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  رسالةرسالة
   القاهرة–إلى األصدقاء في مركز الدراسات والبحوث االشتراكية 

إصدار كتاب ليون تروتسكي، الثورة الدائمة، الصادر أصالً عن دار الطليعة فـي             لما كنتم عبرتم عن الرغبة في إعادة        
  . لدار االلتزام، الموجودة أيضا في العاصمة اللبنانية١٩٩٠بيروت، التي تخلت عن حقوق نشره عام 

فـي متنـاول القـارئ      ولما كنا نعتبر اهتمامكم هذا يتوافق كليا مع رغبتنا في رؤية الكتاب المشار إليه وقد بات مجددا                  
العربي، نظرا ألهمية ما يعبر عنه من أفكار، وما يبلوره من تصور خالق لعملية التغيير الثوري، في عصر باتـت الظـروف           
الموضوعية العالمية، والمستوى المذهل لتطور قوى اإلنتاج، ناضجة إلطالق هذا التغيير، على الرغم مـن المـزاعم الكاذبـة                   

زي حول نهاية التاريخ؛ يسرنا أن تتمكنوا في أقرب وقت من أداء مهمة يسدي تحقيقها خدمة جلي للوعي                  ألنصار الفكر البرجوا  
االشتراكي األصيل، هذا الوعي الذي ال بد من أن يحرك مرة أخرى البشرية الخاضعة لعبودية رأس المال وما يحمله معه مـن   

ة والمساواة والسعادة والحرية، بل كذلك بقاء أي من أشـكال الحيـاة     مظالم وويالت لم تعد تهدد فقط تطلعات اإلنسان إلى العدال         
  .على كوكب األرض

  مع أصدق حتياتيمع أصدق حتياتي

   دار االلتزام اللبنانية دار االلتزام اللبنانية––كميل داغر كميل داغر 

  ٢٠٠١٢٠٠١ديسمرب ديسمرب 
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  شكر وتقديرشكر وتقدير
اضل كميـل   يتقدم مركز الدراسات والبحوث االشتراكية بالقاهرة بأجمل باقات الشكر والتقدير لدار االلتزام اللبنانية وللمن             

  .داغر على رسالتهما الرقيقة والتي يعتز بها ونعتبرها بداية لتعاون جاد ومثمر بيننا

  :وبهذا التعاون المثمر نقدم للقارئ العربي كتاب الثورة الدائمة بطبعته الجديدة من خالل مقدمتان

  .مقدمة من بيروت للمناضل كميل داغر -

 .اسات االشتراكيةومقدمة من القاهرة لوحدة البحوث بمركز الدر -

  :فالجماهير العربية اليوم في أشد الحاجة

  .وكتابها... للثورة الدائمة

  الدراسات االشرتاكيةالدراسات االشرتاكيةمركز مركز 

  القاهرةالقاهرة

  ٢٠٠٢٢٠٠٢يناير يناير 
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مقدمة من بريوت
ُ

مقدمة من بريوت
ُ

  
ومن حقنا أن نستغرب ذلك، وبالتالي أن نرى في         . لقد خلت المكتبات العربية من هذا الكتاب، منذ أكثر من عشرين سنة           

مركز الدراسات واألبحاث االشتراكية على إعادة إصداره إنجازا مهما، من شأنه سد هذا النقص وتعريف القراء العـرب،                  إقدام  
وذلك على الـرغم مـن كـل        . وال سيما الشبيبة العاملة، على امتداد الوطن العربي، بالمضمون الحقيقي لنظرية الثورة الدائمة            

ن األخيرين على صعيد التوازن العالمي بين الطبقات، والوعي الطبقي، وفكرة راهنيـة             التطورات السلبية التي طرأت في العقدي     
  .الثورة، أو على األرجح، بسبب ذلك كله

على ضوء ذلك، ال بد من أن ينطرح السؤال اآلن، إزاء التشكك العميق، المـصاحب لتلـك التطـورات، بخـصوص                     
الية جدا من الناس، وال سيما من كانوا يحسبون، حتى تاريخ غيـر             موضوع التغيير الثوري، واستمرار ضرورته، لدى نسبة ع       

بعيد، ضمن طليعٍة تقول بذلك التغيير، وتناضل إلحداثه، وفي حين ال زلنا نعتقد أن الثورة ضرورة حقيقية إلرساء عالم مزدهر                    
  ما الذي تعنيه الثورة الدائمة؟ : وعادل وجميل، ينطرح السؤال مجددا

