
حول الضرابات

فلديمير لينين 

 أص��بحت الض��رابات العمالي��ة متك��ررة الح��دوث لقص��ى درج��ة ف��ي روس��يا ف��ي الس��نوات الخي��رة، فل��م تع��د
 هناك مؤسسة صناعية واحدة لم تقع فيها عدة إضرابات. ول تتوقف الضرابات قط ف�ي الم�دن الك�برى، وله�ذا ف�إن
 م�ن المفه�وم أن م�ن واج�ب الش�تراكيين والعم�ال ال�ذين ل�ديهم وع�ي طبق�ي، أن يهتم�وا بالض�رابات، وط�رق قيادته�ا

وتوجيهها، وتحديد واجبات الشتراكيين المساهمين فيها.

 ونقص��د هن��ا إل��ى محاول��ة تحدي��د الخط��وط العريض��ة لبع��ض أفكارن��ا ف��ي ه��ذه المس��ائل، وف��ي مقالتن��ا الول��ى
 هذه. سنتناول بصفة عامة أهمية الضرابات لحركة الطبقة العامل�ة. وف�ي المقال�ة الثاني�ة نع�تزم تن�اول ط�رق ت�وجيه

وقيادة الضرابات في روسيا. والموقف الذي يجب على العمال الواعين طبقيا أن يتخذوه من الضرابات. 
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 علين��ا ف��ي المح��ل الول أن نبح��ث ع��ن تفس��ير لظ��اهرة ان��دلع وانتش��ار الض��رابات، وك��ل م��ن يس��تعيد إل��ى
 ال���ذاكرة م���ا ش���هده م���ن إض���رابات م���ن خلل تج���اربه الشخص���ية، أو عل���م ب���ه م���ن رواي���ات الخري���ن عنه���ا، أو م���ن
 الصحف، سيرى على الفور أن ظاهرة إندلع وانتشار الض�رابات ق�د ص�احبت دائم�ا ظ�اهرة ازدي�اد ع�دد المص�انع
 الكبيرة، وقلما نجد مصنعا واحدا بي�ن المص�انع الك�برى ال�تي تس�تخدم مئات العم�ال (وف�ي بع�ض الحي�ان ألوف�ا) ل�م
 يشهد العديد من الضرابات. وحينم�ا ل�م يك�ن ف�ي روس�يا س�وى ع�دد قلي�ل م�ن المص�انع الك�برى، ل�م يك�ن يق�ع س�وى
 عدد قليل من الضرابات، ومنذ أن تضاعف عدد المصانع الك�بيرة بس�رعة، س�واء ف�ي الحي�اء الص�ناعية القديم��ة،
 أو ف�ي الم��دن والق�رى الجدي��دة زادت الض�رابات زي�ادة ك�بيرة. لم�اذا إذن ي�ؤدي النت�اج عل�ى نط�اق المص�نع الك��بير

-دائما- إلى وقوع إضرابات؟

 السبب هو أن الرأسمالية تؤدي بالضرورة إلى الصراع بين العمال وأصحاب العمل، وعن��دما يك�ون النت�اج
على النطاق الكبير، يتخذ الصراع -بالضرورة- شكل الضرابات.

دعونا نشرح ذلك.

 الرأس��مالية ه��و الس��م ال��ذي يطل��ق عل��ى ذل��ك النظ��ام الجتم��اعي ال��ذي يمتل��ك في��ه ع��دد قلي��ل م��ن أص��حاب
 الراض��ي والرأس���ماليين، الرض والمص��انع وأدوات النت��اج…ال��خ، بينم���ا ل تمتل���ك الك��ثرة الغالب���ة م��ن الش��عب أي
 ش��يء ، فيض��طرون إل��ى ت��أجير أنفس��هم كعم��ال، ويق��وم أص��حاب المص��انع وأص��حاب الرض باس��تئجار العم��ال ،
 ودفعهم إل�ى إنت�اج الس�لع م�ن ه�ذا الن�وع أو ذاك، ث�م يبيعونه�ا ف�ي الس�وق. يض�اف إل�ى ذل�ك أن أص�حاب المص�انع
 ي��دفعون للعم��ال أج�ورا ل تك��اد تكف�ي لس��د رمقه�م ورم�ق ع��ائلتهم، بينم��ا يع��ود كلم��ا ينتج��ه العام��ل زي�ادة عل�ى أج�ر
 الكف�اف ه��ذا، لي��دخل جي�ب ص��احب المص��نع، ف�ي ص�ورة رب��ح. وبالت��الي يتك��ون الش��عب ف��ي أغل��بيته الس��احقة، ف��ي



