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ويعـــود الفضـــل فـــي ذلـــك إلـــي الخبـــرات  .نراهـــا مـــن ناحيـــة جديـــدة يمكـــن أن، ونـــةيفـــي كـــل مـــره نقـــوم فيهـــا بدراســـة تـــاريخ الكوم
وسـية ولكـن أيضـا لـيس فقـط الثـورة الر , عن طريق الصراعات الثورية األخيرة وفـي مقـدمتها علـي اإلطـالق الثـورات األخيـرة ةالمتحصل

فـي حـين كانـت , ينـذر بمذبحـة عالميـة غيـر محـدودة ادموي ااأللمانية انفجار  –لقد كانت الحرب الفرنسية . الثورتين األلمانية والبلغارية
  .مضيئة لثورة بروليتارية عالمية ىونة باريس بشر يكوم

نبــوغهم فــي و , االتحــاد فــي كتلــة سياســية واحــدةقــدرتهم علــي و , ونــة تظهــر لنــا مــدي بطولــة جمهــور الطبقــات العاملــةيإن الكوم
وعـدم  اترددهتظهر , ولكنها تظهر لنا في نفس الوقت عدم مقدرة هذه الجماهير علي اختيار طريقها .التضحية بأنفسهم باسم المستقبل

باسـتعادة  السـماح للعـدو بالتـاليإلي التوقف بعد النجاحـات األولـي و  االمشئوم الذي وصل به اتحزبهو , في مسألة قيادة الحركة احزمه
  .نفاسه وٕاعادة توطيد مواقعهأ

مــا كــان  لقـد كــان لـديها كــل إمكانيــات االسـتيالء علــي السـلطة فــي الرابــع مـن ســبتمبر وهـو .ونـة متــأخرة جــدايلقـد جــاءت الكوم
ضـد , قوي الماضي في باريس بأن تضع نفسها وبضربة واحدة علي رأس العمال في الدولة كلها في صراعهم ضد ايسمح للبروليتاري

ولــم يكــن لــدي البروليتاريــا  .نــواب بــاريس: ولكــن الســلطة وقعــت فــي أيــدي ثرثــاري الديمقراطيــة .بســمارك كمــا ضــد ثيــرز علــي الســواء
البرجوازيــون الصــغار األبطــال الــذين ظنــوا أمــا . قيــادة مرتبطــة بهــا ارتباطــا وثيقــا مــن خــالل الصــراعات الســابقة الباريســية حــزب أو

لقــد زعزعــوا إيمــان البروليتاريــا فــي  .اكيين ولجــأوا إلــي مســاندة العمــال لهــم فلــم يكــن لــديهم فــي الحقيقــة أيــة ثقــة فــي أنفســهمأنفســهم اشــتر 
والذين لم يكن في جعبـتهم سـوي حفنـة مـن  ،الصحفيين وٕالي النواب ىإل ,كانوا يلجأون باستمرار إلي المحامين المشهورين فقد. نفسها

  .وذلك من أجل أن يعهد إليهم بقيادة الحركة ,العبارات الثورية المبهمة

 لهـذه القيـاداتنفسـه السـبب الـذي سـمح  هـومـن البروليتاريـا السلطة في بـاريس فـي الرابـع مـن سـبتمبر ت إن السبب لماذا أخذ
لوكهم وعــاداتهم بــالنظر إلــي عــواطفهم وأفكــارهم المشــتركة وســبعيــدون  هــؤالءوآخــرين كثيــرين أن يكونــوا أســيادا لحــزب البروليتاريــا، إن 

البروليتاريـــا الثوريـــة، فأســـلوبهم وعبـــاراتهم االشـــتراكية هـــي ال شـــيء ســـوي قنـــاع تـــاريخي لكـــي يضـــعوا أنفســـهم علـــي رأس  عـــنالثقافيـــة 
وعنـــدما يكـــون مـــن الـــالزم اتخـــاذ القـــرار، فليســـت مســـألة تكـــوين العصـــبة الوزاريـــة هـــي المهمـــة وٕانمـــا األمـــر األكثـــر أهميـــة  .الجمـــاهير
وأمثالهم سيكونون فـي معسـكر هذه القيادات أي الطبقات في فرنسا يجب أن تمسك بزمام السلطة، وحينها فإن  علم به هوواألجدر بال

، وعنـدما يجـد هـؤالء الثرثـارين ثـوريي الصـالونات والبرلمـان .....شريك وزميل جاليفت ذلك الرجل الذي ذبـح الكوميونـة وهو ـميلليراند 
  .أمام الثورة فإنهم لن يدركوها أبدا ـالواقعية  في الحياة ـأنفسهم وجها لوجه 

فقط بمسـاعدة الحـزب ف . الخبرة المتراكمة والمنظمة للبروليتاريا إن الحزب العمالي الحقيقي ليس آلة للمناورات البرلمانية، فهو
التقـدم بكـل مراحلـه ويسـتخرج  الطريـق نحـو ،بطريقـة نظريـة ،والذي يرتكز علي األحداث الماضية في تاريخه كله والذي يرسم مسـبقا ـ

تســتطيع البروليتاريــا تحريــر نفســها مــن الحاجــة المتكــررة إلعــادة بــدء تاريخهــا مــن جديــد بــنفس التــردد  ـالشــكل المناســب للعمــل  همنــ
  .والنقص في اتخاذ القرارات، أي بنفس أخطائها السابقة

البرجوازيــون والــذين احتشــدت بهــم الكوميونــة قــد تلعثمــوا  البروليتاريــا فــي بــاريس لــم يكــن لــديها مثــل هــذا الحــزب، فاالشــتراكيون
الجمـاهير  كانـت ،وفـي أثنـاء هـذا الوقـت .ورفعوا عيونهم إلي القدر في انتظار معجزة تهبط عليهم أوفي انتظـار رسـالة سـماوية أخـري