  وإنجلسعودة إلى ماركس 

 في ألمانيا، يالحظان، في عريضة المجلس المركزي إلى عـصبة           ١٨٥٠ – ١٨٤٨إذ يستخلص الرجالن دروس ثورة      
وهما يطرحـان فـي وجـه       . استسلمت أمام االستبداد وخانت النضال ألجل الديمقراطية      " الليبرالية"الشيوعيين، أن البرجوازية    

ين والبرجوازية الكبرى عمـالً مـشتركًا للبروليتاريـا والقـوى الديمقراطيـة             التحالف الرجعي بين الملكية والمالكين العقاري     
في حين يريد البرجوازيون الصغار الديمقراطيون إنهاء الثورة بأسرع ما يمكن، من مـصلحتنا              : "البرجوازية الصغيرة، قائلين  

أو ذاك من السلطة، وتستولي البروليتاريا على       وواجبنا أن نجعل الثورة دائمة، إلى حين تُطرد كل الطبقات المالكة إلى هذا الحد               
السلطة العامة، ويكون تجمع البروليتاريين في كل البلدان الرئيسية في العالم، ال في بلد واحد وحسب، قد حقق ما يكفـي مـن                       

  ".التقدم ليلغي في هذه البلدان تنافس البروليتاريين ويركز بين أيدي هؤالء قوى اإلنتاج الحاسمة

 ماركس وإنجلس يفترضان أن الموجة الثورية القادمة ستحمل إلى السلطة فـي ألمانيـا الحـزب الديمقراطيـة           وإذ كان 
إلى جانب الحكومـات الجديـدة   ) العمال(أن يرسي "، اعتبرا أنه ينبغي ضمن هذه الشروط،       )البرجوازي الصغير والبرجوازي  (

 بلديات أو مجالس بلدية، أو بشكل نواٍد أو لجان عماليـة، بحيـث ال   الرسمية حكوماتهم العمالية الثورية الخاصة بهم، إما بشكل    
تفقد الحكومات الديمقراطية البرجوازية في الحال دعم العمال وحسب، بل تشعر بنفسها تحت المراقبة، تهدد سلطات يقف خلفها                  

  ".كل جمهور العمال

وفي مـا  ( الروسية ١٩٠٥بما سوف تبدعه ثورة هذا التصور، كما لو كان يحدس سلفًا، ومنذ أواسط القرن التاسع عشر    
، وازدواجية السلطة، التي سوف تُحسم فـي ثـور          )والفالحين والجنود (، عنينا مجالس العمال     )١٩١٧فبراير  / بعد ثورة شباط    

 يصر  هذا وإن التشابه مع برنامج عمل تلك الثورة يصبح أكثر وضوحا حين           .  لصالح إرساء سلطة الطبقة العاملة     ١٩١٧أكتوبر  
: وهما يضيفان ". وتزويدها بحرس بروليتاري مسلح   "ماركس وإنجلس في العريضة نفسها على ضرورة مركزة اللجان العمالية           

  !".الثورة الدائمة): أي العمال األلمان(يجب أن تكون صيحة حربهم 
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ففي رسالة من األول    . بههذا عالوة على عدم تناسي الدور الثوري الذي رأى الرجالن أن الفالحين يمكن أن يضطلعوا                
كل األمر يتعلق في ألمانيا بإمكانية دعم الثورة البروليتارية بطبعة جديـدة مـن              : "، يقول ١٨٥٦إبريل  / إلى الثاني، في نيسان     

  ".حرب الفالحين

  تروتسكي والثورة الدائمة

 وظلوا يعتبرون منذ بداية القـرن        الديمقراطية الروسية، مشبعين بفكرة المراحل،     –كان المناشفة، كجناح في االشتراكية      
  .العشرين أن الثورة القادمة في روسيا هي ثورة برجوازية، ليس فقط من حيث مهامها، بل أيضا من حيث قيادتها الطبقية

ففي حين كان يعتبر هو اآلخر أن مهام الثورة القادمة ذات طابع برجوازي،           . بالمقابل، كان لينين يتجاوز هذا الفهم بعمق      
ستبعد بالمطلق أي دور فيها للبرجوازية الكبرى، ويرى أن قواها المحركة هي على وجه الحصر البروليتاريا والفالحون،                 كان ي 