 ظ��ل القتص��اد الرأس��مالي، م��ن العم��ال ال��ذين يس��تأجرهم الخ��رون، أي م��ن العم��ال ال��ذين ل يعمل��ون لنفس��هم ب��ل
 لصحاب العمال مقابل الجور المدفوعة لهم. ومن البديهي أن يحاول أصحاب العمال دائما تخفي�ض الج�ور
 فبق���در م���ا يخفض���ون أج���ور العم���ال ت���زداد أرب���احهم ويح���اول العم���ال م���ن ج���انبهم دائم���ا الحص���ول عل���ى أعل���ى م���ا
 يس��تطيعون م��ن أج��ور لتزوي��د أس��رهم بالطع��ام الك��افي والص��حي، ولك��ي يس��كنوا ف��ي مس��اكن ص��الحة ويلبس��وا مثلم��ا
 يلب��س الن��اس ولي��س كم��ا يلب��س الش��حاذون ، وهك��ذا يس��تمر الص��راع ال��دائم بي��ن أص��حاب العم��ال والعم��ال ح��ول
 الجور : صاحب العمل ح�ر ف�ي اس�تئجار أي عام�ل يظ�ن ان�ه لئق للعم�ل لحس�ابه ويبح�ث ع�ن ارخ�ص العم�ال؛
 والعام��ل ح��ر لت��أجير نفس��ه ل��دى رب العم��ل ال��ذي يخت��ار، وبالت��الي يبح��ث ع��ن أغله��م أي ال��ذي ي��دفع ل��ه أعل��ى
 الجور وسواء اش�تغل العام�ل ف�ي الري�ف أو ف�ي المدين�ة، وس�واء أج�ر نفس�ه لح�د ملك الراض�ي أو لح�د أغني�اء
الريف أو لمقاول، أو لصاحب مصنع، فهو في جميع الحوال يساوم صاحب العمل ويتنازع معه حول الجور.

 ولك��ن ه��ل يس��تطيع عام��ل واح��د منف��رد أن يش��ن نض��ال ض��د ص��احب العم��ل؟ إن أف��راد الش��عب يتزاي��دون،
 والفلحين يفلسون ويهربون من الريف إلى المدينة أي إلى المصنع، وملك الراضي وأصحاب المصانع ي��دخلون
 اللت الحديثة التي تحرم العمال م�ن أعم�الهم: ف�ي الم�دن تتزاي�د أع�داد العم�ال الع�اطلين. وف�ي الري�ف تتزاي�د ع�دد
 الش��حاذين. وم��ن ش��أن حش��ود الج��ائعين ط��البي العم��ل، أن تعم��ل عل��ى تخفي��ض الج��ور أك��ثر ف��أكثر ويص��بح م��ن
 المس��تحيل عل��ى العام��ل أن يناض��ل ض��د ص��احب العم��ل وه��و منف��رد. فه��و إذا ط��الب ب��أجر حس��ن أو ح��اول أن
 يع��ترض عل��ى القتطاع��ات م��ن أج��ره، أن��دره ص��احب العم��ل ب��الطرد، وب��أن هن��اك ك��ثيرا م��ن الج��ائعين يقف��ون عل��ى

أبواب المصانع يسعدهم أن يعملوا بأجور منخفضة. 

 وعندما تتدهور أح�وال الن�اس إل�ى ح�د تتواج�د بص�فة مس�تمرة أع�داد ك�بيرة م�ن الع�اطلين ف�ي الم�دن والق�رى،
 بينما يكدس أصحاب المصانع ثروات طائلة ويعتصر صغار الملك بواسطة كبار الملك م�ن أص�حاب المليي�ن
 يص��بح العام��ل -بمف��رده ع��ديم الحيل��ة تمام��ا ف��ي مواجه��ة الرأس��مالي، ب��ل إن الرأس��مالي يس��تطيع حينئذ أن يس��حق
 العام��ل س��حقا، ي��دفعه إل��ى حتف��ه ف��ي أعم��ال الس��خرة. والواق��ع أن ه��ذا ل يك��ون مص��يره ه��و وح��ده ب��ل تش��اركه في��ه
 زوجته وأطفاله. ولو أخذنا مثل فروع النت�اج ال�تي ل�م يتمك�ن العام�ل بع�د فيه�ا عل�ى الحص�ول م�ن حماي�ة الق�انون،
 والتي ل يستطيعون فيها إبداء أية مقاومة للرأسمالية، لرأينا يوم العمل طويل بدرجة غير عادية، وق�د يص�ل أحيان�ا

  س�نوات يهلك�ون أنفس�هم ف�ي العم�ل ولرأين�ا جيل ك�امل م�ن6 - 5 س�اعة، ولرأين�ا أطف�ال م�ا بي��ن 19 - 17إل�ى 
 العمال الجوعى بصفة دائمة والذين يموتون بالتدريج من الجوع. مثال: العم�ال ال�ذين يك�دحون ف�ي بي�وتهم لحس�اب
 الرأسمالية. ويستطيع أي عام�ل بالض�افة إل�ى ذل�ك أن يس�تعيد إل�ى ذاكرت�ه العدي�د م�ن المثل�ة الخ�رى! وح�تى ف�ي
 عص�ور العبودي�ة وأي�ام أقن�ان الرض ل�م يق�ع عل�ى الش�عب العام�ل اض�طهاد بمث�ل ه�ذه البش�اعة ال�تي يض�طهد به�ا
 العمال في ظل الرأسمالية حيث يعجز عن إبداء مقاومة أو الحصول على حماية القوانين التي تحد م��ن تص�رفات

أصحاب العمال الستبدادية.

