
تعاون العمال المنظمين وغير المنظمين ضروري للنصر

1906 
 روزا لوكسمبورغ

 تتخذ مسألة التنظيم فيما يتعلق بمشكلة الضراب الجماهيري في ألمانيا منحى مختلفا جوهريا بالعلقة بما
سبق.

 يمك((ن بش((كل ع((ام تلخي((ص موق((ف الك((ثيرين م((ن ق((ادة النقاب((ات ف((ي الجمل((ة التالي((ة: « لس((نا أقوي((اء بم((ا في((ه
 الكفاية لنخاطر بالدخول في تجربة للقوة خطيرة كالضراب الجم(اهيري ». إن ه(ذا الموق(ف يتع(ذر ال(دفاع عن(ه، إذ
 ل يمكن، بطريقة سلمية وبعد@ الرؤوس، تحديد الوقت الذي تصبح فيه البروليتاري(ا « قوي(ة بم(ا في(ه الكفاي(ة » للقي(ام

  ألف((ا. وه((ذا ع((دد م((ن الواض((ح أن((ه يجع((ل50ب((أي نض((ال. فقب((ل ثلثي((ن س((نة ك((ان ع((دد أعض((اء النقاب((ات اللماني((ة 
 15الضراب الجماهيري على النطاق المشار إليه آنفا أمرا ل يمكن أن يخطر ببال. لك(ن النقاب(ات أص(بحت بع((د 

  ألفا. بيد أنه ل(و س(ئل ق(ادة النقاب(ات حين(داك م(ا237سنة من ذلك الحين أقوى بأربع مرات وأصبح عدد أعضائها 
 إذا ك(ان تنظي(م البروليتاري(ا إذ ذاك ناض(جا بم(ا في(ه الكفاي(ة للض(راب الجم(اهيري ، لج(ابوا بالتأكي(د أن الم(ر أبع(د

ما يكون من ذلك وأنه يجب أول أن يبلغ عدد المنظمين في النقابات المليين.

 والي(((وم دخ(((ل ع(((دد أعض(((اء النقاب(((ات ملي(((ونه الث(((اني؛ ولك(((ن آراء الق(((ادة النق(((ابيين ل ي(((زال كم(((ا ف(((ي الس(((ابق
 بالضبط، وقد تظل كذلك حتى النهاية. فالفتراض الضمني هو أن الطبقة العامل((ة اللماني((ة كله(ا ح((تى آخ(ر رج(ل
 وآخر امرأة يجب أن تنضم إلى المنظمة قب((ل أن تص((بح المنظم((ة « قوي((ة بم((ا في((ه الكفاي((ة » للق((دام عل(ى اض(راب
 جم((اهيري، وحين((ذاك وحس((ب المعادل((ة القديم((ة يص((بح الض((راب الجم((اهيري أم((را « ل حاج((ة ل((ه ». بي((د أن ه((ذه
 النظري((ة طوباوي((ة لس((بب بس((يط ه((و أنه((ا تع((اني م((ن تن((اقض داخل((ي وأنه((ا ت((دور ف((ي حلق((ة مفرغ((ة. يج((ب أن ينظ((م
 العم(((ال جميع(((ا قب(((ل أن يس(((تطيعوا خ(((وض أي نض(((ال طبق(((ي مباش(((ر. ولك(((ن ظ(((روف وأوض(((اع التط(((ور الرأس(((مالي
 والدول((ة البورجوازي((ة تجع((ل مس((تحيل ف((ي الحال((ة العادي((ة وب((دون نض((ال طبق((ي عاص((ف تنظي((م قطاع((ات معين((ة م((ن
 البروليتاريا هي القطاعات الكبر والهم والدنى والكثر تعرضا للضطهاد من جانب رأس الم((ال. فف((ي بريطاني((ا
 حيث قرن كامل من الجهد النقابي الذي ل يكل ول يمل دون « إزعاجات » – إل@ في بداية ف((ترة الحرك((ة الش((ارتية
 – ودون أية أخطاء أو غواي(ات « ثوري(ة رومانتيكي((ة »، ن(رى أن((ه ل(م يك((ن م(ن الممك((ن فع(ل ش(يء أك(بر م(ن تنظي(م

أقلية من القطاعات البروليتارية التي تتلقى أجرا أفضل.