. تنجز المهام الديمقراطية وتفتح بذلك الطريق أمام انتصار الثورة االشتراكية         " ديكتاتورية ديمقراطية ثورية  "الذين سوف يقيمون    
 يفصل بين الثورتين سور الصين، وبالتالي يترك المجال مفتوحا بالكامل أمام حدوث قفـزات،               في الوقت عينه، كان يؤكد أنه ال      

  ".نضج الثورة البرجوازية إلى ثورة اشتراكية"في عملية االنتقال من األولى إلى الثانية، أو ما كان يسميه سيرورة 

 مشوبا بنقطة ضعف مهمة تتمثل في عدم حسم         ،١٩١٧بيد أنه، على الرغم من كل ذلك، بقي التصور اللينيني، قبل عام             
وهي مسألة جوهرية كان يتوقف عليها مـستقبل الثـورة          . طبيعة العالقة بين طرفي التحالف، وبالتحديد من تعود له الهيمنة فيه          

  .االشتراكية

ـ     ١٩٠٥وهنا يكمن بالضبط تفوق الصيغة التي توصل تروتسكي إلى بلورتها منذ عام              ك الـنص   ، وإلى تضمينها في ذل
ديكتاتوريـة  "، معتبرا أن الثورة القادمـة سـوف تقـيم           "نتائج وتوقعات " بعنوان   ١٩٠٦المكثف الذي كتبه في السجن في عام        

إنه، إذ كان يؤكد بصراحة ووضوح على التحالف بين الطبقتين، كان يشدد في الوقت عينه               ". البروليتاريا المستندة إلى الفالحين   
ا التحالف، الذي سوف تضطلع به الطبقة العاملة، بحيث يصبح باإلمكان إنجاز المهام الديمقراطيـة               على الدور المهيمن، في هذ    

وهو ما كانت تختصره بصورة مدهـشة، الـصيغة   . البرجوازية، والمبادرة من دون توقف إلى إنجاز مهام ذات طابع اشتراكي        
رة القادمة، في اإلمبراطوريـة الروسـية، صـيغة         التي وجدها تروتسكي لدى ماركس وإنجلس، واعتبرها صالحة لوصف الثو         

، حين ناضل مستبسالً لكسب حزبه إلـى        ١٩١٧إبريل  / وقد اقترب لينين منها، عمليا، بشكل حاسم، في نيسان          ". الثورة الدائمة "
ـ                   ل المجتمـع   مضمون تلك الموضوعات الشهيرة، التي اعتبر فيها أنه آن األوان لكي تستلم الطبقة العاملة السلطة وتطـيح كام

  .القديم

 الروسية، لكنه سوف    ١٩٠٥، بين تروتسكي المبادئ األساسية لتلك الصيغة، انطالقًا من تجربة عام            "نتائج وتوقعات "في  
 ٢٨، حاجة قصوى لتقديمها مجددا في نص أوسع وأشـمل، صـدر عـام               ١٩٢٨ و ١٩٢٧يجد، فيما بعد، وبالتحديد في عامي       

ومن ضمنها كتابه األممية الشيوعية بعـد لينـين،   ( علما بأنه سوف يعمم في كتاباته في تلك الفترة "الثورة الدائمة"بالذات، باسم   
نظريته الدائمية، بحيث تشمل مجمل العالم المستعمر، وذلك بحفز مـن االنفجـار             ) يونيو من ذلك العام   / الصادر في حزيران    

والنتائج الكارثية التي واكبته، وأدت إلى مجـازر شـانغهاي         ،  ١٩٢٧ و ١٩٢٥المأساوي للصراع الطبقي في الصين بين عامي        
وهـي نتـائج تتحمـل      . وكانتون التي ارتكبها حزب الكيومنتانغ البرجوازي بحق الطبقة العاملة الصينية وطليعتها الـشيوعية            

لة الطبقات األربع، والنظريـة     المسؤولية األساسية عنها توجيهات األممية الثالثة بقيادة ستالين، المنطلقة من مبدأي المرحلية وكت            
  .المنشفية المعاد االعتبار لها، حول الطبيعة البرجوازية للثورة في البلدان المتخلفة
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، وارد في كتابه المذكور أعاله، األممية الشيوعية        "خالصات الثورة الصينية وآفاقها   "لقد اعتبر تروتسكي في فصل حول       
سيا األخرى، وأن أحداث الصين تؤكد االستنتاجات التي سبق أن استخلـصها مـن              بعد لينين، أن دروس الصين مفيدة لبلدان آ       

