه              . وضع الجيش الثالث الموجود في منطقة األورال      

مـشروعا  " المركـز "وهكذا أرسلوا إلى    . ليس بمقدورنا بعد أن نسرحه طرحوا من تلقاء أنفسهم مسألة االنتقال إلى العمل البناء             

  .شبه كامل عن جيش العمل

هل سيعمل الجنود الحمر؟ هل سيكون عملهم منتجا بما فيه الكفاية؟ هل سيكون له من               . نت المهمة جديدة وغير سهلة    كا

مـؤتمر  "ففـي  . وال حاجة للقول أن معظم المنشفيك كانوا معارضين       . مبرر؟ كانت الشكوك تنتابنا حتى نحن في هذا الموضوع        

و في مطلع شباط على ما يخيل إلي، أي حين لم تكن المسألة بعد إال في مرحلة                 ، في كانون الثاني أ    "سوفييتات االقتصاد القومي  

المشروع، راح أبراموفيتش يتنبأ بأننا سنفشل حتما، وأن هذا المشروع جنوني، وأنه طوبائيـة جـديرة بآراكتـشييف، وهكـذا                    

 تتميز مبدئيا عن سـائر صـعوبات البنـاء          يقينًا إن الصعوبات كبيرة، لكنها ال     : وكنا نرى األمور بغير هذا المنظار     . ودواليك

  .السوفياتي بصورة عامة

المجموع (فرقة رماة وفرقة فرسان     : ولننظر إلى ما يمثله جهاز الجيش الثالث فعليا؟ لم تكن قد تبقت منه إال قوات قليلة               

 الجيـوش األخـرى وعلـى    أما باقي القوات فقد وزع قبل مدة طويلة علـى    . باإلضافة إلى فيلقين خاصين   ) خمس عشرة كتيبة  

لكن جهاز قيادة الجيش ظل سليما، وكنا نرجح أنه سيتوجب علينا في الربيع أن نرسله، عن طريق الفولغا، إلى جهـة                     . الجهات

 رجل مـوزعين علـى      ١٢٠٠٠٠كان الجيش الثالث هذا يضم حوالي       . القفقاس ضد دينيكين الذي لم يكن قد سحق آنذاك نهائيا         

 شـيوعي أو    ١٦٠٠٠وكان العنصر الفالحي هو السائد فيه، وكان يـضم          . خدمات واألسلحة واإلسعاف إلخ   األركان العامة وال  

وهكذا كان هذا الجيش يمثل، بتركيبه، كتلة فالحية منظمة تنظيما عسكريا بقيـادة العمـال               . نصير معظمهم من عمال األورال    

كانوا يشغلون مناصب عسكرية هامـة، ويعملـون        . عملون فيه وكان عدد ال بأس به من االختصاصيين العسكريين ي        . الطليعيين

فلـو أخـذنا    . ولو ألقينا نظرة على مجموع الجيش الثالث لرأينا أنه يعكس روسيا السوفياتية كلها            . تحت رقابة الشيوعيين العامة   

 الجمهورية كلها، بما فيـه      الجيش األحمر بمجموعه، أو تنظيم السلطة السوفياتية في محافظة من المحافظات أو في إقليم أو في               

ألوف من الفالحين، أطر هم في أشكال جديدة من الحياة السياسية           . األجهزة االقتصادية، لوجدنا في كل مكان هيكل التنظيم نفسه        

وصـحيح أن   . واالقتصادية واالجتماعية العمال المنظمون الذين يلعبون الدور القيادي في جميـع ميـادين البنـاء الـسوفياتي                

اصيين المتخرجين من المدرسة البورجوازية يشغلون المناصب التي تتطلب معارف خاصة، وصحيح أنهـم يتمتعـون                االختص

وأن تطبيـق   . باالستقالل الذاتي الضروري، لكن الرقابة على عملهم تظل بيد الطبقة العاملة، المتجسدة في حزبهـا الـشيوعي                

. م التعبئة من بين صفوف بروليتاريا األرياف تحت قيادة العمال المتقدمين          إلزامية العمل ليس ممكنًا، في نظرنا، إال بشرط أن تت         

وبتعبير آخر، أن االعتراضات    . وهكذا لم نواجه ولم يكن من الممكن أن نواجه أي عقبة مبدئية في عمل الجيش ألغراض البناء                

بـصورة عامـة،    " اإللزمـي "ت على العمل    المبدئية ألولئك المنشفيك أنفسهم على جيوش العمل لم تكن في الواقع إال اعتراضا            

  .وأننا لم ند صعوبة في دحضها. وبالتالي على إلزامية العمل وعلى الطرائق السوفياتية في البناء االشتراكي في مجموعها
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ونحن لم نفعل شيًئا باألصـل      . من المتفق عليه أن الجهاز العسكري ليس متالئما من تلقاء نفسه مع قيادة عمليات العمل              

والجيش يقدم اليد العاملة الضرورية تحت شكل       . إن القيادة يجب أن تظل في يدي األجهزة االقتصادية المناسبة         .  هذا االتجاه  في

تنظيف السكك الحديدية من الثلـوج،      : وحدات متماسكة منظمة تستطيع في مجموعها أن تقوم بتنفيذ األعمال المتجانسة البسيطة           

  . الشحن، إلخقطع الحطب، أعمال البناء، تنظيم

وقد أصبحت لدينا اآلن خبرة ال بأس بها في موضوع استخدام جيش العمل، ونستطيع من اآلن فـصاعدا أن نتجـاوز                     

فلقـد صـرح    . فما النتائج التي يجب أن نستخلصها من هذه التجربة؟ لقد تعجل المنشفيك فـي استخالصـها               . مرحلة التنبؤات 

 المناجم بأننا فشلنا وبأن جيش العمل ليس إال منظمة طفيلية يقوم فيها مئة رجـل                آبراموفيتش، خطيبهم، نفسه في مؤتمر عمال     

فهل هذا صحيح؟ كال إنه لنقد حاقد يقوم به بخفة أناس يعيشون على الهامش، ويجهلون الوقـائع، وال          . بخدمة عشرة من الشغيلة   

والواقع أن جيوش العمل لـم      . رروا فشلنا أم ليتنبؤوا به    يفعلون شيًئا سوى أن يجمعوا من أينما كان النفايات واألقذار، أسواء ليق           

أما الذين أخفقوا فهم    . تخفق، بل حققت على العكس تقدما هاما، وقد أثبتت حيويتها، وهي تتطور اآلن وترسخ أقدامها أكثر فأكثر                

سيعمل، وبأن الجنود الحمر لن ينتقلـوا       األنبياء أنفسهم الذين كانوا ينبؤون لنا بأن هذا المشروع لن يثمر شيًئا، وبأن ما من أحد                 

  .إلى جبهة العمل بل سينصرفون بكل بساطة إلى بيوتهم

. لقد كانت هذه االعتراضات تمليها الريبية البورجوازية الصغيرة، ونقص الثقة بالجماهير وبالمبادهة التنظيمية الجريئة             

ا كنا نقوم بالتعبئة الكبيرة للمهام العسكرية؟ لقد حاولوا، في تلك           لكن ألم يكن علينا أن نفند االعتراضات نفسها، في الحقيقة، عندم          

وبديهي أن حوادث   . الحقبة، أن يخيفونا بالتلويح بشبح هرب الجنود الجماعي، المحتم، كما كانوا يقولون، بعد الحرب اإلمبريالية              

: أنه لـم يخـرب الجـيش      . التي تنبؤوا لنا بها   لكن التجربة بينت أنه بعيدا عن أن يأخذ طابعا جماعيا بالصورة            . الهرب وقعت 

فالرابطة الروحية والتنظيمية، والتطوع الشيوعي واإلكراه الحكومي في مجموعها، أتاحت إمكانية تعبئة الماليين من الرجـال،                

  .ومختصر القول أن الجيش قد انتصر. وتكوين العديد من التشكيالت، وتنفيذ أعقد المهام العسكرية

فالجنود الحمر لم يهربوا حين انتقلنـا مـن جبهـة           . ولم يخب أملنا  . ق بالعمل، فقد كنا نتوقع النتائج نفسها      أما فيما يتعل  

وأننا . بل أن هذا االنتقال آثار حماسة كبيرة، بفضل التحريض والدعاية الجيدة          . الحرب إلى جبهة العمل، كما تنبأ لنا المتشككون       

ول الفرار من الجيش، لكن هذا ما يحدث دوا حين تنقل وحدات عسكرية كبيرة من جبهة           ال ننكر أن عددا معينًا من الجنود قد حا        

لكن ما إن تقع    . إلى أخرى أو من المقدمة إلى المؤخرة، أو حين تتحرك بصورة عامة، فيتحول الفرار االحتمالي إلى فرار فعلي                 

خاصة بمقاومة الفرار، والنسبة الحالية للفـرار مـن         مثل هذه الحاالت، حتى تتدخل القطاعات السياسية والصحافة واألجهزة ال         

  .جيوش العمل ال تتجاوز نسبة الفرار من الجيوش المحاربة

وهذا غير صحيح إال    . لقد أكدوا أن جيوش العمل لن تستطيع، بسبب بنيتها الداخلية، أن تقدم إال نسبة ضئيلة من الشغيلة                

، كما قلت، على جهازه القيادي كامالً باإلضافة إلى عدد ضـئيل للغايـة مـن                أما فيما يتعلق بالجيش الثالث فلقد حافظ      . جزئيا

وطوال الفترة التي احتفظنا فيها، العتبارات عسكرية ال اقتصادية، بأركان الجيش وقيادته بكاملها، كانـت               . الوحدات العسكرية 

ي األعمال اإلدارية واالقتصادية، ال يوجـد        جندي أحمر يعملون ف    ١١٠٠٠٠فمن بين   . نسبة الشغيلة التي يقدمها منخفضة للغاية     

، بـالرغم مـن العـدد الكبيـر للمؤسـسات           %١٦وخدمات الحراسة اليومية ال تأخذ مـنهم إال         %. ٢١بينهم من الشغيلة إال     

وعدد المرضى، وبخاصة المصابين بمرض التيفوس، باإلضافة إلى الجهـاز الطبـي والـصحي، ال               . والمستودعات العسكرية 

وهكـذا فـإن اليـد      %. ٢٥كان يرتفع إلى    ) مهام، أجازات، غياب غير مشروع    (وعدد الغائبين ألسباب مختلفة     % ١٣يتجاوز  
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والواقع أنه لم . وكانت هذه النسبة هي أقصى ما يمكن أن يقدمه هذا الجيش لجبهة العمل           %. ٢٥العاملة المتفرغة لم تكن تتجاوز      

  .ورة خاصة من فرق الفرسان والرماةمن الشغيلة المأخوذين بص% ١٤يقدم في البداية إال 

لكن ما إن اتضح أن جيش دينيكين قد سحق وأنه يتوجب علينا في الربيع أن نرسل الجيش الثالث إلى جبهة القفقاس عن                      

. طريق الفولغا، حتى بدأنا فورا بتصفية مختلف خدمات الجيش ومالءمة مؤسساته مع مهام العمل الجديدة بصورة أكثر عقالنية                 

فالجيش الثالث القديم يقدم، فـي      . غم من أننا لم ننجز بعد هذا التحويل، إال أن النتائج التي أعطاها حتى اآلن ليست بالقليلة                وبالر

أما الوحدات العسكرية العاملة إلى جانبه في منطقة األورال فقد          . من الشغيلة بالنسبة إلى عدد أفراده     % ٣٨،  (17)الساعة الراهنة   

النتيجة ال يمكن أن نزدري بها إذا ما قارناها بنسبة الغياب، المبرر أو غير المبرر، التـي تتجـاوز                   وهذه  %. ٤٩صارت تقدم   

   (18)في المصانع والمعامل% ٥٠

ولنضف إلى هذا أنه كثيرا، ما يحدث أن يقوم أقارب الشغيلة بتموين المصانع والمعامل، في حين أنه يتوجب على جنود              

  . بأنفسهمالجيش األحمر أن يمونوا أنفسهم

وإذا ما نظرنا إلى  أولئك الشبان الذين يبلغون من العمر تسعة عشر عاما والذين يجندهم الجهـاز العـسكري لقطـع                      

وأنه لبرهان  . وهذا بالفعل تقدم كبير   . منهم يثابرون على العمل   % ٧٥، لرأينا أن أكثر من      ٣٠٠٠٠الحطب، والذين يبلغ تعدادهم     

نا الجهاز العسكري لتعبئتهم وتدريبهم، نستطيع أن ندخل على وحدات العمـل تعـديالت ستـضمن    بين أيدينا على أننا باستخدام   

  .ارتفاعا كبيرا في نسبة المساهمين في عملية اإلنتاج المادية

لقد كانت اإلنتاجية   . إننا نستطيع من اآلن فصاعدا أن نعلن رأينا في إنتاجية جيوش العمل اعتمادا على التجربة المكتسبة               

وإن قرءة البالغات األولى عن جيش      . في البداية في مختلف ميادين العمل، وبالرغم من الحماسة الكبيرة، كبيرة االنخفاض حقًا            

 مكعب من الحطب كان يتطلب، في األيام األولى، من ثالثـة            (19)إن تحضير ساجين    . العمل يمكن أن تبدو مثبطة للعزيمة فعالً      

وينبغـي أن نـضيف أن      . ل، في حين أنه ال يتعدى اليوم، إال نادرا للغاية، الثالثـة أيـام             عشر إلى خمسة عشر يوما من العم      

فماذا حـدث فـي     . االختصاصيين في الموضوع قادرون، في الشروط المناسبة، على تحضير ساجين مكعب يوميا ولكل رجل             

ا ما كان يحدث أن تضطر إلى قطع من سـتة           وغالب. الواقع؟ لقد كانت الوحدات العسكرية معسكرة بعيدا عن غابات االحتطاب         

وكانت الفـؤوس والمناشـير غيـر       . إلى ثمانية فراسخ للوصول إلى مكان العمل، مما كان يستغرق جزءا كبيرا من يوم العمل              

وما وكان كثير من الجنود الحمر، قادمين من السهوب، ال يعرفون الغابة ولم يحتطبوا في حياتهم قط،                 . متوفرة في مكان العمل   

وكانت لجان الحراج في األقاليم والمحافظات غير متدربة، في البدايـة، علـى اسـتخدام               . كانوا معتادين على الفأس والمنشار    

وعلى هذا فليس من المـدهش أن       . الوحدات العسكرية، وعلى توجيهها إلى  المكان الالزم، وعلى توفير الشروط الضرورية لها            

عد أن قضينا على هذه العراقيل، حصلنا على نتائج مرضية أكثر بكثير أن الساجين المكعـب                لكن ب . تكون إنتاجية العمل ضعيفة   

. يتطلب، حسب المعطيات األخيرة، وفي الجيش الثالث نفسه، أربعة أيام ونصف من العمل، وهذا ليس ببعيد عن المعيار الحالي                  

  .ازداد العملوالشيء المشجع بصورة خاصة هو أن اإلنتاجية تزداد بشكل منتظم كلما 

                                                 
  .١٩٢٠آذار ) : 17(
  ).١٩٢٠حزيران (اخنفضت هذه النسبة بصورة حمسوسة اآلن ) : 18(
  )املترجم. ( مترا٢,١٣٢٦قياس روسي يعادل ) : 19(
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والنتائج التي يمكن الوصول إليها في هذا المجال قد بينتها التجربة القصيرة، لكن الغنية للغاية، التي حققتها كتيبة هندسة                   

وقد تم تجاوز هذا    . لقد بدأت القيادة العامة للهندسة، التي تتولى العمليات، بتحديد معيار ثالثة أيام عمل لمكعب الحطب              . موسكو

 ١,٥الحطب يتطلب أكثر من يومين ونصف يوم من العمل، وفي شباط            " مكعب"ففي شهر كانون الثاني لم يعد       . بسرعةالمعيار  

يوما، وهذه نسبة لإلنتاجية كبيرة االرتفاع، ولقد تم الوصول إلى هذه النتيجة بفضل عمل أخالقي، وقيام كل شغيل بعمله علـى                     

يص الجوائز للشغيلة الذين ينتجون أكثر من المعيار المحـدد، أو علـى حـد               أدق وجه، ويقظة روح العزة لدى الشغيل، وتخص       

وأن هذه التجربة شبه العلمية ترسم أمامنـا الطريـق   . تعبير لغة النقابات تحديد تعرفة مرنة مناسبة لكل تفاوتات اإلنتاج الفردية        

  .الذي يتوجب علينا أن نسير فيه من اآلن فصاعد

الجيش األول، وجيوش بتروغراد وأوكرانيـا والقفقـاس والفولغـا،          . ة، عدة جيوش عمل   إننا نملك، في الساعة الراهن    

وأينما تمت  . ولقد ساهم االحتياطي، كما نعرف، في زيادة طاقة نقل الخط الحديدي الممتد بين قازان وإيكاتيرينبرغ              . واالحتياطي

 بإثبات أن هذه الطريقة هي بدون أدنى ريـب صـحيحة            تجربة استخدام الوحدات العسكرية ولو بقليل من الذكاء، تكفلت النتائج         

  .وقابلة للحياة

إن . أما الرأي المسبق القائل أن المنظمات العسكرية هي حتما منظمات طفيلية مهما تكن الشروط، فقـد انهـار نهائيـا        

مساعدة تلك األفكار الميتة التي     إن من الواجب أال نفكر بعد اليوم ب       . الجيش السوفياتي يجسد اتجاهات النظام السوفياتي الحكومي      

، وأن ننظر دونما احتراس إلـى  "عدم إنتاجية العمل اإللزامي"، "التنظيم العسكري"، "النزعة العسكرية: "خلفها لنا العهد المنصرم  

ظيم، بما  ظواهر العهد الجديد، وأال ننسى أن السبت وجد من أجل اإلنسان ولم يوجد اإلنسان من أجل السبت، وأن كل أشكال التن                    

فيها التنظيم العسكري، ليست إال أسلحة في أيدي الطبقة العاملة الحاكمة التي لها الحق والقدرة في أن تالئم أسـلحتها وتعـدلها                      

  .وتعيد صنعها ما دامت لم تحصل بعد على النتائج المطلوبة
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  حول اخلطة االقتصادية املوحدةحول اخلطة االقتصادية املوحدة
م العمل عسكريا، ال يمكن أن تلعب دورا حاسما إال بـشرط أن تطبـق               إن التطبيق الواسع إللزامية العمل وتدابير تنظي      

وأن هذه الخطة يجب أن تحسب على أساس عدد معين          . على أسس خطة اقتصادية موحدة تشمل كل البالد وكل فروع الصناعة          

نا أن نبدأ بأبـسط المهـام       وأن علي . وطبيعي أن تنقسم إلى مراحل تتناسب مع المراحل الحتمية في النهوض بالبالد           . من السنين 

  .وأهمها في آن واحد

من الضروري، قبل كل شيء، أن نضمن للطبقة العاملة إمكانية الحياة، ولو في أصعب الشروط، وأن نحـافظ بالتـالي                

ـ           . هذه هي نقطة االنطالق   . على المراكز الصناعية وأن ننقذ المدن      ة وإذا كنا ال نريد أن يغرق الريف المدن، وأن تغرق الزراع

الصناعة، وإذا كنا ال نريد أن تتحول البالد إلى ريف، فإن علينا أن نحافظ، ولو في نطاق الحد األدنى، على مواصـالتنا، وأن                       

وعلى هذا فإن أعجل مهـام      . وال إمكان للتقدم بدون ذلك    . نؤمن الخبز للمدن، والوقود والمواد األولية للصناعة، والعلف للماشية        

صالت، أو على األقل اتقاء تخريبها، وتخزين االحتياطي الضروري من الحبـوب والمـواد األوليـة                الخطة تحسين حالة الموا   

وإن كل المرحلة القادمة ستخصص لتمركز اليد العاملة وتوجيهها نحو حل هذه المشكالت الجوهريـة، وهـذا شـرط                   . والوقود

 التالية، بالشهور أو السنين؟ هذا ما يصعب التنبؤ به          مسبق للتطور االقتصادي الالحق فهل نحسب مدة المرحلة األولى والمراحل         

  . منذ اآلن، باعتبار أن هذا كله يتعلق بأسباب متعددة بدءا من الوضع الدولي إلى درجة إجماع ومقاومة الطبقة العاملة

وتحتـل  . بـوب وعلينا في المرحلة الثانية أن نقوم بإنشاء اآلالت الضرورية للنقل، وأن نتمون بـالمواد األوليـة والح                

فمن الـضروري   . القطارات ههنا لب المسألة أن تصليح القطارات يتم حاليا بطرائق بدائية تتطلب تبذيرا للقوى وألموال كثيرة               

واليوم بعد أن أصبحت سكك الحديـد ومـصانع     . بالتالي أن نقوم من اآلن فصاعدا بتصليح قطع الغيار بصورة كثيفة ال إفرادية            

فإننا نستطيع ويتوجب علينا أن نضع نمطًا موحدا للقاطرات والـشاحنات           . الحكومة العمالية . يدي مالك وحيد  روسيا بكاملها بين    

في البالد قاطبة، وأن نوحد قطع الغيار، وأن ندعو جميع المصانع الضرورية إلى صنع هذه القطع بصورة موحدة، وأن نتوصل                    

مهترئة بقطع جديدة، حتى نكون بالتالي قادرين على تركيب القـاطرات           إلى أن تكون التصليحات مجرد استبدال بسيط للقطع ال        

واليوم بعد أن أصبحت مصادر الوقود والمواد األولية مفتوحة أمامنا من جديد، فإن علينـا أن نوجـه عنايـة                    . بصورة جماعية 

  .خاصة إلى صنع القاطرات

  . بعض السلع التي لها ضرورة أوليةوسيكون من الضروري، في المرحلة الثالثة، أن نبني آالت تصلح لصنع

وأخيرا فإن المرحلة الرابعة، التي ستعتمد على النتائج التي حققتها المراحل الثالث األولى، ستسمح باالنتقال إلى إنتـاج                  

