
الماركسية والنتفاضة

فلديمير لينين 

 م���ن ش���ر التش���ويهات ال���تي تقترفه���ا الح���زاب " الش���تراكية " الس���ائدة، بح���ق الماركس���ية، وق���د يك���ون أوس���ع
 التشويهات انتشارا'، هو الك�ذب النته�ازي الزاع�م أن تحض�ير النتفاض�ة، وب�وجه ع�ام، اعتب�ار النتفاض�ة فن�ا'، إنم�ا

].1هو ضرب من " البلنكية " [

 إن زعيم النتهازية، برنشتين، قد اكتس�ب ش�هرة س�يئة باته�امه الماركس�ية بالبلنكي�ة. وف�ي الس�اس ن�ري أن
النتهازيين الحاليين الذين يزعقون بتهمة البلنكية ل يجددون ول " يغ:نون " في شيء " أفكار " برنشتين الهزيلة.

 اته�ام الماركس�ية بالبلنكي��ة لنه�م يعت�برون النتفاض�ة فن�ا' ! فه�ل يمك��ن أن يك�ون ثم��ة تش�ويه للحقيقي��ة أش��د
 وض��وحا' ! فم��ا م��ن ماركس��ي ينك��ر أن م��اركس نفس��ه ق��د أب��دي رأي��ه ح��ول ه��ذه المس��ألة ب��أكثر م��ا يك��ون م��ن الدق��ة
 والوض��وح والج��زم، مس��ميا النتفاض��ة بالض��بط فن��ا'، ق��ائل أن��ه ينبغ��ي اعتباره��ا فن��ا'، وأن��ة ينبغ��ي إح��راز نج��اح أول،

والمضي فيما بعد من نجاح إلي نجاح، دون وقف الهجوم علي العدو، ومع استغلل بلبلته،.....إلخ، إلخ..

 و ف�ي س�بيل النج�اح، ينبغ�ي للنتفاض�ة أل تعتم��د عل�ي م�ؤامرة أو عل�ي ح�زب، ب�ل عل�ي الطبق�ة الطليعي�ة.
 تل���ك ه���ي النقط���ة الول���ي. النقط���ة الثاني���ة. ينبغ���ي للنتفاض���ة أن تعتم���د عل���ي انعط���اف حاس���م ف���ي تاري���خ الث���ورة
 الصاعدة، حين يبلغ نشاط الص�فوف المتقدم��ة م��ن الش��عب ذروت��ه، حي��ن تبل��غ ال�ترددات ف��ي ص�فوف الع��داء وف�ي
 صفوف أصدقاء الثورة الضعفاء، الحائرين غي�ر الح��ازمين، أش�دها. تل��ك ه�ي النقط�ة الثالث�ة. إن الماركس�ية لتمت�از

عن البلنكية لنها تصوغ هذه الشروط الثلثة بالذات عند طرحها مسألة النتفاضة.

 و لكن إذا توافرت هذه الش�روط، ك�ان رف�ض اعتب�ار النتفاض�ة فن�ا' بمثاب��ة خيان��ة للماركس��ية، بمثاب��ة خيان��ة
للثورة.

 ولك�ي نثب��ت أن الف�ترة الحالي��ة ه�ي بالض�بط الف�ترة ال��تي يج�ب فيه��ا عل�ي الح�زب بالض�رورة أن يع�ترف ب��أن
 مجري الحداث الموضوعية قد طرح النتفاضة في ج�دول العم�ال وأن يعت��بر النتفاض�ة فن�ا، لك�ي نثب��ت ه�ذا ق��د

  تم����وز ( يولي����و ) وأي����ام أيل����ول4 و3يك����ون م����ن الحس����ن اس����تخدام طريق����ة المقارن����ة ورس����م مقابل����ة بي����ن ي����ومي 
( سبتمبر ). 