 ومن جهة أخرى، ل تس(تطيع النقاب(ات، كك(ل منظم(ات البروليتاري(ا النض(الية، أن تح(افظ عل(ى نفس(ها دوم(ا
 بغير النضال، ل النضال من ن((وع الح(رب بي((ن الض(فادع والفئران ف(ي مي(اه الف((ترة البرلماني((ة البرجوازي((ة الراك((دة، ب((ل
 النضال في فترة الضراب الجماهيري الثورية المضطربة. إن المفه(وم الميك((انيكي ال((بيروقراطي ل يس((تطيع تص((ور
 النضال إل@ نتاجا للتنظيم ف(ي مرحل(ة معين((ة م((ن الق((وة. وعل((ى العك((س م((ن ذل((ك ف(إن التفس((ير الج((دي الح(ي ي((رى أن
 التنظيم ينبثق نتيجة للنضال. ولقد رأينا مثل عظيما على هذه الظاهرة في روسيا حيث اس((تطاعت بروليتاري((ا تك((اد

تفتقر إلى التنظيم تماما خلق شبكة شاملة من الخليا التنظيمية في سنة ونصف من النضال الثوري العاصف.

http://www.e-socialists.net/taxonomy/term/323


  يبل((غ1878ويعط((ي تاري((خ النقاب((ات اللماني((ة مثل آخ((ر م((ن ه((ذا الن((وع. فق((د ك((ان ع((دد النقاب((ات ف(ي الع((ام 
  ألف((ا. وك((ان ه((ذا التنظي((م كم((ا قلن((ا س((ابقا وطبق((ا لنظري((ة ق((ادة النقاب((ات الح((اليين غي((ر« ق((وي بم((ا في((ه الكفاي((ة »50

 للدخول في نضال سياسي عنيف. ولكن النقابات اللمانية برغم ضعفها ق(امت بالنض(ال – بالتحدي((د النض(ال ض(د
 القانون المعادي للشتراكية – وبرهنت على أنها كانت « قوية بما في((ه الكفاي((ة » ل للخ(روج م((ن النض(ال منتص(رة

  بع((د إلغ(اء الق((وانين المعادي((ة1891فحسب بل لزيادة قوتها خم(س م(رات أيض(ا، فأص(بح ع((دد أعض(ائها ف(ي الع(ام 
  عضوا. صحيح أن الوسائل التي انتصرت بها النقاب(ات ف(ي ه((ذا النض(ال ل تتف(ق م(ع مث(ال227659للشتراكية 

 عملي((ة مس((المة غي((ر متقطع((ة: فق((د تحطم((ت النقاب((ات تمام((ا وأص((بحت أنقاض((ا ل((ترتفع ف((ي موج((ة ثاني((ة فتول((د م((ن
 جديد. ولكن هذه هي بالتحدي((د الطريق(ة ال(تي تنم(و به((ا التنظيم(ات الطبقي(ة للبروليتاري(ا: ان تخت((بر بالنض(ال وتتق(دم

من النضال وقد ازدادت قوة.