التبعيـة الحاسـمة مـن      ": الشرقية" في روسيا، وتكشف تشابهات بين روسيا والصين والبلدان األخرى           ١٩١٧ و ١٩٠٥ثورات  
؛ )الذي ال يقاس بتاتًا بقوتها العددية     (اسي  جانب البرجوازية القومية حيال اإلمبريالية والمالكين العقاريين؛ وزن البروليتاريا السي         

  ...استحالة لعب الفالحين دورا أساسيا مستقالً

بيد أن تعميم تروتسكي نظريته حول الثورة الدائمة لم يكن ينطلق حصرا من دروس التجربتين الروسية والصينية، بـل                   
وي والمركب، الذي سيحظى ببلورته الكاملة في الفصل         نظري أعم هو قانون التطور الالمتسا      –يستند أيضا إلى أساس تاريخي      

وفي أصل صياغة هذا القانون فهـم جديـد         . ١٩٣٢ و ١٩٣٠األول من كتابه، تاريخ الثورة الروسية، الذي وضعه بين عامي           
  ملموسة متناقضة تغيرت معها    TOTALITYللتاريخ البشري أصبح هذا بموجبه، ومع ظهور الرأسمالية كنظام عالمي، كلية            

إلى دمـج فريـد     "وضمن هذا التصور، يقود تطور أمة متخلفة تاريخيا         .  االقتصادي –بشكل نوعي شروط التطور االجتماعي      
إن عدم التساوي في الوتيرة، الذي يشكل القانون األعـم للـسيرورة            : "كتب تروتسكي ". للمراحل المتنوعة للسيرورة التاريخية   

فتحت سوط الضرورات الخارجيـة، تـضطر الحيـاة    . التعقيد في أقدار البلدان المتخلفةالتاريخية، يتجلى بأكبر قدر من القوة و     
 فـي غيـاب أي      –ومن هذا القانون الشامل النعدام التساوي في الوتائر، ينتج قانون آخر سوف نسميه              . المتأخرة للتقدم بقفزات  

مراحل متمايزة، مـزج أشـكال قديمـة جـدا           قانون التطور المركب، بمعنى تقريب أطوار شتى، دمج          –تسمية أكثر مالءمة    
 االقتصادية المتخلفة والمتقدمة األساس البنيـوي النـصهار         –وهكذا بات اجتماع الشروط االجتماعية      ". باألشكال األكثر حداثة  

  .المهام الديمقراطية واالشتراكية في سيرورة ثورة دائمة

جلي ذلك من الكلمة التي ألقاهـا فـي المـؤتمر األول            وهو تصور سوف يتبنى لينين مؤداه العملي، بوضوح، كما نست         
في المجتمع الرأسمالي، ما أن يتفاقم صراع الطبقات، الذي هو في أساسه، حتى ال              : "، حيث يقول  ١٩١٩لألممية الشيوعية عام    

  ".ون تشكيات رجعيةيعود هناك وسط بين ديكتاتورية البرجوازية وديكتاتورية البروليتاريا، وكل أحالم حل وسيط ال تعدو أن تك

هذا النفي لدى لينين للحل الوسط بين الديكتاتوريين الطبقتين، كان قد عبر عنه تروتسكي بنفيين آخرين، أو اسـتحالتين،                   
  :تشكالن جوهر نظريته، وهما

طيـة   استحالة الثورة البرجوازية في عصرنا، بمعنى استحالة نجاح قيادة برجوازية في إنجاز كامل المهـام الديمقرا          -١
  ...).الثورة الزراعية؛ والتحرر والتوحيد القوميان؛ وإرساء الديمقراطية السياسية(

بمعنى ثورة اشتراكية قادرة على االستمرار، بما هي كذلك، فـي مواجهـة عـالم        ( استحالة ثورة اشتراكية معزولة      -٢
 ضد النظرية الستالينية حول االشـتراكية       وهذه الفكرة سوف يوسعها تروتسكي ويطورها في مساجالته       ). رأسمالي حاقد ومعادٍ  

في بلد واحد، وفي الكتابات العديدة التي بين فيها أنه إذا كان يمكن أن تنتصر ثورة بروليتارية في واحد من البلدان التي تنضج                       
تراكية ال يمكن أن يتم     فيها التناقضات االجتماعية، وتتوفر ظروف مالئمة، بدرجة كافية لجعل ذلك ممكنًا، فإن إنجاز المهام االش              