 وهك��ذا، ولك�ي يحم�ي العم�ال أنفس�هم ف�ي مث��ل النهاي�ات البش�عة ف�إنهم يب�دءون ف�ي ش�ن ص�راع ي��ائس، ولم�ا
 ك��انوا ي��رون أن الواح��د منه��م -منف��ردا- ل ح��ول ل��ه ول ق��وة ويته��دده الض��طهاد الرأس��مالي بالس��جن، ف��إن العم��ال

يشرعون في التمرد والعصيان - معا- ضد أصحاب العمال، عندئذ تبدأ إضرابات العمال. 



 وف�ي أول الم�ر، غالب�ا م�ا يك�ون العم�ال ع�اجزين ع�ن معرف�ة م�ا يري�دون بالض�بط، وم�ا ي�دفعهم إل�ى س�لوك
 المس���لك ال���ذين يس���لكون. فه���م ببس���اطة يحطم���ون اللت وي���دمرون المص���نع، إنه���م فق���ط يري���دون إظه���ار حق���دهم
 وس��خطهم عل��ى أص��حاب المص��نع و̂اظه��ار ق��وتهم المتح��دة للتخل��ص م��ن وض��ع ل يحتم��ل، ب��دون أن ي��دركوا لم��اذا

أصبح وضعهم غير محتمل إلى هذا الحد، دون أن يدركوا الهدف الذي يسعون إليه.

 وف��ي جمي��ع بلد الع��الم، ك��ان س��خط العم��ال يتخ��ذ ف��ي البداي��ة ش��كل النتفاض��ات منعزل��ة، ويطل��ق الب��وليس
 وأص��حاب المص��انع ف��ي روس��يا عل��ى ه��ذه النتفاض��ات إس��م "التم��ردات" . وت��ؤدي ه��ذه النتفاض��ات المنعزل��ة ف��ي
 جميع البلد، إلى إضرابات سلمية إلى حد ما، وتؤدي من ناحية أخرى إلى نضال شامل للطبقة العامل�ة م�ن أج�ل

تحريرها.

أي مدلول تحمله الضرابات (أو التوقف عن العمل) لنضال الطبقة العاملة؟

 للجابة على ه�ذا الس�ؤال علين�ا أول أن ننظ�ر أول نظ�رة أوف�ى للض�رابات. إن أج�ور العام�ل - كم�ا رأين�ا-
 يح��دده إتف��اق بي��ن ص��احب العم��ل والعام��ل. و̂اذا ك��ان العام��ل المف��رد -تح��ت الظ��روف ال��تي ذكرن��ا- ع��ديم الحيل��ة
 تماما. فإن من الواضح أن على العمال أن يناضلوا متح�دين م�ن أج�ل مط�البهم، وبالت�الي، فه�م مض�طرون لتنظي�م
 الضرابات، أما لمنع أصحاب العمل من تخفيض أجورهم، وأما للحصول على أجور أعلى. ومن الحق��ائق الثابت��ة
 ف��ي ك��ل بلد ذي نظ��ام رأس��مالي وق��وع الض��رابات العمالي��ة، فف��ي ك��ل مك��ان ف��ي جمي��ع البل��دان الوروبي��ة وأمريك��ا
 يشعر العمال أنه�م يكون�ون ع�اجزين تمام�ا وه�م متفرق�ون مش�تتون ول يمكنه�م إب�داء أي مقاوم�ة لص�احب العم�ل إل
 وه���م متح���دين، أم��ا بالض��رابات، و̂ام��ا بالتهدي���د بالض��راب. وم���ع نم���و الرأس���مالية و̂اس��راعها ف��ي افتت���اح مزي���د م���ن
 المص��انع الك��بيرة، يط��رد الرأس��ماليون الكب��ار المزي��د والمزي��د م��ن الرأس��ماليين الص��غار ف��ي حلب��ة المنافس��ة، وتش��تد
 حاج�ة العم��ال أك�ثر ف��أكثر إل�ى إب��داء مق��اومتهم متح��دين، لن البطال��ة تتزاي��د والمنافس�ة بي��ن الرأس��ماليين ت��زداد ح��دة
 بسبب سعي كل رأسمالي إلى إنتاج سلع ب�أرخص النفق�ات (ول يتحق�ق ذل�ك إل ان ي�دفع للعم�ال أق�ل أج�ر ممك�ن).

 ] ف��ي الص��ناعة… وعن��دما تزده��ر الص��ناعة ، يحق��ق أص��حاب المص��انع2وت��زداد أيض��ا ح��دة التقلب��ات والزم��ات [
 أرباحا طائلة، ول يخطر ببالهم الطبع أن يتقاسموها مع العمال، لك�ن عن�دما تنش�ب أح�د الزم�ات يح�اول أص�حاب
 المصانع تحميل العمال كل الخسائر. وقد برزت أهمية الضرابات في المجتم�ع الرأس�مالي وأص�بحت مع�ترف به�ا
 م��ن ك��ل إنس��ان ب��البلد الوروبي��ة. لدرج��ة أن الق��انون ف��ي تل��ك البلد ل يح��رم عل��ى العم��ال تنظي��م الض��رابات، ول
 توج�د ف�ي أي بلد أوروب�ي ق�وانين همجي�ة تطب�ق ض�د الض�راب إل ف�ي روس�يا (وف�ي مناس�بة أخ�رى س�نتحدث ع�ن

هذه القوانين وتطبيقاتها). 