 إن تفحصا أدق للظروف اللمانية ولظروف القطاعات المختلفة من الطبقة العاملة، تبين بوضوح أن ف((ترة
 النضالت السياسية الجماهيرية العارمة لن تؤدي إلى النهيار المريع للنقابات اللمانية، بل س((تؤدي عل(ى العك((س
 من ذلك إلى فتح آفاق لمتداد مناطق قوتها لم يحلم بها حتى الن، وسيتسع ه(ذا المت((داد بس(رعة وبقف(زات ك(بيرة.
 ولك(((ن ل ت(((زال للمس(((ألة وج(((ه آخ(((ر. إن خط(((ة القي(((ام بإض(((رابات جماهيري(((ة كعم(((ل سياس(((ي طبق(((ي ج(((دي بالعم(((ل
 المنظمي(((ن فق(((ط خط(((ة ل رج(((اء فيه(((ا إطلق(((ا. ذل(((ك أن(((ه إذا أري(((د للض(((راب الجم(((اهيري، أو ب(((الحرى الض(((رابات
 الجماهيري(((ة، والنض(((ال الجم(((اهيري أن تنج(((ح فإنه(((ا يج(((ب أن تص(((بح « حرك(((ة الش(((عب » حق(((ا، أي أنه(((ا يج(((ب أن
 تجت(((ذب إل(((ى س(((احة القت(((ال أوس(((ع قطاع(((ات البروليتاري(((ا. ح(((تى ف(((ي ال(((وقت الراه(((ن، ل تق(((وم ق(((وة الص(((راع الطبق(((ي
 البروليت((اري ف((ي الش((كل البرلم((اني عل((ى المجموع((ة الص((غيرة المنظم((ة ب((ل عل((ى جم((اهير البروليتاري((ا ذات العقلي((ة
 الثورية المحيطة بالمنظمة. ولو كان الشتراكيون الديموقراطيون يدخلون المعركة النتخابية معتمدين عل((ى بض((عة
 مئات اللف من العضاء المنظمين، لقضوا على أنفسهم بالعقم. وعل(ى الرغ(م م((ن مي((ل الش((تراكية الديموقراطي((ة
 حيثم((ا أمك((ن إل((ى اجت((ذاب الجي((ش العظي((م مم((ن ي((دلون بأص((واتهم ف((ي ص((الحها إل((ى تنظي((م الح((زب، ف((إن جم((اهير
 منتخبي الشتراكية الديموقراطية لم يزيدوا بعد ثلثين سنة من تجربتها عبر نمو التنظيم الحزبي. بل عل((ى العك((س
 م((ن ذل((ك، تش(كل قطاع((ات البروليتاري((ا ال(تي يج(ري الي((وم كس((بها ع(بر النض(ال النتخ(ابي الرض الخص((بة للتنظي((م
 في المستقبل. هنا ل تقدم المنظمة قوات للنضال، ولكن النضال هو الذي يق(دم بدرج(ة تتزاي((د عل(ى ال((دوام مجن((دين

للمنظمة.

 وم((ن الواض((ح أن ه((ذا ينطب((ق بدرج((ة أك((بر بك((ثير عل((ى النض((ال الجم((اهيري السياس((ي المباش((ر أك((ثر م((ن
ذا ك(((ان الش(((تراكيون ال(((ديموقراطيون بص(((فتهم الن(((واة المنظم(((ة للطبق(((ة العامل(((ة، ه(((م الطليع(((ة bالنض(((ال البرلم(((اني. وا 
ذا ك((ان الوض((وح السياس((ي للحرك((ة العمالي((ة وقوته((ا ووح((دتها تنبث((ق جميع((ا م((ن ه((ذه bالك((ثر أهمي((ة لك((ل العم((ال، وا 
 المنظمة، فإنه ليس من المسموح به أبدا تصوير الحركة الطبقية للبروليتاريا على أنه((ا حرك((ة القلي((ة المنظم((ة، إن
 كل نضال طبقي كبير وحقيقي ل تأخذ هذا التعاون في حسابها وتقوم على فكرة المس((يرة المنظم((ة بدق((ة المس((رحية

يقوم بها الجزء المدرب جيدا من البروليتاريا مقضي عليها سلفا بأن تتمخض عن مهزلة تاعسة.