  .إال على مستوى عالمي

وبالطبع ال تتيح هذه المقدمة، السريعة نسبيا، أن نفصل ذلك، لكننا نقول، باختصار كلي، إن تجارب الشعوب والطبقات،                  
  . على امتداد المائة سنة الماضية، كانت امتحانًا حقيقيا لمدى صحة هاتين االستحالتين
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  :دائمةالثورة العربية ثورة 

لقد حاولنا أن نقدم في الجزء األول من هذه المقدمة مختصرا عن هذه النظرية، التي ال تزال مطروحة لإلنجـاز، فـي                      
وقت نعرف فيه أن الجزء األكبر من عالمنا الراهن ال يزال ينتسب إلى ما يسمونه، حينًا، العالم الثالث، وآخـر، الجنـوب، أي                     

وهو عالم يعرف أقـصى حـاالت       .  يتحقق فيه إلى اآلن تغيير ثوري ينقله إلى التقدم والحداثة          بالضبط العالم المتخلف، الذي لم    
 مليون طفل يموتون كـل عـام بـسبب          ١٦ مليون إنسان يعيشون دون مستوى الفقر، وحيث أن          ٨٠٠البؤس، ويضم أكثر من     

  .الجوع وأمراض قابلة للشفاء

ي حين يضم عددا من السكان بات يزيد على المـائتين والخمـسين             وف. وينتمي وطننا العربي إلى هذا الجنوب، بالضبط      
مليونًا، يعوم على ثروات خرافية تمكنت الشركات اإلمبريالية من استتراف أجزاء أساسية منها، إال أنها ال تزال ثروات هائلـة                    

املة، وتأمين مستوى معيشي الئق     يمكن إذا تمت السيطرة عليها لصالح أولئك السكان، تحقيق قفزة نوعية في طريق التنمية الش              
للجميع، وإنجاز ثورة ثقافية كبرى، في حين تتيح محو األمية بشكل كامل، تسمح برفع مستوى المعرفة لدى المواطنين جميعـا                    

ل بما ينسجم مع التقدم الحاصل في هذا العصر، كما تسمح بتحرير النساء العربيات، تحريرا حقيقيا، بدالً من دفعهن، كما يحص                   
  .بالفعل، نحو مزيد من الظالمية واألشكال المعاصرة لالستعباد

وبالطبع، فإن ذلك ال يمكن أن يتم إال من ضمن ثورة اجتماعية شاملة، ال بد من أن تتصدى للمهام الديمقراطية التـي ال             
 عادالً بما يضمن حصول الـشعب  ضرب عالقات التبعية باإلمبريالية العالمية؛ حل القضية الفلسطينية حالً  : تزال تنتظر اإلنجاز  

 عـن   ١٩٤٩ الصادر عام    ١٩٤الفلسطيني على دولة كاملة السيادة، وعلى الممارسة الفعلية لحق العودة الذي نص عليه القرار               
األمم المتحدة؛ إحداث ثورة زراعية جذرية على أساس تعاوني، باالستناد إلى تعبئة الجماهير الفالحية الفقيرة بوجـه أخـص؛                   

 تصنيع متقدم للمنطقة ككل، في الوقت الذي يتم فيه تأمين أكبر قدر ممكن من حماية البيئة؛ إشاعة الديمقراطية السياسية،            مباشرة
والمشاركة الشعبية الكاملة في القرار على شتى المستويات؛ وفي القلب من هذه المهام جميعا، وبالتالزم معها، ضرب التجزئـة                   

 العربي، وتوحيده، في وقت بات فيه هذا المطلب الرد األساسي األهم لألمة العربية على العولمة                االستعمارية القائمة في الوطن   
الرأسمالية الراهنة ومسعاها الستتراف أكبر قدر من ثرواتها الطبيعية، كما البشرية، والوصول بها إلى حدود اإلفقار المطلـق،                  

  .الثانيةكما يظهر بوضوح من السيرورة التي أطلقتها حرب الخليج 

وهي مهام ال يمكن أن يتم إنجازها إال من خالل سيرورة ثورة دائمة حقيقية هي، هنا أيضا، وقبل كـل شـيء، ثـورة                        
البروليتاريا العربية، المستندة إلى الفالحين المتوسطين والفقراء، والتي من المفترض أن تنجز هذه المهام الديمقراطية في الوقت                 