النتيجــة أن الثــورة قــد انطلقــت و كانــت  .وأوهــام الــبعض اآلخــر وخياالتــه ،وذلــك بســبب حيــرة الــبعض وتــرددهم ،قــد بــدأت تفقــد صــوابها
أشــهر قبــل أن تقــوم البروليتاريــا بإعــادة  ســتةوانقضــت  .وهـم فــي منتصــف الطريــق تمامــا، متــأخرين جــدًا، وكانــت بــاريس مطوقـة تمامــاً 



  
 

 

يــدها  تنظــيم ذاكرتهــا لالســتفادة مــن دروس الثــورات الســابقة، معــارك األيــام الخــوالي والخيانــات المتكــررة للديمقراطيــة، وبعــدها وضــعت
  .علي السلطة

ـــو ـــد ثبـــت أن هـــذه الشـــهور الســـتة كانـــت خســـارة ال تعـــوض، فل علـــي رأس  اكـــان الحـــزب المتمركـــز للعمـــل الثـــوري موجـــود لق
  .لكان تاريخ فرنسا كلها ومعه تاريخ اإلنسانية كلها قد أخذ منعطفًا آخر ،1870البروليتاريا في فرنسا في سبتمبر 

 تقـد انقضـ تكانـ امـارس فـإن ذلـك لـم يكـن بسـبب أنهـ 18البروليتاريـا فـي بـاريس فـي وٕاذا كانت السلطة قد وجدت في أيـدي 
  .عليها عن قصد وبعزم، ولكن بسبب أن أعدائها كانوا قد تركوا باريس

فهؤالء األخيرين أخذوا يتقهقرون ويفقدون مراكزهم باستمرار، فالعمال قـد كرهـوهم واحتقـروهم، البرجوازيـة الصـغيرة لـم تعـد تثـق 
 فقــد الحكومــةأمــا . تجــاه الضــباط عــدائيينالجنــود وأصــبح والبرجوازيــة الكبيــرة خافــت مــن أنهــم لــم يعــودوا قــادرين علــي حمايتهــا، فــيهم 

فـإن البروليتاريـا أصـبحت تتسـيد  ـبعـد أن حـدث كـل ذلـك و  ـوهكـذا  .هربت من باريس من أجل أن تقوم بتجميع قواتها في مكـان آخـر
  .هم ذلك إال في األيام التالية حيث هبطت عليها الثورة في مفاجأة غير متوقعةالموقف في باريس، ولكنها لم تف

قـد هـرب إلـي فرسـاي، الـم يكـن هـذا انتصـارًا؟ وفـي نفـس  لقد كان النجاح األول بمثابة مصدر جديد للسكون والسـلبية، فالعـدو
ففي بـاريس كـان مـن الممكـن اعتقـال جميـع الـوزراء  .اللحظة فإن العصبة الحكومية كان يمكن تحطيمها كليًا وبدون إراقة دماء تقريباً 

فلـم يكـن هنـاك تنظـيم حزبـي متمركـز لديـه رؤيـة  .وعلي رأسهم ثيرز ولم يكن احد حتى ليرفع يديه للدفاع عنهم، ولكن ذلـك لـم يحـدث
  .شاملة لألمور وأعضاء خاصة قادرة علي إدراك قراراته وتنفيذها

 جـدًا، فلـو اكان الخيط الذي يربط الضـباط والجنـود دقيقـو  .كن يريد العودة إلي فرسايإن الجزء المتبقي من رجال الجيش لم ي
بعـض  –حيـث كانـت هنـاك إمكانيـة للتراجـع  –أن يدمج فـي الجيـوش المتراجعـة  هكان هناك مركز توجيه حزبي في باريس لكان علي

توسـيع مـدي تبـرم الجنـود وغضـبهم تجـاه : ات اآلتيةحتى بعض العشرات من العمال المخلصين وذلك مع إعطائهم التعليم المئات أو
لقــد كــان مــن  .الضــباط، انتهــاز أول لحظــة نفســية مناســبة لتحريــر الجنــود مــن ضــباطهم والعــودة بهــم إلــي بــاريس لالتحــاد مــع الشــعب
فمـرة أخـري  .السهل إدراك ذلك بموجب اعتراف أنصار ثيرز أنفسهم، ولكن لـم يفكـر أحـد فـي ذلـك ولـم يكـن هنـاك مـن يفكـر فـي ذلـك

ثـورة، يحضـر لهـا الفإنه في منتصف األحداث العظيمة فإن مثل هذه القرارات يمكن فقط اتخاذها عـن طريـق حـزب ثـوري يتطلـع إلـي 
بالضـبط مثـل هـذا الحـزب هو . معتاد علي الحصول علي رؤية شاملة لألمور وال يخاف من أن يقدم علي العملكونه  اتجاههوال يفقد 

  .بروليتاريا الفرنسيةما لم تكن تملكه ال

لقــد كانــت اللجنــة المركزيــة للحــرس الــوطني فــي حقيقــة األمــر عبــارة عــن مجلــس للنــواب عــن العمــال المســلحين والبرجوازيــة 
يمثـل آلـة ممتـازة للعمـل  –والذي يتم انتخابه مباشرة عن طريق الجماهير التي اختارت الطريق الثـوري  –مثل هذا المجلس  .الصغيرة

ال يعكــس فقــط الجوانــب القويــة ولكنــه يعكــس أيضــًا الجوانــب  –وبســبب اتصــاله العاجــل واألولــي بالجمــاهير –الوقــت  ولكنــة فــي نفــس
أوًال يعكس الجوانب الضعيفة أكثر مما يعكس الجوانب القويـة، إنـه يوضـح لنـا بجـالء روح التـردد واالنتظـار  وهو .الضعيفة للجماهير