 وعلى أية حال ف�إن الض�رابات ال�تي تنش�أ ع�ن طبيع�ة المجتم�ع الرأس�مالي، ت�دل عل�ى بداي�ة نض�ال الطبق�ة
 العاملة ضد هذا النظام من أنظمة المجتمع. وعندما يوجه الرأسماليون الغنياء عمال منفردي��ن مع�دمون-ف�إن ه�ذا
 معناه استعباد العمال بصفة مطلق�ة ولك�ن إذا اتح�د ه�ؤلء العم�ال المع�دمون تغي�ر الموق�ف. فل ف�ائدة م�ن أي�ة ث�روة
 للرأس����ماليين إذا ل���م يج���دوا عم���ال مس����تعدين لت���أجير ق���وة عمله���م لتش���غل أدوات النت���اج وم����واد النت���اج المملوك����ة
 للرأس��ماليين و̂انت��اج ث��روات جدي��دة. واس��تمرار وض��ع العم��ال عل��ى أس��اس تع��املهم منفردي��ن م��ع الرأس��ماليين، معن��اه
 استمرار عبوديتهم واسترقاقهم وكدحهم لبدي لتحقيق الربح لخر مقابل كسرات خبز يتفظل به��ا عليه��م، معن��اه أن



 يبقوا إلى البد طائعين، ل ينبسون بكلمة. ولكن عندما يحدد العمال مطالبهم ويتق�دمون به�ا - متح�دين- رافض�ين
 الخض��وع لص��حاب العم��ال، ل يكف��ون ع��ن أن يكون��وا عبي��دا، ويص��بحون آدميي��ن، ويب��دءون ف��ي المطالب��ة بع��دم
 استغلل عملهم لثراء حفنة من الكسلء، ب�ل أن يمك��ن أولئك ال��ذين يعمل�ون للعي��ش ك�آدميين. يب��دأ العبي��د يتق��دمون
 بمطالبهم بأنهم سادة أنفسهم، ل يعملون ويعيشون كما يريد الرأسماليون وأصحاب الرض، ب�ل أن يعمل��وا ويعيش�وا
 كما يريد الشعب العامل أن يعم�ل ويعي�ش. ل�ذلك ف�إن الض�رابات تبع��ث الرع�ب دائم��ا ف�ي قل�وب الرأس�ماليين لنه�ا
 تب��دأ ف�ي تق�ويض ص�رح تف�وقهم. تق�ول أغني�ة ألماني�ة ع�ن الطبق�ة العامل�ة: "ك�ل ال�تروس تتوق�ف ع�ن ال��دوران، م�تى
 شاء ذلك ذراعكم الجبار"، وهذا ه��و الواق��ع: فالمص��انع، وأراض��ي الملك العق��اريين، واللت، والس��كك الحديدي��ة…
 الخ كلها أشبه بالتروس في آل�ة عملق��ة تس�تخلص مختل��ف المنتوج�ات وتعلبه�ا وتس�لمها إل�ى وجهاته��ا. وه��ذه الل��ة
 كلها إنما تدور وتس�ير بي��د العام�ل ال�ذي يفل��ح الرض، ويس�تخرج مختل��ف الخام��ات، ويص��نع الس�لع ف��ي المص��انع،
 ويش�يد ال�بيوت وال�ورش، ويم�د الس�كك الحديدي�ة. وعن�دما ينت�ه العم�ال ع�ن العم�ل يه�دد الل�ة كله�ا ب�التوقف، إن ك�ل
 إضراب يذكر الرأسماليين بأن العمال، وليس الرأسماليين، ه�م الس�ادة الحقيقي�ون العم�ال ال�ذين تعل�و أص�واتهم أك�ثر
 ف��أكثر مط��البين بحق��وقهم. وك��ل إض��راب ي��ذكر العم��ال ب��أن وض��عهم لي��س مي��ؤوس من��ه وب��أنهم ل يقف��ون منفردي��ن.
 لننظر مدى ضخامة التأثير الذي يحدثه الضراب في العمال المضربين أنفسهم، ثم في عمال المص��انع المج��اورة
 أو القريبة، أو عمال المصانع التابعة للصناعة نسها. في الوقات العادي�ة الس�لمية، يقض�ي العام�ل عمل�ه دون أن
 تص���در عن���ه همهم���ة، ل يع���ارض ص���احب العم���ل، ول ين���اقش أح���والهن ولكن���ه ف���ي أوق���ات الض���رابات يعل���ن ع���ن
 مطالبه بصوت مرتفع، ويذكر أصحاب العمل بسيئاتهم كلها. ويطالب بحقوقه، وهو في هذا ل يفكر ف�ي نفس��ه أو
 في أجره هو، بل يفكر في جميع زملئه الذين ترك�وا العم�ل مع�ه، وقف�وا م�دافعين ع�ن قض�ية الك�ادحين، ل يه�ابون
 اضطهادا وحرمانا. وكل إضراب -مع ذلك- يعني كثيرا من أنواع الحرمان للعاملين، حرمان ل يمك�ن مق�ارنته إل
 بكوارث الحروب: فالسر تجوع، والجور تتوقف وفي الغالب تحدث اعتقالت، ويرسل العمال إلى المنافي، بعيدا
 عن المدن التي فيها بيوتهم وأعمالهم. إلى الذين يهجرون صفوف زملئه�م يعق��دون ص�فقات م�ع أص�حاب العم�ل.
 وب�الرغم م�ن ه�ذه الع�ذابات ال�تي تس�ببها الض�رابات ف�إن عم�ال المص�انع المج�اورة يكتس�بون ش�جاعة متج�ددة حي�ن
 يرقب��ون رف��اقهم مش��تبكين ف��ي الكف��اح "إن أناس��ا ق��ادرين عل��ى احتم��ال ك��ل ه��ذه اللم لك��ي يرغم��وا برجوازي��ا واح��دا،
 لقادرين على تحطيم إرادة الطبقة البرجوازي�ة بأس�رها" هك�ذا ق�ال أح�د معلم�ي الش�تراكية العظ�ام، إنجل�ز، وه�و يتكل�م
 ع��ن إض��رابات العم��ال النجلي��ز -وف��ي الح��ال- بي��ن ع��دد ك��بير م��ن المص��انع. وم��ا أعظ��م ت��أثير الض��رابات عل��ى
 معنويات العمال، وهم يرون رفاقهم لم يعودوا عبي�دا ج�ائعين، ب�ل أص�بحوا، ول�و للف�ترة الراهن�ة، يقف�ون م�ع الغني�اء
 عل��ى ق��دم المس��اواة! إن ك��ل إض��راب ي��دفع بأفك��ار الش��تراكية بق��وة ش��ديدة إل��ى رأس العام��ل، أفك��ار نض��ال الطبق��ة
 العاملة بأسرها من أجل تحررها من نير رأس المال. وقلما يكون لدى عمال المصنع، أو عمال فرع الصناعة، أو
 عم����ال المدين����ة، أي فك����رة مس����بقة ع����ن الش����تراكية قب����ل الض����راب ولك����ن بع����د الض����راب إذا بالحلق����ات الدراس����ية