وهو األمر الذي يطرح بالضرورة التضامن األوثق مـع         .  إلنجاز مهام أخرى ذات طابع اشتراكي      نفسه الذي تكون فيه جاهزة    
الحركات الثورية في كل أنحاء العالم، ومن ضمنها الحركة الراهنة لمناهضة العولمة الرأسمالية، التي ال بد من أن تتطور هنـا                 

ل الثوري إلطاحة الرأسـمالية، وبنـاء االشـتراكية، علـى           وهناك، في اتجاه المزيد من تجاوز المنحي اإلصالحي نحو النضا         
  . المستوى العالمي

  كميل داغركميل داغر

٢٠٠١٢٠٠١//١٢١٢//٢٩٢٩  
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مقدمة من القاهرة
ُ

مقدمة من القاهرة
ُ

  

  الثورة الدائمة؟الثورة الدائمة؟... ... ملاذاملاذا
الثورة الدائمة أحد أهم اإلسهامات الماركسية في نظرية الثورة، وأحد أهم المناظرات السياسية والنظريـة               شكلت نظرية   

ورغم أن هذه النظرية تنسب إلى ليون تروتسكي إال أن جذورها تعود إلى مـاركس               . ثينيات القرن الماضي  في عشرينات وثال  
وإنجلز، وطورها تروتسكي في نقل الممارسة على واقع معين، إنه واقع أول ثورة عمالية في التاريخ، الثورة الروسـية التـي                     

تحن تروتسكي نظريته على المسرح الروسـي، وتأكـدت أغلـب           افتتحت عصر الثورات التي حفل بها القرن العشرين، لقد ام         
الفروض التي تنطوي عليها تلك النظرية في مجرى صراع الطبقات في روسيا، أعطت الثورة الروسية برهانًا إيجابيا ألفكـار                   

 الفروض التي   تروتسكي، حتى أن رجل بحجم فالديمير لينين، أعظم ثوريي القرن العشرين وأهمهم بال منازع، وصل إلى ذات                
 والتي كانـت    ١٩١٧صاغها تروتسكي، وإن بطريقة لينين الخاصة، لقد تخلى لينين عن التوجهات والسياسات التي صاغها قبل                

 حول من الذي يجـب أن يحـوز         )١() موضوعات نيسان (تلهم نضاالت البالشفة ليطرح تصورا جديدا في موضوعاته الشهيرة          
علينا أن نخلـع ثيابنـا      : "ماعية العديدة المنخرطة في الصراع، قال في موضوعاته بوضوح        السلطة، والموقف من القوى االجت    

ولكن ما هي الثياب الجديدة التي يقترح لينين على الحزب البلشفي ارتـداؤها؟، والتـي جعلـت                 ". المتسخة ونرتدي ثيابا جديدة   
داية مجرد نشرها وتوزيعها على كوادر الحزب، والتي        الحرس البلشفي القديم يقف أمامها رافضا ومعارضا، بل ويرفض في الب          

في الـصراع   (أو النظرية   ) على حلبة االنتفاضة  (أدت أيضا إلى التوحد التام بين لينين وتروتسكي سواء في الممارسة السياسية             
بنى رؤية تتخطـى رؤيـة      كان لينين يت  . تلك الثياب هي إستراتيجية الثورة نفسها     ). ضد المناشفة والجناح المحافظ من البالشفة     

فبينما سعي المناشـفة إلـى حكومـة برجوازيـة          . المناشفة لكنها تظل متأثرة بظالل أفكار الماركسية التطورية لألممية الثانية         
سعي لينين إلى إقامـة حكومـة       . ديموقراطية تنشأ برلمان ديموقراطي وتوفر قاعدة نمو للطبقة العاملة كمرحلة أولى في الثورة            

المشترك بين هاتين الرؤيتين أن كليهما ينطلق من تصور للثورة االشتراكية           . تنشيء نظام ديموقراطي ثوري   ) حينعمال وفال (
في المرحلة األولى ستنجز إصالحات سياسية واجتماعيـة، كليهمـا تـصور مرحلـة برجوازيـة                ". المراحل"يقوم على فكرة    

 ولكن كالً منهمـا     –تحديد ساعات العمل وإدارة ديموقراطية لإلنتاج        ك – لينين يطرح عليها مهام أكثر راديكالية        –ديموقراطية  
  . أو من حيث المهام التي يتوجب عليها أن تحققها. أعطاها مضمون مختلف سواء من حيث تركيبها االجتماعي، وقيادتها