  .والميل إلي السكون بعد النجاحات األولي

لقــد كانــت اللجنــة المركزيــة للحــرس الــوطني فــي حاجــة لمــن يقودهــا، حيــث كــان مــن الــالزم إيجــاد تنظــيم دائــم الحضــور يجســد 
الخبــرة السياســية للبروليتاريــا، لــيس فقــط فــي اللجنــة المركزيــة ولكــن أيضــًا فــي الفيــالق، فــي الكتائــب وفــي أعمــق قطاعــات البروليتاريــا 



  
 

 

فإن الحزب كان باسـتطاعته أن يكـون علـي  –الحرس الوطني  ةفي هذه الحالة عبارة عن آل ووه – وبمفهوم مجلس النواب .الفرنسية
وذلـك مـن خـالل المسـلحين  –قام مركز قيادته بتوجيه نداء تعبئـة فـي أي يـوم  اتصال مستمر بالجماهير ومعرفة حالتهم النفسية، فلو

  .بين الجماهير ليوحد أفكارهم وٕارادتهمأن يتغلغل  هفإن مثل هذا النداء بإمكان –التابعين للحزب 

نفي مسـؤوليته عـن ذلـك  ما إن استطاعت الحكومة الهرب إلي فرساي حتى هرول الحرس الوطني نحولكن ما حدث هو أنه 
 "قانونيــة " إجــراء انتخابــات ضــرورة لقــد تخيلــت اللجنــة المركزيــة  .فــي نفــس اللحظــة تمامــًا التــي كانــت مســؤوليته عــن ذلــك كبيــرة جــداً 

  ".بالشرعية "  –من اليمين  –للكومونة، ومن أجل ذلك دخلت في مفاوضات مع رؤساء بلديات باريس وذلك حتى تحمي نفسها 

ذلك خدعة مبـررة تمامـًا مـن  كانتم التحضير لهجوم عنيف علي فرساي في نفس وقت المفاوضات مع رؤساء البلديات ل فلو
ولكـن فـي حقيقـة األمـر فإنـه قـد تـم البـدء بـإجراء هـذه المفاوضـات مـن أجـل  .المنشـود وجهه النظر العسكرية ومتفقة تمامًا مـع الهـدف

ن مـن البرجوازيـة الصـغيرة واالشـتراكيين المثـاليين وهـؤالء الرجـال ممـن و لقد كان الراديكـالي .أخري تفادي الصراع عن طريق معجزة أو
مـًا ايتمنون من أعماق قلـوبهم أن يقـف ثيـرز احتر  –الخ ......ديات،النواب، رؤساء البل –كانت الدولة القانونية تشملهم في جزء منها 

  ".القانونية " أمام باريس الثائرة في نفس الدقيقة التي تغطي فيها هذه األخيرة نفسها بالكوميونة 

 ـكمـا تـرون  ــ فبـاريس .هـذه الحالـة هـي مـا يـدعم السـلبية والتـردد فـي لقد كانت النظريات المقدسة عن الفيدرالية والحكم الذاتي
ونــات أخــري كثيــرة، فبــاريس ال تريــد أن تفــرض أي شــيء علــي أي أحــد، إنهــا ال تحــارب مــن أجــل يكوم ضــمنونــة يهــي مجــرد كوم
  .حتى علي األقل من أجل أن تعطي المثال للديكتاتورية الديكتاتورية، أو

ــ ةريــفــي المحصــلة فــإن كــل ذلــك لــم يكــن شــيئًا ســوي محاولــة الســتبدال الثــورة البروليتا بإصــالح برجــوازي  ـوالتــي كانــت تنموــ ـ
إن المهمــة الثوريــة األساســية هــي تمكــين البروليتاريــا مــن الســلطة فــي جميــع أنحــاء  .فــي بــاريس فقــط الحكــم الــذاتي الشــيوعي: صــغير

الــالزم أن يــتم ولبلــوغ الهــدف المنشــود كــان مــن  .الدولــة، وكــان علــي بــاريس أن تقــوم بــدور قاعــدة هــذه البروليتاريــا ودعامتهــا وحصــنها
لقــد كــان مــن الــالزم الــدخول فــي  .ســحق فرســاي بــدون إضــاعة للوقــت، وأن يُبعــث بنشــطاء، منظمــين وقــوات مســلحة عبــر فرنســا كلهــا
وبدًال من سياسة المبـادأة الهجوميـة . اتصاالت مع الجميع وذلك لتثبيت المترددين وتقويتهم وأيضًا لتحطيم قوي المعارضة لدي العدو

: فإن قادة باريس شرعوا في عزل أنفسهم داخل حكمهـم الـذاتي الشـيوعي ،انت الشيء الوحيد القادر علي حماية الموقفوالتي ك ،هذه
، إنهــا ثرثــرة .......لكــل مدينــة حقهــا المقــدس فــي حكومــة ذاتيــة: إنهــم لــن يهــاجموا اآلخــرين طالمــا أن هــؤالء اآلخــرين لــم يهــاجموهم،

الفوضـوية والتـي تغطـي فـي الحقيقـة ذلـك الجـبن فـي مواجهـه العمـل الثـوري، ذلـك العمـل الـذي مثالية، وهي من نفـس نـوع تلـك الثرثـرة 
  .فإنه يكون من األفضل عدم البدء فيه وٕااليجب مواصلته باستمرار وحزم حتى النهاية 