والجمعيات السياسية تنتشر بين العمال بسرعة، وتزداد بينهم عدد العمال الذين صاروا اشتراكيين.

 إن إض��رابا يعل��م العم��ال م��م تت��ألف ق��وة أص��حاب العم��ل، وم��م تت��ألف ق��وة العم��ال، يعلمه��م أل يفك��روا فق��ط
 بصاحب العمل، الذي يعملون ل�ديه فحس�ب؛ ول بزملئه�م ف�ي العم�ل فحس�ب، ب�ل يعلمه�م كي�ف يهتم�ون بأص�حاب
 العم��ال كله��م وبالطبق��ة الرأس��مالية كله��ا، وأيض��ا بالطبق��ة العامل��ة كله��ا. وعن��دما يك��دس ص�احب المص��نع المليي��ن
 م�ن ك�د وك�دح أجي�ال عدي��دة م�ن العم�ال، ث�م يرف�ض أن يمنحه�م زي�ادة متواض�عة ف�ي الج�ور، ب�ل يح�اول تخفي�ض
 أج��ورهم إل��ى دون مس��تواهم الق��ائم، ف��إذا أي��دي العم��ال ش��يئا م��ن المقاوم��ة ألق��ى به��م ب��اللف ف��ي ع��رض الطري��ق



 ومعه��م آلف الس��ر الجائع���ة، عن���دئذ يص��بح واض��حا أم��ام العم��ال أن الطبق��ة الرأس���مالية كك��ل ه��ي الع���دو الل���دود
 للطبقة العاملة ككل، وأن العمال يستطيعون العتماد على أنفسهم فقط، وعلى كفاحهم المشترك. وكثيرا ما يح��دث
 أن يب��ذل ص��احب المص��نع أقص��ى م��ا ل��ديه لخ��داع العم��ال، فيلع��ب أم��امهم دور الرج��ل الطي��ب ص��احب الفض��ال
 عليه��م مخفي��ا إس��تغلله للعم��ال، بتق��ديم من��ح تافه��ة أو وع��ود كاذب��ة له��م. وهن��ا ي��أتي الض��راب فيكش��ف للعم��ال أن

"صاحب الفضال عليهم" ليس إل ذئبا في ثياب حمل.