  تم��وز، ك��ان م��ن الممك��ن والص��ائب وض��ع المس��ألة عل��ي النح��و الت��الي : م��ن الص��ح اس��تلم4 و3ف��ي 
ل اتهمنا أعدائنا حتما بالنتفاضة وقمعونا كعصاه. ومع ذلك لم يكن من الممك��ن الق�ول بض�رورة اس�تلم Uالحكم، وا 

الحكم حينذاك، لن الشروط الموضوعية لنتصار النتفاضة لم تكن متوافرة حينذاك :



  ) لم تكن معنا الطبقة التي هي طليعة الثورة. لم تكن معنا أغلبي��ة العم��ال والجن��ود ف��ي العاص��متين. أم��ا1
 الن فنحوزه���ا ف���ي ك���ل م���ن س���وفييتي العاص���متين. إن ه���ذة الغلبي���ة ق���د ول���دتها فق���ط ح���وادث تم���وز وآب ( يولي���و

وأغسطس)، عن طريق تجربة أعمال" القمع " المسلط علي البلشفة، وكذلك عن طريق تجربة فتنة كورنيلوف.

 ) لم يكن التهوض الثوري حينذاك ق��د ش�مل الش��عب بأس�رة. أم�ا الن، فق��د ت�م ذل��ك، بع��د فتن��ة كورنيل�وف.2
والدليل علي ذلك الملحقات، واستيلء السوفييتات علي الحكم في الكثير من الماكن.

  ) لم يكن حينذاك أعداؤنا والبرجوازية الصغيرة الحائرة قد أب��دوا ت��رددات ذات م��دي سياس�ي ع�ام خطي��ر.3
 أما اليوم، فإن هذه الترددات كبيرة جدا : إن عدونا الرئيسي، المبريالية المتحالفة والعالمية – لن الحلفاء هم ف��ي
 رأس المبريالي�����ة العالمي�����ة -، ي�����تردد بي�����ن الح�����رب ح�����تى النص�����ر وبي�����ن ص�����لح منف�����رد ض�����د روس�����يا، وأص�����حابنا
 الديموقراطيين البرجوازيين الصغار، الذين تبين أنهم فقدوا الكثرية في صفوف الشعب، هم فريسة ت��رددات هائل��ة،

وقد تخلوا عن الكتلة، أي عن الئتلف مع الكاديت.

  تموز لكانت خطأ : فل ماديا، ول سياسيا'، ك�ان بوس��عنا أن4 و3 ) ولهذا، لو أن النتفاضة شبت في 4
 نحتفظ ب�الحكم، رغ�م أن ب��تروغراد ك�انت ف�ي أي��دينا أحيان�ا'، لن عمالن�ا وجنودن�ا م�ا ك�انوا ليق�اتلون ويستش�هدون ف�ي
 ذلك الحين بغية امتلك المدينة : فما كانوا في مثل هذه الحالة من " الضراوة " كما ه�ي ح�التهم الي�وم ؛ وم�ا ك�ان
 يغلي في صدورهم الحقد الضاري نفسه سواء علي كيرنسكي واضرابه، أو علي تس��يريتيلي وتش�يرنوف واض�رابهما،

وما كان مناضلونا قد تمرسوا بتجربة القمع المسلط علي البلشفة بمساهمة الشتراكيين � الثوريين والمناشفة.

  تم��وز، لن��ة ك��ان بامك��ان الجي��ش والملحق��ات أن4 و3و سياس��يا'، م��ا ك��ان بوس��عنا أن نحتف��ظ ب��الحكم ف��ي 
تزحف علي بتروغراد ولكانت زحفت علي بتروغراد، قبل فتنة كورنيلوف.

أما الن، فاللوحة مغايرة تماما'.

فمعنا أغلبية الطبقة، طليعة الثورة، طليعة الشعب، التي تستطيع اجتذاب الجماهير.

ن ل�م تك��ن ال�دليل الوحي��د، عل�ي أن Uمعنا أغلبية الشعب، لن استقالة تش�يرنوف ه�ي أب�رز وأوض�ح دلي�ل، وا 
 الفلحين لن يتلقوا الرض من كتلة الشتراكيين � الثوريين ( ولمن الشتراكيين � الثوريين أنفسهم ). والحال، عل��ي

هذا يتوقف طابع الثورة الشعبي الشامل.