هـي بـال شـك الجانـب  –الموروث عـن االسـتقاللية الذاتيـة والمحليـة البرجوازيـة الصـغيرة  -إن العدائية تجاه التنظيم الرأسمالي 
الضــمان األعظــم  الحكــم الــذاتي لألقــاليم، لألحيــاء، للكتائــب وللمــدن هــوفكــرة أن ف .الضــعيف لقطــاع معــين مــن البروليتاريــا الفرنســية

  .للفعالية الحقيقية، االستقالل الذاتي لثوار معينين،  كان خطًأ عظيمًا كلف البروليتاريا الفرنسية كثيراً 

فــإن معركــة لحمايــة الــذات قــد بــدأت مــن قبــل مجموعــات " الخــانق"والنظــام " المركزيــة االســتبداديةالكفــاح ضــد "تحــت شــعار ف
ضـــد قيـــادات األحيـــاء الصـــغيرة وكالمهـــم  –لحهم الصـــغيرة التافهـــة امـــن أجـــل مصـــ –مختلفـــة وتجمعـــات فرعيـــة فـــي الطبقـــة العاملـــة 

قـادرة علـي العمـل بشـكل  –تها ألصولها الثقافية وتميزها السياسي وفي أثناء حماي –إن الطبقة العاملة الُمثلي . الكهنوتي عن المحلية
منهجـــي مـــنظم ثابـــت وحـــازم بغيـــر أن تبقـــي تحـــت رحمـــة األحـــداث كمـــا تكـــون قـــادرة علـــي توجيـــه ضـــرباتها القاتلـــة فـــي كـــل مـــرة إلـــي 



  
 

 

مقاطعــات والمجموعــات فهنــاك جهــاز متمركــز فــوق األحيــاء، ال –القطاعــات الضــعيفة مــن العــدو، إذا مــا كــان ذلــك ضــمن تفكيرهــا 
مــن مواريــث الماضــي الميــت وكلمــا  إنمــا هــو –مهمــا يكــن الشــكل الــذي يتخــذه  –التجزئــة  فالميــل نحــو. ومربــوط بهــا بنظــام حديــدي
التجزئـة كلمـا كـان ذلـك  االشـتراكيين وشـيوعية النقـابيين فـي فرنسـا بتخلـيص نفسـها مـن هـذا الميـل نحـو - أسرعت شيوعية الشـيوعيين

  .ثورة البروليتاريةأفضل لها ولل

* * *  

بـل  يتـدخل بفاعليـة فـي األحـداث،  .الحزب ال يخلق الثورة عندما يريد، فهوال يختار لحظة االسـتيالء علـي السـلطة كمـا يحـب
متوغال في كـل لحظـة فـي الحالـة الفكريـة للجمـاهير الثوريـة، ويقـدر قـوي المقاومـة لـدي العـدو، وبالتـالي يحـدد اللحظـة األكثـر مناسـبة 

فـي حاجـة  هلجميـع الحـاالت، ولكنـ اصـالح افـالحزب ال يملـك قـرار  .الجانب األكثر صعوبة فـي مهمـة الحـزب وهذا هو .عمل الحاسملل
وكلمـا كـان تغلغـل الحـزب . إلي نظرية صحيحة، اتصال حميم بالجماهير، فهم عميق ألبعاد الموقف، إدراك حسي ثـوري وعـزم هائـل

تاريا أكثر تعمقا، وكلما كانت وحدة الهـدف ونظـام العمـل أكثـر وحـدة كلمـا اسـتطاع الحـزب أن الثوري في جميع ميادين نضال البرولي
  .ينجز مهمته في وقت أسرع وبطريقة أفضل

الصـــعوبة هنـــا تكمـــن فـــي الحصـــول علـــي هـــذا التنظـــيم للحـــزب المتمركـــز، المـــتالحم داخليـــا بنظـــام حديـــدي ومتـــرابط بحركـــة 
انتزاع السلطة ال يمكن أن يتم إال فـي ضـغط ثـوري فعـال مـن الجمـاهير الكادحـة، ولكـن . يماترابطا حم -بمدها وجزرها  –الجماهير 

وكلمـا كـان الحـزب أفضـل فـي فهمـه لألزمـة  .عند القيام بهذا العمل فـإن عنصـر اإلعـداد يصـبح حتميـا بكـل مـا فـي الكلمـة مـن معنـي
كلمــا اســتطاع أن يــوزع قواتــه وأدوارهــا بطريقــة و  .يقــة أفضــلوللحظــة التفــوق، كلمــا اســتطاع أن يعــد القواعــد األساســية للمقاومــة بطر 

فإقامــة عالقــة متبادلــة بــين عمــل محضــر لــه بعنايــة وحركــة جماهيريــة هــي . أفضــل، كلمــا كــان النصــر أكيــدا وكلمــا قــل عــدد الضــحايا
  .االستراتيجية لالستيالء علي السلطة –المهمة السياسية 

مــن وجهــه النظــر هــذه تكــون بالغــة الداللــة، ففــي بــاريس هنــاك نقــص  1917نــوفمبر  7و 1871مــارس  18إن المقارنــة بــين 
والتـــي تـــم تســـليحها بواســـطة حكومـــة  –كامـــل فـــي روح المبـــادرة بالعمـــل فـــي ذلـــك الجـــزء الخـــاص بـــدوائر القيـــادة الثوريـــة، البروليتاريـــا 

فـي حوزتهـا، ولكنهـا ال  –مـدافع وبنـادق  –ة هي في حقيقة األمر المسيطر علـي المدينـة، لـديها كـل مقومـات القـوة الماديـ –برجوازية 
إنها تريد سرقة المدافع من البروليتاريا، المحاولة تفشل، الحكومـة : تعبأ بها، تقوم البرجوازية بمحاولة استرجاع السالح من هذا المارد

رة قـد حـدثت بالفعـل، ويفعلـون القادة يستيقظون علي اثر األحداث، وهم يسجلونها بعد أن تكون هـذه األخيـ. تهرب من باريس في فزع
  .كل ما في وسعهم لتجنب الحافة الثورية