" ل الـسياسي  الديموقراطيـة والنـضا   "لينين في رؤيته كان يردد أهم التصورات التي احتواها كتاب كارل كاوتـسكي              
فكاوتسكي كان األب الروحي والمعلم النظري ألحزاب األممية الثانية، وصاغ أفكارا كانت جديرة بأن تكون ملهمة بحق للينـين       
أو الثوريين اآلخرين، لقد توصل إلى نقد وضع القوى البرجوازية في الثورة، وأهمية أن تتسلم الطبقة العاملة ليس فقط القيـادة                     

لطة، لكنها ستقوم في المرحلة األولى بتنفيذ مهمات برجوازية ديموقراطية فحسب، ولن تسعى لتحطيم عالقـات                ولكن أيضا الس  

                                                 
 على أثر نلمسه لتطور النضاالت العمالية وتشكيل الطبقة العاملة للسوفييتات ١٩١٧كراس كتبه لينني عقب عودته من منفاه إىل روسيا يف " موضوعات نيسان ")1(
بني السلطة الربجوازية اليت يمن على املؤسسات الرمسية وقطاع حمدود من اجلماهري، والسوفيتات " ازدواج سلطة" أصبح هلا القيادة الفعلية حلركة اجلماهري وتشكل اليت

الذي تبناه املناشفة " كل السلطة للجمعية التأسيسية"احناز لينني فورا إىل السوفييتات وتبىن شعار كل السلطة للسوفيتات يف مواجهة شعار . اليت يمن على األغلبية
لكن لينني هدد باستخدام وزنه السياسي . بدأ لينني وكأنه مشتق ومتطرف ومن مث امتنع احلرب بداية عن نشر هذا الكراس. والبالشفة والدميقراطية الربجوازية

حلرب خشية فقدان أو معاداة لينني فنشر موضوعاته ووزعت على قواعد احلزب يف السوفييتات واجلماهريي وختطى احلزب والرتول مبوضوعاته إىل اجلماهري، استجاب ا
 . وغريها
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ناهيـك عـن    . لطبقة عاجزة عن الفعل التاريخي بذاتها     " الوكيل التنفيذي "اإلنتاج البرجوازية في تلك المرحلة، أي ستقوم بدور         
  . المشكالت األخرى التي يثيرها تصور كاوتسكي

انطلقت هي التصور المعتمد لدى كل أحزاب األممية الثانية بما فيهم الحزب البلشفي،             " الثورة على مراحل  "نت نظرية   كا
تلك النظرية من تصور مفاده أن االشتراكية ال يمكن طرحها على جدول أعمال التاريخ إال بعد أن تكون الرأسمالية قد استنفذت                     

بفعل التناقضات ومن ثم تأتي الطبقة العاملـة إلـى          قمة تطورها وبدأت تشيخ وتتداعى      كل إمكانياتها، أي تكون قد وصلت إلى        
السلطة على قاعدة تطور اقتصادي واجتماعي وفرتها الرأسمالية، قبل ذلك ال يمكن سوى لعب أدوار تحريضية وطرح مطالب                  

  .ي انتظار اللحظة المناسبةإصالحية والوقوف في خندق المعارضة االجتماعية الراديكالية وتعبئة الجماهير ف

هذا السيناريو كان مالئما ألوروبا الرأسمالية التي أنجزت ثورتها الصناعية ووجدت سوقها القومي ووفرت قدرة إنتاجية                
طبقة عاملة صـناعية    حفزت لديها الميل للتوسع االستعماري بهدف توسيع سوقها وتوفير موارد أكبر لصناعتها، وحيث توجد               

لكن البلدان األقل تطورا، والتي لم تشهد ثورات برجوازية أو أسواق قومية ضخمة، وليس لديها قاعدة صناعية                 . كبيرة ومجربة 
 في منظـور    –كبيرة وطبقة عاملة موازية لصناعة ضخمة، أو تلك التي أعاق االستعمار تطورها، تلك البلدان لم تكن مرشحة                  

 كحل المسألة الزراعية، المقرطة السياسية، توفير       –ناك مهام تاريخية برجوازية      لثورة اشتراكية، إذ ال زال ه      –األممية الثانية   
  :  هكذا انقسم برنامج األممية الثانية إلى برنامجين–قاعدة إنتاجية مالئمة، وتوحيد سوقها القومي تحت سيطرة طبقة رأسمالية 