 نحن الن بأفضلية حزب يعرف تمام المعرفة الس��بيل ال�ذي ينبغ��ي س�لوكه حي��ن تب��دو ت�رددات ل س�ابق له�ا
في صفوف المبريالية بكليتها وكتلة المناشفة والشتراكيين � الثوريين بأسرها.



 إن انتص��ارنا مض��مون، لن الش��عب عل��ي قي��د ش��عرة م��ن الي��أس. ونح��ن دللن��ا الش��هب بأس��ره عل��ي المخ��رج
 الصحيح إذ بينا له " في أيام فتنة كورنيل�وف " أهمي�ة قيادتن��ا، ث�م عرض�نا عل�ي الكتل�ويين إج�راء مس��اومة، فرفض�وا

عرضنا، ولكنهم ما يزالون يترددون.

 ] ل2و إنه لمن الخطأ العتقاد أن عرض المساومة لم يرف��ض ح�تى الن، وأن " الجتم��اع ال�ديمقراطي "[
يزال في وسعه أن يقبله. 

 لقد عرضت المساومة من حزب لحزاب، ولم يكن بالمكان عرضها علي نحو آخ�ر. فرفض�تها الح�زاب.
 وليس الجتماع الديمقراطي سوي اجتماع، ل أكثر. وينبغي أل ننسي شيئا واحدا : هو أن أغلبية الشعب الثوري،
 الفلحين الفقراء الحانقين، غير ممثلة في هذا الجتم��اع. إن��ه اجتم�اع أقلي��ة الش��عب ؛ تل��ك حقيق�ة بديهي��ة ل يج�وز
 نسيانها. فإذا اعتبرن�ا الجتم�اع ال�ديمقراطي برلمان�ا، اقترفن�ا ش�ر خط�أ، ووقعن�ا ف�ي ش�ر بله�ة برلماني��ة ؛ إذ ان�ه ل
 يقرر أي ش�يء، ح�تى ول�و أعل�ن نفس�ه برلم�ان الث�ورة ال�دائم ذا الس�يادة : فتقري�ر الم�ور ل يتوق�ف علي��ه، ب�ل عل�ي

أحياء العمال في بتروغراد وموسكو. 

 إن جميع المقدمات الموضوعية لنجاح النتفاضة متوافرة الن، فلدينا الفضليات الس��تثنائية الناجم��ة ع��ن
 وض��ع ل يقض��ي في��ه غي��ر انتص��ارنا ف��ي النتفاض��ة عل��ي ال��ترددات ال��تي ع��ذبت الش��عب، وال��تي ه��ي أش��د الش��ياء
 تعذيبا ف�ي الع�الم، ول يعط�ي في��ه غي�ر انتص�ارنا ف�ي النتفاض�ة الرض للفلحي��ن عل�ي الف�ور، ول يحب�ط في��ه غي�ر
 انتصارنا نحن في النتفاضة مهزلة الصلح المنفرد الموجه ضد الث�ورة، إن انتص�ارنا س�يحبط ه�ذه المهزل�ة بعرض�ه

علنا صلحا أكمل، وأعدل، وأسرع، صلحا في صالح الثورة.

 و أخي��را، إن حزبن��ا وح��دة يس��تطيع إنق��اذ ب��تروغراد بع��د أن ينتص��ر ف��ي النتفاض��ة ؛ لن��ه إذا رف��ض ع��رض
ذا ل�م نحص�ل ح�تى عل�ي هدن��ة، غ�دونا نح�ن م�ن " أنص�ار ال�دفاع " وس�رنا طليع�ة أح�زاب Uالصلح ال�ذي نتق��دم ب�ه وا 
 الحرب ؛ وأمسينا أش��د أح�زاب الح�رب ض�راوة، وخض��نا الح�رب بص�ورة ثوري��ة حق��ا'، وانتزعن�ا ك��ل الخ��بز وك��ل الج�زم
 من الرأسماليين، وتركنا لهم الفتات واحذيناهم الحذية من لحاء الشجر، وأعطينا الجبهة كل الخبز وكل الحذية.