 هاالســتيالء علــي الســلطة، لقــد كــان لديــ فــي بتروغــراد تطــورت األحــداث بشــكل مختلــف، فقــد تحــرك الحــزب بثبــات وعــزم نحــو
  .وأيضا يوسع هوة الخالف بين العمال والحامية من جهة والحكومة من الجهة األخرى ،رجال في كل مكان، يدعم ويعزز كل موقع

تمت مباشرته عن طريق الحـزب المتحـان مـدي قـرب  ا،واسع ااستطالع لقد كانت المظاهرة المسلحة في تلك األيام من يوليو
علـي الخطـوط األماميـة، لقـد عـدنا للخلـف، ولكـن تحـول االسـتطالع إلـي نـزاع و   .االحتكاك بين الجماهير وقـوي المقاومـة لـدي العـدو

تشــهد شــهور أغســطس، ســبتمبر وأكتــوبر تــدفق و . فــي نفــس الوقــت فــإن هــذا العمــل قــد رســخ االتصــال بــين الحــزب وأعمــاق الجمــاهير
االنسـجام حـدث و  .فـي الجـيش ثوري قوي، اسـتفاد الحـزب منـه واسـتطاع أن يزيـد إلـي حـد كبيـر المواقـع المؤيـدة لـه فـي الطبقـة العاملـة

لقـد كـان مـن المقـرر عقـد المـؤتمر الثـاني للسـوفييت فـي شـهر . والتناغم بين اإلعدادات التآمرية والفعل الجماهيري بطريقة آليـة تقريبـا



  
 

 

وبنــاء عليــه فــإن االنقــالب كــان متهيئــا  .نــوفمبر، وكانــت كــل نشــاطاتنا الســابقة تقــود إلــي االســتيالء علــي الســلطة عــن طريــق المــؤتمر
يعلم ويفهم هـذه الحقيقـة جيـدا، كيرينسـكي وأتباعـه مـن أعضـاء المجلـس لـم يـدخروا جهـدا  السابع من نوفمبر، لقد كان العدوسلفا إلي 

وأيضا فإنهم ظلوا في حاجة إلي إرسال  .في بتروغراد من أجل اللحظة الحاسمة –مهما كان حجمهم صغيرا  –لكي يحصنوا أنفسهم 
نحن من جانبنا استفدنا مـن هـذه المحاولـة مـن كيرينسـكي وذلـك مـن أجـل  .دينة خارج العاصمةالقطاعات األكثر ثورية في حامية الم

لقـد وجـدت إدانتنـا إثبـات  –لقـد قمنـا بإدانـة حكومـة كيرينسـكي عالنيـة  .والذي كانت له أهميـة حاسـمة،لنزاع جديد  اأن نجعلها مصدر 
والــذي لــم يكــن نابعــا مــن االعتبــارات العســكرية  ،لــث حاميــة بتروغــرادلقيامهــا بــالتخطيط لتســريح ث –كتــابي فيمــا بعــد فــي وثيقــة رســمية 

قـد وضـع أمـام   وهـو الحاميـة العسـكريةلقد كـان هـذا النـزاع الـذي ربطنـا مـا يـزال قريبـا مـن  .تشكيل تحالفات مضادة للثورةوٕانما بهدف 
وٕان كـان بأسـلوب  –وبمـا أن الحكومـة أصـرت  .نـوفمبر 7مهمـة معرفـة جيـدا، مسـاندة مـؤتمر السـوفييت والمحـدد انعقـاده فـي  ةاألخير 

لجنــة حــرب  –الــذي كــان فــي أيــدينا بالفعــل  –ا فــي ســوفييت بتروغــراد نــعلــي أن الحاميــة قــد تــم تســريحها، فقــد كون –ضــعيف تمامــا 
  .ثورية، وذلك تحت ستار التحقق من األسباب العسكرية للخطة الحكومية

ة، تقف علـي رأس حاميـة بتروغـراد، والتـي كانـت فـي حقيقـة األمـر أداة قانونيـة وهكذا كان لدينا أداة عسكرية بكل معني الكلم
ــــا  .لالنتفاضــــة المســــلحة ــــوفــــي نفــــس الوقــــت بعثن فــــي جميــــع الوحــــدات العســــكرية، فــــي المخــــازن " الشــــيوعيين " بعض المفوضــــين ب

لثورية بمناضـلين جـديرين باالعتمـاد علـيهم كما زود لجنة الحرب ا ،وأنجز التنظيم العسكري السري مهام فنية دقيقة .الخ....العسكرية
وهكـذا . وبعدها بـدأت االنتفاضـة المسـلحة عالنيـة، لقد تم إدراك العمل األساسي فيما يتعلق بالتخطيط .في األعمال العسكرية المهمة

فــي بــاريس، (  لــم تفهــم مــا الــذي كــان يحــدث تحــت عينيهــا تمامــا –تحــت قيــادة كيرينســكي  –فقــد كــان مــن الطبيعــي أن البرجوازيــة 
وأنهــا  –عــن عمــد  هلــم تتجــه إليــ –مــرة أخــري  –ذلــك النصــر الــذي  –فــي اليــوم التــالي فقــط أنهــا منتصــرة فعــال  البروليتاريــا اســتوعبت

فحزبنــا، واضــعا نفســه فــي مقدمــة العمــال والحاميــة كــان قــد  .الوضــع معكوســافــي بتروغــراد كــان  .المســيطرة علــي الموقــف فــي بــاريس
ة بالفعــل، وقــد أمضــت البرجوازيــة ليلــة هادئــة تمامــا وعلمــت فقــط فــي اليــوم التــالي أن دفــة األمــور فــي الدولــة هــي اســتولي علــي الســلط
  ).قبرهاي اآلن في أيدي حفار 

