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- االنسحابیة واالنذاریة  1
 

إن شعار مقاطعة دوما بولیغین ودوما الدولة االول، الذي رفعھ الجناح الثوري لحزبنا، قد قام في وقتھ بدور 
ثوري كبیر، وقاد خلفھ كل الفئات االكثر نشاطا واالكثر ثوریة من الطبقة العاملة. وقد اعقبت النضال الثوري 

المباشر لجماھیر واسعة حقبة شاقة من الثورة المضادة، وكانت االشتراكیة الدیمقراطیة مجبرة على تطبیق 
تكتیكھا الثوري على ھذا الوضع السیاسي الجدید، وكان بالتالي احدى اعظم المھام اھمیة استعمال المنبر العمومي 

للدوما لمساعدة التحریض والتنظیم االشتراكي الدیمقراطي. 
 

لكن قسما من العمال الذین شاركوا في النضال الثوري المباشر لم یتمكن خالل ھذا االنعطاف السریع من االنتقال 
فورا الى تطبیق تكتیك اشتراكي دیمقراطي ثوري في الشروط الجدیدة المضادة للثورة، واقتصر على مجرد 

تكرار شعارات كانت ثوریة إبان الحرب االھلیة المفتوحة، لكن من شأن االكتفاء باستعادتھا كما ھي ان یكبح 
عملیة تجمیع البرولیتاریا في شروط النضال الجدیدة. 

 
ومن جھة اخرى، ظھر في قسم من الطبقة العاملة، بفعل ھذا االنعطاف الشاق، في سیاق تراجع النضال الثوري، 
والخمول و البلبلة اللذین مسا حتى بعض العمال، وتفكیك المنظمات العمالیة التي لم تملك القوة الالزمة لمواجھة 
التاثیرات المفككة، موقف المباالة بالنضال السیاسي بوجھ عام وبالعمل البرلماني لالشتراكیة الدیمقراطیة بوجھ 

خاص. 
 

یمكن في ھكذا شروط ان یلقى ما یسمى االنسحابیة واالنذاریة نجاحا مؤقتا بین شرائح البرولیتاریا تلك. 
 

" ان عمل مجلس الدوما الثالث، الذي یسخر صراحة من حاجات العمال، یعزز الحالة الذھنیة االنسحابیة بین تلك 
الفئات العمالیة، التي مازالت عاجزة، بالنظر الى نقص تربیتھا االشتراكیة الدیمقراطیة، عن ادراك أن نشاط 

الدوما الثالث ھذا ذاتھ یعطي االشتراكیین الدیمقراطیین امكانیة استعمال ثوري لمؤسسة تمثیل الطبقات المستغلة 
ھذه لیكشفوا لفئات واسعة من السكان الوجھ الحقیقي لالوتوقراطیة ولكل القوى المضادة للثورة بقصد جعلھا تشعر 

بضرورة النضال الثوري. 
 

كما أن الحالة الذھنیة االنسحابیة السائدة بین ھذا القسم من العمال لقیت حفزا من االخطاء بالغة الفداحة التي 
ارتكبتھا المجموعة البرلمانیة االشتراكیة الدیمقراطیة، ال سیما في سنة نشاطھا االولى. 

 
ان التكتل البلشفي، اذ یقر بان ھذه الحالة الذھنیة االنسحابیة تتعارض مع التربیة االشتراكیة والثوریة للطبقة 

العاملة، یرى انھ ال غنى عما یلي:  
   أ- القیام، فیما یخص فئات العمال تلك، بعمل تربیة وتنظیم اشتراكي دیمقراطي متابر، وتفسیر منھجي وملح 

للعقم السیاسي الكلي لالنسحابیة و االنذاریة، والداللة الحقیقیة للبرلمانیة االشتراكیة الدیمقراطیة ودور منبر الدوما 
بالنسبة لالشتراكیة الدیمقراطیة في حقبة الثورة المضادة ھذه.  

  ب- یجب، فیما یخص المجموعة البرلمانیة االشتراكیة الدیمقراطیة والعمل البرلماني بوجھ عام ، اقامة اوثق 
الصالت بین المجموعة البرلمانیة والعمال الطلیعیین، ومدھا بالمساعدة االكثر تنوعا واخضاعھا من جانب 

الحزب بكاملھ لضغط ورقابة منظمة، تضم، ضمن امور اخرى، تحلیل كل اخطائھا امام المأل ووضعھا عملیا 
تحت اشراف الحزب، بما ھي ھیئة تابعة لھ، باختصار تطبیق البالشفة قرارات كونفرانس الحزب االخیر بھذا 
الصدد، ألن انتباھا مستمرا من جانب االوساط العمالیة ازاء نشاط المجموعة البرلمانیة االشتراكیة الدیمقراطیة 

والمشاركة المنظمة لتلك االوساط العمالیة في النشاط البرلماني لالشتراكیة الدیمقراطیة قادران على تقویم حقیقي 
لتكتیك مجموعتنا البرلمانیة.  

  ج – یجب، فیما یخص جناح حزبنا الیمیني الذي یجر المجموعة البرلمانیة على طریق مضاد للحزب، ویعزلھا 
بذلك عن الطلیعة العمالیة، شن نضال منھجي ال یرحم وفضح الطابع المضر بحزبنا للتكتیك المطبق من الجناح 

الیمیني. 
 