  .السلع ذات االستهالك الشخصي على أوسع نطاق

االقتصادية فحسب، بل أيضا باعتبارها خطًا للدعاية       إن لهذه الخطة أهميتها البالغة، ال باعتبارها توجيها عاما ألجهزتنا           

إن تعبئتنا من أجل العمل ستظل حبرا على ورق ولن تعطي ثمارهـا             . المتعلقة بالمهام االقتصادية في صفوف الجماهير العمالية      

ن علينـا أن نقـول      إ. إذا لم نضع يدنا على النقطة الحساسة لدى كل من هو مستقيم وواع ومتحمس من أبناء الطبقـة العاملـة                   

للجماهير كل الحقيقة عن وضعنا وعن نياتنا في المستقبل، وأن نعلن لها بصراحة أن خطتنا االقتصادية لن تمنحنا ال غـدا وال                      

بعد غد، ولو بذل الشغيلة أقصى جهودهم، جباالً وعجائب، ذلك أننا سنوجه عملنا الرئيسي، خالل المرحلة القريبة، إلى تحـسين              
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ولن ننتقل إلى صنع السلع االستهالكية إال حين نصبح قادرين، ولو في نسب ضعيفة، علـى                . اج بهدف إنتاجية أكبر   وسائل اإلنت 

وعلى هذا فإن النتاج المحسوس، النتاج المخصص للشغيلة تحت شكل سلع ذات استعمال شخصي،              . تجديد وسائل النقل واإلنتاج   

وإنما بهـذا   . ين نكون قد وصلنا إلى المرحلة الرابعة من الخطة االقتصادية         لن يأخذ طريقه إلى الوجود إال في آخر المراحل، ح         

وأن على الجماهير أن تفهم، كي تكون قادرة على         . الشرط وحده يمكن أن نتوصل إلى تحقيسق تحسن ملموس في شروط الحياة           

  .ة بكل اتساعهتحمل األعباء وتحمل التعب والحرمان لمدة طويلة، المنطق المحتم لهذه الخطة االقتصادي

فليس في نيتنا إيقاف صناعة النسيج نهائيـا،        . إن ترتيب هذه المراحل االقتصادية األربع يجب أال يؤخذ بصورة مطلقة          

لكن حتى ال تتشتت القوى واالهتمامات تحت ضغط الـضرورات التـي            . ونحن ال نستطيع ذلك أصالً ألسباب عسكرية محضة       

وال حاجة بنا   . خطة االقتصادية التي هي المعيار الرئيسي، وتمييز الجوهري من الثانوي         تفرض نفسها بقسوة، ينبغي الخضوع لل     

فرفع الحصار واندالع الثورة األوروبية سيدخالن تعـديالت        : إلى القول إننا ال نتطلع البتة إلى شيوعية اجتماعية ووطنية ضيقة          

لكننا ال نـستطيع    . وتقرب المسافات ما بين هذه المراحل     عميقة على خطتنا االقتصادية تؤدي إلى اختصار مدة مراحل تطورها           

وهذا هو السبب الذي يحتم علينا أن نعمل بصورة نحافظ معها على أنفسنا ونقوي مواقعنا               . أن نتوقع موعد حدوث هذين الحدثين     

فعالً العالقات التجارية مـع     وإذا ما حدث واستأنفنا     . بالرغم من النمو الضعيف، أي البطيء للغاية، للثورة األوروبية والعالمية         

أننا سنصدر قسما من موادنا األولية مقابل القاطرات        . البلدان الرأسمالية، فسوف نستوحي أيضا الخطة االقتصادية المذكورة آنفًا        

يـة،  وغيرها من اآلالت الضرورية، لكن ليس، في أي حال من األحوال، مقابل األلبسة واألحذية أو منتجات المستعمرات الغذائ                 

  .ذلك أن ما نهدف إليه مباشرة هو استيراد وسائل النقل واإلنتاج ال سلع االستهالك

إننا سنكون ريبيين عميانًا وبورجوازيين صغارا بخالء لو تصورنا أن النهضة االقتـصادية يمكـن أن تكـون انتقـاالً                    

ير آخر إذا ما تصورنا أننا نستطيع أن نعاود صـعود           تدريجيا من حالة الفوضى الشاملة الراهنة إلى الحالة التي سبقتها، أو بتعب           

والحق أننا لن نستطيع أن نعيد اقتصادنا االشتراكي إلى المستوى الذي كان عليـه عـشية الحـرب                  . درجات السلم كما نزلناها   

بـل  . معزية لنا البتة  وأن الطريقة األولى في تصور األمور لن تكون         . اإلمبريالية إال بعد فترة من الزمن طويلة بما فيه الكفاية         

إن الفوضى التي قضت ودمرت ثروات ال تحصى، قد حررت االقتصاد في الوقت نفسه من               . ستكون على العكس خاطئة تماما    

كثير من الروتين والعطالة والطرق البالية، شاقة بذلك الطريق أمام البناء االقتصادي الجديد على أساس المعطيات التكنيكية التي                  

  .ة الراهنة، معطيات االقتصاد العالميهي، في الساع

وإذا كانت الرأسمالية الروسية قد تطورت بدون انتقال من درجة إلى درجة، بل وثبا، مقيمـة فـي أعمـاق الـسهوب                      

. المصانع على الطريقة األميركية، فهذا سبب إضافي آخر كيما يكون االقتصاد االشتراكي قادرا على مثل هذا السير القـسري                  

تغلب على بؤسنا الشديد، ونجمع بعض االحتياطي من المواد األولية والحبوب، ونحسن المواصالت، بعد أن نكون قـد                  وعندما ن 

تحررنا من قيود الملكية الخاصة، فستتاح لنا اإلمكانية لتخطي عدة درجات بقفزة واحدة ولربط كل المـشاريع وكـل المـوارد                     

  .االقتصادية بالخطة االقتصادية الموحدة

سنستطيع حتما أن ندخل الكهربة إلى كل فروع الصناعة األساسية وإلى قطاع االسـتهالك الشخـصي دون أن                  وهكذا  

ـ       وإن برنامج الكهربة في روسيا مقسوم إلى عدد معين من المراحـل            ". عصر البخار "نكون مضطرين إلى المرور من جديد ب

  .ة العامةالمتتابعة المتناسبة مع المراحل األساسية من الخطة االقتصادي
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وإن على طاقتنا وقدرتنا على المثابرة أن تعجال بعمليـة النهـضة            . إن حربا جديدة قد تؤخر تحقيق أهدافنا االقتصادية       

تعبئة العمل، تنظيم اليد    (لكن مهما كانت السرعة التي ستظل األحداث تتطور بها، فمن الواضح أن أساس عملنا كله                . االقتصادية

. يجب أن يستند إلى خطة اقتصادية موحدة      ) السبت الشيوعية وغيرها من مظاهر التطوع الشيوعي للعمل       العاملة عسكريا، أيام    

التموين، الوقود، المواد األولية    : وأن المرحلة التي ندخل فيها ستتطلب منا تركيزا كامالً لكل طاقتنا على المهام األساسية األولى              

  .هذا هو طريق الخالص الوحيد. امنا، وأال نبدد قوانا وأال نبذرهاوعلينا، بانتظار ذلك، أال نشتت اهتم. والنقل
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  القيادة اجلماعية والقيادة الشخصيةالقيادة اجلماعية والقيادة الشخصية
مسألة تبدو وكأنها تتيح لهم الفرصة للتقرب من جديـد مـن الطبقـة              . إن المنشفيك يغامرون أيضا على مسألة أخرى      

أقيادة جماعية أم شخصية؟ يقال لنا أن تسليم المصانع إلى مـدير            : ةإننا نريد أن نتكلم عن شكل قيادة المشاريع الصناعي        . العاملة

وأنه لمن المدهش على كل األحوال أن أشـد المتحمـسين           . واحد بدالً من مكتب جريمة ضد الطبقة العاملة والثورة االشتراكية         

فسهم الذين كانوا، إلى عهد قريـب،       دفاعا عن الثورة االشتراكية ضد النظام المعتمد على الشخص الواحد هم أولئك المنشفيك أن             

  .يعتبرون الكالم عن الثورة االشتراكية سخرية من التاريخ وجريمة بحق الطبقة العاملة

وبموجب هذا المنطق فإن مؤتمر حزبنا الشيوعي مذنب كبير تجاه الثورة االشتراكية، ألنه أعلن تأييـده لعـودة نظـام                    

إال أنه من الخطأ الكبير أن نعتبر أن هـذا القـرار            . يء في المصانع والمعامل   الشخص الواحد في قيادة الصناعة، وقبل كل ش       

إن نشاط الشغيلة ال يتحدد وال يقاس بكون المصنع مدارا من قبل ثالثة أشخاص أو               . يمكن أن يلحق ضررا بنشاط الطبقة العاملة      

تصادية مع مساهمة النقابات اإليجابيـة، وبإنـشاء        بإنشاء األجهزة االق  : شخص واحد، بل بعوامل ووقائع أهم شأنًا وأعمق بكثير        

جميع األجهزة السوفياتية التي تتكون منها مؤتمرات السوفييتات والتي تمثل عشرات الماليين من الشغيلة؛ وبدعوة العمال إلـى                  

لت الطبقة العاملة، خالل    وإذا ما توص  . وإنما في هذا يكمن نشاط الطبقة العاملة      ). أو اإلشراف على القيادة   (المساهمة في القيادة    

تجربتها الخاصة، بواسطة أجهزة مؤتمرات الحزب والسوفييتات والنقابات، إلى االستنتاج بأنه مـن األفـضل أن يتـولى إدارة                   

وقد يكون صحيحا أو خاطًئا من وجهة نظر التكنيك         . المصنع مدير واحد بدالً من مكتب جماعي، فهذا قرار أماله عليها نشاطها           

وأنـه لمـن    . إنما تمليه عليها إرادتها الخاصـة     .  لكن ما من أحد يفرضه، في أي حال من األحوال، على البروليتاريا            .اإلداري

 البروليتاريا تعبر   ديكتاتوريةإن  . الخطأ الفادح أن نخلط مسألة سلطة البروليتاريا مع سلطة المكاتب العمالية التي تسير المصانع             

لوسائل اإلنتاج وسيطرة إرادة الجماهير الجماعية على كل اآللة السوفياتية، ال بأشـكال إدارة              عن نفسها بإلغاء الملكية الخاصة      

  .المشاريع المختلفة

إن الخـصوم   . وقبل أن نمضي إلى أبعد من ذلك، لنفند ههنا تهمة أخرى موجهة إلى أنصار إدارة الـشخص الواحـد                  

ومـن  . نقلوا تجدربتهم من الميدان العسكري إلى الميدان االقتـصادي        إنهم العسكريون السوفياتيون الذين يحاولون أن ي      : يعلنون

إن هذا التوكيد خاطئ من كل      . الممكن أن يكون مبدأ إدارة الشخص الواحد ممتازا في الجيش، لكنه ال يساوي شيًئا في االقتصاد               

ن لم نطبقه فيه بشكل تـام حتـى هـذه           ون. الجوانب فليس صحيحا البتة أوالً أننا بدأنا في الجيش تطبيق نظام الشخص الواحد            

ومن الخطأ أيضا التأكيد بأننا لم نبدأ بالدفاع عن أشكال إدارة الشخص الواحد معه مساهمة االختصاصيين في المشاريع                  . الساعة

لص والواقع أننا انطلقنا وننطلق في هذه المـسألة مـن مفهـوم ماركـسي خـا               . االقتصادية إال اعتمادا على تجربتنا العسكرية     

  .للمشكالت الثورية ولمهام البروليتاريا حين تستولي على السلطة

لقد فهمنا، ال منذ بداية الثورة بل قبل تشرين األول بمدة طويلة، ضرورة االستفادة من معـارف وتجـارب الماضـي                     

لى الوراء بل يتـابع     التكنيكية، وضرورة استدعاء االختصاصيين واستخدامهم على أوسع نطاق ممكن، حتى ال يتراجع التكنيك إ             

وأنني ألفترض أننا كنا سنسير بصورة أعجل وبدون ألم في طريق نظام الشخص الواحد في اإلدارة االقتصادية، لو لـم                    . تقدمه

  .تخرب الحرب األهلية أجهزتنا االقتصادية فتحرمها من كل هو حيوي فيها، وبالتالي من المبادهة والنشاط
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إن مهمـة   . وهذا خاطئ كل الخطـأ    . اإلدارة االقتصادية هو قبل كل شيء مدرسة      إن بعض الرفاق يعتبرون أن جهاز       

ومن يشعر في نفسه الرغبة والقدرة على القيادة فليذهب إلى المـدارس، ليحـضر دروس المعلمـين     . أجهزة اإلدارة هي القيادة   

من المصانع، فإنه ال يأتي ليتعلم بل   لكن من يستدعي إلى إدارة مصنع       . الخاصة ويعمل كمساعد لهم، كيما يراقب ويكتسب خبرة       

لكن إذا ما نظرنا إلى هذه المسألة من الزاوية الـضيقة الخاطئـة، مـن زاويـة                 . ليشغل منصبا إداريا واقتصاديا له مسؤولياته     

دلوا وبالفعل إذا كان يستحيل عليكم أن تـستب       . فإنني سأقول أن نظام الشخص الواحد يمثل مدرسة أفضل بعشر مرات          " المدرسة"

شغيالً صالحا بثالثة آخرين ليسوا أكفاء بما فيه الكفاية، وإذا شكلتم مع ذلك مكتبا منهم تعهدون إليه بوظائف هامة فـي اإلدارة،                      

إن كالً منهم يعتمد على اآلخرين عند اتخاذ قـرار          . فإنكم تضعونهم بذلك في موضع يستحيل معهم عليه أن يدركوا ما ينقصهم           

  .ال الفشل يلقون المسؤولية على بعضهم البعضمن القرارات، وفي ح

أما أن هذه المسألة ليست مسألة مبدئية، فهذا ما يثبته خصوم نظام الشخص الواحد علنًا، باعتبار أنهم ال يطالبون بنظام                    

يدير ورشة مـن    بل أنهم يذهبون إلى حد القول أنه من الجنون المطالبة بأن            . المكاتب الجماعية للورشات والتعاونيات والمناجم    

لماذا؟ إذا كانت اإلدارة الجماعيـة      . فهم يرون أن اإلدارة ينبغي أن تكون في يد مدير مهني          : الورشات ثالثة أو خمسة أشخاص    

مدرسة، فلماذا ال نقبل أيضا بمدرسة ابتدائية مماثلة؟ لماذا ال ندخل اإلدارة الجماعية إلى الورشات أيضا؟ لكن إذا لم يكن نظـام                      

  شرطًا ضروريا للورشات، فلم يكون ضروريا للمصانع؟المكاتب 

 ويزعم بدوره بعد كاوتسكي أن هـذه غلطـة          –لقد قال آبرامو فيتش هنا أنه ما دامت روسيا تفتقر إلى االختصاصيين             

إن ما من مكتب مؤلف من أشخاص يجهلـون         . إن هذه لسذاجات خالصة   .  فمن الضروري استبدالهم بمكاتب عمالية     –البالشفة  

 من الحقوقيين ال  تستطيع أن تحل محل مستخدم التحويل في            – أو مكتبا    –إن جماعة   . المهنة، يستطيع أن يحل محل رجل كفؤ      

إن المكتب ال   . إن الفكرة نفسها خاطئة   .  من المرضى ال تستطيع أن تحل محل طبيب        – أو مكتبا    –وإن جماعة   . السكك الحديدية 

وإذا عهد إلى شـخص بمنـصب إداري هـام،          . إنه ال يستطيع إال أن يخفي جهله      . لقاء نفسه يستطيع أن يعلم الجاهل شيًئا من ت      

لكن ال شيء أسـوأ مـن   . فستتاح له اإلمكانية ليرى بوضوح، ال لدى اآلخرين فحسب بل لدى نفسه أيضا، ما يعرفه وما يجهله      

إن أعضاءه سيكونون بالتالي    . تطلب معارف خاصة  مكاتب جاهل، مؤلف من شغيلة لم يهيئوا للوظيفة المعهود بها إليهم والتي ت            

إن الطبقة العاملة تهتم اهتماما عميقًا بتوسيع       . محتارين دوما ومستائين من بعضهم البعض، وهذا ما سيزرع الفوضى في عملهم           

تتناول بنشاطها كل جهاز    لكنها ال تستطيع أن تنجح في الميدان الصناعي إال إذا كانت اإلدارة             . قدراتها على القيادة، أي بالتثقف    

إن جميع العمال الذين يهتمـون    . المصنع، وتستفيد من هذه الفرص لتخضع للمناقشة خطة العمل االقتصادية السنوية أو الشهرية            

اهتماما جديا بمسألة التنظيم الصناعي يالحظون من قبل مدراء المشروع أو من قبل اللجان، ويرسلون لتلقـي دروس خاصـة                    

. ويعينون فيما بعد في مناصب ثانوية األهمية، لرفعهم من ثم إلى وظائف أهم            . باط بالعمل التطبيقي في المصنع نفسه     وثيقة االرت 

  .هكذا دربنا اآلالف وسندرب أيضا عشرات اآلالف

األكثـر  إن مسألة اإلدارة من قبل ثالثة أو خمسة أشخاص ال تهم الجماهير العاملة، بل البيروقراطية العمالية السوفياتية                  

إن المدير المتقدم، الحازم والواعي، يميل بالطبع إلى أن يأخـذ بلـين يديـه               . تخلفًا واألضعف واألقل قدرة على العمل المستقل      

لكن إذا كان المدير ضعيفًا، فإنه سيسعى إلى االتحـاد مـع            . المصنع كله، ويثبت بالتالي لنفسه ولآلخرين أنه قادر على اإلدارة         

وإذا كـان العامـل   . إن نظام المكاتب الجماعية كثير األخطار بسبب اختفاء المسؤولية الشخصية فيه         . هآخرين حتى يخفي ضعف   

وهو سيكتسب، تحت إدارته، المعارف التي تنقصه، وسنـستطيع فـي الغـد أن           . قادرا لكن قليل التجربة، فإنه بحاجة إلى مدير       

ا ما حدث له أن وقع في مكتب جماعي ال تتجلى فيه قوة كـل  لكن إذ. هكذا سيشق طريقه. نجعل منه بدوره مدير مصنع صغير    

  . فرد أو ضعفه بصورة واضحة، فإن شعوره بالمسوؤلية سيتالشى حتما
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فثمـة مجـال    . بديهي أن قرارنا ال ينص على االعتماد الدائم اإلجباري على إدارة الشخص الواحد المعين بضربة قلم               

يع العامل أن يصل إلى مستوى جدير بمهمته، فإننا سـنجعل منـه مـدير المـصنع            فحين يستط . للكثير من التركيبات والفروق   

وإذا كان االختصاصي رجالً ذا قيمة، فإنه هو الذي سنعينه مديرا مضيفين إليه اثنين أو ثالثة                . مضيفين إليه مساعدا اختصاصيا   

وتلك هي الـصورة الجديـدة      . مل، فإننا سنحتفظ به   وإذا ما أثبت المكتب الجماعي أخيرا قدرته على الع        . من العمال المساعدين  

  .الوحيدة في فهم المسألة، ولن نستطيع بأي طريقة غيرها أن نتوصل إلى التنظيم النظامي لإلنتاج

إن النخبة القيادية من الطبقة العاملة في روسيا        . هناك أيضا اعتبار آخر ذو طابع اجتماعي وتربوي يبدو لي هاما للغاية           

ولقد أقامـت   . وخاضوا النضال الثوري مدة طويلة من الزمن      . ولقد عرفت هذه النخبة العمل السياسي الال مشروع       . دقليلة العد 

إنها تمثـل   . ولقد قرأت كثيرا في السجون والمنفى، واكتسبت خبرة سياسية جيدة وسعة أفق في وجهات النظر              . في بلدان أجنبية  

 إلى البناء   –وأينما وجهنا أبصارنا    . ١٩١٧ني الذي ساهم عن وعي في الثورة منذ         ويقف خلفها الجيل الف   . زهرة الطبقة العاملة  

 وجدنا دوما أن الدور القيادي إنمـا تلعبـه نخبـة مـن     –السوفياتي، إلى النقابات، إلى عمل الحزب، إلى جبهة الحرب األهلية          

ل العامين ونصف العام المنـصرمين، يقـوم علـى          لقد كان العمل الحكومي الرئيسي للسلطة السوفياتية، خال       . البروليتاريا هذه 

وأن الفصائل األعمق من الطبقة العاملة، ذات األصل الفالحي، ما          . المناورة بتوجيه هذه النسب من الشغيلة من جبهة إلى أخرى         

ومية، أي علـى    فمم يشكو فالحنا الروسي الموجيك؟ من داء القطيع، من غياب الق          . تزال فقيرة بالمبادهة، رغم روحها الثورية     

فالفالح ينحل  : ومما مجده تولستوي في شخص أفالطون كاراتاييف      . وجه التحديد مما تغني به أصحابنا النارودينك الروجعيون       

وواضح أن االقتصاد االشتراكي ال يقوم على أمثال أفالطون كاراتاييف، بل على الشغيلة الـذين               . في جماعته ويخضع لألرض   

إن صـفة   . إن علينا أن نطور روح المبادهة بأي ثمن لدى العامـل          . المبادهة والواعين لمسؤولياتهم  يفكرون، المتمتعين بروح    

أما الصفة األساسية للطبقة العاملـة فليـست متنافيـة مـع            . البورجوازية األساسية هي المذهب الفردي الشرء وروح المنافسة       

وإنمـا  . قوم على غياب كل فردية وعلى الال وعي الحيـواني         إن التضامن االشتراكي ال يمكن أن ي      . التضامن والتعاون األخوي  

  . غياب الفردية هذا هو الذي يختفي على وجه التحديد واء نظام المكاتب واإلدارة الجماعية
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  خامتةخامتة
إيهما الرفاق، إن حجج الخطباء المنشفيك، وبصورة خاصة ابراموفيتش، تعكس بعد كل شيء بعدا تامـا عـن الحيـاة                    