 والض��راب، زي��ادة عل��ى ذل��ك، يفت��ح عي��ون العم��ال، ل عل��ى حقيق��ة الرأس��ماليين وح��دهم، ب��ل عل��ى حقيق��ة
 الحكوم��ة والق��وانين ال��تي تحكمه��م به��ا. وكم��ا يح��اول أص��حاب المص��انع أن يص��وروا أنفس��هم عل��ى أنه��م أص��حاب
 الفض���ل عل���ى العم���ال، يح���اول موظف���و الحكوم���ة وعملؤه���م أن يؤك���دوا للعم���ال أن القيص���ر والحكوم���ة يقف���ون م���ن
 أص�حاب المص�انع والعم�ال عل�ى ح�د س�واء موق�ف الب الش�فوق الحري�ص عل�ى مص�لحتهم جميع�ا، وعل�ى تحقي�ق
 العدال���ة بينه���م، والعام���ل ل يع���رف الق���انون، ولي���س ل���ديه أي اتص���ال بم���وظفي الحكوم���ة لس���يما الم���تربعين عل���ى
 المناص��ب العلي��ا، ول��ذلك غالب��ا م��ا يج��وز علي��ه ه��ذا الخ��داع، ث��م يق��ع الض��راب و̂اذا بالن��ائب الع��ام، ومفت��ش أم��ن
 المصنع، ورجال البوليس، وغالبا قوات من الجيش يظهرون جميعا أم�ام ب�اب المص�نع. عن�دئذ يع�رف العم�ال أنه�م
 خرق��وا الق��انون: وأن الق��انون يس��مح لص��حاب العم��ل ب��أن يجتمع��وا ويناقش��وا علن��ا الوس��ائل لخف��ض أج��ور العم��ال،
 بينم��ا يعل��ن اعتب��ار العم��ال مجرمي��ن إذا اجتمع��وا ووص��لوا إل��ى إتف��اق فيم��ا بينه��م! ث��م يط��رد العم��ال ويغل��ق الب��وليس
 المحلت التي قد يحصل العمال منها على قوتهم بالجل، ثم تبدل الجهود لتحريض الجنود على العمال حتى ل��و
 اتسمت كل تصرفات المال بالهدوء والمسالمة؛ بل كثيرا ما تصدر الوامر للجنود ب�إطلق الرص�اص عل�ى ظه�ور
 جم��وعهم الهارب��ة، يرس��ل القيص��ر بنفس��ه رس��ائل ش��كر للجن��ود (ك��ان ه��ذا م��ا فعل��ه القيص�ر م��ع ق��وات الب��وليس ال��تي

 ). عندئذ يصبح واضحا لك�ل عام�ل أن الحكوم�ة القيص�رية ه�ي أل�د أع�دائه1895قتلت العمال في ياروزلف سنة 
 لنه��ا ت��دافع ع��ن الرأس��ماليين ف��ي ال��وقت ال��ذي تقي��د في��ه العام��ل م��ن ي��ديه ورجلي��ه، عن��دئذ يب��دأ العم��ال يفهم��ون أن
 الق��انون إنم��ا وض��ع لص��الح الغني��اء وح��دهم، وأن وظيف��ة م��وظفي الحكوم��ة ه��ي حماي��ة مص��الح الغني��اء وح��دهم،
 وأن الش��عب مكم��م لف��واه ل يس��مح ل��ه ب��العراب ع��ن احتياج��اته ومط��البه، وأن عل��ى الطبق��ة العامل��ة أن تحص��ل
 لنفس��ها وبنفس��ها عل��ى ح��ق الض��راب، وح��ق إص��دار ص��حف عمالي��ة، وح��ق الش��تراك ف��ي جمعي��ة وطني��ة تص��در
 القوانين وتش�رف عل�ى تنفي�ذها، والحكوم�ة ب�دورها تعل�م تمام�ا أن الض�رابات تفت�ح عي�ون العم�ال، وله�ذا الح�د ال�ذي
 يجعلها تفعل كل شيء لوقفها وبأسرع ما يمك�ن، وق�د أعل�ن أح�د وزراء الداخلي�ة اللم�ان، وك�ان ذا س�معة س�يئة ف�ي
 اض�طهاد الش��تراكيين والعم��ال ال��واعين طبقي�ا، "أن وراء ك�ل إض�راب يح�وم ش��بح الث�ورة". والح�ق أن إض�راب يق�وي
 ويدعم في العمال العتقاد بأن الحكومة هي عدوهم الل�دود، وأن عل�ى الطبق�ة العامل�ة أن تع�د نفس�ها لش�ن النض�ال

ضد الحكومة، من أجل حقوق الشعب.

 إن الض��راب -بالت��الي- تعل��م العم��ال أن يتح��دوا، تعلمه��م أنه��م ل يمكنه��م الكف��اح ض��د الرأس��ماليين إل إذا
 كانوا متحدين. والضرابات تعلم العمال أن يضعوا نصب أعينهم نضال الطبقة العامل�ة كك�ل ض�د طبق�ة أص�حاب
 المصانع ككل، أو ضد الحكوم�ة البوليس�ية المس�تبدة. وه�ذا ه�و س�بب وص�ف الش�تراكيين للض�راب بأنه�ا "مدرس�ة
 حرب"، أي أنه�ا مدرس�ة يتعل�م فيه�ا العم�ال كي�ف يش�نون الح�رب عل�ى أع�دائهم م�ن أج�ل تحري�ر الش�عب كك�ل، م�ن

أجل تحرير كل الذين يعملون من نير المسؤولين الحكوميين، ومن نير رأس المال.