  .بالنسبة لالستراتيجية، فقد كان هناك الكثير من االختالفات في الرأي داخل الحزبأما 

انــه ضــد االســتيالء علــي الســلطة معتقــدا أن الوقــت لــم يحــن بعــد  –معــروف  كمــا هــو –فجــزء مــن اللجنــة المركزيــة قــد أعلــن 
  .الخ....بتروغراد  عن بقية الدولة، البروليتاريا عن الفالحينبسبب انعزال لذلك، 

وطلـب أحـد أعضـاء  .وأعتقد رفاق آخرون أننا لم نكن نتمتع بميزات ذات أهمية كافية بالنسبة إلي عناصر المؤامرة العسـكرية
ــديمقراطي فــي حالــة انعقــاد وٕاعــالن ديكتاتوريــة اللجنــة اللجنــة المرك زيــة فــي أكتــوبر تطويــق مســرح الكســاندرين حيــث كــان المــؤتمر ال

إنه بتركيز نشاطاتنا الدعائية فضال عن عملنـا العسـكري التمهيـدي علـي لحظـة المـؤتمر الثـاني للسـوفييت : المركزية للحزب، وقد قال
ولكـن ال شـك أن . إمكانية تجهيز نفسه وأيضا إمكانية التعامل معنـا بـإجراءات وقائيـة مرهقـةونعطيه  فإننا بذلك نكشف خططنا للعدو

هذه المحاولة في المؤامرة العسكرية وتطويق مسرح الكساندرين كانت ستكون واقعة غريبـة جـدا علـي تطـور األحـداث ذلـك أنهـا كانـت 
والتـي  -ث كانـت خالفاتنـا تهـيمن عليـه، فـإن مثـل هـذه المغـامرة حتى في سوفييت بتروغـراد، حيـ .ستكون واقعة مربكة جدا للجماهير

وخصوصا في الحامية حيـث كـان  .كان من الممكن أن تثير فوضي هائلة في تلك اللحظة –كانت تعجل بالتطور المنطقي للصراع 
ل علــي كيرينســكي أن مــن الســه كــان سيصــبح. وفــي المقــام األول فــرق الفرســان ،هنــاك فــرق متــرددة وغيــر موثــوق فيهــا بشــكل كبيــر

الــدفاع عــن : يحطــم مــؤامرة غيــر متوقعــة مــن الجمــاهير أكثــر مــن مهاجمــة الحاميــة والتــي تحصــن نفســها فــي موقعهــا أكثــر فــأكثر 
ــ .حصــانتها مــن أجــل مــؤتمر الســوفييت المســتقبلي فــإن أغلبيــة اللجنــة المركزيــة قــد رفضــت خطــة تطويــق المــؤتمر  ى ذلــك،وبنــاء عل



  
 

 

فاالنتفاضـة المسـلحة، وبـدون إراقـة دمـاء تقريبـا، قـد . لك صحيحا، لقد تم التعامل مع األزمة بطريقة جيدة جـداوقد كان ذ .الديمقراطي
  .انتصرت في الموعد المحدد تماما، والمحدد بوضوح سلفا بميعاد انعقاد المؤتمر الثاني للسوفييت

فلم يكـن أحـد مـا يـزال يعتقـد فـي  .لشروط معينة ال يمكن أن تكون قاعدة عامة، فهي تحتاج –مهما يكن  –هذه االستراتيجية 
ميـة فـي مجملهـا تقـف اكانـت الح الحرب مع األلمان، ولم يكن الضباط األقل ثورية يريدون ترك بتروغـراد والـذهاب للجبهـة، وحتـى لـو

ولكـن . نسـكيحيـث انكشـفت دسـائس كيري ،د أصـبحت أقـوي إلـي حـد بعيـدقـفي جانـب العمـال لهـذا السـبب الوحيـد، فـإن وجهـه نظرهـا 
كـان  فلـو .هذه الحالة النفسية في حامية بتروغراد كان لها أسباب عميقة  نابعة من موقف الطبقة الفالحية وتطور الحرب اإلمبرياليـة

كانـت  لـو .قـد فشـلتكـان كيرينسـكي قـد حصـل علـي إمكانيـة الـدعم مـن بعـض الفـرق، لكانـت خطتنـا  هناك انشقاق في الحامية، ولـو
أن يـتم اختيـار لحظـة  –بـالطبع  –قـد انكشـفت، لكـان مـن الـالزم ) المـؤامرة والسـرعة الهائلـة للعمـل(سـكري التـآمري عناصر العمـل الع
  .أخري لالنتفاضة

ونـة أيضـا إمكانيـة أن تكسـب الفـرق الفالحيـة إلـي جانبهـا، ذلـك أن هـذه األخيـرة كانـت قـد فقـدت كـل الثقـة يلقد كان لـدي الكوم
الخطــأ هنـا لـيس فــي . فهـي لـم تفعــل شـيئا مـن أجـل أن تصــل إلـي هـذه النهايـة ،وعلـي الـرغم مـن ذلــك .ةوكـل االحتـرام للسـلطة وللقيــاد

  .العالقات المتبادلة بين الفالحين والطبقة العاملة ولكن في االستراتيجية الثورية

ل الــتكهن بــأي ســيكون الموقــف  مــن هــذه الوجهــة فــي الــدول األوروبيــة فــي اللحظــة التاريخيــة الحاضــرة؟ لــيس مــن الســه كيــف
وعلي الرغم من ذلك، وبالنظر إلـي أن األحـداث تتطـور بـبطء والحكومـات البرجوازيـة تبـذل كـل مـا فـي  .شيء بشأن اإلجابة عن ذلك