هم أشبه بمراقب بتوجب عليه أن يعبر مجرى مائيا سباحة، فيفكر قبل ذلك تفكيرا عميقًا بنوعية المياة وقوة التيار مع                    إن. وأعبائها

نحن : "ويقفز صاحبنا الكاوتسكي على قدمه اليمنى تارة، واليسرى تارة أخرى، قائالً          ! أن المشكلة هي قبل كل شيء عبور الماء       

لكن من غير   . التيار سريع،  وثمة صخور، ونحن متعبون الخ، الخ        . رى األخطار، فهي عديدة   إال إننا ن  . ال ننكر هذه الضرورة   

إننا لم نرفض القبول بها، حتى منذ       . الصحيح، من غير الصحيح على اإلطالق، إن نالم على أننا ال نقبل بضرورة عبور الماء              

  ".ثالثة وعشرين عاما

أوالً نحن ال ننكر قـط ضـرورة        : يقول المنشفيك . ية على هذه الشاكلة   إن كل حججهم، من أولها أولها إلى آخرها، مبن        

هل وجد قط في هذه الدنيا، باستثناء إتباع        ! عفوا، أسمحوا لنا  . ثانيا، نحن ال ننكر إلزامية العمل     . الدفاع وبالتالي ضرورة الجيش   

؟ إن جميع موافقاتكم المجـردة ال تقـدمنا         "بصورة عامة "بعض الشيع الدينية، رجال قادرون على رفض فكرة الدفاع المشروع           

فعندما أنطرحت علينا مسألة أنشاء جيش والنضال ضد األعداء الواقعيين للطبقة العاملة، كيف كان موقفكم؟ لقـد                 . بوصة واحدة 

ستقط لت: "كنتم تقولون وتكتبون في صحفكم    . عارضتم ذلك، وصحيح أنكم لم تنكروا ضرورة الدفاع عن النفس، لكنكم خربتموها           

وها أنتم، بعد مـوافقتكم المتـأخرة علـى    . في الوقت الذي كان فيه الحرس األبيض يضع السكين على اعناقنا      !" الحرب األهلية 

دفاعنا المنتصر، تشهرون نظرتكم المنتقدة على مهامنا الجديدة وتعلنون لنا ونحن ال نرفض، بصورة عامـة، إلزاميـة العمـل                    

تحتوي في حـد ذاتهـا      " اإللزامية"إن لفظة   ! ه من تناقض داخلي رائع في هذه الكلمات وحدها        يا ل ". بدون إكراه حقوقي  ... لكن

وإذا لم يفعل شيًئا، فبديهي أنه سيعاني من اإلكراه، أو من القـصاص             . إن اإلنسان مكره على فعل شيء ما      . على عنصر إكراه  

لقد ". الضغط االقتصادي، أجل، لكن ال اإلكراه الحقوقي      : "نإن إبراموفيتش يعل  . يبقى علينا أن نعرف ما هو اإلكراه      . بتعبير آخر 

بين ممثل نقابة هما التعدين، الرفيق هو لزمان، بصورة رائعة، كل ما هناك من سكوالئية في مثـل هـذا التفكيـر، فالـضغط                        

  !فكم باألحرى اليوم. االقتصادي ال ينفصل عن اإلكراه الحقوقي، حتى في ظل النظام الرأسمالي

لت أن أبين، في تقريري، أنه ليس ثمة إال إمكانية واحدة لتثقيف الشغيلة على أسس اجتماعية جديدة وتـدريبهم                   لقد حاو 

طرائـق  : تطبيق عدة طرائف في آن واحد     : على اشكال جديدة للعمل، والوصول للعمل، والوصول إلى إنتاجية أعلى في العمل           

ذي يمكن أن يمارسه التنظيم االقتـصادي المنـسق داخليـا، والقـصاص،             المصلحة االقتصادية، واإلكراه الحقوقي، والتأثير ال     

ولن نـستطيع الوصـول إلـى       . وبصورة خاصة وأوالً وأخيرا االقناع والتحريض والدعاية، وأخيرا رفع المستوى العام للثقافة           

  . مستوى عال في االقتصاد االشتراكي كل إال بلجوئنا إلى كل هذه الوسائل مجتمعة

 المصلحة االقتصادية، في النظام الرأسمالي، تترافق بصورة حتمية واإلكراه الحقوقي الذي تكمن خلفه القـوة                وإذا كانت 

المادية لدولة، فال مجال في الدولة السوفياتية، أي في دولة االنتقال إلى االشتراكية، لفصل اإلكراه االقتـصادي عـن اإلكـراه                     

عليك أن تـشتغل    : "وحين نقول للعامل الخراط ايفانون    . يا هي في أيدي الدولة    إن أهم المشاريع في روس    . الحقوق بصورة عامة  

 فما هذا؟ أضغط اقتصادي أم إكراه حقوقي؟ إنه ال يستطيع الذهاب            –" وإذا رفضت فلن تتلقى وجبتك    . حاليا في مصنع سورموفو   

ـ  . إلى مصنع آخر، فجميع  المصانع هي في يد الدولة التي تسمح بها االنتقال              ضغط االقتـصادي يخـتلط ههنـا بـالقمع         إن ال

ويريد ابراموفيتش ظاهريا أن ينظم توزيع اليد العاملة على أساس زيادة االجور ومنح الجوائز، الخ، بصورة تكفـي                  . الحكومي

ـ         . هذه هي، على ما يبدو، كل فكرته      . إلجتذاب الشغيلة الالزمين ألهم المشاريع     إن لكن إذا ما طرحت المسألة على هذا النحو، ف
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إننا ال نستطيع أن نأمل في تدفق اليد العاملة         . كل مناضل شريف في الحركة النقابية سيفهم أن هذه طوبائية من أسوأ الطوبائيات            

 أي علـى وجـه التحديـد        –إلى سوق العمل، دون أن يكون لدى الدولة ما فيه الكفاية من موارد الغذاء والسكن والمواصالت                 

ولن نتوصل إلى أي نتيجة، بدون نقل جماعي لليد العاملة، منظم من قبل الدولة، حـسب                . أن نخلقها الموارد التي ما يزال علينا      

لقـد قـرأت لكـم برقيـة مـن      . وهنا تأتي ساعة اإلكراه، وتتجلى كل ضـرورتها االقتـصادية        . حاجات االجهزة االقتصادية  

من أربعة آالف عامل مختص قد مروا علـى لجنـة           ولقد جاء فيها أن أكثر      . ايكاتيرانبورغ عن سير أعمال جيش العمل األول      

فهم لم يرجعوا إلى بيوتهم، بـل       . فمن أين جاؤوا؟ من الجيش الثالث السابق في معظمهم        . األورال المكلفة بتطبيق إلزامية العمل    

 مـن   –وهـذا   . وهكذا أستلمتهم لجنة إلزامية العمل من الجيش، وقسمتهم إلى، ووزعتهم على المصانع           . عهد إليهم بمهمة جديدة   

إال أن الغالبية الساحقة من العمال ذهبت عن طواعية إلى جهـة العمـل،              . ضد الحرية الفردية  " عنف "–وجهة النظر الليبيرالية    

غير أن بعضهم لم يرض من تلقـاء       . كما ذهبت عن طواعية في السابق إلى جبهة الحرب، مدركة أن هذا تقتضيه مصالح علينا              

  . لذي أكرهواوهؤالء هم وحدهم ا. نفسه

لكن هذا  . وال حاجة بنا البتة إلى القول إن على الدولة أن تضع، بواسطة نظام الجوائز، خير العمال في أحسن الشروط                  

) التي لن تستطيع الحكومة السوفياتية أن تبنى صناعتها بدون مساعدتها         (ال يستبعد، بل على العكس بفترض أن الدولة والنقابات          

أنه تابع الدولة وخاضع لهـا مـن كـل          . إن العامل ال يساوي الحكومة السوفياتية     . لجديدة على العامل  ستتمتع ببعض الحقوق ا   

  . الزوايا، نظرا إلى أنها دولته هو

لكن . لو قيل لنا ببساطة إن المسألة هي مسألة انضباط نقابي، لما كانت هناك من حاجة لألخذ والرد                : "يعلن أبراموفيتش 

يقينًا إن المسألة هي إلى حد كبير مسألة انضباط نقابي، لكـن االنـضباط الجديـد للنقابـات                  ".  ههنا؟ ما دخل النزعة العسكرية   

فحـين يقـول    . إننا نعيش في بلد سوفياتي، نحكم فيه الطبقة العاملة، وهذا ما ال يفهمه أصحابنا الكاوتسكيون              . الصناعية الجديدة 

وبالفعل لم يبق فيـه     . ابات في تقريري، فإن في هذا القول حبة من الحقيقة         المنشفيكي روبتسوف إنه لم يبق شيء تقريبا من النق        

لكن أكبر المهامز تقع على عاتق التنظيم المهني        . شيء يذكر من النقابات كما يفهمها، أي من النقابات ذات الصفة التريديونيونية           

بل . ت بالطبع النضال ضد الحكومة باسم مصالح العمل       فما هذه المهام؟ إنها ليس    . والصناعي للطبقة العاملة في روسيا السوفياتية     

إن هذا النوع من النقابة هو مبدئيا تنظيم جديد ال يتميـز            . المسألة مسألة بناء، بناء اقتصاد اشتراكي بالتفاهم  التام مع الحكومة          

ية، كما تتميز سيطرة البروليتاريا     عن النقابات التريديونيونية فحسب، بل أيضا عن النقابات الثورية في ظل األنظمة البروجوزا            

إن النقابة الصناعية للطبقة العاملة الحاكمة ليست لها المهام نفسها والطرائق نفسها واالنضباط نفسه،              . عن سيطرة البورجوازية  

وإنما ضد هذا   . تإن على جميع العمال في روسيا أن يدخلوا إلى النقابا         . التي للنقابات المناضلة التابعة للطبقة العاملة المضطهدة      

وهذا هي بالفعل خالصة المـسألة      .  البروليتاريا ديكتاتوريةوهذا شيء مفهوم تماما، ألنهم في الواقع ضد         . المبدأ يقف المنشفيك  

إن اإلكراه االقتصادي واإلكراه السياسي ليـسا       .  البروليتاريا، وضد كل نتائجها بالتالي     ديكتاتوريةإن الكاوتسكيين هم ضد     . كلها

ألم يبين ابراموفيتش بعمق أنه ال يمكن أن يوجد إكراه في النظام           .  الطبقة العاملة في مجالين وثيقي االرتباط      ديكتاتوريةتجليا ل إال  

. هذا أمـر ال يقبـل جـداالً       . االشتراكي، وإن العقاب مضاد لالشتراكية، وإن شعور الواجب وعادة العمل وجاذبيته، الخ، تكفي            

والحقيقة أنه في النظام االشتراكي لن يوجد جهاز إكـراه، لـن            . ى توسيع هذه الحقيقة التي ال تماري      وليس ثمة من حاجة إال إل     

لكن هذا ال يعني أن طريق االشتراكية ال يمر بأعلى درجات توتر            .  اإلنتاج االشتهالك  كوميونةأن الدولة ستنحل في     . توجد دولة 

فكما أن القنديل يتألق نوره ساطعا قبل أن ينطفيء،         . لى وجه التحديد معكم   وإنما هذه المرحلة هي التي نجتازها اآلن ع       . التدويل

 البروليتاريا، أي شكل أقسى حكومة وجدت في التاريخ، حكومة تختضن           ديكتاتوريةكذلك فإن الدولة، قبل أن تختفي، تأخذ شكل         

 لم يالحظهـا    – الحكومية   ديكتاتورية ال –يخ  إن هذه الترهة، هذه الدرجة الصغيرة في التار       . بصورة آسرة حياة المواطنين كافة    

  . وهذا ما يجعلهما يتعثران. ابراموفيتش والمنشفيكية التي يمثلها
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إن ما من تنظيم آخر في الماضي، ما عدا الجيش، قد مارس تجاه اإلنسان إكراها كالذي يمارسـه التنظـيم الحكـومي                      

إن قـدر   . ا على وجه التحديد نتكلم عن التنظـيم العـسكري للعمـل           وإنما بسبب هذ  . للطبقة العاملة في أقصى مراحل االنتقال     

. المنشفيك هو أن يلهثوا وراء االحداث وإن يعترفوا بتلك األجزاء من البرنامج الثوري التي أستهلك الزمن كل أهمية عملية لها                   

األبيض والفارين من الجـيش      في شرعية عمليات القمع ضد الحرس        – رغم تحفظاتها    –أن المنشفيكية ما عادت تماري اليوم       

لقد فهمت، على ما يبـدو، بعـد فـوات          ". الديمقراطية"ولقد أضطرت إلى القبول بها بعد تجاربها الخاصة التعيسة في           . األحمر

األوان، أنه ال تمكن مواجهة العصابات المناهضة للثورة بمجرد التأييد اللفظي للنظام االشتراكي بدون اللجوء إلـى اإلرهـاب                   

إال أنهـم  . لكن المنشفيك ما يزالون يحاولون، على الصعيد االقتصادي، أن يؤجلوا عملنا ليؤديه أبناؤنا وبخاصة أحفادنا          . األحمر

ينسون أن علينا أن نبني اآلن وبدون تأخير، ونحن نواجه التركة المؤسفة التي خلفها لنا المجتمع البورجوازي والحرب األهليـة              

  .التي لم تنته بعد

 والعـرقالت   الديمقراطيـة كية، شأنها شأن الكاوتسكية كلها بصورة عامة، تغرق نفـسها فـي االبتـذاالت               إن المنشفي 

. وأنه ليتضح مرة أخرى أنها ال تؤمن بوجود فترة انتقالية، أي فترة ثورة بروليتارية تفرض مهامها الخاصـة بهـا   . االشتراكية

إن المسألة ليست مسألة معرفة ما سيجري بعد        . ا ومخططاتها وتوجيهاتها  ومن هنا كان الطابع الباهت اآلسن النتقاداتها وتعاليمه       

بل معرفة ما يجب فعله للقـضاء       .  وبديهي أن األمور ستكون آنذاك أحسن مما هي عليه بما ال يقاس            –عشرين أو ثالثين عاما     

ستفادة بوجه خاص مـن األربعـة آالف        على الفوضى، ولتوزيع اليد العاملة في هذه المرحلة، ولرفع إنتاجية العمل اليوم، ولال            

كال، إننا ال نـستطيع     !". اذهبوا حيثما يحلو لكم   : "فهل نتركهم قائلين لهم   . عامل المختص الذين وجدناهم في الجيش، في األورال       

  .ولقد جدناهم في فرق عسكرية خاصة ووجهناهم إلى المعامل والمصانع. أن نتصرف على هذا النحو

بم تتميز اشتراكيتكم إذن عن العبودية المصرية؟ وبالفعل لقد كان الفراعنة يشيدون األهرامات             : "يهتف إبراموفيتش قائالً  

فههنا أيضا غابـت عـن      "! اشتراكي"إنها حقًا مقارنة ال مثيل لها تصدر عن         ". بالطريقة نفسها، بإرغامهم الجماهير على العمل     

إن إبراموفيتش ال يجد فرقًا بين نظامنا والنظام        ! ضة على زمام السلطة   طبيعة الطبقة القاب  : نظر صاحبنا المنشفيكي نقطة صغيرة    

وما كان الفالحون المصريون هم الذين يقررون بواسـطة         . ولقد نسي أنه كان في مصر فراعنة ومالك عبيد وعبيد         . المصري

لمراتب، وكان عدوهم الطبقي هـو      سوفييتاتهم بناء األهرامات بل كان هناك نظام اجتماعي قائم على نظام الطرائف المتسلسلة ا             

هذا ما  . أما في روسيا فإن األكراه تمارسه السلطة العمالية والفالحية باسم مصالح الجماهير الكادحة            . الذي يرغمهم على العمل   

كل لقد تعلمنا في مدرسة االشتراكية أن كل التطور االجتماعي يقوم على الطبقات وعلى صراعها، وأن                . لم يالحظه إبراموفيتش  

ومن . هذا ما لم يفهمه إبراموفيتش    . مجرى الحياة يتحدد بالطبقة القابضة على زمام السلطة وبالمهام التي تحقق سياستها باسمها            

  .لكن االشتراكية بالنسبة إليه كتاب عويص مغلق. الجائز أنه يعرف عن ظهر قلب كتاب العهد القديم

الليبرالية والسطحية التي ال تأخذ حسابا لطبيعة الدولة الطبقية، أقـول           لقد كان بمقدور إبراموفيتش، وهو يتابع مقارناته        

ففي الجيش األول كمـا     . أن يوجد بين الجيش األحمر واألبيض     ) وهذا ما فعله المنشفيك مرارا كثيرة في الماضي       (كان بمقدوره   

وفي هذا  . هذا كما في ذاك، يعتمد على اإلكراه      وفي  . في الثاني، كانت التعبئة تتم بالدرجة األولى بين صفوف الجماهير الفالحية          

وفي كال المعسكرين، توجد البنادق نفسها، والرصـاص        . كما في ذاك، يكثر عدد الضباط الذين مروا بمدرسة القيصرية نفسها          

لـة أو  من يقبض على زمـام الـسلطة؟ الطبقـة العام   : فما الفرق إذن؟ ثمة فرق، أيها السادة، وهو يتحدد بمعيار أساسي       . نفسه

النبالء، الفراعنة أو الموجيك، الطغمة الرجعية أو بروليتاريا بترسبورغ؟ ثمة فرق والـشاهد علـى ذلـك مـصير بـودينيتش                    

لقـد رسـخ    . أما لدى كولتشاك فهم طائفة من الضباط الرجعيين       : إنهم العمال الذين جندوا الفالحين عندنا     . وكولتشاك ودينيكين 
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ثمة فرق بين النظام السوفياتي ونظام الفراعنة، وليس مـن قبيـل            .  األبيض فقد تساقط رمادا    جيشنا أقدامه ووطدها، أما الجيش    

  . (20)بترسبورغ " فراعنة"العبث أن يكون البروليتاريون قد بدؤوا ثورتهم بإعدامهم على قباب األجراس 

إذ يتبين، مـن    . صورة عامة لقد حاول أحد الخطباء المنشفيك عرضا أن يصورني على أنني محامي النزعة العسكرية ب             

وهو يزعم، أصغوا جيدا، أنني أعتبر ضابط       . المعلومات التي يقدمها، أنني أدافع عن النزعة العسكرية األلمانية، ال أكثر وال أقل            

فماذا قلت في الواقع؟ قلت فقط أن النزعـة العـسكرية،           .. الصف األلماني معجزة من معجزات الطبيعة وأن أعماله فوق التقليد         

أوالً مـن   : التي تجد فيها جميع مالمح التطور االجتماعي تعبيرها األكمل واألوضح والمطلق، يمكن أن ينظر إليها من زاويتين                

وثانيا، من وجهـة    . ما الطبقة التي تقبض على زمام السلطة      : وجهة النظر السياسية أو االشتراكية، وهنا يتعلق كل شيء بمسألة         

إن . لدقيق لاللتزامات، وكنظام للعالقات المتبادلة النظامية، والمسؤولية المطلقة، والتنفيـذ الحـازم           نظر التنظيم كنظام للتوزيع ا    

الجيش البورجوازي جهاز لقمع الشغيلة واضطهادهم بصورة عديمة الشفقة، في حين أن الجيش االشتراكي جيش لتحرير هؤالء                 

وأن النظام الداخلي الحازم المتماسك لهو ميـزة        .  مشتركة لكل جيش   لكن تبعية الجزء المطلقة للكل صفة     . الشغيلة والدفاع عنهم  

ومن هنـا كـان     . إن كل تهاون، وكل خفة، وكل إهمال، يمكن أن تكون، في الحرب، سببا في خسائر فادحة               . التنظيم العسكري 

" العـسكرية " هذه الـصفات  إن مثل. مسيل التنظيم العسكري إلى رفع الوضوح والدقة في العالقات والمسؤولية إلى أعلى درجة   

وإنما بهذا المعنى قلت أن كل طبقة تعرف كيف تستفيد لخدمتها من أعـضائها الـذين مـروا علـى                    . مقدرة في جميع الميادين   

وإذا كان الفالح األلماني الميسور قد تخرج من الثكنة كـضابط صـف، فهـو               . االنضباط العسكري في ظروف أخرى مشابهة     

إن جهاز  . أثمن من أي فالحخ آخر لم يمر بالمدرسة نفسها        .  وكذلك بالنسبة إلى جمهورية أيبرت     –لمانية  بالنسبة إلى الملكية األ   

السكك الحديدية األلمانية قد تحسن بصورة محسوسة بفضل وجود ضباط الصف والضباط في المراكز اإلدارية التابعة لمديريـة   

لقد أكد لنا هنا الرفيق تزيبيروفيتش، أحد       . كثير من النزعة العسكرية   وبهذا المعنى علينا أن نتعلم الشيء ال      . خطوط المواصالت 

المناضلين المعروفين في نقاباتنا، إن العامل النقابي الذي مر على االنضباط العسكري طوال سنوات، وشغل على سبيل المثـال                   

رجع إلى النقابة، . قضية البروليتاريةفهو بعد أن حارب من أجل ال. منصب مفوض، ال يخسر شيًئا من قدرته على العمل النقابي        

لقـد  . بروليتاريا كما في السابق، لكنه رجع متمرسا، أكثر رجولة، أكثر استقالالً وتصميما، ذلك أنه قد تحمل مسؤوليات كبيرة                 

ولقـد عـاش معهـم االنتـصارات        . حدث له أن قاد آالف الجنود الحمر من مستوى اجتماعي مختلف، معظمهم من الفالحين             

لقد عرف بعض حاالت الخيانة في القيادة، وتمرد الفالحين الميسورين، وأزمـات الخـوف،           . الهزائم، وعرف التقدم والتراجع   و

لكنه عرف دوما، وهو في منصبه، كيف يضبط الجماهير األقل وعيا، ويقودها، ويحمسها بمثاله، معاقبـا بـال شـفقة الخونـة            

  .وهكذا، عندما يعود الشيوعي السابق من الكتيبة إلى النقابة، فإنه ال يكون منظما سيًئا. إنها لتجربة عظيمة ثمينة. والمستغلين