 ل((ذا ف((إن الض((رابات الجماهيري((ة والنض((ال الجم((اهيري ف((ي ألماني((ا ل يمك((ن أن تتحق((ق بالعم((ال المنظمي((ن
 فقط،ول يمكن تقييمها ب(« التوجيه » المنتظم من جانب اللجنة المركزي((ة للح(زب. فف(ي ه((ذه الحال((ة، كم(ا ف(ي روس(يا



 بالض((بط، ل تعتم((د الض((رابات عل((ى « النض((باط » و« الت((دريب » وعل((ى أدق ق((در ممك((ن م((ن الض((بط المس((بق
 لمس(ائل ال((دعم والثم(ن، بق((در اعتماده(ا عل(ى العم(ل الطبق(ي الح(ازم الث(وري ال(ذي يس(تطيع أن يكس(ب ويجت((ذب إل(ى

النضال أوسع قطاعات العمال غير المنظمين طبقا لظروفهم ومزاجهم.

 إن التق((دير المب((الغ في((ه والتق((دير الخ((اطئ ل((دور التنظيم((ات ف((ي الص((راع الطبق((ي للبروليتاري((ا يتع((ززان ف((ي
 العادة بالتقليل من دور الجماهير البروليتارية غير المنظمة والتقليل من شأن نضجها السياسي. ففي الفترة الثورية
 وخلل عاص((فة النض((الت الطبقي((ة العظيم(((ة ال((تي ل ته(((دأ يظه((ر ك((ل الفع((ل التثقيف((ي للتط((ور الرأس((مالي الس((ريع
 وللتأثيرات الشتراكية الديموقراطية على أوسع قطاعات الشعب، ذل(ك الفع(ل ال(ذي ل تعط(ي ج(داول المنظمي((ن ف(ي
 أوقات السلم وحتى الحصائيات النتخابية س(وى فك(رة ش(احبة عن(ه. لق(د رأين(ا ف((ي روس(يا وخلل قراب(ة ع((امين أن
 العمل العام العظيم للبروليتاريا يمكن أن ينبثق م((ن أص(غر الص(دامات الجزئي((ة بي(ن العم(ال وأص(حاب العم(ل وم(ن
 أتفه أعمال الوحشية من جانب الجهزة الحكومية. إن الجميع بالطبع يرون ذلك ويؤمنون ب((ه، لن « الث(ورة » ف(ي
 روسيا قائمة حقا. ولكن ما الذي يعنيه ذلك ؟ إن(ه يعن((ي أن الح(س الطبق(ي، الغري(زة الطبقي((ة، حي(ة وفعال(ة ج(دا ف(ي
 البروليتاريا الروس(ية، لدرج(ة تجعله(ا عل(ى الف(ور تعت(بر ك(ل مس(ألة جزئي((ة تتعل(ق ب(أي مجموع(ة ص(غيرة م(ن العم(ال
 مس(((ألة عام(((ة وأم(((را طبقي(((ا، وس(((رعان م(((ا تب(((دي بس(((رعة ال(((برق رد فع(((ل موح(((د تج(((اه تأثيره(((ا. بينم(((ا ل تك(((اد أعن(((ف
يطاليا وهولندا تحفز أي عم((ل ع(ام م((ن ج((انب الطبق((ة العامل((ة، وعن((دما تفع((ل bالنزاعات النقابية في ألمانيا وفرنسا وا 
 فإن الجزء المنظم من العمال هو الذي يتحرك، أم@ا في روسيا فإن أصغر ن(زاع ي((ثير عاص(فة. ول يعن((ي ه((ذا ش(يئا
 غير أن الغريزة الطبقية للبروليتاريا الروسية الص((غر والق((ل ت((دريبا والس(وأ تثقيف(ا وتنظيم((ا أق(وى بم(ا ل يق(اس م((ن
 غريزة الطبقة العاملة المنظمة المدربة المتنورة في ألمانيا أو أي قطر آخر من أقطار أوروب(ا الغربي((ة –عل((ى الرغ(م
 م(((ن التن(((اقض الظ(((اهري له(((ذا الم(((ر. ول يج(((ب أن يعت(((بر ه(((ذا مي(((زة خاص(((ة « للش(((رق الش(((اب غي(((ر المس(((تنفد »

بالمقارنة مع « الغرب البليد ». فهو ببساطة نتيجة العمل الثوري الجماهيري المباشر.