ذ ذاك نحتفظ ببتروغراد. Uوا

  ب���المئة م���ن99و م���ا ت���زال ف���ي روس���يا م���وارد هائل���ة، مادي���ة ومعنوي���ة، لخ���وض ح���رب ثوري���ة حق���ا. وثم���ة 
 الحتمالت أن يمنحنا اللمان هدنة عل�ي الق�ل. والح�ال، أن الحص�ول الن عل�ي هدن��ة، إنم�ا يعن��ي التغل�ب عل�ي

العالم بأسرة.

* * *

 إننا، إذ ندرك أن من الضروري إطلق�ا أن يق�وم عم��ال ب��تروغراد وموس�كو بانتفاض�ة ف�ي س��بيل إنق�اذ الث�ورة
 وف�ي س��بيل إنق��اذ روس��يا م��ن تقاس��م " منف��رد " بي��ن إمبري��اليي الكتل��تين، ي��ترتب علين��ا ب��ادئ الم��ر أن نكي��ف تكتيكن��ا



 السياس��ي ف��ي الجتم���اع وفق��ا لش��روط النتفاض��ة ال��تي تتص���اعد ؛ وم��ن ث��م ي��ترتب علين��ا أن نثب���ت أنن��ا ل نكتف��ي
بالموافقة قول فقط علي فكرة ماركس حول ضرورة اعتبار النتفاضة فنا'.

 و علين���ا، ف���ي الجتم���اع، من���ذ الب���دء، أن نش���د م���ن لحم���ة الكتل���ة البلش���فية، دون الرك���ض وراء الع���دد، دون
 الخش��ية م��ن ت��رك الم��ترددين ف��ي معس��كر الم��ترددين : فهن��اك يكون��ون أوف��ر ف��ائدة لقض��ية الث��ورة مم��ا ل��و ك��انوا ف��ي

معسكر المكافحين المفعمين بروح الحزم والتفاني.

 ي�ترتب علين�ا أن نض�ع بيان�ا م�وجزا باس�م البلش�فة، نش�ير في��ه بأش��د م�ا يك�ون م�ن الج�زم إل�ي ان�ه لي�س م�ن
 المناسب إلقاء الخطب الطويلة و" الخطب " بوجه عام، إلي انه من الض�روري القي��ام بعم��ل ف�وري ف�ي س��بيل إنق�اذ
ج�راء Uالثورة إلي انه من الض�روري إطلق�ا إج�راء قطيع��ة تام�ة م�ع البرجوازي��ة، وخل��ع ك��ل الحكوم��ة الحالي��ة خلع��ا'، وا 
 قطيع���ة تام���ة م���ع المبري���اليين النجل���و � فرنس���يين ال���ذين يهيئون تقاس���م روس���يا بص���ورة " منف���ردة "، إل���ي ان���ه م���ن

الضروري انتقال كل السلطة فورا' إلي الديمقراطية الثورية التي تترأسها البروليتاريا الثورية.

 ينبغ��ي أن يص�وغ بيانن�ا، بص�ورة م�وجزة قاطع�ة ق�در المك��ان، وبالرتب�اط م�ع مش�اريع برنامجن�ا، الس�تنتاج
 التالي : السلم للشعوب، الرض للفلحين، مص��ادرة الرب��اح الرأس��مالية الفاض��حة، كب��ح جم�اح الرأس��ماليين ال��ذين

يخربون النتاج بصورة فاضحة. 