أما حول مسألة نظام المكاتب الجماعية في إدارة اإلنتاج، فإن حجج إبراموفيتش مبتذلة شأن حججه حول كل المـسائل                   

  . إنها حجج مراقب أجنبي ينظر إلى األمور من بعيد. األخرى

 يشرح لنا أن اإلدارة الجماعية الحسنة خير من إدارة الشخص الواحد السيئة، وأنه يجب أن يدخل إلـى                   إن إبراموفيتش 

فليقدم لنا المنشفيك إذن عدة مئات من المكاتـب         . إن هذه كلها أفكار ممتازة    . كل مكتب مؤلف بصورة حسنة اختصاصي ممتاز      

إننـا لـسنا    . د االشتراكي لن يتخلف عن أن يجد لها مهمة حـسنة          من هذا النوع؟ إنني أجزم مسبقًا أن المجلس األعلى لالقتصا         

إن لدينا اختصاصيين نستطيع أن نقول أن ثلـثهم مـتعلم           . مراقبين، بل شغيلة يتوجب عليهم أن يبنوا حسب المواد المتوفرة لهم          

عاملة غنية بالرجال الموهوبين،    إن الطبقة ال  . وذو وجدان، في حين أن الثلث الثاني نصف متعلم، والثلث األخير ال يساوي شيًئا             

                                                 
 على أسطحة املنـازل وقبـاب       ١٩١٧يف اية شباط    لقب شعيب يشار به إىل عمالء البوليس القيصريني الذين وضعهم وزير الداخلية بروتو بوبوف               " الفراعنة) "20(

  .األجراس
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وبعـضهم  .  تملك المعارف والتجربة الـضرورية     – قليلة العدد للغاية مع األسف       –وإن فئة منهم    . المخلصين، األشداء العزيمة  

وإنما من هـذه المـادة   . اآلخر قوي الشكيمة وموهوب، لكنه ال يملك ال معارف وال تجربة، والباقون ال يملكون ال هذا وال ذاك  

إن علينا، قبـل كـل      . جب أن نخلق إدارات المصانع وغيرها، وأنه لمن المستحيل أن نؤدي هذه المهمة بمجرد عبارات لفظية               ي

إن هـؤالء   . شيء، أن ننتخب العمال الذين أثبتوا عمليا أنهم قادرون على إدارة المشاريع، وأن نتيح لهم إمكانيـة داء مهمـتهم                   

إن العامـل القـوي الـشكيمة،       . واحد، ذلك أن  إدارات المصانع ليست مدارس للمتخلفين        العمال يريدون نظام إدارة الشخص ال     

وقد يستبدل بغيـره،    . وإذا قرر وأصدر أمره، فإن قراره يجب أن ينفذ        . المطلع على قضايا عمله، يريد بصورة طبيعية أن يدير        

  . لكن هذه مسألة أخرى

وإذا ما عين في مكتب مؤلف مـن        .  فإنه يدير المصنع في مجموعه     –ا   سيدا سوفياتيا بروليتاري   –لكن ما دام هو السيد      

إن كل عامل مدير يجب أن يضاف إليه اختصاصي         . أناس أضعف منه يساهمون في اإلدارة، فلن يمكن الوصول إلى أي نتيجة           

المقابل اختصاصي ذو وجدان    وإذا لم يكن تحت متناولنا مدير من هذه الجبلة، وإذا كان لدينا ب            . أو اثنان، حسب أهمية المشروع    

عارف يعمله، فإننا سنضعه على رأس المشروع، ونلحق به، بصفة مساعدين، عاملين أو ثالثة، بحيث أن كـل قـرار يتخـذه                      

إنهم سيتابعون بدقة عمله وسيكتسبون بالتـالي       . االختصاصي يكون معروفًا من مساعديه، دون أن يكون لهؤالء الحق في إلغائه           

  .رور بضعة شهور، سيكونون قادرين على أن يحتلوا بأنفسهم مناصب هامةوبعد م. المعارف

لكن ما ال يقوله إبراموفيتش هو أنـه إذا         ! هذا صحيح . لقد استشهد إبراموفيتش، نقالً عني، بمثال حالق قاد فرقة وجيشًا         

  -ضـي مفوضـين لـدى القـادة      كان الرفاق الشيوعيون عندنا قد بدؤوا يقودون فرقًا وجيوشًا، فهذا ألنهـم عملـوا فـي الما                

إن كل المسؤولية تقع على عاتق االختصاصي الذي يعلم أنه مسؤول كليا عن كل خطأ مهما كان تافها، دون أن                    . االختصاصيين

  ...في مكتب" عضوا مستشارا"يستطيع التحجج بصفته 

 من وجهة النظر السياسية، مشغولة      إن معظم مناصب قيادة الجيش األحمر، وبخاصة المناصب الدنيا، أي أهم الدرجات           

ولقد . في الساعة الراهنة بعمال وفالحين متقدمين، وبم بدأنا؟ لقد وضعنا ضباطًا في مناصب القيادة وجعلنا من العمال مفوضين                 

  .تعلموا كيف ينتصرون

ونة الصعبة من حياة    وال بد من تدابير جبارة في اآل      . أيها الرفاق، إننا ندخل في مرحلة صعبة، ولعلها أصعب المراحل         

وكلما أوغلنا، أصبحت المهمة أكثر سهولة، وشعر المواطن بحرية أكبر، وتالشى اإلحساس بإكراه الدولـة               . الشعوب والطبقات 

ومن الممكن أن نسمح آنذاك للمنشفيك بأن تكون لهم صحفهم، هذا إذا قبلنا بأن المنـشفيك سـيكون لهـم وجـود                      . البروليتارية

.  هي التي يستمر المنشفيك في تخريبها      ديكتاتوريةوإنما هذه ال  .  سياسية واقتصادية  ديكتاتوريةش اليوم في عهد     لكننا نعي . يومذاك

إنما هذا مـا ال     !". لتسقط الحرب األهلية  : "فبينما كنا نقاتل على جبهة الحرب األهلية لنحمي الثورة من أعدائها، كتبت صحيفتهم            

واآلن بعد أن وصلنا إلى أعلى تركيز لقوانا في         . ، والحرب هي الحرب   ديكتاتورية هي ال  ديكتاتوريةإن ال . نستطيع أن نتسامح به   

إن صوتهم يـرن كمـا فـي        : حقل النهضة االقتصادية، ظل الكاوتسكيون الروس، المنشفيك، أوفياء لرسالتهم المناهضة للثورة          

  .مصوت ينسف ويلغم، ويزرع الريبة ويوهن العزائ. الماضي، كصوت الشك والبلبلة

 ممثل للطبقـة العاملـة      ١٥٠٠أليس من الشناعة والسخافة في آن واحد معا أن نسمع في هذا المؤتمر الذي يجتمع فيه                 

في حين أن الشيوعيين يشكلون تسعة أعشاره، أليس من الشناعة والسخافة           % ٥الروسية، والذي ال يمثل فيه المنشفيك إال نسبة         

يقـول  ". س لمثل هذه الطرائق، في حين أن غالبية صغيرة معزولة تنوب عن الـشعب             بأال نتحم "أن نسمع إبراموفيتش ينصحنا     
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كل شـيء   . كل شيء عن طريق الجماهير الكادحة     . كل شيء عن طريق الشعب، وال أوصياء على الكادحين        : "ممثل المنشفيك 

إن الطبقـة   ! هـي ذي الطبقـة    : لةلكن أ،ظروا إذن إلى هذه الصا     ". إن الجماهير ال تقنع بالحجج    : "ثم يقول !" عن طريق عملها  

إنكم تريـدون   ! العاملة ههنا أمامنا ومعنا، وأنتم، يا حفنة المنشفيك الصغيرة، تحاولون أن تقنعوها بحجج البورجوازيين الصغار              

لكن لهذه الطبقة نشاطها ولقد برهنت عليه حين لفظتكم، وحين سارت إلـى األمـام فـي                 . أن تكونوا أوصياء على هذه الطبقة     

  .قهاطري
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  مدرسة وكتابةمدرسة وكتابة: : كارل كاوتسكيكارل كاوتسكي
تقف فـي غالـب األحيـان       ) بوير، رينر، هيلفردينع، ماكس آدلر، فريدريك آدلر      (كانت المدرسة النمساوية الماركسية     

ولقد بدت هذه المعارضة كسوء     . موقف المعارضة من مدرسة كاوتسكي باعتبارها تمثل انتهازية مقنعة تجاه الماركسية األصيلة           

إن كاوتسكي هو مؤسس التحريف     : ريخي سببب الكثير من الضياع الفكري، لكنه انكشف في النهاية على حقيقة واضحة            تفاهم تا 

  .النمساوي للماركسية وحامل لوائه األول

ففي حين أن تعاليم ماركس الحقيقية تقوم على صيغة نظرية للعمل والهجوم وتطوير الطاقة الثوريـة ودفـع الـصراع         

م، نجد أن المدرسة النمساوية قد تحولت إلى أكاديمية للسلبية واللف والدوران، وأصـبحت تاريخيـة بـصورة                 الطبقي إلى األما  

مبتذلة، وقصرت أهدافها على تعليل األحداث وتبريرها، وانحط دورها إلى مصدر ممـول لالنتهازيـة البرلمانيـة والنقابيـة،                   

، بالرغم من لفظيتها الثورية، إلى قوة أمينة داعمة للدولـة الرأسـمالية،      واستبدلت الديالكتيك بالسفسطة المخاتلة، وتحولت أخيرا     

وإذا كان العرش قد سقط، فالخطأ في ذلك ال يقع حتمـا علـى المدرسـة الماركـسية                  . وللعرش والمذبح اللذين يهيمنان عليها    

  . النمساوية

 الماركسي النمساوي لقادر على أن يحفـر        إن. إن ما يميز الماركسية النمساوية عداؤها لكل نشاط ثوري وتخوفها منه          

هوة من األفكار والتأويالت العميقة للماضي، وعلى أن يظهر جرأة رجولية في مجال التنبؤات المتعلقة بالمستقبل، لكنه ال يملك                   

يما بالنسبة إليه تحت    إن الحاضر ينساب دوما انسيابا عق     . أبدا فكرة كبيرة أو مبدأ موجها عن األعمال الكبيرة المتعلقة بالحاضر          

. عبء هموم االنتهازية الصغيرة التي تؤول فيما بعد وتصور على أنها السلسلة الضرورية التي تربط بين الحاضر والمـستقبل                  

إن . إن الماركسي النمساوي معين ال ينضب ماؤه فيما يتعلق بالبحث عن األسباب التي تعرقل الممارسـة والعمـل الثـوريين                   

وبديهي أنه ليس من قبيل الـصدفة والعـرض أن تكـون            . اوية هي نظرية السلبية واالستسالم المدعية الجليلة      الماركسية النمس 

النمسا، بابل التي تمزقها معارضات قومية عقيمة، والدولة التي هي تجسيد الستحالة الوجود والتطور بالذات، قد وقع عليها دور                   

  .ستحالة العمل الثوريتوليد وتوطيد الفلسفة الماركسية المزعومة عن ا

إن وجهات نظرهم تختلف في غالب األحيان       . معينة" فردية"إن أشهر الماركسيين النمساويين يمثلون، كال على طريقته،         

لكننا نستطيع القول، بصورة عامة، أنم أصـابع يـد          . بل لقد وصل بهم األمر إلى حد الخالفات السياسية        . حول مختلف المسائل  

  .واحدة

إن موهبة االنتحال، وبتعبيـر أدق التقليـد        . ر هو أشهر هؤالء الممثلين، وأفخمهم، وأكثرهم إعجابا بنفسه        إن كارل رين  

ولقد كانت مقاالته الملتهبة عن أول أيار، من وجهة نظر األسلوب، آية في تجميع              . السخيف، متطورة عنده إلى درجة استثنائية     

عاتها تعيش إلى حد ما حياتها الخاصة، فإن مقاالت رينر قد أشعلت في قلـوب               ولما كانت الكلمات وتجمي   . الكلمات األكثر ثورية  

  .الكثير من العمال نار الثورة التي لم يعرفها المؤلف قط على ما يبدو

 الفييناوية الساعية وراء اللقب والمركز، يتجلى عند رينر أكثر مما يتجلـى لـدى      –إن البهرج الكاذب للثقافة النمساوية      

  .والواقع أنه لم يكف قط عن أن يكون موظفًا إمبراطوريا وملكيا يتقن اللفظية الماركسية. سائر زمالئه



 117

 دمية يذخر بعواطف االحتـرام      –إن تحول مؤلف مقال يوبيل كارل ماركس، المعروف ببالغته الثورية، إلى مستشار             

  .فارقات التاريخواالعتراف بالجميل تجاه السكندنافيين، يقدم واحدا من أبهر األمثلة على م

إننا ال نـستطيع أن ننكـر عليـه         . إما أوتو بوير فهو أكثر إطالعا، وأكثر ابتذاالً، وأكثر جدية وأكثر إمالالً، من رينر             

معرفته بفن كتابة الكتب وتجميع الوقائع واستخالص النتائج، حسب األهداف التي ترسمها له السياسة العمليـة التـي يـصنعها                    

إن فنه الرئيسي يقوم على استخالص نتائج معروفة مبتذلة من المسائل العمليـة األشـد               . ملك إرادة سياسية  إن بوير ال ي   . غيره

إن أعماله ال تعدو أن تكون منتخبات ينتقيهـا         .  يعيش دوما حياة موازية إلرادته المفتقدة إلى الشجاعة        –إن فكرة السياسي    . حدة

ن التصرفات المخزية لالنتهازات النمساوية، وموقف الخضوع الذليل لسلطة         إ. تلميذ واسع االطالع متخرج من جامعة لالهوت      

 األلمانية، قد وجدت في بوير أعمق ممثل لها، بوير الذي ذهـب             – النمساوية   الديمقراطية –الطبقة المالكة الذي تقفه االشتراكية      

 ليبرهن على عزيمته وقوته الـسياسية، فقـد         وإذا كانت الفرصة قد أتيحت لبوير     . أحيانًا إلى حد رفض الشكل وقبول المضمون      

. كان ذلك فقط في النضال ضد الجناح الثوري، وفي خليط عجيب من االستنتاجات والوقائع واالستشهادات ضد العمل الثـوري                  

ـ  ١٩٠٧ولقد بلغ ذروة مجده في الفترة التالية لعام          شرذمة ، عندما كان ما يزال أصغر من أن ينتخب نائبا، فلعب دور سكرتير ال

 التي كان يزودها بالمواد واألرقام واألفكار المزيفة، والتي كان يثقفها ويكتب لها، والتي كان يعتقد أنه                 الديمقراطية –االشتراكية  

ملهم أعمالها الكبيرة، في حين أنه لم يكن في الواقع إال ممولها باألفكار الممسوخة المسروقة الصالحة السـتعمال االنتهـازيين                    

  .ينالبرلماني

إنـه  . أما ماكس آدلر فهو ممثل آخر للماركسية النمساوية ال يختلف عن غيره إال اختالفًا صغيرا ال يكاد يظهر للعيان                  

غنائي، فيلسوف غنائي للسلبية، تماما كما أن رينر هو صحافيها وحقوقيها، وكما أن هيلفردينغ هو اقتصاديها، وكما أن بوير هو                    

لر يحتل مكانًا ضيقًا في العالم المبتذل، رغم أنه قد أخذ مكانًا مريحا للغاية في إطـار االشـتراكية                   إن ماكس آد  . عالم اجتماعيا 

إن الجمع بين مهنة المحاماة الفاشلة وبين الدناءة السياسية، باإلضـافة     . البورجوازية المجرية ومذهب تسلط الدولة الهايسبورغي     

  .ية، قد أعطت ماكس آدلر تلك الصفة الخاصة الناعمة والمقرفة معاإلى المقاالت الصحفية الرخيصة الممجدة للمثال

 األلمانية كمتمرد، لكن كمتمرد من      الديمقراطية –أما رودولف هيلفردينغ، المشهور هو اآلخر، فقد دخل إلى االشتراكية           

الحركة الخارجية للسياسية النمساوية    إن سهولة   . لقد خيل لهيلفردينغ  . ، أي المستعد دوما لالستسالم بدون قتال      "النمط النمساوي "

وتحريضها، تلك السياسة التي ربته، إنما هي المبادهة الثورية، ولقد طالب طوال أثنى عشر شهرا، وبألفاظ هي أكثـر األلفـاظ                  

ـ   .  األلمانيةالديمقراطية –تواضعا بال ريب، بسياسة مبادهة أكثر فعالية من قبل قادة االشتراكية              –ساوي لكـن التحـريض النم

 –ولم يتأخر في الخضوع ال يقاع برلين وللطـابع األوتومـاتيكي لحيـاة االشـتراكية                . الفييناوي سرعان ما سقط، حتى عنده     

لقد حرر طاقته الفكرية ليركزها على حقل النظرية الخالصة، ذلك الحقل الذي لم يأت إليه بشيء                .  األلمانية الروحية  الديمقراطية

ولقد دخل العصر   .  رغم أنه كتب كتابا جديا     –ن ما من ماركسي نمساوي أتى بشيء جديد في أي حقل             باعتبار أ  -جديد أصالً،   

لكن ذلك الكتاب الجدي نفسه ال ينـوب مقـام          . الثوري، رازحا تحت عبء ذلك الكتاب، كحمال محني الظهر تحت حمل ثقيل           

إن هيلفردينغ، المحترف الطـب،     .. لتي يستحيل العمل بدونها   غياب اإلرادة والمبادهة وبرودة الدم الثورية والتصميم السياسي، ا        

إن المهمـة   . ميال إلى االعتدال، وهو يبدو، بالرغم من إعداده النظري، أكثر التجريبيين بدائية في حقـل المـسائل الـسياسية                  

 لهـذا الموقـف     الرئيسية في الوقت الحاضر هي في نظره عدم الخروج من إطار األمس وإيجاد تبرير اقتصادي جدي عميـق                 

  .المحافظ وهذا الضعف البورجوازي الصغير
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ولقد سـمح   . لقد ورث عن أبيه المخرج السياسي     . أما فريدريك آدلر فهو أقل الممثلين اتزانًا للنمط الماركسي النمساوي         

أسـس قناعاتـه    فريدريك آدلر من خالل النضال البائس المنهك ضد فوضى البيئة النمساوية، سمح لريبيته الساخرة بأن تهـدم                  

ولقد دفعه المزاج الموروث عن أبيه أكثر من مرة إلى معارضة المدرسة التي خلقها هـذا األدب ولقـد أمكـن           . الثورية بالذات 

والواقع أنـه كـان ويبقـى       . لفريدريك آدلر، في بعض اآلونة، إن يبدو مباشرة وكأنه التناقض الثوري في المدرسة النمساوية             

ه الثوري لم يكن إال تعبيرا عن نوبات اليأس الحادة التي تعاني منها االنتهازيـة النمـساوية التـي                   إن عنف . تتويجها الضروري 

إنه ال يؤمن بالجماهير وال بقدرتها على   : إن فريدريك آدلر ريبي حتى نخاع عظامه      . يخيفها من آن إلى آخر عدم جدواها الذاتية       

وتسدام، أيام أعظم انتصارات العـسكرية األلمانيـة، ليـدعو الجمـاهير            وبينما كان كارل لييبكنيشت ينزل إلى ساحة ب       . العمل

لقد حاول فريـدريك    .  الرئيس –المسحوفة إلى نضال مكشوف، كان فريدريك آدلر يدخل إلى مطعم بورجوازي ليغتال الوزير              

 هذا المجهود الهستيري، سقط     وبعد. آدلر بال ريب عن طريق أقدامه على عملية اغتيال معزولة، أن يقطع الصلة بريبيته الذاتية              

  .في حالة خمول أشد

السوداء والصفراء، أغرقت آدلر اإلرهابي بكـل       ) أوسترليتز ولوتنر، إلخ  ( الوطنيين   –لقد أغرقت عصابة االشتراكيين     

ـ            . دناءات جبنها الذي تحيطه بفخم األلفاظ      ى المنـزل   لكن عندما انقضت الفترة الحادة، وعاد االبن الضال من األشغال الشاقة إل

ولقد .  النمساوية قد تضاعفت مرتين بل ثالثًا      الديمقراطية –األبوي تحيط به هالة الشهادة، تبين أن قيمته بالنسبة إلى االشتراكية            

وأصبح فريدريك آدلر الكفيل المعتمد ألمثال      . حول مزيفو الحزب الماهرون هالة اإلرهابي المذهبية إلى نقود ترن بالديماغوجية          

ولحسن الحظ أن العمال النمساويين باتوا ال يفرقون إال أقل فأقـل بـين الغنائيـة العاطفيـة                  .  وبوير أمام الجماهير   أوسترليتز

  .لفريدريك آدلر، وانحطاط رينر المخفي وراء األلفاظ البراقة، وخمول ماكس آدلر التلمودي، ورضى أوتو بوير التحليلي بنفسه

النمساوية قد افتضح تماما، في مجموعه، تجاه المـشكالت الكبـرى التـي             إن جبن أفكار نظريي المدرسة الماركسية       

  .يطرحها العصر الثوري

 نوسك، أعطـى دفقـة      –لقد أعطى هيلفردينغ، في محاولته التي ال تنسى إلدخال نظام السوفييتات على دستور إيبرت               

ية التي حاولت، بدءا من والدة العصر الثوري، أن         دافعة ال لفكره الذاتي فحسب، بل أيضا لكل فكر المدرسة الماركسية النمساو           

  .تأخذ مكانها على يسار كاوتسكي بالقدر نفسه الذي أخذت به مكانها إلى يمينه قبل الثورة

  .وبهذا الصدد، فإن وجهة نظر ماكس آدلر عن نظام السوفييتات بليغة الداللة

إنه يعتبرهـا   . ل أنه يظهر من الجرأة حدا يدفعه إلى تبنيا        إن الفيلسوف التخيري الفييناوي يعترف بأهمية السوفييتات، ب       