 أم((((ا ف((((ي حال((((ة الطبق((((ة العامل((((ة المتن((((ورة ف((((ي ألماني((((ا ف((((إن ال((((وعي الطبق((((ي ال((((ذي تغرس((((ه فيه((((ا الش((((تراكية
 الديموقراطية وعي نظري وكامن: فهو في فترة البرلمانية البرجوازية ل تس((تطيع كقاع((دة الش(تراك بنش(اط ف(ي عم(ل
 جماهيري مباشر، فهي المجموع المث(الي لرب(ع مئة عم(ل متوازي(ة ف(ي ال(دوائر النتخابي((ة خلل النض(ال النتخ(ابي
 وللكثير من الضرابات القتص(ادية الجزئي((ة وم(ا إل(ى ذل(ك. ولك(ن وق(ت الث((ورة، وعن((دما تظه(ر الجم(اهير ذاته(ا ف(ي
 المعرك(((ة السياس((ية ف(((إن ه(((ذا ال(((وعي الطبق((ي يص(((بح عملي(((ا وفع((ال. ول(((ذا ف((إن س(((نة م(((ن الث(((ورة منح((ت البروليتاري((ا
 الروس((ية « درب((ة » ل تس((تطيع ثلث(ون س(نة م((ن البرلماني(ة والنض(ال النق(ابي منحه(ا للبروليتاري(ا اللماني((ة .وب(الطبع
 ستتض((اءل ح((دة ش((عور البروليت((اري الطبق((ي الفع((ال الح((ي ه((ذا، أو ب((الحرى يتح((ول ه((ذا الش((عور إل((ى حال((ة مخفي((ة

قامة الدولة البرجوازية البرلمانية الدستورية. bكامنة، بعد انتهاء فترة الثورة وا

 من جهة أخرى وبالمثل، ل بد أن يؤثر الش(عور الطبق(ي البروليت((اري الح(ي الق(ادر عل(ى العم(ل عل(ى أوس((ع
 وأعم((((ق ش((((رائح البروليتاري((((ا ف((((ي ألماني((((ا ف((((ي ف((((ترة المجابه((((ة السياس((((ية الح((((ادة، وحينئذ س((((ينفذ عم((((ل الش((((تراكية
 الديموقراطية التثقيفي إلى هذه الشرائح بسرعة أكبر وعم(ق أك(بر وحيوي(ة أك(ثر. إن ه((ذا العم((ل التثقيف(ي، بالض(افة
 إلى الثر المثور والمستثير لسياسة ألماني(ا الراهن(ة كله(ا، س(يعبر ع(ن نفس(ه ف(ي الف(ترة الثوري(ة الجدي(ة بالعم(ل عل(ى
 الجماع(((ات ال(((تي ل ت(((زال ف(((ي ال(((وقت الراه(((ن، ف(((ي غباوته(((ا السياس(((ية الظ(((اهرة، غي(((ر مس(((تجيبة لك(((ل المح(((اولت



 التنظيمي((((ة م((((ن ج((((انب الش((((تراكية الديموقراطي((((ة والنقاب((((ات، في((((ؤدي به((((ا فج((((أة إل((((ى الس((((ير وراء عل((((م الش((((تراكية
 الديموقراطية. إن ستة أشهر من الفترة الثورية ستتم تدريب الجماهير التي لم تنظم بعد .وهذا ما ل تستطيع عش((ر
 سنوات من التظاهرات العامة وتوزيع المنشورات. وعندما تصل الظروف في ألمانيا إل(ى المرحل(ة الحرج(ة م((ن ف(ترة
 كهذه، فإن القطاعات التي ل تزال الي(وم مختلف((ة وغي((ر منظم((ة س(تبرهن بالنض(ال أنه(ا ليس(ت بالعنص(ر ال(ذي يج((ر
 جرا، بل إنها العنصر الكثر راديكالية والكثر اندفاعا. إذا قدر للضرابات الجماهيرية ف(ي ألماني((ا أن ح((دث، ف(إن
 م((ن س((ينمون ف((ي أنفس((هم أعظ((م طاق((ة للعم((ل ل((ن يكون((وا بالتأكي((د العم((ال الفض((ل تنظيم((ا –لي((س عم((ال الطباع((ة
 بالتأكي(((د – ب(((ل العم(((ال الس(((وأ تنظيم(((ا أو غي(((ر المنظمي(((ن – عم(((ال التع(((دين وعم(((ال النس(((يج وربم(((ا ح(((تى العم(((ال

الزراعيين.