 و كلما ك�ان ه�ذا البي�ان م�وجزا وقاطع�ا، ك�ان ذل�ك أحس�ن، إنم�ا ينبغ��ي فق�ط أن نش�ير في��ه بك�ل وض�وح إل�ي
 نقطتين علي جانب كبير من الهمية : ان الترددات قد عذبت الشعب إل�ي أقص�ي ح��د، وان تذب��ذبات الش��تراكيين

� الثوريين والمناشفة قد عذبته تعذيبا'، ولذا نقطع نهائيا كل صلة لنا مع هذين الحزبين لنهما خانا الثورة.

ذ نقط��ع ف��ورا ك��ل ص��لة م���ع المبري���اليين Uالنقط��ة الثاني��ة : انن��ا، إذ نع��رض ف��ورا ص��لحا ب��دون الحاق��ات، وا 
 الحلفاء وجميع المبرياليين الخرين، إنما نحص��ل ف�ورا عل�ي هدن��ة، وام�ا عل�ي تبن��ي ك�ل البروليتاري��ا الثوري��ة وجه�ة

نظر الدفاع وعلي قيام الديمقراطية الثورية، تحت قيادة البروليتاريا الثورية، بحرب عادلة حقا، ثورية حقا.

 و بعد تلوة هذا البي�ان، بع��د ال��دعوة إل�ي التقري�ر ل إل�ي الكلم، إل�ي العم�ل ل إل�ي تدبي��ج الق��رارات، ينبغ��ي
 علين��ا أن ن��وجه ك��ل كتلتن��ا إل��ي المعام��ل والثكن��ات : فهن��اك مكانه��ا، هن��اك عص��ب الحي��اة، هن��اك مص��در خلص

الثورة، هناك محرك الجتماع الديمقراطي.

 هن��اك، ف��ي خطاب��ات حماس��ية متأجج��ة، ينبغ��ي علين��ا أن نوض��ح برنامجن��ا وأن نط��رح المس��ألة عل��ي النح��و
م���ا النتفاض���ة. ولي���س ثم���ة م���ن ح���ل آخ���ر، ويس���تحيل Uالت���الي : إم���ا قب���ول الجتم���اع ه���ذا البرنام���ج قب���ول تام���ا، وا 

النتظار. فالثورة في سبيل الهلك.

 بط��رح المس��ألة عل��ي ه��ذا النح��و، وتركي��ز ك��ل نش��اط كتلتن��ا ف��ي المعام��ل والثكن��ات، س��نعرف كي��ف نخت��ار
اللحظة المناسبة للقيام بالنتفاضة.



 و لك��ي ننظ��ر إل��ي النتفاض��ة نظ��رة ماركس��ية، أي لك��ي نعتبره��ا فن��ا'، ينبغ��ي علين��ا، ف��ي ال��وقت نفس��ه، أل
 نضيع أي دقيقة، فننظم هيئة أركان لفصائل الثوار، ونوزع قوانا، ونوجه الفواج المين��ة نح��و أه��م النق�اط، ونط�وق

 ] والفرق��ة5]، ونعتقل هيئة الركان العامة والحكومة، ونرسل ض��د الي��ونكر [4]، ونحتل بتروبافلوفكا [3الكسندرينا [
 ] فص��ائل يس��تطيع أفراده��ا التض��حية بحي��اتهم ول ي��دعون الع��دو يم��ر نح��و النق��اط الهام��ة م��ن المدين��ة.6الوحش��ية [

 ينبغي علينا أن نعبئ العمال المسلحين، وندعوهم إلي خوض معركة مستميتة أخيرة، ينبغي أن نحتل دفع��ة واح��دة
 التلغ��راف والتلف��ون، وأن نقي��م هيئة أركانن��ا نح��ن الثوري��ة عن��د المرك��ز التلف��وني، وأن نربط��ه تلفوني��ا بجمي��ع المعام��ل

والمصانع، بجميع الفواج، بجميع النقاط التي سيجري فيها النضال المسلح، الخ...

 و طبيعي أن كل ما قيل ما هو إل من باب الش�ارة لك�ي ن��بين انن�ا ل نس��تطيع، ف�ي الف�ترة ال��تي نم��ر به�ا،
أن نبقي أمناء للماركسية، أن نبقي أمناء للثورة، إذا لم نعتبر النتفاضة فنا'.