لكن ما يريده، لـيس ثـورة المتـاريس         . وماكس آدلر بالطبع، من أنصار الثورة االجتماعية      . صراحة جهاز الثورة االجتماعية   

  .مصدق عليها فلسفياواإلرهاب العنيفة، الثورة الدامية، بل الثورة العاقلة، المقتصدة، المتزنة، المطوبة حقوقيا وال

هناك بالفعل في حضن    (التقسيم الدستوري للسلطات    " مبدأ"إن ماكس آدلر ال يذعر حتى من فكرة إن السوفييتات تنتهك            

بـل علـى   ).  النمساوية أكثر من أحمق واحد يرى في هذا االنتهاك ثغرة خطيرة في النظام السوفياتي          الديمقراطية –االشتراكية  

نقابات والمستشار الحقوقي لثورة االجتماعية الذي هو ماكس آدلر، يرى في دمج السلطات تفوقًا يـضمن                العكس، إن محامي ال   

إن ماكس آدلر يؤيد التعبير المباشر عن إرادة البروليتاريا، لكن ليس عن طريق استيالء              . التعبير المباشر عن إرادة البروليتاريا    

إن على المجالس العمالية، في كل مدينة ودائرة وحـي، أن           . ريقة مأمونة أكثر  إنه يدعو إلى ط   . السوفييتات مباشرة على السلطة   
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الدولي "كيف سيكون الوضع    : إال أنه يحق لنا أن نسأل     . البروليتاريا" إرادة"تراقب؛ موظفي البوليس وغيرهم بأن تفرض عليهم        "

إن السوفييتات  : "سوفنا يرد على هذا التساؤل    للسوفييتات في جمهورية سيتزت ورينر ومن هم على شاكلتهم؟ إن فيل          "  الحقوقي –

  ).١٩١٩ حزيران ١.. ١٩٧ العدد –" جريدة العمال" (" الحقوقي بقدر ما تبذل من نشاط–ستتلقى في النهاية من القوة الدولية 

نظمـات  إن على السوفييتات البروليتارية أن تتحول تدريجيا إلى سلطة سياسية للبروليتاريا، تماما كما كـان علـى الم                 

البروليتارية في الماضي، حسبما كانت تقول نظرية االنتهازية، أن تتطور إلى أن تتحول اشتراكية، وهذا هدف القى في طريقه                   

وكل ما تاله فيمـا     " التفاهم"بعض العراقيل نتيجة لسوء التفاهم غير المتوقع الذي طرأ طوال أربعة أعوام بين الدول المركزية و               

لكـن  . الي من التخلي عن البرنامج االقتصادي للتنمية المنهجية لحساب اشتراكية بدون ثـورة  اجتماعيـة               وكان ال بد بالت   . بعد

  . تكشفت بالمقابل آفاق نمو منهجي للسوفييتات إلى حد ثورة اجتماعية بدون عصيان مسلح وال استيالء عنيف على السلطة

 فإن المستشار الحقوقي الجريء يقترح دعايـة األفكـار          وحتى ال تقع السوفييتات في شراك مهام المحافظات واألحياء،        

فالسلطة السياسية تظل، كما في الماضي، في أيدي البورجوازية وعمالئها، لكن السوفييتات بالمقابل             . الديمقراطية –االشتراكية  

املـة وليركـز فـي    إال أن ماكس آدلر، كي يطمئن الطبقة الع      . تراقب، في المحافظات واألحياء، ضباط وضباط صف البوليس       

: ويعـدنا مـاكس آدلـر     .  الحقوقي للنقابات  –الوقت نفسه أفكارها وإرادتها، سيلقي كل يوم أحد محاضرات عن الوضع الدولي             

 الحقوقي  –وهكذا فإن النظام في الوضع الدولي       : "ويعدنا ماكس آدلر  .  الحقوقي للنقابات  –وهكذا فإن النظام في الوضع الدولي       "

ية، وثقلها وأهميتها، ستكون متوفرة على طول الخط، في مجال حياة الدولـة والحيـاة العامـة، وأن النظـام                    للسوفيتتات العمال 

 السوفييتات سيحقق نفوذًا أوسع بكثير من النفوذ الذي يستطيع أن يحـصل عليـه فـي جمهوريـة                   ديكتاتوريةالسوفياتي، بدون   

 هذا النفوذ بثمن العواصـف الـسياسية واألعاصـير االقتـصادية            ثم أنه لن يتعين، من جهة أخرى، شراء       . السوفييتات بالذات 

تحقيق الثورة بدون الدخول في نزاع مع السيد المدعي         : إن ماكس آدلر يظل، كما نرى، منسجما مع التقاليد النمساوية         ". المدمرة

  .العام

ي يحـافظ فيـه بغيـرة،       إن كاوتسكي، في الوقت الـذ     . إن مؤسس هذه المدرسة والمسؤول األعلى فيها هو كاوتسكي        

، على سمعته كحارس لإلرثوذكـسية الماركـسية، يعلـن          )١٩٠٥(وبخاصة بعد مؤتمر دريد للحزب والثورة الروسية األولى         

إن بـوير ورينـر وهيلفردينـغ يعتبـرون       . استنكاره من حين إلى آخر للتصرفات المخزية التي تصدر عن مدرسته النمساوية           

 يعتبرون كاوتسكي مدعيا أكثر مـن الـالزم،         – كما كان شأن المرحوم فيكتور آدلر        –اصة  جميعهم معا، وكل منهم بصورة خ     

  .وقليل المرونة أكثر من الالزم، إال أنهم يرون فيه أبا وأستاذًا جديرا باالحترام لكنيسة عقيدة الدعة والخمول

 الثوري، أثنـاء الثـورة الروسـية        لقد بدأ كاوتسكي يوحي ببعض المخاوف الجديدة لمدرسته الخاصة في فترة صعوده           

 الروسية على السلطة، وحاول أن يلقـن الطبقـة العاملـة            الديمقراطية –األولى، عندما اعترف بضرورة  استيالء االشتراكية        

ولقد أوقف فشل الثورة الروسية األولى      . األلمانية االستنتاجات النظرية التي فرضت نفسها بعد تجربة اإلضراب العام في روسيا           

وكلما كان تطور األحداث يفرض بصورة محتمة حل المشكالت المتعلقة بعمل الجماهير فـي              . تطور كاوتسكي نحو الراديكالية   

لقد راوح في مكانه، ثم تراجع إلى الوراء، وفقد ثقته األوليـة،            . داخل ألمانيا بالذات، كان موقف كاوتسكي إزاءها يزداد التباسا        

ولقد كشفت الحرب اإلمبريالية،    .  االدعاء السكوالئي التي كانت ملموسة في طريقته في التفكير         واتضحت لديه أكثر فأكثر مالمح    

ومن اللحظـة األولـى،     . التي قتلت كل تردد وطرحت بفظاظة جميع المسائل األساسية، كشفت إفالس كاوتسكي السياسي التام             

وأن جميـع أعمالـه     . ة التصويت على اعتمادات الحـرب     انزلقت به قدمه دونما أمل بالعودة إلى أبسط المسائل، أي إلى مسأل           

كان مجرى  . ولقد أجهزت الثورة الروسية على كاوتسكي نهائيا      ". أنا وبلبلتي : "الالحقة تدور حول موضوعة واحدة مكررة معادة      
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اء هذا الحدث ليلقي به فـي       ولقد ج . األحداث السابق كله قد جعله يتبنى موقفًا معاديا إزاء انتصار البروليتاريا في تشرين الثاني             

ثر إلـى أدب أصـفر يـصلح        :وتحولت كتاباته الالحقة أكثر فأ    . وهكذا فقد آخر بقايا حسه التاريخي     . المعسكر المناهض للثورة  

  .للسوق البورجوازية نظرا إلى رداءته وبخس ثمنه

تـسميته بالعمـل الموضـوعي      إن كتاب كاوتسكي، الذي درسناه، يملك جميع الصفات الخارجية لما اتفق الناس على              

فهو يبدأ بدراسة الشروط    . لكي يعمق كاوتسكي مسألة اإلرهاب األحمر، يرسم مخططه بكل الدقة الدقيقة المعروفة عنه            . والعلمي

االجتماعية التي هيأت الجو للثورة الفرنسية الكبرى، وكذلك األسباب الفيزيولوجية واالجتماعية التي ساهمت في تطوير القسوة                

، ١٥٤وفي الكتاب المخصص للبولشفية، والذي لم تدرس فيه المسألة إال في الـصفحة              . نسانية طيلة تاريخ الجنس البشري    واإل

ويطرح فرضية أنه كان يلـتهم الحـشرات        . يروي كاوتسكي بالتفصيل كيف كان يأحل جدنا البعيد، القريب بتكوينه من القرود           

وبتعبير آخر، إن ما من شيء يمكن أن يدفع باإلنسان إلى ). ٨٥ص (تي الرئيسي   وربما بعض الطيور باإلضافة إلى طعامه النبا      

هـذا هـو    . التفكير بأن مثل هذا الجد المحترم الذي كان يعيش على النبات، يمكن أن يخلف فيما بعد أحفادا دمويين كالبالشـفة                   

  ..األساس العلمي المتين للغاية الذي يطرح عليه كاوتسكي المسألة

سكوالئية أنه  .  الحال في معظم المؤلفات التي من هذا النوع، يختفي الهجاء السياسي وراء واجهة أكاديمية              لكن كما هي  

وأليس من المستغرب بالفعل، للوهلة األولى، أن يلتقط كاوتسكي من المنجم الذي            . واحد من أكذب الكتب وأكثرها بعدا عن العلم       

راءات والشائعات البائسة المعادية للبالشفة، تاركًا أذن الواشي المفتري تتغلب          ال ينضب لوكاالت هافاس ورويتر وولف كل االفت       

على قبعة العالم؟ لكن هذه التفاصيل القذرة ليست إال زخرفات فسيفسائية تحيط بمجموع الكذبة الكبرى الموجهة ضد جمهوريـة                   

  .السوفييتات والحزب الذي يقودها

لم تبد أي رغبـة مهمـا تكـن واهنـة فـي             "حشتينا تجاه البورجوازية التي     إن كاوتسكي يرسم، بأقتم األلوان، لوحة و      

  ".المقاومة

وأن .  الثوريين والمنشفيك الذين يؤلفون إحدى مدارس االشتراكية       –إن كاوتسكي يدين موقفنا الصلب تجاه االشتراكيين        

  .كاوتسكي يصور االقتصاد السوفياتي على أنه سديم مأساوي

لين السوفياتيين بصورة عامة، وكل الطبقة العاملة الروسية، كشرذمة من النانيين والجبنـاء             إن كاوتسكي يصور المناض   

  .والكسالى

أنـه ال   . إنه ال يقول كلمة واحدة عن الجبن العظيم، الذي ال سابق له في التاريخ، الذي أظهرته البورجوازية الروسـية                  

وهو ال ينبس ببنت شفة عن موضـوع        ". إستراتيجية"لمان ألهداف   يقول كلمة واحدة عن خياناتها الوطنية، وعن تسليم ريجا لأل         

إنه يمر مرور الكرام بنداءات هذه البورجوازيـة الموجهـة إلـى الجيـوش األجنبيـة،                . تهيئة تسليم مماثل لمدينة بترسبورغ    

إنـه  . د العمال والفالحين الروس   التشيكوسلوفاكية واأللمانية والرومانية واإلنكليزية واليابانية والفرنسية والعربية والزنجية، ض        

وعلى نفقته، وحصارها الهادف إلى تجويع أطفالنـا حتـى          " التفاهم"يسكت عن مؤامراتها واغتياالتها، المقترفة والمنفذة لحساب        

  .الموت، وإلى إشاعة األكاذيب واالفتراءات في العالم قاطبة بصورة منهجية عندية ال تكل وال تمل
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 الثوريين والمنـشفيك  – عن أعمال التعذيب والعنف الدنيئة التي عاملت بها حكومة االشتراكيين           أنه ال يقول كلمة واحدة    

أنه يخرس عن المطاردات المجرمة الموجهة ضد ألوف المناضلين في حزبنا بحجـة التجـسس             . حزبنا قبل ثورة تشرين الثاني    

 الثـوريين فـي جميـع مـؤامرات         –االشـتراكيين   إنه يمر مرور الكرام بمساهمة المنـشفيك و       . لحساب ألمانيا هوهنزولرن  

إنه يسكت عن أعمال اإلرهاب التي      . البورجوازية، وكذلك تعاونهم مع جنراالت وأمراء القيصر، كولتشاك ودينيكين وبودينيتش         

ثوريـون   ال –، وأعمال العصيان التي نظمها هـؤالء االشـتراكيون          "التفاهم" الثوريون بناء على أوامر      –قام بها االشتراكيون    

أنفسهم، بأموال السفارة األجنبية، في صفوف جيشنا الذي كان يسفح دمه غزيرا على مذبح النضال ضد عصابات اإلمبرياليـة                   

إن كاوتسكي ال يتنازل ليذكر مرة واحدة بأننا لم نؤكد في أكثر من مناسبة فحسب، بل بأننا برهنا أيـضا علـى أننـا                        . الملكية

زالت وتضحيات، لتوطيد السلم في بلدنا، وأننا مضطرون بالرغم من ذلك، إلـى متابعـة النـضال                 مستعدون حتى لو قبلنا بتنا    

إن .  الفرنـسية  –الشرس على كل الجبهات للدفاع عن وجود بلدنا بالذات ولتجنب تحوله إلى مـستعمرة اإلمبرياليـة األنكلـو                   

أثناء هذا النضال البطولي الذي نخوضـه مـن أجـل           كاوتسكي يلزم الصمت أيضا عن أن البروليتاريا الروسية كانت مرغمة،           

مستقبل االشتراكية العالمية، على إنفاق خير طاقاتها، وزهرة قواها وأثمنها، تلك الطاقات والقوى التي حرم منها فيما بعد البناء                   

  .االقتصادي وتطوير الثقافة

انية، بمعونة الشايدمانيين وتواطؤ الكاوتسكيين،     إن كاوتسكي، في منشوره عينه، ال يذكر ولو تذكيرا بأن العسكرية األلم           

، وبمعونة أمثال رينوديل وتواطؤ أمثال لونغيه، قد طوقتانا بحصار حديدي، وبأنهما بعـد أن اسـتولتا                 "التفاهم"ثم عسكرية دول    

 شاسـعة مـن     على مرافئنا قاطبة، عزلتانا عن سائر العالم، واحتلتا، بواسطة عصابات الحرس األبيض المرتزقـة، مـساحات               

األراضي الغنية بالمواد األولية، وقطعنا عنا لمدة طويلة من الزمن نفط باكو، وفحم الدونتز، وقمح الـدون وسـيبيريا، وقطـن                     

إن كاوتسكي ال يذكر بأن الطبقة العاملة الروسية قد خاضت وتخوض، منذ حوالي ثالثة أعـوام، وفـي مثـل هـذه                      . تركستان

 فرسخ، وبأن الطبقة العاملة الروسية قـد عرفـت          ٨٠٠ بطوليا ضد أعدائها على جبهة طولها        الشروط الفائقة الصعوبة، نضاالً   

كيف تستبدل المطرقة بالسيف وتخلق جيشًا قويا، وبأنها جندت لهذا الجيش صناعتها المنهوكة، وبأنها، رغم اإلنهاك الشديد الذي                  

لحرب األهلية، تكسي وتطعم وتسلح وتنقل، منذ ثالثة أعوام حتـى           أصاب البالد التي حكم عليها جالدو العالم أجمع بالحصار وا         

  .اليوم، وبوسائلها الخاصة، جيشًا تعداده مليون رجل تعلموا كيف ينتصرون

وهذا الصمت من جانبه هـو      . إن كاوتسكي يجد الوسيلة ليظل أخرس عن هذا كله في كتاب يكرسه للشيوعية الروسية             

 كذبة سلبية بدون شك، لكنها يقينًا أكثر إجراما ودناءة من الكذب اإليجابي الذي يلجأ إليه جميع                كذبته الكبرى، األولى، المكشوفة،   

  .أوغاد صحافة البورجوازية العالمية

إن البالشـفة لـم     . إن كاوتسكي، المفتري على سياسة الحزب الشيوعي، ال يقول في أي مكان ماذ يريد وماذا يقتـرح                

 الثوريين  –بل لقد رأينا ونرى فيها، مرة في السلطة ومرة في المعارضة، االشتراكيين             . لروسيةيكونوا وحدهم في حلبة الثورة ا     

  .، وتالمذة بليخانوف، والماكسيماليين، والفوضويين)ثالثة اتجاهات على األقل(والمنشفيك ) خمسة اتجاهات وتكتالت على األقل(

. قد جربت قواها وأظهرت ما تريده وما تـستطيعه        ) لغة كاوتسكي إذا قبلنا ب  (بال استثناء   " اتجاهات االشتراكية "إن جميع   

" االتجاهـات "إن أصـل هـذه      . كثيرة العدد للغاية حتى أنه ليصعب إدخال نصل سكين بين المتجاورة منها           " االتجاهات"إن هذه   

ثورة للتالؤم مع شروط    إنها تمثل بصورة مجملة مختلف محاوالت األحزاب االشتراكية التي وجدت قبل ال           . بالذات ليس عارضا  

  .العصر الثوري األكبر
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قد يبدو إذن أن كاوتسكي يملك بين يديه مجموعة مفاتيح سياسية كثيرة العدد بما فيه الكفاية ليجد بينها المفتاح الماركسي                    

  .الصحيح للثورة الروسية

إن عـازف  . ث عن لحن آخـر أنه يرفض اللحن البولشفي الذي ويمزق أذنيه، لكنه ال يبح. لكن كاوتسكي يلزم الصمت   

  .البيانو المسن قد استنكف بصورة عامة عن العزف على أداة الثورة
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  ))١١ ( (ملحقملحق
أن حركة البروليتاريا الثورية قد خطت، خالل الـشهور         . يظهر هذا الكتاب أيام انعقاد المؤتمر الثاني لألممية الشيوعية        

 الوطنيين الرسميين، العلنيين، قد تهدمت في       – وأن مواقع  االشتراكيين      .التي تلت انعقاد المؤتمر األول، خطوة كبيرة إلى األمام        

. وأن الكاوتسكية الرسمية، الدوغمائية، قد تشوهت سمعتها بـصورة قاسـية          . وأن أفكار الشيوعية تنتشر أكثر فأكثر     . كل مكان 

  .الذي هو خالقه" المستقبل"وكاوتسكي نفسه صار يظهر بوجه حقير مضحك في صفوف الحزب 

وإذا كانت الكاوتسكية الدوغمائية هي في سبيلها       . إال أن الصراع العقائدي في صفوف الطبقة العاملة لم يبدأ حقًا إال اآلن            

إلى الموت، كما قلنا، وإذا كان قادة األحزاب االشتراكية الوسطية يعجلون بالتخلي عنهـا، فـإن الكاوتـسكية، كلفـت فكريـة                      

لبية، وكجبن سياسي، ما تزال تلعب دورا ملموسا في أوساط المنظمات العمالية القيادية فـي               بورجوازية، وكتقليد من تقاليد الس    

  .العالم أجمع، بما فيها األحزاب التي تميل إلى األممية الثالثة، وحتى األحزاب التي انتمت إليها شكليا

 (21)، تشكو صفوفه من زمرة كاوتـسكي   البروليتارياديكتاتوريةإن حزب ألمانيا المستقل، الذي كتب على يافطته شعار        

إن شروط الحرب األهلية    . السلطة السوفياتية :  البروليتاريا في تعبيرها الحي    ديكتاتوريةالذي يبذل كل جهوده لإلساءة نظريا إلى        

 –ة من االشـتراكيين      البروليتاريا لألوساط القيادي   ديكتاتوريةال تجعل هذا النوع من التعايش ممكنًا إال حتى اليوم الذي تبدو فيه              

كرغبة ورعة واحتجاج غير متبلور ضد الخيانة الصريحة المخزية التي صدرت عن نوسك وأيبرت              " المستقلين"الديموقراطيين  

  .وشايدمان وغيرهم، وفي النهاية كأداة ديماغوجية انتخابية وبرلمانية

ولقد اقتنع جان لونغيه هو نفـسه بـذلك         . نسيينإن حيوية الكاوتسكية الكامنة ملموسة بشكل خاص لدى اللونغيويين الفر         

وحاول طويالً أن يقنع اآلخرين بإخالص بأنه يسير بدون تحفظ معنا، وبأن رقابة كليمانصو وافتراءات أصـدقائنا الفرنـسيين                   

ـ . لوريو ومونات وروسمر وغيرهم، هي وحدها التي تمنع قيام أخوة سالح كاملة بيننا            ع علـى أي  إال أنه يكفي بالمقابل أن نطل

خطاب برلماني للونغيه حتى نقتنع بأن الهوة التي تفصله عنا في الساعة الراهنة هي بدون أدنى ريب أعمق مما كانت عليه في                      

إن المشكالت الثورية التي تنتصب اآلن أمام البروليتاريا العالمية قد أصـبحت جديـة              . المرحلة األولى من الحرب اإلمبريالية    

 وفورية أكثر، وأوضح أيضا مما كانت عليه قبل خمسة أو ستة أعوام، وأن الرجعية السياسية التي يحمل                  أكثر، ومباشرة وجليلة  

لواءها اللونغيويون، الممثلون البرلمانيون للسلبية الخالدة، قد أصبحت أشد بروزا من أي وقت سبق، رغم أن اللونغيـويين قـد                    

  .دخلوا شكليا إلى صف المعارضة البرلمانية

إن عددا كبيرا من قادة هذا الحزب ال        . زب اإليطالي، المنتمي إلى األممية الثالثة، لم يتحرر البتة من الكاوتسكية          إن الح 

 كان أسهل علـى الحـزب االشـتراكي    ١٩١٩ – ١٩١٤وبين . يرفعون أعالم األممية إال بسبب وظائفهم وتحت ضغط القاعدة     

يتمسك بموقف المعارضة في مسألة الحرب، باعتبار أن إيطاليا لـم تـدخل             اإليطالي من سائر أحزاب أوروبا إلى حد بعيد أن          