 ولك���ن "مدرس���ة الح���رب" عل���ى أي ح���ال، لي���س ه���ي الح���رب عينه���ا، فعن���دما تنتش���ر موج���ة الض���رابات بي���ن
 العم��ال، يب��دأ بع��ض م��ن العم��ال (وم��ن بينه��م بع��ض الش��تراكيين) يعتق��دون أن الطبق��ة العامل��ة يمكنه��ا أن تقتص��ر
 عل�ى الض�رابات، وص�ناديق تموي�ل الض�رابات ورواب�ط الض�رابات، ويعتق�دون أن الطبق�ة العامل�ة يمكنه�ا بواس�طة
 الضرابات فقط أن تحقق تحسنا ملموسا في أحوالها، ب�ل يقول�ون أن الض�رابات، ق�د تحق�ق تحري�ر الطبق�ة العامل�ة
 كلها من نير الرأسماليين والحكومة، أو يظنون، من تجربة الض�رابات الص�غيرة ، أن الطبق�ة العامل�ة م�ا عليه�ا إل
 أن تنظ��م إض��رابا عام��ا واح��دا ف��ي جمي��ع أنح��اء البلد، لك��ي يحص��ل العم��ال عل��ى ك��ل ش��يء م��ن الرأس��ماليين وم��ن
 الحكوم��ة، وق��د ع��بر العم��ال ع��ن ه��ذا المفه��وم ف��ي بل��دان أخ��رى عن��دما ك��انت الطبق��ة العامل��ة ف��ي مرحلته��ا المبك��رة،
 وعندما كان العمال يفتقرون جدا إلى الخبرة. وهذه فكرة خاطئة. إن الضرابات ليست إل واحدة من الوس�ائل ال�تي
 تناض�ل به��ا الطبق��ة العامل��ة م��ن أج��ل تحرره�ا ولكنه�ا ليس�ت الوس��يلة الوحي��دة، و̂اذا ل�م يح�ول العم�ال اهتم�امهم إل�ى
 وسائل أخرى يوجهون ‘ليها كفاحهم فإنهم سوف يعوقون نمو ونجاح�ات الطبق�ة العامل�ة. حق�ا إن العم�ال يحت�اجون
 إلى صناديق التمويل هذه لتقيم أودهم أثناء الضراب، إذا كان لي إضراب أن ينجح، مقل هذه الص��ناديق (وه��ي
 في العادة ص�ناديق يكونه�ا العم�ال ف�ي ف�روع الص�ناعة المتفرق�ة أو ف�ي الح�رف المتفرق�ة أو ف�ي المص�انع المتفرق�ة)
 تنمو وتتدعم في جميع البلدان. ولكن تكوين هذه الصناديق أمر عسير في روسيا بصفة خاص�ة، أن الب�وليس هن�ا
 يتعقبها، ويصادر أموالها، ويعتق�ل العم�ال الق�ائمين عليه�ا، كم�ا أن م�ن الط�بيعي أن تنظيمه�ا ه�ام ومفي�د، ونح�ن ل
 نري��د أن ننص��ح العم��ال بالمتن��اع ع��ن تك��وين ص��ناديق تموي��ل وحماي��ة الض��راب، ولك��ن ل يج��ب العتق��اد بأنه��ا
 -وهي المحرمة قانونا في روسيا- يمكن أن يجتذب أعدادا كبيرة من المشتركين. وما دام عدد المشتركين في هذه
 الص��ناديق مح��دودا، ف��إن فائدته��ا ستض��ل مح��دودة، وزي��ادة عل��ى ذل��ك ف��إن عل��ى الطبق��ة العامل��ة -ح��تى ف��ي البل��دان

التي توجد فيها نقابات عمالية علنية تملك موارد مالية هامة تحت تصرفها.

 أول- أن ل تحص��ر اهتمامه��ا ف��ي نط��اق الض��رابات كوس��يلة وحي��دة للنض��ال. إن ك��ل م��ا ه��و مطل��وب ف��ي
 روس��يا الن أن تق��ع ه��زة ف��ي الص��ناعة (أزم��ة ك��التي توش��ك أن تح��دث ف��ي روس��يا الي��وم) فعن��دئذ س��يقوم أص��حاب
 المصانع بأنفسهم باختلق إض�رابات مفتعل�ة، لن م�ن مص�لحتهم أن تتوق�ف المص�انع لف�ترة م�ن ال�وقت، وتس�تنزف
 ص���ناديق تموي���ل الض���رابات، وعل���ى ه���ذا فالعم���ال ل يمكنه���م تح���ت أي���ة ظ���روف أن يحص���روا أنفس���هم ف���ي نط���اق

الضرابات وصناديق التمويل.

 ثاني��ا- إن الض��رابات ل يمك��ن أن تنج��ح إل حينم��ا يك��ون العم��ال عل��ى ق��در ك��اف مك��ن ال��وعي الطبق��ي،
 وحي��ث يكون��ون ق��ادرين عل��ى اختي��ار اللحظ��ة المناس��بة للقي��ام بالض��راب، ومعرف��ة كيفي��ة التق��دم بمط��البهم، وحينم��ا
 تك��ون ل��ديهم اتص��الت وثيق��ة بالش��تراكيين، و̂امكاني��ة ت��دبير المطبوع��ات والمنش��ورات الثوري��ة ع��ن طريقه��م. وح��تى
 الن ل توج��د ف��ي روس��يا س��وى ع��دد قلي��ل ج��دا م��ن أمث��ال ه��ؤلء العم��ال، وينبغ��ي ب��ذل ك��ل الجه��ود لزي��ادة ع��ددهم،
 لك���ي تص���بح قض���ية الطبق���ة العامل���ة معروف���ة ومفهوم���ة لجم���اهير العم���ال، وتعري���ف جم���اهير العم���ال عل���ى مب���ادئ
 الشتراكية، ومب�ادئ نض�ال الطبق�ة العامل�ة. ه�ذه ه�ي المهم�ة ال�تي يج�ب أن ينه�ض به�ا مع�ا الش�تراكيون والعم�ال

الواعون طبقيا، وذلك من خلل تنظيم حزب اشتراكي للطبقة العاملة لتحقيق هذا الهدف. 