 –مــن أجــل أن تجتــذب تعــاطف الضــباط  –وســعها لكــي تســتفيد مــن خبراتهــا الســابقة، فإنــه يكــون مــن الواضــح مســبقا أن البروليتاريــا 
فهجــوم بــارع فــي توقيــت محــدد جيــدا ســيكون ضــروريا  .لــب علــي مقاومــة هائلــة ومنظمــة جيــدا فــي لحظــة معينــةســيكون عليهــا أن تتغ

بالنسبة للجزء المتعلق بالثورة، ومهمة الحزب هي أن يعد نفسه لها، ولهذا فقط يجب عليه أن يصـون ويطـور كيانـه كتنظـيم متمركـز،  
  .نفس الوقت الجهاز السري لالنتفاضة المسلحة وأن يكون في. يوجه عالنية الحركة الثورية للجماهير

* * *  

لقد كانت مسألة انتخاب القيادة أحد أسباب النزاع بين الحرس الوطني وثيرز، فبـاريس قـد رفضـت قبـول القيـادات التـي عينهـا 
رجــال الحــرس  ثيــرز، ومــن ثــم صــاغ فــالرين ذلــك بطلــب أن تكــون القيــادات فــي الحــرس الــوطني، مــن القمــة إلــي القــاع، منتخبــة مــن

  .الوطني أنفسهم، وهنا وجدت اللجنة المركزية للحرس الوطني مناصريها

وهمــا مرتبطتــان ولكــن يجــب أن يكونــا  .مــن الجهــة السياســية ومــن الجهــة العســكرية: هــذه المســألة يجــب معالجتهــا مــن جهتــين
ضـادة، وقـد كانـت االنتخابيـة الكاملـة هـي السـبيل متميزتان، تكمن المهمة السياسية في تطهير الحـرس الـوطني مـن القيـادة الثوريـة الم

فـإن  ،وباإلضـافة لـذلك .الوحيد إلي ذلك، فاألغلبية العظمي من الحرس الوطني كانت تتألف من العمـال والبرجوازيـة الصـغيرة الثوريـة
المناصـــرين للثـــورة  ثيـــرز مـــن ســـالحه األساســـي، الضـــباط ممكنـــا تجريـــد ناكـــ .قـــد امتـــد إلـــي كتائـــب المشـــاة" انتخـــاب القيـــادة"شـــعار 
. ، لديـه رجـال فـي جميـع الوحـدات العسـكرية، كـان مطلوبـااحزبيـ اومن أجل تحقيق هذا المخطط فـإن تنظيمـ .بضربة واحدة ،المضادة

ولكـن  ،جيـدةبـأخرى الكتائـب  استبدال قيـاداتتكن هذه المهمة لم . باختصار فإن االنتخاب في هذه الحالة كان له بمثابة مهمة فورية
لقــد لعــب االنتخــاب دور اإلســفين الــذي قســم الجــيش إلــي قســمين، بطــول الحــدود الطبقيــة،  .ا مــن القيــادات التابعــة للبرجوازيــةتحريرهــ

  .وهكذا كان شأنه في عهد كيرينسكي، وخصوصا في عشية أكتوبر



  
 

 

كقاعـدة، . قدرة القتاليـةولكن تحرير الجيش من جهاز القيادة القديم يتضمن حتما إضعاف التنظيمات الملتصقة به، وبالتالي ال
فــإن القيــادة المنتخبــة تكــون ضــعيفة إلــي حــد مــا مــن وجهــة النظــر التكتيكيــة ـ العســكرية، وذلــك مــع األخــذ فــي االعتبــار بقــاء كــل مــن 

قيـادة هكذا، في اللحظة التي يحرر فيها الجيش نفسه من القيادة القديمة المناصرة للثورة المضادة، فإن مسألة منحه . الترتيب والنظام
هــذه المســألة ال يمكــن بــأي حــال مــن األحــوال حســمها باالنتخابــات البســيطة، فقبــل أن  .ثوريــة مؤهلــة إلتمــام مهمتهــا ســتظهر للعيــان

 والــذي هــو تكتســب الجمــاهير العريضــة مــن الجنــود الخبــرة الالزمــة الختيــار وانتقــاء قياداتهــا جيــدا، فــإن الثــورة ســوف تهــزم مــن العــدو
يجـب تعـديلها وٕالـي حـد ) االنتخـاب البسـيط(ته بخبرة قرون من الزمان، فـالطرق الديمقراطيـة عديمـة الشـكل هـذه موجه في اختيار قياد

يتــألف مــن الحــزبيين ذوي الخبــرة الموثــوق فــيهم، حيــث  ابعيــد اســتبدالها بمقــاييس االنتقــاء مــن األعلــى، الثــورة يجــب أن تخلــق جهــاز 
كانـت التجزئـة والحكـم الـذاتي  فلـو. السـلطة كاملـة الختيـار، تعيـين وتثقيـف القيـادةيضع فيـه كامـل ثقتـه، وتعطيـه  نيستطيع أي أحد أ

لقـد رأينـا ذلـك فــي . عشـر مــرات علـي الجـيشأخطـر بالـديمقراطي يمـثالن خطـرا بعيـد المـدى علـي الثــورة البروليتاريـة بوجـه عـام، فهمـا 
  .مثال الكوميونة المأساوي

وفــي اللحظـة التـي كانــت اللجنـة المركزيــة  .سـلطتها مــن االنتخابـات الديمقراطيـةلقـد اكتسـبت اللجنــة المركزيـة للحـرس الــوطني 
، فقـدت صـوابها، وهرولـت يفي حاجة إلي تطوير مبادرتها في الهجوم إلي الحد األقصى، مجردة من قيـادة نابعـة مـن حـزب بروليتـار 