الحرب إال بعد تسعة شهور من سائر البلدان األخرى، وكذلك وبصورة خاصة ألن وضع إيطاليا الدولي قد خلق في هذا البلـد                      

إن هذه الظـروف    . ة دخول إيطاليا الحرب   مانع حتى الدقيقة األخير   ) الجيوليتيون بالمعنى الموسع للكلمة   (تجمعا بورجوازيا قويا    

قد سمحت للحزب االشتراكي اإليطالي بأال يوافق على منح الحكومة اعتمادات الحرب، بدون أزمة داخلية عميقة في صـفوفه،                   

                                                 
  . يف الساعة اليت يظهر فيها هذا الكتاب يف فرنسا، كان االنشقاق قد مت يف حزب أملانيا املستقل، وانفصلت غالبيته عن زمرة كاوتسكي) : 21(
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. لكن التطهير الداخلي في الحزب كان ال بد حتما أن يتأخر نتيجة ذلـك             . وبأن يبقى، بصورة عامة، خارج معسكر دعاة الحرب       

  .والحزب االشتراكي اإليطالي ما يزال يشكو إلى اليوم، وبعد انتمائه إلى األممية الثالثة، من توراتي وأتباعه

 نحن ال نستطيع مع األسف أن نقدم أرقاما دقيقة عن األهمية العددية للزمرة البرلمانيـة                –إن هذا التجمع الواسع للغاية      

أقول إن هذا التجمع يمثل بال ريب انتهازية أقل ادعـاء،           . والمنظمات المهنية اإليطالية، وعن الصحافة، وعن منظمات الحزب       

إن الـبعض،  ! وأقل دوغمائية، وأكثر جعجعة وغنائية، إال أنها تظل انتهازية ضارة مشؤومة، كاوتسكية مغلفة بطابع رومانتيكي         

ة واللونغيوية والتوراتية، يزعم أن ساعة العمـل        رغبة منه في تفسير الموقف المصالح التوفيقي الذي يقفه تجاه الزمر الكاوتسكي           

إن مـا مـن إنـسان       . لكن مثل هذه الطريقة في طرح المسألة ليست الطريقة الصحيحة         . الثوري لم تدق بعد في البلدان المعنية      

كن ما تطلبـه    ل. يطلب، في الواقع، من االشتراكيين الذين يصبون إلى الشيوعية، أن يحددوا في فترة قريبة موعد انقالب ثوري                

األممية الثالثة من أنصارها هو أن يعترفوا، فعليا ال لفظيا، بأن البشرية المتمدينة قد دخلت في عصر ثوري، وبأن جميع البلدان                     

الرأسمالية تسير نحو انقالبات كبيرة ونحو الحرب الطبقية المكشوفة، وبأن مهمة ممثلي البروليتاريا الثوريين هي تهيئة السالح                 

إن األمميـين الـذين     . ي الضروري وإعداد المنظمات التي ستكون نقاط االرتكاز في هذه الحرب المحتمة، القريبة للغاية             الفكر

يرون أنه من الممكن التعاون اليوم أيضا مع كاوتسكي ولونغيه وتوراتي، وتوجيه الجماهير العمالية بالتفاهم معهم، إنما هم فـي                    

البروليتاريا المسلح، سواء أعلى صعيد األفكار أم على صعيد التنظيم، وسواء أكـان هـذا               الواقع يستنكفون عن تهيئة عصيان      

وكيال يتفتت تمرد الجماهير البروليتارية المكشوف إلـى        . العصيان قريبا أم بعيدا، وسواء أكانت المسألة مسألة شهور أو سنين          

هير البروليتاريين أن تتعلم من اآلن كيـف تعـانق وتفهـم            محاوالت متأخرة زمنيا للبحث عن طريق أو قيادة، ينبغي على جما          

مجموع المهام التي تقع على عاتقها، والتعارض المطلق القائم بين هذه المهام وبين مختلـف أشـكال الكاوتـسكية والتـواطر                     

التجمعات الغائمـة  إن على اليسار الثوري حقًا، أي الشيوعي، أن يقف أمام الجماهير موقف المعارضة إزاء مختلف    . االنتهازي

المترددة ذات المواقف االزدواجية، المدافعة المحامية الممجدة للسلبية، وذلك عن طريق تعزيز مواقعه بال كلـل، فـي ميـدان                    

وأن ساعة القطيعة الحاسمة مع الكاوتـسكيين       . األفكار أوالً، ثم في ميدان التنظيم المشروع أو نصف المشروع، أو السري كليا            

المتسترين، أو ساعة طردهم من صفوف الحزب العمالي، يجب أن تعينها، بالطبع، اعتبارات الموقف التكنيكية، لكن                العلنيين أو   

لهذا يبدو لي أن هذا الكتاب ال يرى النـور          . القطيعة النهائية : كل سياسة الشيوعيين الحقيقيين يجب أن تتوجه نحو الهدف التالي         

ر عن أسفي العميق إن لم يكن من وجهة نظري كمؤلف، فعلى األقل مـن وجهـة                  وبغض النظ  –متأخرا بالرغم من كل شيء      

  .نظري كشيوعي

  تروتسكي. ل

  ١٩٢٠حزيران 
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  فرنسا عند املنعطففرنسا عند املنعطف ـ  ـ ٢٢
وهو معروض بصورة سجالية، شـأن   . إن هذا الكتاب مخصص لتوضيح مناهج سياسة البروليتاريا الثورية في عصرنا          

  .د الطبقة السائدة، بوصوله إلى الجماهير المضطهدة، يتحول، في لحظة معينة، إلى ثورةإن السجال ض. السياسة الثورية نفسها

إن الفهم الواضح للطبيعة االجتماعية للمجتمع الحديث، ولدولته، ولحقه، ولعقيدته، يعتبر األسـاس النظـري للـسياسة                 

إن . لتموه االستغالل الذي هو أسـاس سـيطرتها       ") ةالديمقراطي"،  "الوطن"،  "األمة("إن البورجوازية تلجأ إلى التجريد      . الثورية

إال أنه ال يخفي على     . ، وهي واحدة من أكثر صحف العالم دناءة، تعلم يوميا الجماهير الشعبية الفرنسية الوطنية والتجرد              "الزمن"

  .يقدر حسب تعرفة عالمية محددة" الزمن"أحد أن تجرد 

وهـذه األوهـام   . وهام البورجوازية التي تسمم عاطفة الجماهير الـشعبية إن الفعل األول للسياسة الثورية هو تعرية األ       

وإن لهجة المنظمات العمالية الفرنسية يحددها اليوم أكثر من أي          ". الثورة"و" االشتراكية"تصبح شديدة الضرر حين تختلط بأفكار       

  .وقت سبق كيميائيو هذا النوع من المزج

وقد تلقـى المؤلـف عـدة       : بعض األثر على تكوين الحزب الشيوعي الفرنسي      لقد كان للطبعة األولى من هذا الكتاب        

وخالل األثنى عشر عاما التي تلـت       . ١٩٢٤حتى عام   " (22)اإلنسانية  "شهادات ال يصعب بعد كل شيء الوقوع على أثرها في           

ويكفي أن نقول اليـوم أن هـذا        :  بإعادة نظر جذرية في القيم     – بعد عدة تقلبات عصبية      –هذا التاريخ، قامت األممية الشيوعية      

أننا مرغمون على الحفـاظ علـى هـذه         (إن القادة الحاليين للحزب الشيوعي الفرنسي       . الكتاب يمثل في الئحة الكتب الممنوعة     

ال يتميزون، بأفكارهم وطرائقهم، عن كاوتسكي بأي مبدأ من المبادئ، كاوتـسكي الـذي              ) التسمية رغم تناقضها التام مع الواقع     

أن نوبة اإلصالحية والوطنية الجديدة التي يعـاني        . كل ما هنالك أنهم أكثر جهالً ورياء إلى حد ال يقاس          : ا هذا الكتاب ضده   كتبن

أسبابا تمتد جذورها إلـى     : لكن هناك أسبابا أخرى جدية أكثر     . منها كاشان وشركاؤه تكفي وحدها لتبرير طبع هذا الكتاب مجددا         

  .ثورة التي تهز الجمهورية الثالثةاألزمة العميقة السابقة لل

وأن ) ١٩٣٥ – ١٩٣٣(لقد أمكن لمؤلف هذا الكتاب، بعد ثمانية عشر عاما من الغياب، أن يقضي سنتين فـي فرنـسا                   

وخالل هذه الفترة وقع في محافظة أيزير، التي أتـيح          . بصفة مراقب قادم من الريف وخاضع، عالوة على ذلك، لرقابة مشددة          

.  فيها، حادث صغير مشابه لكثير من الحوادث األخرى، لكنه يمثل في الوقت نفسه مفتاح السياسة الفرنسية كلها                 للمؤلف أن يقيم  

، سمح عامل لنفسه، مقيم في المصح بانتظار عملية خطيرة، أن يقـرأ صـحيفة         "لجنة معامل صهر الحديد   "ففي مصح عائد إلى     

ووجهت اإلدارة إلى هذا العامل المتهور، ثـم إلـى          ). عتبرها بسذاجة ثورية  التي كان ي  " اإلنسانية"صحيفة  : وبتعبير أدق (ثورية  

أما االمتناع عن تلقي منشورات غير مرغوب فيها، وأما أن يقذف بهم إلى             : أربعة مرضى آخرين يشاركونه ميوله، هذا اإلنذار      

 لكن احتجاجهم لم يلق بـالطبع أذنًـا   ولقد احتج المرضى بأن هناك حملة دعائية كهنوتية ورجعية مكشوفة في المصح،  . الشارع

لكن لما كانت المسألة مسألة عمال ال يجازفون بمقاعد برلمانية أو كراسي وزارية، بل يجازفون بكل بساطة بصحتهم                  . صاغية

. وهكذا طرد خارج المصح خمسة مرضى كان أحدهم ستجري له عملية في اليـوم التـالي    : وحياتهم، فإن اإلنذار لم يلق نجاحا     

النت بلدية مدينة غرونوبل آنذاك اشتراكية يرأسها الدكتور مارتان، وهو واحد من أولئك البورجوازيين المحـافظين الـذين                  وك

. وحاول العمال المطرودون أن يحتموا بالعمدة     . يفرضون على الحزب االشتراكي لهجته والذين يعتبر ليون بلوم ممثلهم الصادق          

                                                 
  )املترجم. (الصحيفة الرمسية للحزب الشيوعي الفرنسي) 22(
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التـي  " ال ديبـيش "فتوجهوا إلى الصحيفة اليسارية المحلية  .  إلحاحهم ورسائلهم ووساطتهم   فهو لم يستقبلهم رغم   : لكن بال جدوى  

لجنة معامل صهر   "وعندما علم مدير الصحيفة بأن المسألة تتعلق بمصح         . يشكل فيها الراديكاليون واالشتراكيون كارتال متماسكًا     

، بسبب هفوة صغيرة اقترفتهـا      "ال ديبيش "فقد سبق لصحيفة    . كل ما تشاؤون، ما عدا ذلك     : ، رفض رفضا باتًا أن يتدخل     "الحديد

لقد كان مدير الصحيفة وكذالك     .  فرنك ٢٠,٠٠٠تجاه تلك المنظمة القوية، إن حرمت من اإلعالن وتعرضت بالتالي إلى خسارة             

كين العمال بأمعائهم وكالهم    وهكذا تخليا عن معركة غير متكافئة، تار      : العمدة يخشيان، بخالف البروليتاريين، أن يخسرا شيًئا ما       

  . المريضة إلى مصيرهم الخاص

إن العمدة االشتراكي يلقي، مرة أو مرتين في األسبوع، تدفعه ذكريات شباب غائمة، يلقي خطابا يمتـدح فيـه مزايـا                     

لجنـة  "وتنظر  . رامأن كل شيء على أحسن ما ي      . العمدة وحزبه " الديبيش"االشتراكية على الرأسمالية، وأثناء االنتخابات، تدعم       

. بتسامح ليبرالي إلى هذا النوع من االشتراكية الذي ال يلحق أدنى ضرر بالمـصالح الماديـة للرأسـمالية             " معامل صهر الحديد  

، يفرض إقطاعيو الصناعة الثقيلة والمصارف سيطرتهم عمليا على         !)ثمن بخس فعالً  (وبعشرين ألف فرنك ثمن إعالنات سنويا       

لديها حتما ما فيه الكفاية من الوسائل، المباشرة        " فلجنة معامل صهر الحديد   : "وليس هذه الجريدة وحدها   ! لكبيرةجحريدة الكارتل ا  

إن كـل فرنـسا     . أو غير المباشرة، لتؤثر على السادة العمد والشيوخ والنواب بما فيهم العمد والشيوخ والنواب االشـتراكيون               

  ". الديمقراطيةالجمهورية "ويشار في قاموس الروس إلى هذا النظام باسم . لمالي الرأسمال اديكتاتوريةالرسمية واقعة تحت 

كان السادة نواب اليسار والصحفيين، ال في أيزير وحدها بل في جميع محافظات فرنسا، يعتقدون أن تعايشهم الـسلمي                   

 منذ زمن طويل، شعرت فجـأة بفوهـة          التي يتآكلها السوس   الديمقراطيةف. وكانوا مخطئين . مع الرجعية لن تكون له من نهاية      

 قد سبب ثورة حقيقية في العالقات بين الدول، كاشفًا النقاب           – وهو فعل مادي فظ      –فكما أن تسلح هتلر     . المسدس على صدغها  

ـ        ، كذلك فإن عصابات الكولونيل الروك المسلحة قد زرعت البلبلة في           "الحق الدولي "عن غرور ووهم ما اصطلح على تسميته ب

قات الداخلية في فرنسا، مرغمة جميع األحزاب بال استثناء على أن تعيد تنظيم نفسها، وتضيق صـفوفها، وتجمعهـا مـن       العال

  .جديد

، ليست إال عصابة مـسلحة للـدفاع عـن    الديمقراطيةلقد كتب فريدريك إنجلز ذات يوم أن الدولة، بما فيها الجمهورية    

من نوع هربـو أو     " الحق"إن المدافعين الفصحاء عن     . جميل هذه الواقعة أو تقنيعها    وكل ما تبقى ليس له من مهمة أال ت        . الملكية

  .لكن هتلر، شأنه شأن الروك، قد أثبت من جديد أن أنجلز كان على حق. بلوم، قد تقززوا دوما من هذه الوقاحة

كـان يحمـل الـسيادة      : لسري كان داال دييه رئيسا لمجلس الوزراء بإرادة االنتخاب العام المباشر وا           ١٩٣٤في مطلع   

لكن ما أن أظهرت عصابات الروك ومورا وشركائهما جرأتها على إطالق النـار وعلـى قطـع                 . القومية في جيبه مع منديله    

. سروج خيول البوليس، حتى تخلى داالدييه وسيادته عن مكانهما للسياسة غير المشروعة التي فرضها زعماء هذه العـصابات                 

  . ا ال يقاس من جميع اإلحئايات االنتخابية، وال يمكن محوها من تاريخ فرنسا الحديث، ألنها دليل للمستقبلإن هذه الواقعة أهم بم

أن . من المؤكد أنه ليس بمقدور أي جماعة مسلحة بالمسدسات أن تغير في كل لحظة االتجاه السياسي لبلد من البلـدان                   

إن . ا التي تستطيع، في ظروف معينـة، أن تلعـب دورا حاسـما            العصابات المسلحة العاملة لحساب طبقات محدودة هي وحده       

في فرنسا يعني سيطرة الرأسمالي المالي      " النظام"ولما كان   . ضد الهزات " النظام"الكولونيل الروك وأنصاره يريدون أن يستتب       

جتماعية القريبة منها، فـإن     على البورجوازية الصغيرة والوسطى، وسيطرة مجموع البورجوازية على البروليتاريا والفئات اال          

  .قوات الروك تعدو أن تكون بكل بساطة عصابات مسلحة تابعة للرأسمال المالي
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، رغم أنهمـا ليـستا      "اإلنسانية"و" الشعبي"إننا نستطيع أن نجدها بكثرة حتى في جريدتي         . إن هذه الفكرة ليست بالجديدة    

والنصف اآلخر، الذي ال يقل أهميـة هـو أن هريـو            . نصف الحقيقة غير أن هاتين الجريدتين ال تقوالن إال        . أول من صاغها  

وإال ما كان أمكن للراديكاليين أن يكونوا الحزب الحـاكم          : وداالديبه وأنصارهما يشكلون وكالة عاملة لحساب الرأسمالي المالي       

 نقـول أن الروك وداالدييـه       وإذا كنا ال نريد أن نلعب لعبة االستغماية، فمن الـضروري أن           . في فرنسا طوال عشرات السنين    

. بل على العكس من ذلـك     . وهذا ال يعني، بالطبع، أن هناك تماثالً كامالً بينهما أو بين طرائقهما           . يعمالن عند رب العمل نفسه    

ـ      . إنهما يتحاربان حربا طاحنة، كما لو أنهما وكالتان مختصتان تملك كل منهما سر اإلنقاذ              ام إن داالدييه يعد بالحفاظ على النظ

 عـسكرية   ديكتاتوريـة أما الروك فيقدر أن البرلمانية البالية يجب أن تكنس لحساب           .  المثلثة األلوان عينها   الديمقراطيةبواسطة  

  .إن الطرائق السياسية متناحرة، لكن المصالح االجتماعية واحدة. وبوليسية صريحة

شكل األساس التاريخي للتناحر القـائم بـين الروك   إن انحطاط النظام الرأسمالي، وأزمته التي ال عالج لها، وتفسخه، ت      

إن الرأسمالية بالرغم من تقدم التكنيك المتواصـل        ). إننا نستشهد بهذين االسمين وحدهما حتى نسهل عرض المسألة        (وداالدييه  

 يؤدي إلى عـدم  ومن النتائج الملموسة التي حققتها بعض الفروع الصناعية، تعرقل في مجموعها تطور القوى المنتجة، وهذا ما        

 البرلمانية وثيقة االرتباط بعصر المزاحمة الحرة وحرية التجارة         الديمقراطيةإن  . استقرار بالغ في العالقات االجتماعية والدولية     

إن البورجوازية تستطيع أن تسمح بحق اإلضراب واالجتماع وحرية الصحافة ما دامت القوى المنتجة في حالة صعود                 . الدولية

دامت األسواق تتسع ورفاهية الجماهير الشعبية تزداد بالرغم من نطاقها المحدود، واألمم الرأسـمالية تـستطيع أن             مستمر، وما   

إن العصر اإلمبريالي يتميز، باستثناء االتحاد السوفياتي، بجمود        . لكن الحال لم تعد كذلك اليوم     . تعيش وتترك اآلخرين يعيشون   

إن هذه الظاهرات الداخلية مالزمـة لمرحلـة األسـمالية          . ة مزمنة، وبطالة عضوية   وتراجع في الدخل القومي، وبأزمة زراعي     

إمـا أن يريـد الـبعض تفـسير الفوضـى           . الراهنة، كما أن النقرس وتصلب الشرايين مالزمان للفرد عندما يبلغ عمرا معينًا           

، كما هي حال كايو والكونت سـفورزا        االقتصادية العالمية بنتائج الحرب األخيرة، فهذا دليل على عقل سطحي إلى حد مؤسس            

إن الحرب لم تكن إال محاولة قامت بها البلدان الرأسمالية لتلقي على ظهر الخصم بعبء األزمة االقتـصادية التـي                    . وغيرهما

فالحرب قد زادت من تفاقم مظاهر التفسخ الذي سـيؤدي تـسارعه            . ولقد فشلت المحاولة  . كانت تلوح في األفق منذ ذلك الحين      

  .الحق إلى حرب جديدةال

ومهما تكن إحصائيات فرنسا االقتصادية سيئة ومهملة عن قصد للتناحرات الطبقية، إال أنها ال تستطيع أن تخفي مظاهر                  

فبالتوازي مع تراجع الدخل القومي، وتدهور دخل الريف تدهورا مأساويا مريعـا، ودمـار              . التفسخ الجتماعي الواضحة للعيان   

 مليون وأكثر،   ٢٠٠ و ١٠٠ وزيادة البطالة، تحقق المشاريع الضخمة التي يتراوح رغم أعمالها السنوي بين             صغار كسبة المدن،  

هذا هو األساس االجتماعي لعقيدة     . إن الرأسمال المالي، بكل ما في الكلمة من معنى، يمتص دم الشعب الفرنسي            . أرباحا طائلة 

  ".االتحاد القومي"وسياسة 

من المحتم أن تخف حدة التفسخ بين فترة وأخرى، لكن هذه مسألة تظل مشروطة بـشكل دقيـق                  يقينًا، من الممكن بل     

إما أن تطيح البروليتاريا    : أما االتجاه العام لعصرنا، فهو يضع فرنسا، بعد عدد آخر من البلدان، أمام االختيار التالي              . بالظروف

! لكم من الـزمن   . سمال الديموقراطي بالفاشية للمحافظة على بقائه     بالنظام البورجوازي المتقرح في أساسه، وأما أن يستبدل الرأ        

  .إن مصير موسوليني وهتلر سيجيب على هذا السؤال

ومن مواقع القيادة هذه نفسها، طلـب    . لقد سحب الفاشيون أمواالً من المصارف والتروستات، بأمر مباشر من البورصة          

 بـالجبن الـذي يتميـز بـه      –ن الوزير الراديكالي، رئيس الوزارة قد سـلم         وإذا كا . إلى داالدييه أن يسلم السلطة إلى دوميرغ      
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إن داالدييه، الوزير ذا السيادة، قـد       : وبتعبير آخر .  فهذا ألنه تعرف في عصابات الروح على قوات رب عمله          –الراديكاليون  

ن يفضحا القسوة البغيـضة التـي       وعمدة غرونوبل أ  " الديبيش"سلم السلطة إلى دوميرغ للسبب نفسه الذي رفض من أجله مدير            

  ".لجنة معامل صهر الحديد"بدرت عن عمالء 

ومن هنا كانت الترددات واالختالفـات      .  إلى الفاشية يجازف بأحداث هزات اجتماعية      الديمقراطيةغير أن االنتقال من     