 ثالث��ا- تثب��ت الض��رابات للعم��ال -كم��ا رأين��ا- أن الحكوم��ة ه��ي ع��دوهم، وبالت��الي يج��ب ش��ن النض��ال ض��د
 حكوماتها من أجل الحصول على حقوق العمال وحقوق الشعب ككل. وكما سبق أن قلنا، ل يمكن أن يت��ولى ه��ذا



 النض�ال إل ح�زب اش�تراكي عم�الي، ينش�ر مفه�وم حقيق�ي ع�ن الحكوم�ة، وع�ن قض�ية الطبق�ة العامل�ة بي�ن جم�اهير
 العم�ال. ولس�وف نن�اقش ف�ي مناس�بة أخ�رى -عل�ى وج�ه التحدي�د- كي�ف ت�دار الض�رابات ف�ي روس�يا وكي�ف يتعي�ن
 على العمال الواعين طبقيا الستفادة من الضرابات. ولكن علينا هنا فقط أن نشير إل�ى أن الض�رابات كم�ا س�بق
 أن قلن��ا ه��ي "مدرس��ة ح��رب" وليس��ت ه��ي الح��رب ذاته��ا، أي أن الض��رابات ليس��ت س��وى وس��يلة وحي��دة للنض��ال،
 وج��انب واح��د م��ن ج��وانب حرك��ة الطبق��ة العامل��ة، وعل��ى العم��ال أن ينطلق��وا م��ن مرحل��ة الض��رابات المتفرق��ة، كم��ا
 يفعل�ون الن ف��ي جمي�ع البل��دان ف�ي الواق��ع -إل�ى مرحل�ة النض�ال ال��ذي تش��نه الطبق��ة العامل��ة بأس�رها لتحري��ر جمي��ع
 الك�ادحين، وعن�دما يص�بح العم�ال ذوو ال�وعي الطبق�ي، عم�ال إش�تراكيين- إي عن�دما يل�تزمون بتحقي�ق ه�ذا اله�دف
 - ه���دف تحري��ر جمي���ع الك��ادحين - ويروج��ون ف���ي جمي��ع أنح��اء البلد مب���ادئ الش���تراكية بي���ن العم��ال م���ن أج���ل
 تعليمه���م جمي��ع وس��ائل النض��ال ض��د أع���دائهم، أي عن���دما يبن���ون حزب��ا اش��تراكيا عمالي���ا، يكاف��ح م��ن أج��ل تحري��ر
 الش�عب كك�ل م�ن الض��طهاد الحك�ومي، وتحري�ر الش�عب كك�ل م��ن ني�ر رأس الم�ال يتج�زأ م�ن تل��ك الحرك��ة الثوري�ة

الكبرى لعمال جميع البلدان، ترفع الراية الحمراء المنقوش عليها شعار "يا عمال العالم إتحدوا!"

نشرت وفقا لمخطوطة نسخها مجهول

1899كتب في نهاية 

9 – 8 في مجلة "بروليتارسكايا ريفوليوتسيا" العدد 1924نشرت لول مرة في عام 

نسخ من كتاب : لينين : حول الضرابات - دار الطليعة بيروت
�������������
 ] - سنتناول ف مكان أخر� وبتفصيل� أكب موضوع الزمات ف الصناعة ودللتها بالنسبة� للعمال. ولكننا هنا نلحظ فق��ط أن أح��وال الص��ناعة1[

 ) بالفع��ل دلئل واض��حة عل��ى أن1899ف روسيا ف السنوات الخية تسي� سيا حسنا. فإن الصناعة� تزدهر،� ولكن توجد الن (ناية� س��نة 
 هذا الزدهار س��ينتهي بأزم��ة: فهن��اك ص��عوبات ف تس��ويق البض��ائع، وتفليس��ات بي أص��حاب الص��انع، ودم��ار لص��غار اللك، وت��ل بالعم��ال

كوارث رهيبة (البطالة والجور النخفضة… ال).
 ] - س���نتناول ف مك���ان أخ���ر وبتفص���يل أك���ب موض���وع الزم���ات ف الص����ناعة ودللته���ا بالنس����بة للعم���ال. ولكنن���ا هن���ا نلح���ظ فق���ط أن أح���وال2 [

 ) بالفع��ل دلئل واض��حة1899الصناعة� ف روسيا ف السنوات الخية تسي سيا حسنا. فإن الصناعة� تزدهر،� ولكن توجد الن (ناية� س��نة 
 على أن هذا الزده��ار س��ينتهي بأزم��ة: فهن��اك ص��عوبات ف تس��ويق البض��ائع، وتفليس���ات بي أص��حاب الص��انع، ودم��ار لص��غار اللك،� وت��ل

بالعمال كوارث رهيبة (البطالة والجور النخفضة… ال).