1917 سبتمبر 14 – 13كتب : في 

 2 في مجلة ( بروليتاريسكايا ريفولوتسيا )، العدد 1921نشر لول مرة : عام 

 34المصدر الصلي : لينين. المؤلفات، الطبعة الروسية الخامسة، المجلد 

 1968، دار التقدم، موسكو 3مصدر النسخة العربية : لينين. مختارات، الجزء 

ترجمة : دار التقدم 

نسخ الكتروني : ناصر الح6صرى
������������������

] البلنكية، تيار ف الركة� الشتاكية الفرنسية� ترأسه الثوري الكبي� وأحد مثلي الشيوعية الطوبوي��ة الفرنس��ية الب��ارزين ل��ويس اوغوس��ت بلنك��ي (1[
  ). ك��ان البلنكي��ون ينتظ��رون " خلص البش��رية م��ن عبودي��ة العم��ل ال��أجور ل� ع��ن طري��ق نض��ال البوليتاري��ا الطبق��ي، ب��ل1881 – 1805

 عن طريق مؤامرة� تعدها أقلية غي كبية من الثقفي� " ( ليني ). وإذ اس��تعاض البلنكي��ون ع��ن نش��اط ال��زب الث��وري بنش��اط جاع��ة س��رية م��ن
التآمرين ل يسبوا الساب� للظرف الواقعي� الضروري لنتصار النتفاض� وأهلوا الرتباط بالماهي. 

 ] الجتماع الديقراطي� لعامة� روسيا دعت إل عق��ده اللجن��ة الركزي��ة للس��وفييتات ال��ت ك��ان يهيم��ن فيه��ا الناش��فة والش��تاكيون � الثوري��ون، للب��ت2 [
  ف ب��توغراد. ات��ذ زعم��اء الناش���فة والش��تاكيي الث��وريي جي��ع1917 ايل��ول ( س��بتمب ) 22 � 13ف مس��ألة الس��لطة. انعق��د الجتم��اع ف 

التدابي� الرامية إل تقليل عدد مثلي جاهي� العمال والفلحي وزيادة عدد مثلي متلف النظمات البجوازية والبجوازية الصغية.
 اشتك البلشفة� ف الجتماع لستخدامه منبا لفضح� الناشفة� والشتاكيي � الثوريي. قرر الجتماع الديقراطي تشكيل البلان� التمهيدي ( مل��س

  ) تشرين20 ( 7المهورية الؤقت ) الذي كان له طابع استشاري وكانت هذه ماولة للبهان زورا علي اقامة� النظام� البلان� ف روسيا. ف 
الول ( أكتوبر )، يوم افتتاح البلان التمهيدي، تل البلشفة بيانم وانسحبوا من البلان التمهيدي.

] الكسندرينكا، مسرح اليكسندرينسكي ف بتوغراد،� انعقد� الجتماع الديقراطي.3 [
 ] بتوبافلوفك���ا تق��ع قلع��ة بط��رس وب��ولص مقاب��ل قص��ر الش��تاء، عل��ي الض��فة الثاني��ة م��ن ن��ر النيف��ا. ف ظ��ل القيص��رية ك��انوا يزج��ون فيه��ا ب���العتقلي4 [

السياسيي، وكانت تلك ترسانة هائلة،� كما كانت نقطة استاتيجية هامة ف بتوغراد. ف الوقت الاضر متحف تاريي.
] اليونكر،� ف روسيا القيصرية،� تلمذة الدارس العسكرية� الت ترج الضباط.5 [
  م��ن متط��وعي الش��عوب البلي��ة ف القفق��اس. ح��اول الن��رال1918 � 1914] الفرقة� الوحشية،� اسم فرقة تشكلت اب��ان ال��رب العلمي��ة الول 6 [

كورنيلوف استغلل " الفرقة الوحشية� " كقوة صدام عند الجوم علي بتوغراد الثائرة.