 وبهذه الطريقة نصل بالنسبة للمانيا إلى النتائج ذاته((ا ال((تي توص(لنا إليه(ا ف((ي تحليلن((ا للح(داث ف(ي روس((يا
 فيما يتعلق بالمهام المحددة « للتوجيه » بالعلقة مع دور الشتراكية الديموقراطية في الض((راب الجم((اهيري. ف((إذا
 طرحن(((ا جانب(((ا الخط(((ة غي(((ر العملي(((ة للض(((راب الجم(((اهيري التظاهري(((ة ال(((تي تق(((وم بص(((ورة مص(((طنعة طبق(((ا لوام(((ر
 الح((زاب والنقاب((ات، واتجهن((ا إل((ى الص((ورة الحي((ة لحرك((ة ش((عبية تنبث((ق بطاق((ة جب((ارة م((ن تف((اقم التناقض((ات الطبقي((ة
ض(رابات جماهيري(ة – bالعدائية ومن الوضع السياسي – حرك(ة تنتق(ل سياس(يا واقتص(اديا إل(ى نض(الت جماهيري(ة وا 
 ف((إنه يتض((ح لن((ا أن مهم((ة الش((تراكية الديموقراطي((ة ليس((ت الع((داد التقن((ي للض((رابات الجماهيري((ة أو توجيهه((ا ب((ل

القيادة السياسية للحركة كلها أول وقبل كل شيء.

 إن الشتراكيين الديموقراطيين ه(م طليع((ة البروليتاري(ا الك(ثر تن(ورا والك((ثر وعي(ا طبقي(ا. وه(م ل يس(تطيعون
 أن ينتظروا مكتوفي اليدي وبطريقة قدرية قدوم « الوضع الثوري »، أن ينتظروا ذلك الذي يهب((ط م((ن الس((ماء ف((ي
 ك((ل حرك((ة ش((عبية عفوي((ة. عل((ى العك((س م((ن ذل((ك، يج((ب عليه((م الن، كم((ا عل((ى ال((دوام، أن يعجل((وا تط((ور الم((ور
 ويحاولوا تسريع الحداث، ولكنهم ل يستطيعون فعل ذلك بأن يطلقوا فج((أة « ش((عار » الض((راب الجم((اهيري عف((وا
 وف(ي أي((ة لحظ(ة يري(دون، ب(ل إنه(م يس((تطيعون ذل(ك أول وقب(ل ك(ل ش(يء ب(أن يوض(حوا لوس(ع قطاع(ات البروليتاري(ا
ذا ك((ان bالقدوم المحتوم» لهذه الفترة الثورية و«العوامل الجتماعية» التي تفعل ذلك و« النتائج السياسية » ل((ه. وا» 
 للش((تراكيين ال((ديموقراطيين أن يكس((بوا إل((ى نض((الهم السياس((ي الجم((اهيري أوس((ع ش((رائح البروليتاري((ا، وب((العكس إذا
 ك((ان للش((تراكيين ال((ديموقراطيين أن يقبض((وا عل((ى زم((ام القي((ادة الحقيقي((ة للحرك((ة الجماهيري((ة ويحتفظ((وا ب((ه –أي إذا
 ك((ان له((م أن يص((بحوا بمعن((ى سياس((ي حك((ام الحرك((ة كله((ا، ف((إن عليه((م أن يعلم((وا البروليتاري((ا اللماني((ة بتاكتيك((اتهم

وأهدافهم في فترة النضال القادم وأن يفعلوا ذلك بأكبر قدر من الوضوح والتساق والتصميم.