لقـد كـان اللعـب باالنتخابـات فـي هـذه الفتـرة خطـأ  .ونة والتي طلبـت أسـاس ديمقراطـي أكثـر اتسـاعايلتحويل سلطاتها إلي ممثلي الكوم
ونـة فـي يونـة، لقـد كـان مـن الـالزم تركيـز كـل شـيء فـي الكوميولكـن مـرة واحـدة فإنـه قـد تـم الجمـع بـين إقامـة االنتخابـات والكوم. كبيرا

بجانــب ف .ضــية المثــارةلــم تكــن هــذه هــي الق. كتلــه واحــدة ومســاعدتها لخلــق أداة تحــوز ســلطة حقيقيــة إلعــادة تنظــيم الحــرس الــوطني
والشخصية المنتخبة لهذه األخيرة قد منحتهـا سـلطة سياسـية  أصـبحت قـادرة بفضـلها : الكوميونة المنتخبة  بقت هناك اللجنة المركزية

وقـد  لمسـائل العسـكرية المحضـه،لفـإن ذلـك قـد جردهـا مـن القـوة والعـزم الالزمـين  ،ولكن فـي نفـس الوقـت .ونةيعلي التنافس مع الكوم
الطــرق الديمقراطيــة لــم تكــن ســوي واحــدة مــن الوســائل التــي فــي أيــدي البروليتاريــا و االنتخــاب . ررت وجودهــا بعــد تنظــيم الكوميونــةبــ

فطريقـة االنتخـاب . ل الشـرورلكـالـدواء أو المعبـود األول بـأي حـال مـن األحـوال،  فلم يكن من الممكن أن يكون االنتخاب هـو. وحزبها
تكونـت،  كــان  أنونـة مـن الحــرس الـوطني المنتخـب، ولكـن مـا يف األخــرى، لقـد جـاءت السـلطة للكومكـان يجـب أن تتحـد مـع الوظـائ

ونة أن تعيد تنظيم الحرس الوطني بيد قوية، مـن القمـة إلـي القـاع، مـع منحهـا قيـادة موثـوق فيهـا وتأسـيس نظـام حكـم ذي يعلي الكوم
  . تم سحقها هكذاو . جردة من مركز توجيه ثوري فعالونة لم تفعل ذلك، لتصبح هي نفسها ميالكوم. قواعد صارمة جدا

 .قيــادة حزبيــة قويــةمطلــوب : اوحيــد اصــفحة صــفحة، وســوف نجــد فيــه درســ, ونــة كلــهيإننــا نســتطيع  أن نتصــفح تــاريخ الكوم
كثـر مـن كـل أيضـا تعرضـت لالنخـداع  أ هـاالفرنسـية تضـحيات مـن أجـل الثـورة، ولكن البروليتاريا فأكثر من أي بروليتاريا أخري بذلت

بهرتهــا البرجوازيــة بجميــع ألــوان الجمهوريــة، الراديكاليــة، االشــتراكية، بــالرغم مــن أنهــا دائمــا توثــق أغــالل  عديــدة ففــي مــرات. اآلخــرين
وبمفهوم ممثليها، محاميها، وصحافييها فإن البرجوازية قد أصـدرت كتلـة كاملـة مـن الصـيغ الديمقراطيـة، البرلمانيـة، . الرأسمالية عليها

  .الستقاللية والتي لم تكن شيئا سوي عوائق تحت أقدام البروليتاريا، إلعاقة تقدمها إلي األماما

إن نزعة التمرد لدي البروليتاريا الفرنسية هي بمثابـة حمـم ثوريـة، ولكـن هـذه الحمـم مغطـاة اآلن ببقايـا الشـك المتولـد عـن كثـرة 
كشــف أي ، و بروليتــاريين فـي فرنســا أن يكونـوا أكثــر صــرامة باتجـاه حــزبهمكــذلك، يجـب علــي ال. مـرات االنخــداع ثـم اإلفاقــة مــن الـوهم

قيـادات توجههـا  هفالعمال الفرنسيين فـي حاجـة إلـي تنظـيم، قـوي كـالفوالذ، لديـ. عدم اتفاق بين القول والفعل بطريقة ال تتخللها الرحمة
  .الجماهير في كل مرحلة جديدة للحركة الثورية



  
 

 

خمســـين عامـــا احتفظـــت البرجوازيـــة الفرنســـية علـــى مـــدى ف. خ لكـــي نعـــد أنفســـنا؟ إننـــا ال نعـــرفكـــم مـــن الوقـــت ســـيمنحنا التـــاري
نقصـهم البطولـة، ولكـن تكن تهؤالء لم  1871 وامحارب. رجال الكوميونةبالسلطة في أيديها بعد انتخاب الجمهورية الثالثة علي عظام 

قبـل أن تقـوي  وسيمضـي وقـت. السـبب فـي أنهـم ُقهـروا وهـذا هـو .زمتمركالقيادي التنظيم الالوضوح في المنهج و  ما كان ينقصهم هو
. ولكـن هـذه المـرة فـإن الفعـل سـيكون أكثـر قـوة، أكثـر تركيــزا. رجـال الكوميونــةالبروليتاريـا فـي فرنسـا علـي طـرح مسـألة االنتقـام لمـوت 

  .وسيكون علي ورثة ثيرز أن يدفعوا الدين التاريخي بالكامل

  ـــــــــــــــــــــ
 1921فرباير  4زالتوست، : نشر ألول مرة  1921فرباير  4يف  كتب   
  47ـ  43، صفحات 2رقم  2، جزء 1935األممية اجلديدة، مارس : املصدر األصلي   
  مصدر النسخة اليت مت تعريبها :Leon Trotsky internet archive  منwww.marxists.org 
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