 ***



 
شھد حزبنا خالل الثورة الدیمقراطیة البرجوازیة التحاق عناصر لم یجذبھا برنامجنا البرولیتاري خالص، بل 

استمالھا بوجھ الدقة نضالھ الدؤوب والحازم من اجل الدیمقراطیة، و تبنت شعارات الحزب البرولیتاري 
الدیمقراطیة الثوریة خارج أي صلة بمجموع نضال البرولیتاریا االشتراكیة. 

 
كما تجلى وجود ھكذا عناصر، المكتسبة الى منظور برولیتاري على نحو ضعیٍف، في تكتلنا البلشفي. وتبدي ھذه 
العناصر، في حقبة الركود ھذه، نقص نضجھا االشتراكي الدیمقراطي على نحو مطرد، متعارضة اكثر فاكثر مع 
قواعد التكتیك الثوري االشتراكي الدیمقراطي، و تسیر منذ مدة الى خلق اتجاه یسعى الى بلورة نظریة لالنسحابیة 

واالنذاریة، لكنھ في الواقع یكتفي برفع تصورات خاطئة عن البرلمانیة االشتراكیة الدیمقراطیة وعن عمل 
االشتراكیة الدیمقراطیة بالدوما الى مقام مبدأ ومفاقمتھا. 

 
تؤدي ھذه المحاوالت لخلق نظام سیاسي انسحابي كامل من حالة ذھنیة انسحابیة الى نظریة جوھرھا ایدیولوجیة 

المباالة سیاسیة من جھة وترددات فوضویة من جھة اخرى. ان نظریة االنسحابیة واالنذاریة، رغم جملتھا 
الثوریة، ال تمثل في الواقع وبقدر كبیر غیر الوجھ االخر لالوھام الدستوریة المتصلة بامل إمكان تلبیة دوما 

الدولة لوحدھا ھذا المطلب الشعبي الحیوي او ذاك، انھا تستبدل في الجوھر االیدیولوجیا البرولیتاریة بمیوالت 
برجوازیة صغیرة. 

 
لم یكن ما یسمى باالنذاریة اقل إضرارا بعمل االشتراكیة الدیمقراطیة. (یتعلق االمر باتجاه یرفض مبدئیا استعمال 
منبر الدوما الثالث، او یسعى باعتبارات عملیة، الى تبریر تملصھ من ھذا الواجب، ویسعى الى سحب المجموعة 
البرلمانیة االشتراكیة الدیمقراطیة، ویرید استبدال عمل ھذه المجموعة التربوي والتصحیحي المدید بانذار یتعین 

توجیھھ الیھا دون تأخیر). ال تختلف االنذاریة حالیا من الناحیة السیاسیة باي وجھ عن االنسحابیة، وال تفعل 
باخفاء طابعھا االنسحابي غیر زیادة اللبس والفوضى. ولیست محاوالت االنذاریة الظھور على انھا مرتبطة 

مباشرة بالمقاطعة، التي مارسھا تكتلنا في لحظة معینة من الثورة، غیر تشویھ المعنى والطابع الفعلي لمقاطعة 
دوما بولیغین والدوما االول التي مارسھتھا عن حق اغلبیة حزبنا. ان االنذاریة واالنسحابیة، إذ تحاوالن انطالقا 
من حاالت بعینھا من مقاطعة مؤسسات تمثیلیة في ھذه اللحظة او تلك من الثورة ان تجعال من المقاطعة الطابع 
الممیز للتكتیك البلشفي، حتى في زمن الثورة المضادة، انما تبرھنان انھما لیستا غیر الوجھ اآلخر للمنشفیة التي 

تدعو الى المشاركة باي ثمن في جمیع المؤسسات التمثیلیة دون مراعاة مرحلة تطور الثورة ودون اعتبار وجود 
اندفاع ثوري او غیابھ. 

 
ان كل ما قامت بھ االنسجابیة واالنذاریة من محاوالت لحد اآلن بقصد ارساء قاعدة لنظریتھما یقودھما حتما الى 

انكار أسس الماركسیة الثوریة. ویؤدي حتما ما یقترحان من تكتیك الى قطع تام مع تكتیك الجناح الیساري 
لالشتراكیة الدیمقراطیة العالمیة المطبق على شروط روسیا الحالیة، ویؤدي الى انحرافات فوضویة. 

 
لقد بات التحریض االنسحابي واالنذاري یسبب ضررا ال جدال فیھ للحركة العمالیة وللعمل االشتراكي 

الدیمقراطي. وسیصبح في حال تواصلھ خطرا على وحدة الحزب النھ ادى الى فظاعات من قبیل اتحاد انسحابیین 
مع اشتراكیین ثوریین (في سان بطرسبورغ) للدفاع عن رفض كل دعم للتمثیل البرلماني لحزبنا، أو تناول الكلمة 

عالنیة امام العمال الى جانب "نقابیین" مشھورین. 
 

اعتبارا لھذا كلھ تعلن ھیئة تحریر برولیتاري الموسعة أن البلشفیة، بصفتھا تیارا معینا داخل حزب العمال 
االشتراكي الدیمقراطي الروسي، ال یجمعھا شيء باالنسحابیة واالنذاریة، وانھ یجب على التكتل البلشفي شن 

نضال ال یرحم ضد ھذه االنحرافات عن الطریق الماركسي الثوري. 
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