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 ف�ي أج�واء الث�ورة الملتهب�ة, ف�ان الن�اس والش�ياء تنض�ج بس�رعة ل تص�دق. قب�ل ثلث�ة أس�ابيع قص�يرة فق�ط وحي�ن
 انتهاء اجتماع مجلس العم�ال والجن�ود, ب�دا وك�أن اي�برت وش�يدمان ف�ي ذروة س�لطتهم. وأن ممثل�ي الجم�اهير م�ن العم�ال

والجنود الثوريين في أنحاء ألمانيا قد أذعنوا بصورة عمياء لقادتهم. 

 إن انعق��اد الجمعي��ة الوطني��ة ال��ذي بم��وجبه ت��م حظ��ر " الن��اس ف��ي الش��وارع " وانحط��اط المجل��س التنفي��ذي ومعه��ا
 المج�الس الخ�رى وتحوله�ا إل�ى هيئات ش�كلية عقيم�ة. أيم�ا انتص�ار للث�ورة المض�ادة عل�ى ط�ول الخ�ط ! . يب�دو أن ثم�رة
 التاسع من نوفمبر هدرت ورميت جانبا وأن البرجوازية تنفست صعداء مرة أخرى, وتركت الجم�اهير وه�ي ف�ي حي�رة م�ن

أمرها, مخلوعة من السلح, متوترة وفي الحقيقة مشككة. إن ايبرت وشيدمان تخيل نفسيهما في قمة السلطة.

 ي��ا له��ؤلء الحمق��ى العمي��ان! فل��م يم��ض عش��رون يوم��ا بع��د ح��تى ب��دأت س��لطتهم بي��ن ليل��ة وض��حاها بالترن��ح. إن
 الجماهير هي القوة الحقيقية, هي القوة الفعلية بحكم الجبر الحديدي للتاريخ. قد يتمكن أحدهم في تقيدهم لحين ما , ق��د
 يتمكن أحدهم من حرمان منظماتهم م�ن النف�وذ. غي�ر انه�م بحاج�ة فق�ط إل�ى اس�تثارة, إل�ى م�ن يس��ند ظهره�م بع�زم وعن�اد

كي تزلزل الرض تحت أقدام أعدائهم. 

 من رأى المظ�اهرات الحاش�دة ف�ي سيكس�له أم�س وتحس�س القناع�ة الثوري�ة الص�ارمة والم�زاج ال��رائع والطاق�ة ال�تي
 تهبه���ا الجم���اهير ,لب���د وأن يس���تخلص نتيج���ة مفاده���ا أن البروليتاري��ا ق���د نم���ت سياس���يا بص���ورة هائل���ة م���ن خلل تجرب���ة
 الس��ابيع المنص��رمة ف��ي خض��م الح��داث الخي��رة. أمس��وا م��دركين لق��وتهم وج��ل م��ا يبق��ى عليه��م ه��و كيفي��ة اس��تثمار ه��ذه

القوة لصالح أنفسهم. 

 إن اي��برت وش��يدمان وم��وكليهم م��ن البرجوازي��ة ال��ذين يزعق��ون دون توق��ف " انقلب ", يجرب��ون ف��ي ه��ذه اللحظ��ة
 نفس نقض الوهام التي جربه�ا آخ�ر ح�اكم م��ن آل برب�ون عن��دما أج�اب ال�وزير زعق�ا ت��ه ح�ول "تم�رد" أه��ل ب�اريس بق�وله

هذه الكلمات " سيدي , هذا ليس بتمرد, إنها ثورة ".



 نعم إنها ثورة , بكل تطوراتها الظاهرية الفوض�وية, بم��دها وجزره�ا المتن��اوب, بلحظ�ات ان�دفاعها نح��و الس�تيلء
 عل��ى الس��لطة ال��تي ت��وازي لحظ��ات تراج��ع كس��اري الث��ورة. وتش��ق الث��ورة طريقه��ا خط��وة فخط��وة ع��بر حرك��ات انعط��اف

واضحة ولكنها سائرة إلى المام ل يمكن مقاومتها.

 ينبغي للجماهير أن تحارب, وتبادر إلى العمل في النضال نفسه. يحس المرء اليوم أن عمال برلين تعلم��وا إل��ى
 حد كبير القدام الفعلي. انهم يتعطشون إلى أفعال حازم�ة وح�الت واض�حة وت��دابير حاس�مة . ل�م يع�ودوا كم�ا ك�انوا ف�ي

التاسع من نوفمبر.انهم يدركون ما يريدونه وما ينبغي القيام به.