االسـتمرار فـي تقويـة العـصابات     إن جميع أرباب المال يؤيدون    . التكتيكية التي نالحظها في الدوائر العليا من البورجوازية       

لكن ما المكان الذي ينبغي أن يترك لهذه العصابات منذ اليوم؟           . المسلحة التي يمكن أن تشكل احتياطيا مطمئنًا في ساعة الخطر         

د لها بعد   هل ينبغي السماح لها باالنتقال إلى الهجوم فورا، أم االحتفاظ بها مؤقتًا كوسيلة تخويف؟ إن هذه وغيرها أسئلة لم يوج                   

إن الرأسمال المالي لم يعد يؤمن أن بمقدور الراديكاليين أن يجروا خلفهم جماهير البورجوازيـة الـصغيرة، وأن                  . جواب قاطع 

، لكنه ال يؤمن من ناحية أخـرى بـأن          "الديموقراطي"يبقوا البروليتاريا، عن طريق ضغط هذه الجماهير، في حدود االنضباط           

  . تزال تفتقر إلى قاعدة جماهيرية متينة، قادرة على االستيالء على السلطة وعلى إقامة نظام حديديالمنظمات الفاشية، التي ما

إن ما جعل زعماء الكواليس يفهمون ضرورة اتخاذ موقف الحذر، ليس هو البالغة البرلمانية، بل تمرد العمال ومحاولة                  

ولقـد تـنفس الراديكـاليون    ). طولون وبريست(بات المحلية اإلضراب التي خنقتها من البداية بيروقراطية جوهر، ثم االضطرا     

من جديد، بعد أن كانت قد وجدت الوسيلة        " الزمن"واكتشفت  . بشيء من الحرية، بعد أن أوقف الفاشيون عند حدهم بعض الشيء          

سب في نظرها مع العبقريـة      ، اكتشفت مزايا النظام الليبرالي، المتنا     "الجيل الجديد "في سلسلة من المقاالت لتمد يدها وقلبها إلى         

إن أوضح  . وهكذا قام نظام غير مستقر، مؤقت، غير شرعي، يتناسب مع أفول الجمهورية الثالثة ال مع عبقرية فرنسا                . الفرنسية

استقالل الحكومة عن األحزاب والبرنامج، وتصفية السلطة التشريعية بواسطة الصالحيات          . ما في هذا النظام مالمحه البونابرتية     

وقـد عزفـت   ". الحكـم "طلقة، باعتبار أن الحكومة تقف فوق األحزاب المتناحرة، أي في الواقع فوق األمـة، لتلعـب دور                  الم

  .الوزارات الثالث، دوميرغ، وفالندان والفال، بمساهمة الراديكاليين المهانين المورطين، عزفت لحنًا واحدا على ثالثة إيقاعات

 ٦إن اآلثار المتبقيـة مـن       : "لوم الذي تمتد بصيرته إلى بعدين بدالً من ثالثة        وحين تشكلت وزارة سارو، صرح ليون ب      

كما لـو أنـه     ! هذا ما يسمى رسم شبح عربة بشبح فرشاة       ). ١٩٣٦ شباط   ٢" الشعبي" ("شباط قد تبددت على الصعيد البرلماني     

وكما لو أن باسـتطاعة سـارو أال        "! مانيالصعيد البرل "باإلمكان حذف ضغط العصابات المسلحة التابعة للرأسمال المالي، على          

نصف البرلمانية،  " البونابرتية" فالندان هي مجرد فرع من تلك        –والواقع أن حكومة سارو     ! يحس بهذا الضغط وأال يرتعد أمامه     

لـى ذلـك   ولقد أجاب سارو بنفسه، داحضا االتهام بأنه اتخذ تدابير تعسفية، أجاب ع". اليسار"وإن كانت تميل بعض الشيء إلى       

إن هذه الحكمة ما كانت لتكون مستغربة       ". إذا كانت تدابيري تعسفية، فهذا ألنني أريد أن أكون حكما         : "بصورة برلمانية خالصة  

إن سارو ال يشعر بأنه مفوض حزب معين أو كتلة من األحزاب للسلطة، كما تنص على ذلـك قواعـد                    . في فم نابليون الثالث   

  .  الطبقات واألحزاب كما تنص على ذلك قوانين البونابرتيةالبرلمانية، بل بأنه حكم فوق

إن تفاقم الصراع الطبقي، ودخول عصابات الرجعية المسلحة إلى المسرح بصورة خاصة لم يناال من ثورية المنظمات                 

الثة، رأى نفسه   ولقد رأى الحزب االشتراكي، الذي كان يلعب باطمئنان دور الدوالب الخامس في عجلة الجمهورية الث              . العمالية

وفـي الوقـت نفـسه حقـق        . مرغما على التخلي نصف تخل عن تقاليده الكارتلية، بل حتى على قطع الصلة بجناحه اليميني              

لقد حلم هؤالء السادة طوال سنوات بالمتاريس، وغـزو الـشوارع،           . الشيوعيون التطور المعاكس، لكن على نطاق أوسع بكثير       

وبعد السادس من شباط، عندما أدرك أنصار المتـاريس أن المـسألة جديـة، ألقـوا     ). طابع أدبيلكن هذا الحلم كانه له     .. (إلخ
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وكان هذا رد فعل تلقائيا بدر عن هؤالء اللفظيين المتخوفين، وجاء مطابقًا بصورة مذهلة لالتجاه الجديد في                 . بأنفسهم إلى اليمين  

  .الدبلوماسية السوفياتية

الحفاظ على الوضع القائم في العالقات      . فرنسا، أمام الخطر الذي تمثله ألمانيا الهتلرية      لقد تحولت سياسة الكرملين نحو      

إن األوساط الحاكمة في الكرملين ال تتكلم إال بازدراء عن الشيوعية           ! الحفاظ على الوضع القائم في نظام فرنسا الداخلي       ! الدولية

 البرلمانية في فرنـسا غيـر       الديمقراطيةوما دامت   .  ما هو أسوأ منه    ينبغي إذن االحتفاظ بما هو موجود منعا لوجود       . الفرنسية

بل لنـدخلهم  .  هريو–ممكنة بدون الراديكاليين، فلنعمل على أن يدعمهم االشتراكيون، ولنأمر الشيوعيين بأال يحرجوا كتلة بلوم             

  .رملينهذه هي سياسة الك! ال هزات، وال تهديدات! هم أيضا في التكتل إذا كان ذلك ممكنًا

فالثقـة  ! وإنها لمخطئة . حين يتخلى ستالين عن الثورة العالمية، فإن األحزاب البورجوازية الفرنسية ال تريد أن تصدقه             

إن علينـا أن نعـرف   . لكن الريبة العمياء بالمقابل ليست خيرا من الثقة العمياء. العمياء في السياسة ليست بالطبع فضيلة سامية    

وإن سياسـة سـتالين، التـي تحـددها، مـصالح      . عال ونميز االتجاه العام للتطور خالل عدة سـنوات        كيف نواجه الكالم باألف   

إن البورجوازية الفرنـسية لهـا كـل        . البيروقراطية السوفياتية المتمتعة باالمتيازات، قد أصبحت في جوهرها سياسة محافظة         

  .تكون مرتابةاألسباب للثقة بستالين، والبروليتاريا الفرنسية لها كل األسباب ل

راكامون سياسة الجبهة الشعبية تعريفًا جديرا باالنتقال إلـى األجيـال           " الشيوعي"في مؤتمر الوحدة في تولوز، عرف       

: كيف نتغلب على خوف البورجوازية من البروليتاريا؟ األمر بسيط للغاية         ". كيف نتغلب على خجل الحزب الراديكالي؟     : "القادمة

ن أن يرموا السكين التي يشدون عليها بين أسنانهم، وأن يطلوا شعورهم، وأن يبتسموا ابتسامة سـاحرة       إن على الثوريين المخيفي   

وإن على بلوم أن يغيـر مـرة أخـرى    .  كونيرييه الذي يتبنى دوما آخر موضة–وسيكون مثالهم فايان : كابتسامة نساء الحريم 

ذين يدفعون بكل قواهم إلى اليمين باالشتراكيين الذين يتطـورون          المطليي الشعور والوجوه، وال   " الشيوعيين"اتجاهه تحت ضغط    

شركة تأمين الراديكاليين المفلـسين     : وهكذا تشكلت الجبهة الشعبية   . ولقد فعل ذلك، لحسن الحظ، في االتجاه المعتاد       . إلى اليسار 

  .على حساب رأسمال المنظمات العمالية

وفي أثناء المناقشات التي دارت في مجلـس  . وهر كل ما يمكن أن يقال وهذا ج . إن الراديكالية ال تنفصل عن الماسونية     

النواب حول الجمعيات الماسونية، قام السيد كسافيه فاال يذكر بأن تروتسكي كان قد منع، في زمن معين، الشيوعيين من االنتماء                    

ضوع، ليفسر هذا المنع بتناقض البولشفية      وأسرع السيد جامي شميدت، الذي يبدو أنه خبير في هذا المو          . إلى المجامع الماسونية  

لكننا ما نـزال   . إننا ال نرى ضرورة للدخول في جدال حول هذا الموضوع مع النائب الراديكالي            ". روح الحرية "االستبدادية مع   

عاون الطبقي،  نرى إلى اليوم أن الممثل العمالي الذي يذهب للبحث عن إلهامه أو عزائه في الدين الماسوني الرث القائم على الت                   

قد اكتمل بمساهمة االشتراكيين الواسـعة فـي المحافـل          " الكارتل"وليس من قبيل الصدفة أن يكون       . لهو غير جدير بالثقة البتة    

وسيكون من األسهل على الرفاق الذين صـاروا        . لكن قد آن األوان ليقوم الشيوعيون التائبون بربط المئزر بأنفسهم         . الماسونية

  .ا أن يخدموا أرباب الكارتل المسنين وهم يرتدون مآزرهممن المريدين حديثً

يقينًا أن التعاريف الفخمة موفورة، لكنهـا ال        . يقولون لنا باستنكار أن الجبهة الشعبية ليست كارتال، بل حركة جماهيرية          

وهذا هو علـى    . اون الطبقي لقد كان هدف الكارتل دوما عرقلة حركة الجماهير بتوجيهها نحو التع          . تبدل من واقع األمور شيًئا    

 أن الكارتل التقليدي قد طبق في عصور استقرار وهدوء          – وهو فرق كبير     –والفرق بينهما   . وجه التحديد هدف الجبهة الشعبية    

لكن اليوم، بعد أن نفد صبر الجماهير وأصبحت مستعدة لالنفجار، أصبح ال بد من لجام أمـتن عـن طريـق             . النظام البرلماني 
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 بعلـم   كوميونـة إن االجتماعات المشتركة، والمواكب البهية، والوعود واإليمان الغليظة، واتحاد علـم ال           ". يوعيينالش"مساهمة  

  .لجم الحركة الجماهيرية وضرب معنوياتها: فرساي، والديماغوجية، أن هذا كله ليس له إال هدف واحد

ته غير الضارة إزاء الجبهة الشعبية ال تعدو أن         وقد صرح سارو في البرلمان، كي يبرر نفسه أمام اليمنيين، بأن تنازال           

إذن لـم يكـن لـدى     . لكن اليسار المتطرف غطاها بالتصفيق    . إن مثل هذه الصراحة قد تبدو متهورة      . تكون صمام أمان النظام   

حركة صمام أمان ضد ال   : وعلى كل حال فقد نجح، عن دون قصد من الجائز، في تعريف الجبهة الشعبية             . سارو أي داع للحرج   

  ! والسيد سارو موفق، بصورة عامة، في صياغة الحكم. الجماهيرية

ولقد تبنى بلوم وكاشان وشركاؤهما، بعد أن تخلوا تماما عن وجهة           . إن السياسة الخارجية هي استمرار السياسة الداخلية      

أنهم يعدون العدة لـنفس     . الية الوطنية  وجهة نظر اإلمبري   –" الحق الدولي "و" األمن الجماعي "نظر البروليتاريا، تبنوا تحت قناع      

من أجـل الـدفاع عـن االتحـاد         : "، مضيفين إليها هذه العبارة فقط     ١٩١٨ و ١٩١٤سياسة التنازل والتهاون التي اتبعوها بين       

 مرغمة في غالب األحيـان علـى المنـاورة          ١٩٢٣ و ١٩١٨غير أن الدبلوماسية السوفياتية عندما رأت نفسها بين         ". السوفياتي

أليس هذا  !  عقد االتفاقات، لم يخطر ببال شعبة واحدة من شعب األممية الشيوعية أنها تستطيع أن تتكتل مع بورجوازيتها                 وعلى

  وحده دليالً كافيا على صدق ستالين عندما ينكر الثورة العالمية؟

فـي مرحلـة احتـضارها،      " طيةالديمقرا"وللدوافع نفسها التي دفعت بالقادة الحاليين لألممية الشيوعية إلى التعلق بثدي            

ـ     وهكذا وجدت خلفية مشتركة للـسياسة      . مع أنها تشكو من البداية من غصة الموت       " عصبة األمم "اكتشف هؤالء الوجه المشع ل

إن المنهاج الداخلي للجبهة الشعبية تجميع ألفكار معروفة مبتذلة تطلـق حريـة             . الخارجية بين الراديكاليين واالتحاد السوفياتي    

والحال أن الجماهير تريد التغيير وإنمـا       . ال تغيير : إن المعنى العام للمنهاج هو ما يلي      . ر تماما كما يطلقها ميثاق جنيف     التفسي

  .ههنا يكمن لب األزمة السياسية

إن بلوم وبول فور وكاشان وتوريز، بتجريدهم البروليتاريا من أسلحتها سياسيا، إنما يهتمون قبل كل شيء بمنعها مـن                   

إن إنجلز الذي كـان يعلـم أن        . إن دعاية هؤالء السادة ال تتميز عن المواعظ الدينية حول سمو المبادئ األخالقية            . لح ماديا التس

االستيالء على سلطة الدولة هو مسألة من اختصاص العصابات المسلحة، وماركس الذي كان يعتبر التمرد فنًا، يبدو أن للنواب                   

مئة مرة رسما يصور عامالً     " الزمن"لقد نشرت   . جبهة الشعبية، كمتوحشين من العصور الوسطى     والشيوخ والعمد الحاليين في ال    

يا له من ازدراء عظيم بالتكنيـك       ". إنكم ستفهمون أن قبضاتنا العارية أقوى من عصيكم كافة        : "منزوع السالح مع هذه الخرافة    

إن أولئـك النـاس ال يعترفـون بوجـود     . ي هذا الموضوعإن إمبراطور الحبشة نفسه له وجهات نظر أكثر تقدما ف   ! العسكري

ـ    . انقالبات في إيطاليا وألمانيا والنمسا     ، عندما سـيقيد الروك أيـاديهم بـاألغالل         "القبضات العارية "فهل سيكفون عن التغني ب

أن تتألم الجمـاهير نتيجـة   البوليسية؟ أننا لنأسف تقريبا على أنه ال يمكن تطبيق هذه التجربة على السادة الزعماء وحدهم، دون            

  !ذلك

إن الجبهة الشعبية تبدو، إذا ما نظرنا إليها من زاوية النظام البورجوازي، مرحلة في التنافس بين الراديكالية والفاشـية                   

إن الراديكاليين، بتآخيهم بصورة مسرحية مع االشتراكيين والـشيوعيين، يريـدون أن            . لجذب انتباه وصدقات الرأسمال الكبير    

 كوتيرييه  –روا لرب العمل أن النظام ليس مريضا إلى الحد الذي يزعمه اليمينيون، وأن خطر الثورة مبالغ فيه، وإن فايان                    يظه

المروضين ضبط الجماهير العمالية، وبالتالي إنقاذ النظـام        " الثوريين"نفسه قد استبدل سكينه بعقد للزينة، وأنه يمكن عن طريق           

  .البرلماني من االنهيار
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فأكثرهم جدية ونفوذًا، وعلى رأسهم هريو، يفضلون تبنـي موقـف           .  أن الراديكاليين كافة ال يؤمنون بهذه المناورة       غير

إن أزمة البرلمانية هي قبل كل شـيء أزمـة ثقـة            . لكنهم أنفسهم ال يستطيعون بعد كل شيء أن يقترحوا شيًئا آخر          . االنتظار

  .الناخب تجاه الراديكالية

إن هذا الحـزب ال     . لة لتجديد شباب الرأسمالية، فلن تكون هناك من صفة إلنقاذ الحزب الراديكالي           وما لم تكتشف الوسي   

  .إن نجاحا نسبيا في االنتخابات القادمة لن يمنع بل لن يؤخر طويالً انهياره. يملك الخيار إال بين مختلف أنواع الموت السياسي

فما :  مباالة، ال يجدون إحراجا في سوسيولوجية الجبهة الشعبية        إن زعماء الحزب االشتراكي، وأكثر سياسيي فرنسا ال       

أما الشيوعيون الذين يشعرون بفخـر      . من إنسان يستطيع أن يستخلص شيًئا مفيدا من مونولوجات ليون بلوم الال متناهية الطول             

ا تحـالف البروليتاريـا مـع الطبقـات     بالغ ألنهم بادهوا إلى التعاون مع البورجوازية، فإنهم يصورون الجبهة الشعبية على أنه  

تكتـل  "كمـا أنـه لـيس       . كال، إن الحزب الراديكالي ليس حزب البورجوازية الصغيرة       ! يا له من تقليد للماركسية    . المتوسطة

فالبورجوازيـة المتوسـطة ال تـستغل البورجوازيـة         . المفضوح" البرافدا"، حسب تعريف    "البورجوازية الصغيرة والمتوسطة  

وأن تسمية العالقات   .  الصعيد االقتصادي كما على الصعيد السياسي فحسب، بل أنها نفسها وكالة للرأسمال المالي             الصغيرة على 

إن الفارس ليس تكتالً بـين الرجـل        . الحيادية، لهي سخرية من الواقع    " تكتل"السياسية المتسلسلة القائمة على االستغالل بلفظة       

 جذوره في الجماهير البورجوازية الصغيرة، بل حتى في األوساط العمالية إلى حـد              وإذا كان لحزب هريو وداالدييه    . والحصان

وكل تعريف  . إن الراديكاليين هم حزب اإلمبريالية الفرنسية الديموقراطي      . ما، فهذا فقط بهدف خداعها لحساب النظام الرأسمالي       

  .آخر مخاتلة

بتجريدها إياهم من الوسائل التقليدية التي تسمح لهم بتخـدير          إن أزمة النظام الرأسمالي تنزع من الراديكاليين سالحهم،         

تشعر، إن لم نقل تفهم، أن الموقف لن ينقذ بإصالحات بائسة وأنه أصـبح             " الطبقات المتوسطة "لقد بدأت   . البورجوازية الصغيرة 

ة المتزايـدة للبورجوازيـة     إن الفاشية تتغذى قبل كل شيء من الريب       . من الضروري القيام بإصالح جريء على النظام الحالي       

ويمكننا أن نقول بدون مبالغة أن مصير فرنسا السياسي لن يتأخر في أن يتقرر إلى حد كبير حـسب                   . الصغيرة إزاء الراديكالية  

الفاشية أو حزب البروليتاريا، أي حـسب تأثيرهـا علـى      : الطريقة التي ستصفى بها الراديكالية، وحسب الحزب الذي سيخلفها        

  .لبورجوازية الصغيرةالجماهير ا

إن أحد المبادئ األولية في اإلستراتيجية الماركسية هو أن تحالف البروليتاريا مع صغار الناس في المـدن واألريـاف                   

فلكي نكسب الفالح إلـى جانـب       . ينبغي أن يتحقق فقط في النضال العنيد ضد التمثيل البرلماني التقليدي للبورجوازية الصغيرة            

وبعكس ذلك، تعمل الجبهـة الـشعبية،       . نفصله عن السياسي الراديكالي الذي يستعبده لصالح الرأسمال المالي        العامل، ينبغي أن    

التي هي وليدة تآمر البيروقراطية العمالية مع أبشع المستغلين السياسيين للطبقات الوسطى، على قتـل إيمـان الجمـاهير فـي                     

  . ة الفاشيةالطرائق الثورية وعلى قذفها في أحضان الثورة المضاد

ومهما كان من الصعب أن نصدق، إال أن بعض الوقحين يحاولون فعالً أن يبرروا سياسة الجبهة الشعبية باالستـشهاد                   

إن إهانة  . وبخاصة عن االتفاقات مع األحزاب األخرى     " الحلول الوسط "بلينين الذي بين على ما يبدو أنه ال يمكن االستغناء عن            

إنهم يدوسون على مذهب مؤسس الحـزب البولـشفي ثـم           . سبة إلى زعماء األممية الشيوعية اليوم     لينين قد أصبحت قاعدة بالن    

  .يذهبون إلى موسكو لينحنوا أمام ضريحه
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لقد بدأ لينين مهمته في روسيا القيصرية التي لم يكن العمال والفالحون والمثقفون هم وحدهم الذين يحاربون فيها النظام                   

وإذا كان يمكن لسياسة الجبهة الشعبية أن تكون مبررة بصورة عامة، فهـذا أمـر               . رجوازية واسعة القديم، بل أيضا أوساط بو    

فليتفضل السادة المزورون بأن يدلونا في أي مرحلـة وفـي أي            . معقول قبل كل شيء في بلد لم ينجز بعد ثورته البورجوازية          

الجبهة الشعبية؟ فليأمروا سحايا أدمغتهم بالعمل ولينقبوا       زمن وفي أي ظروف حقق الحزب البولشفي في روسيا تكتالً يشبه تكتل             

  !في الوثائق التاريخية

لقد عقد البالشفة اتفاقات ذات طابع عملي مع المنظمات الثورية البورجوازية الصغيرة مـن أجـل التـداول الـسري                    

وأثنـاء  .  على العصابات السافكة للـدم     المشترك للكتابات الثورية، وأحيانًا من أجل تنظيم مشترك لمظاهرة في الشارع أو للرد            

انتخابات الدوما، لجؤوا في بعض الدوائر وفي الدرجة الثانية إلى تكتالت انتخابية مع المنشفيك أو االشتراكيين الثوريين هذا كل                   

ـ      . مشتركة، وال أجهزة دائمة، وال استنكاف عن انتقاد حلفاء المرحلة         " برامج"ال  . شيء ات والحلـول   إن هذا النوع مـن االتفاق

 ال عالقة له بالجبهة الشعبية التي تمثل كتلـة          – لم يكن لينين ليهتم إال بهذه األهداف         –الوسط العارضة، المحددة بأهداف معينة      

 سياسـة وبرنـامج     –!  وأي مرحلـة   –مؤلفة من منظمات متنافرة، وتحالفًا دائما بين طبقات شتى تربطها طوال مرحلة كاملة              

إن الجبهة الشعبية ستتحطم عند أول امتحان جدي، وستظهر شقوق          . عراض وتطبيل وذر رماد في العيون     مشتركان، سياسة است  

  . إن سياسة الجبهة الشعبية سياسة خيانة. عميقة بين أجزائها المكونة لها

مميـة  وإن قاعـدة زعمـاء األ     ! السير على حدة، والضرب معـا     : إن قاعدة البولشفية فيما يتعلق بالتكتالت هي التالية       

فليتشبث هؤالء السادة بستالين وديمتروف، لكن فليتركوا لينين        . السير معا لنتلقى الضربة على حده     : الشيوعية اليومي هي التالية   

  .في سالم

إنه ليستحيل أال يعصف بنا االستنكار حين نقرأ تصريحات الزعماء المتبجحين الذين يزعمـون أن الجبهـة الـشعبية                   

وفي الواقع هذا يعني بكل بساطة أن أبطالنا المذعورين قد أنقذوا أنفسهم من ذعر أكبر عن طريـق                  . اشيةفرنسا من الف  " أنقذت"

لكم من الزمن؟ لقد انقضت عشر سنين، بين تمرد هتلر األول ووصوله إلى السلطة، تميـزت بتنـاوب المـد                    . تبادلهم التشجيع 

إننا لم نصدقهم   .  االشتراكية –على الوطنية   " انتصارهم"عدة مرات   لقد أعلن األلمان ممن هم على شاكلة بلوم وكاشان          . والجزر

يقينًا أن الشيوعيين فـي ألمانيـا لـم         . ولقد كنا على صواب إال أن هذه التجربة لم تعلم شيًئا أبناء عم ويلز وتايلمان الفرنسيين               

تحـالف  "اليـسار والوسـط الكـاثوليكي        وبورجوازية   الديمقراطية –يساهموا في الجبهة الشعبية التي كانت تضم االشتراكية         

وفي ذلك الحين، كانت األممية الشيوعية ترفض حتى اتفاقات القتـال بـين المنظمـات               !"). البروليتاريا مع الطبقات المتوسطة   

 القول أن   إن مودتنا الحارة تجاه تايلمان، باعتباره أسير الجالدين، ال يمكن أن تمنعنا من            . والنتائج معروفة . العمالية ضد الفاشية  

إن األممية الشيوعية تطبق اليـوم      . سياسته، أي سياسة ستالين، قد ساهمت في انتصار هتلر أكثر مما ساهمت سياسة هتلر نفسه              

فهل مـن الـصعب   .  األلمانيةالديمقراطية –في فرنسا، بعد أن بدلت قميصها، السياسة المعروفة بما فيه الكفاية عن االشتراكية          

  ذلك؟حقًا التنبؤ بنتائج 

فـالمطلوب  : إن االنتخابات البرلمانية القادمة لن تأتي، مهما كانت نتيجتها، من تلقاء نفسها، بتغيرات جدية في الموقف               

لكن لما كان هرير قد تعـاون     .  داالدييه –في نهاية األمر من الناخبين أن يختاروا بين حكم من نوع الفال وحكم من نوع هريو                 

ه قد أيد االثنين، فإن االختالف الذي يفرق بينهم يبدو تافها إذا ما قيس علـى صـعيد المـشكالت                    باطمئنان مع الفال، وداالديي   

  .التاريخية المطروحة
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إن . التي تحكم فرنسا، خداع وقح للشعب     " المئتي أسرة "إن االعتقاد بأن هريو داالدييه قادران على إعالن الحرب على           

فللتغلب علـى المئتـي     .  بل هي تشكل التتويج العضوي لنظام الرأسمال المالي        المئتي أسرة ليست معلقة بين السماء واألرض،      

إن . أسرة، ال بد من التطويح بالنظام االقتصادي والسياسي الذي ال يقل هريو وداالدييه حرصا على بقائه من تـارديو والروك                   

بـل مـسألة نـضال البروليتاريـا ضـد      ، "اإلنـسانية "ضد بعض اإلقطاعيين، كما تـزعم  " األمة"المسألة ليست مسألة نضال   

إن مؤامرة قادة الجبهة الشعبية ضد العمال قد أصبحت         . البورجوازية، مسألة النضال الطبقي التي ال يمكن أن تحسم إال بالثورة          

  .العقبة الرئيسية في هذا الطريق

لبونابرتية في التتـابع علـى      إننا ال نستطيع أن نقول مقدما كم من الزمن ستستمر الحكومات نصف البرلمانية ونصف ا              

إن هـذا أمـر يتعلـق بمجمـوع الظـروف           . فرنسا، وال أن نحدد المراحل التي ستمر فيها البالد خالل الحقبة الزمنية القادمة            

االقتصادية القومية والعالمية، وبالجو الدولي، وبالوضع في االتحاد السوفياتي، وبدرجة استقرار الفاشية اإليطاليـة واأللمانيـة،                

 بتبصر ونشاط العناصـر المتقدمـة مـن البروليتاريـا           – وليس هذا العامل األقل أهمية       –بسير األحداث في أسبانيا، وأخيرا      و

علـى كـل    . لكن تعاونًا أوثق بين فرنسا وإنكلترا قادر علـى تأخيرهـا          . إن تشنجات الفرنك يمكن أن تعجل بالنهاية      . الفرنسية

كن أن يدوم في فرنسا أكثر بكثير مما دامت المرحلة الممهدة للفاشية فـي ألمانيـا أيـام                  يم" الديمقراطية"األحوال، أن احتضار    

والمسألة الوحيدة هي معرفـة مـن       .  ستكنس الديمقراطيةإن  . لكنه لن يكف عن أن يكون احتضارا      .  شاليدر – بابن   –برونينغ  

  .سيكنسها

 –سلم والخبز والحرية وغيرها من األشياء الجميلة         ومن أجل ال   –، ضد الفاشية والحرب     "المئتي أسرة "إن النضال ضد    

إن مشكلة االستيالء الثوري على السلطة تطرح نفـسها علـى           . إما أن يكون خدعة، وإما أن يكون نضاالً لإلطاحة بالرأسمالية         

الـشيوعيين ال   والحـال أن القـادة االشـتراكيين و       . الشغيلة الفرنسيين ال كهدف بعيد، بل كمهمة من مهام المرحلة التي بدأت           

إنهم يطـاردون ويطـردون     . يرفضون اإلقدام على تعبئة البروليتاريا ثوريا فحسب، بل يعارضون هذه التعبئة أيضا بكل قواهم             

إلى هذا الحد بلغ عنف كراهيتهم للثورة والخوف الذي توحي بـه            . البالشفة، في الوقت نفسه الذي يتآخون فيه مع البورجوازية        

دوار، في هذا الموقف، يلعبه الثوريون المزعومون من طراز مارسـو بيفيـر الـذين يعـدون باإلطاحـة                   وأن أسوأ األ  ! إليهم

  !بالبورجوازية، لكن بشرط أخذ اإلذن مسبقًا من ليون بلوم

  .إن كل سير الحركة العاملة الفرنسية خالل األثنى عشر عاما المنصرمة قد أبرز ضرورة خلق حزب ثوري جديد

من الوقت لتكوين الحـزب الجديـد، إنمـا تعنـي     " ما فيه الكفاية"تنبؤ فيما إذا كانت األحداث ستترك    وإن الرغبة في ال   

إن مصادر التاريخ فيما يتعلق باإلمكانيات المتنوعة واألشكال االنتقاليـة، والمراحـل،            . االستسالم ألكثر المشاغل عقما وجدبا    

تستطيع، تحت ضغط المصاعب االقتصادية، أن تشن هجوما سابقًا ألوانه          إن الفاشية   . واإلسراع واإلبطاء، ذات معين ال ينضب     

وعلى العكس من ذلك، تستطيع بدافع الحذر أن تتبنى لمـدة طويلـة             . وستتلو ذلك حتما فترة راحة وركون     . فتلحق بها الهزيمة  

تحطم على صخرة هذه التناقضات قبل أن       إن الجبهة الشعبية قد ت    . موقف االنتظار، فتقدم بالتالي فرصا جديدة للمنظمات الثورية       

وستكون نتيجة ذلك مرحلة تجمعات وانشقاقات في األحزاب العمالية، وتبلور سـريع            : تصبح الفاشية قادرة على شن هجوم عام      

 إن حركات الجماهير التلقائية تستطيع، كما بينت أحداث طولون وبريست، أن تأخذ اتساعا كبيرا وتخلـق نقطـة              . لطليعة ثورية 

وأخيرا، وحتى لو انتصرت الفاشية في فرنسا، وهذا ليس مستحيالً نظريا، فإن هذا ال يعني أن                . ارتكاز موثوقة للرافعة الثورية   

وإذا . الفاشية ستظل في السلطة ألف سنة كما يعلن ذلك هتلر، أو أن هذا االنتصار سيضمن لها فترة كتلك التي نالها موسـوليني              

وعلى هذا األساس، وعلى أسوأ الفرضيات،      .  في إيطاليا أو ألمانيا، فإنه لن يتأخر عن االمتداد إلى فرنسا           كان فجر الفاشية قد بدأ    
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الـشروط  "إن الحكماء الذين يتخلصون من هذه المهمة العاجلة بـزعمهم أن            . فإن بناء حزب ثوري يعني التعجيل بساعة الثأر       

  .هم أنفسهم غير ناضجينال يفعلون شيًئا عدا أنهم يثبتون أنهم " ليست ناضجة

إن على الماركسيين الفرنسيين، شأنهم شأن ماركسيي جميع البلدان، أن يعاودوا العمل بمعنى ما من جديد، لكـن علـى           

 عـام   الديمقراطيـة  –إن سقوط األممية الشيوعية، األشد خزيا من سقوط االشتراكية          . مستوى تاريخي أرفع بكثير من سابقيهم     

إن تجميع األطر الجديدة يتم ببطء خالل نضال الطبقة العاملة القاسـي ضـد              . لتقدم إلى األمام في البداية    ، يحرج كثيرا ا   ١٩١٤

كما أن هذه المصاعب التي لم تسقط على البروليتاريا بعامل الصدفة تشكل، من             . جبهة البيروقراطية الرجعية والوطنية الموحدة    

  .ختيار الموثوق للكتائب األولى من الحزب الجديد واألممية الجديدةناحية أخرى، عامالً هاما في اختيار الصائب واال

. إن قسما صغيرا للغاية من أطر األممية الشيوعية كان قد بدأ تثقيفه الثوري في بداية الحرب، قبل ثورة تـشرين األول                    

 الثاني قد انتمى إلى ثورة تشرين األول        وأن الصف . وهؤالء جميعا، بدون استثناء تقريبا، موجودون حاليا خارج األممية الثالثة         

وأن القسم األعظم من األطر     . لكن لم يبق أحد تقريبا من هذا الصف الثاني نفسه         . هذا كان أسهل  : بعد أن كانت هذه قد انتصرت     

إنهـم ليـسوا    . فياتيةالراهنة لألممية الشيوعية لم يتم إلى البرنامج البولشفي، وال إلى الراية الثورية، بل إلى البيروقراطية السو               

ومن هنا كان تفسخ األممية الثالثة بصورة غير مجيدة البتة في موقـف             . بمناضلين، بل مجرد موظفين وديعين ومساعدين وخدم      

  .تاريخي غني بإمكانيات ثورية عظيمة

ام ومن الجنب ومن    إنها تتلقى الضربات من األم    . إن األممية الرابعة تتسلق على أكتاف األمميات الثالث المتقدمة عليها         

وأن قسما، محتما في البدايـة، مـن المتعـصبين          . وليس من عمل في صفوفها للوصوليين والجبناء والمحدودي األفق        . الخلف

التـي تـصدر    " الـصغيرة "ولنترك االدعياء والمتشككين يهزوا أكتافهم إزاء المنظمات        . والمغامرين سيختفي كلما نمت الحركة    

إن ثورة تشرين األول قد بـدأت       . إن الثوريين الجادين سيمرون بهم بازدراء     . لتحديات إلى العالم أجمع   وتوجه ا " صغيرة"صحفًا  

  .هي أيضا بالسير في حذاء طفل

مع الكاديت، ثـم    " جبهة شعبية " الثورية والمنشفيكية القوية قد شكلت، طوال شهور،         –إن األحزاب الروسية االشتراكية     

 األلمانية، والحـزب الـشيوعي      الديمقراطية –البولشفية وقد القت االشتراكية     " من متعصبي حفنة  "تالشت هباء تحت ضربات     

إن العصر الذي سيبدأ بالنـسبة      .  النمساوية، القت الموت بدون مجد تحت ضربات الفاشية        الديمقراطية –األلماني، واالشتراكية   

إن جميع من هم على شاكلة جـوهر        . ل ما هو ملتبس ومتقرح    إلى اإلنسانية األوروبية لن يترك أثرا في الحركة العمالية من ك          

إن شعب األمميتين الثانية والثالثة ستغادر المسرح الواحدة تلو         . وسيترين وبلوم وكاشان وقائد رفيلك وكاباليرو، ليسوا إال أشباحا        

ر الثورية الجديدة ستكتـسب لحمـا       إن األط . إن تجميعا جديدا وعظيما للصفوف العمالية قد أصبح محتما        . األخرى بدون ضجة  

  .إن النصر ليس ممكنًا إال على أساس الطرائق البولشفية التي كتب هذا الكتاب دفاعا عنها. ودما

  تروتسكي. ل

  ١٩٣٦ آذار ٢٨
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  ١٩٣٥١٩٣٥ كانون الثاني  كانون الثاني ١٠١٠مقدمة الطبعة اإلنكليزية الثانيةمقدمة الطبعة اإلنكليزية الثانية ـ  ـ ٣٣
  ""مقتطفاتمقتطفات""

وأن على القارئ أال يغفل عن ذلـك        . ، أثناء أوج الحرب األهلية    ، في عربة قطار عسكري    ١٩٢٠كتب هذا الكتاب عام     

  .إذا كان يريد أن يكون فكرة دقيقة ال عن المحتوى األساسي للكتاب، بل أيضا عن اإلشارة إلى أحداث العصر وبخاصة اللهجة

جديد، رغم أن كاوتسكي    إن هذا االسم ال يقول شيًئا كثيرا للجيل ال        . إنه موجه، تحت شكل الجدال، ضد كارل كاوتسكي       

لقد تمتع كاوتسكي بنفوذ كبير في حضن األممية الثانية، باعتباره          . فهو قد احتفل مؤخرا بعيد ميالده الثمانين      : ما يزال معاصرنا  

ولقد بينت الحرب بسرعة أن ماركسيته هي مجرد طريقة للتفسير السلبي للـصيرورة التاريخيـة،               . الشارح النظري للماركسية  

لقد وقف كاوتسكي، شأنه شأن الكثيرين، موقف النقد الثوري واآلفاق الجريئـة، طالمـا أن               . لبتة طريقة للعمل الثوري   وليست ا 

لكن حين طرحت الحـرب     . ولم يكن هذا الموقف يلزمه بشيء عمليا      . الصراع الطبقي كان يدور بين ضفاف البرلمانية المأمونة       

لقد جعـل   . واضحة، أخذ كاوتسكي موقفه نهائيا في الطرف اآلخر من المتاريس         وفترة ما بعد الحرب مشكالت الثورة بعبارات        

  .من نفسه، دون أن يقطع صلته بالتعابير الماركسية، متهم الثورة البروليتارية، ومحامي السلبية واالستسالم أمام اإلمبريالية

وإن جيلنا،  . ألقصى من األممية الثانية   كان كارل كاوتسكي وقادة حزب العمال يقفون ظاهريا، قبل الحرب، في القطب ا            

الذي كان يمثل آنذاك الشباب، قد استخدم مرارا أسلحة مأخوذة من ترسانة تروتسكي لمحاربة انتهازية ماكدونالـد وهندرسـون                   

برغ، ولقد كانت روزا لوكـسم    . وصحيح أننا كنا، حتى في ذلك العهد، نتطرف إلى أبعد مما كان يريد المعلم المتردد              . وغيرهما

ولقد سلط العصر الجديد، على كل األحـوال،        . التي تعرف كاوتسكي خيرا منا، تفضح منذ فترة ما قبل الحرب جذريته المائعة            

وإذا كان األول ما يزال يستشهد بمـاركس، فـي          . إن كاوتسكي ينتمي إلى نفس معسكر هندرسون      : ضوءا ساطعا على الموقف   

  .ال أن هذا االختالف في العادات ال يحرج في شيء تضامنهاحين أن الثاني يفضل مزامير داوود، إ

". دفاع عن اإلرهاب  : "إنني أترك لهذا الكتاب، بهدف االستمرار، العنوان الذي ظهر به في الطبعة اإلنكليزية األولى             ... 

 أكثر مما ينبغي، ويمكن أن      إال أنه من الضروري أن نشير فورا إلى أن هذا العنوان الذي يعود إلى الناشر ال إلى المؤلف واسع                  

إن تدابير اإلكراه والتخويف، بما فيهـا       . كإرهاب" اإلرهاب"إن المسألة ليست هي البتة الدفاع عن        . يكون مصدرا لسوء التفاهم   

ت أبادة الخصوم المادية، قد خدمت وما تزال تخدم قضية الرجعية، المتجسدة في الطبقات المستغلة المدانة، أكثر بكثير مما خدم                  

بصورة عامـة، إنمـا     " اإلرهاب"إن األخالقيين حاملي الشهادات الذي يدينون       . قضية التقدم التاريخي التي تجسدها البروليتاريا     

. وأسطع األمثلة عليهم السيد رامساي ماكدونالد     . يقصدون بوجه خاص األفعال الثورية للمضطهدين الذين يطمحون إلى التحرر         

لكن حين طرح تفسخ النظام الرأسمالي وتفاقم صـراع         .  كلل باسم مبادئ األخالق والدين الخالدة      لقد أدان هذا األخير العنف بال     

الطبقات مسألة نضال البروليتاريا الثوري من أجل السلطة، حتى في إنكلترا، انتقل ماكدونالد من معسكر الشغيلة إلى معـسكر                   

 من عربة مسموح فيها بالتدخين إلى عربة غيـر مـسموح فيهـا              البورجوازية المحافظة بنفس السهولة التي ينتقل بها المسافر       

القـائم علـى البطالـة واالضـطهاد        " الـسلمي "إن خصم اإلرهاب الورع يدعم اليوم، بواسطة جهاز عنف، النظام           . بالتدخين

  .االستعماري والتسلح المتسارع واإلعداد لحروب جديدة
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. إنه يدافع عن القوانين التاريخية للثورة البروليتارية      . بصورة عامة إن هذا الكتاب بعيد بالتالي عن الدفاع عن اإلرهاب          

إن التاريخ لم يجد حتى اآلن من وسائل أخرى لتقدم اإلنسانية إال بمعارضته فـي  : إن الفكرة األساسية في هذا الكتاب هي التالية     

  . كل مرة عنف الطبقات المدانة بالعنف الثوري للطبقة التقدمية

ر القابلين للشفاء سيقولون بالطبع إنه إذا كان من الممكن أن تكون استنتاجات هذا الكتاب صحيحة بالنسبة                 إن الفابيين غي  

. إلى روسيا المتخلفة، إال أنها ال يمكن أن تطبق على البلدان المتقدمة، وبخاصة على الديموقراطيات القديمة كبريطانيا العظمـى            

لكن موجة من الدكتاتوريات الفاشية     . عا إلى حد ما قبل عشرة أو خمسة عشر عاما         إن هذا الوهم المعزي كان يمكن أن يبدو مقن        

 شـباط  ٢٥فغداة طردي من االتحاد الـسوفياتي فـي   . أو العسكرية البوليسية قد اجتاحت قسما ال بأس به من البلدان األوروبية       

 إنها ال تستطيع أن تقاوم ضغط       الديمقراطيةسسات  لقد أثبتت المؤ  : " بصدد الوضع في أوروبا    – ال للمرة األولى     –، كتبت   ١٩٢٩

 يمكـن أن    الديمقراطيـة إن  .. التناحرات الراهنة، ذات الطابع الدولي حينًا، والداخلي حينًا آخر، واالثنين معا في غالب األحيان             

و االجتماعي األقوى مـن     تعرف، بالتشابه مع االلكترونيك، بأنها نظام من قواطع التيار والموانع ضد تيارات النضال الوطني أ              

إن التيار المحمل أكثر من     . إن ما من عصر آخر في التاريخ قد حمل بالتناحرات، ولو من بعيد، بمثل ما حمل عصرنا                . الالزم

وأن قواطع التيار الرصاصية تذوب أو تنفجـر تحـت الـضغط            . طاقته يتجلى أكثر فأكثر في عدة نقاط من الشبكة األوروبية         

إن القواطع الرصاصية األضعف واألوهن هي      . ديكتاتوريةهذه هي طبيعة قواطع تيار ال     . ت الدولية واالجتماعية  المرتفع للتناحرا 

وعبثًا نحاول أن نتعزى بفكـرة  . والحال أن عنف التناحرات الداخلية والعالمية ال ينقص، بل على العكس يتزايد    . أول ما تصاب  

  "...إن النقرس يبدأ بإبهام القدم، لكنه يصيب القلب في النهاية. اليأن هذا التحول لم يغز إال محيط العالم الرأسم

  

  