 مع ذلك هل إن زعماؤهم الذين يشكلون الجهة التنفيذية لرادتهم على علم بذلك بصورة جي��دة ؟ ه�ل إن الزعم�اء
 واللج�ان الثوري��ة للقض�ايا المص��يرية له�ا نف�س الرادة والطاق�ة النض�الية ال�تي نم��ت ل��دى العناص�ر الراديكالي��ة ف�ي الح�زب

الشتراكي الديمقراطي المستقل في الوقت نفسه ؟ هل إن قدرتهم على العمل تواكب النمو المطرد للجماهير؟

 إنن��ا نخش��ى أن ل نتمك��ن م��ن الجاب��ة ع�ن ه�ذه الس��ئلة مباش�رة بنع��م. نخش�ى أن الق�ادة ل يزال�ون كم�ا ك��انوا ف�ي
 التاس��ع م��ن نوفم��بر. مض��ت أربع��ة وعش��رون س��اعة عل��ى هج��وم حكوم��ة اي��برت عل��ى ايكه��ورن*. اس��تجابت الجم��اهير
 بحم��اس لن��داء قادته��ا. تمكن��ت الجم��اهير مس��تندة إل��ى ق��درتها الذاتي��ة وبص��ورة عفوي��ة م��ن إع��ادة ايكه��ورن إل��ى منص��به.
 وبمب��ادرة تلقائي��ة اس��تولوا عل��ى مق��ر جري��دة " إل��ى الم��ام " و( مكت��ب تلغ��راف فول��ف)و احتج��زوا المحرري��ن ال��برجوازيين.

سعوا إلى تسليح أنفسهم قدر المكان وهم ينتظرون ألن تعليمات وتحركات أخرى من قادتهم.

 ماذا فعل هؤلء الق�ادة ف�ي ال�وقت نفس�ه ؟ م�اذا ق�رروا؟ أي�ة ت��دابير اتخ�ذوها لض�مان انتص�ار الث�ورة ف�ي مث�ل ه��ذا
 الوقت المتوتر الذي يتم فيها تقرير مصير الثورة , على القل للمرحلة القادمة ؟ لم نر ولم نسمع أي ش�يء ! لع�ل ق�ادة

العمال يتشاورون فيما بينهم بصورة عميقة ومثمرة.مع ذلك فان الوقت حان للعمل فورا.

 إن ايبرت وشيدمان ل يضيعون بالتأكيد وقتهم بالجتماع��ات. انه��م ليس��وا ن��ائمين بالتأكي��د. فه��م منهمك��ون به��دوء
 في إعداد المكائد بحذر وحيوية معه��ودة م��ن قب��ل الث�ورة المض�ادة. انه�م يش�حذون س��يوفهم بغي��ة النقض�اض عل�ى الث�ورة

وأخذها على حين غرة ومن ثم اغتيالها.

 ثم��ة عناص��ر أخ��رى متخاذل��ة عمل��ت مس��بقا بح��ذق لتمهي��د الطري��ق أم��ام " المفاوض��ات " ولتحقي��ق التن��ازلت وم��د
 الجس���ر بي���ن اله���وة العميق���ة ال���تي فتح���ت بي���ن جم���اهير العم���ال والجن���ود وحكوم���ة اي���برت, وحم���ل " الث���ورة " عل���ى تق���ديم

التنازلت للد أعدائها.



 ل���م يع���د هن���اك وق���ت للض���ياع. ينبغ���ي اتخ���اذ ت���دابير حازم���ة ف���ورا. لب���د م���ن تق���ديم توجيه���ات واض���حة وس���ريعة
 للجماهير وكذلك للجنود الوفياء للثورة. ينبغي توجيه طاقاتهم وعدائهم نحو تحقيق أه�داف ص�ائبة. إن ج�ذب العناص�ر

المترددة إلى القضية المقدسة يتحقق بواسطة إجراءات واضحة وحازمة تتخذها الهيئات الثورية.

ص�رار. ه�ذا ه�و الل�تزام وال�واجب " اللعي�ن" لزعم�اء Uاقدموا عل�ى العم��ل ! اق��دموا عل�ى العم�ل ! بش�جاعة وح�زم وا 
 الث��ورة وق��ادة الح��زب الش��تراكي المخلص��ين. انزع��وا س��لح الث��ورة المض��ادة وقوم��وا بتس��ليح الجم��اهير. قوم��وا بالس��تيلء
 على مواقع السلطة. تصرفوا بسرعة ! هذا ما تلزمه الثورة. ساعاتها تحسب كأشهر وأيامها كأعوام في التاريخ العالمي.

ولندع هيئات الثورة تدرك التزاماتها الجسيمة.
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 *اميل ايكهورن نائب عن الزب الشتاكي الديقراطي الستقل. كان مدير شرطة برلي أثناء ثورة نوفمب. طرد من منصبه من قبل الكومة� الؤقتة

بسبب تعاطفه مع اليسار الثوري آنذاك. 


	ماذا يفعل الزعماء؟
	روزا لوكسمبورغ
	(يناير 1919)
	ترجمة فاروق حميد