  . يكتاتورية بروليتاريةألوربا الرأسمالية المتطورة، ويستهدف ثورة اشتراكية وإقامة د: األول

ومحله البلدان المتأخرة أو المستعمرة يستهدف ثورة ديمقراطية ذات مضمون برجوازي، أو طرح مهام تحرر               : والثاني
  .  التي تضع البرجوازية الوطنية في السلطة بدالً من اإلدارة االستعمارية– ما سمي بالثورة الوطنية الديمقراطية –وطني 

الل تحليله لتطور روسيا التاريخي واالجتماعي إلى استنتاجات مختلفـة، أن روسـيا المتـأخرة          توصل تروتسكي من خ   
إن تطـور   .  إقطاعية أو شبه إقطاعية، وليست أيضا رأسمالية كالسيكية على الطراز األوروبـي            – ما قبل الرأسمالية     –ليست  

ي بعض القطاعات والمراكز المدنية، وخلق ذلـك طبقـة          الرأسمالية الروسية في شروط السوق العالمية جعلها متقدمة بالفعل ف         
هنا يتوصل تروتسكي   . عاملة صناعية شديدة المراس وثورية بالفعل، أما الريف وباقي القطاعات فقد ظلوا في حالة تأخر نسبي               

في محـيط البلـد   وخطى لالقتصاد الرأسمالي سواء عالميا أو     بسيط  فليس ثمة تطور    " التطورات المتفاوت والمركب  "إلى قانون   
إن منطق تطور الرأسمالية يفرض التفاوت في التطور سواء بين قطاعات اإلنتاج داخل البلد الواحـد أو بـين البلـدان                    . الواحد

المختلفة في الحلبة الدولية، ولكن منطق المنافسة وضرورة اللحاق بمستويات التطور التكنولوجي المتقدمة كمـا تتجـسد فـي                   
 وجها آخر لهذا التطور، وهو التطور المركب، حيث تتقدم قطاعات بمعدالت سريعة ويجاورها قطاعات           التطور المتفاوت تعطي  

 –هكذا تضارع روسيا  المتأخرة أوربا في قطاعات صناعية بينما في جزء كبير من طاقتهـا اإلنتاجيـة                   . أخرى شديدة التأخر  
  .ي وليس على قاعدة التطور القومي الخاص بكل بلد وذلك في سياق التطور العالم–خاصة في الريف ال تزال متأخرة 

ثمن تروتسكي القدرة السياسية للبروليتاريا الروسية، وأنها تحمل من الطاقات الثوريـة مـا يجـاوز                من زاوية أخرى    
نهـا مـا أن     برجوازيتها القومية، أن الطبقة العاملة هي المرشحة إذن لقيادة الجماهير حتى في المرحلة الديمقراطية الثورية، لك               

تستولى على السلطة ستبدأ في إجراءات مضادة للرأسمالية، وستبني األسس االجتماعية للتحول إلى االشتراكية منتهكة حرمـة                 
الديمقراطيـة  الملكية الخاصة واالمتيازات الطبقية ومنطق الربح الرأسمالي، ومن ثم لن يوجـد انفـصال بـين المـرحلتين،                   
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هذا التحول من الديمقراطية إلى     . لثورة نظامين، ديمقراطي أوالً، وبروليتاري اشتراكي فيما بعد       واالشتراكية، ولن يشهد تطور ا    
  . االشتراكية مشروط بدكتاتورية البروليتاريا المستندة إلى الجماهير المضطهدة، خاصة الفالحين الفقراء

عمال والفالحين التي تبناهـا لينـين كانـت         للولكن ما هو دور الفالحين في الثورة؟ إن صيغة الديكتاتورية الديمقراطية            
ملتبسة للغاية، فهي أوالً تعطي دورا للفالحين في السلطة مكافًئا لدور العمال، ووزن متساٍو، واألهم من ذلك كله أن الفالحـين                     

ثلون تأخر الريف في    كانوا يمثلون أغلبية روسيا شبه الزراعية، ومن ثم ستسقط تلك السلطة في النهاية في يد الفالحين اللذين يم                 
مقارنته بالمدن، وتأخر الوعي الفالحي في مقارنته بوعي الطبقة العاملة الصناعية الحديثة، وتقاليد الماضـي الزراعـي فـي                   

  . مواجهة تطلعات المستقبل الصناعي

هـا مـصالح    القضية الثانية بخصوص الفالحين كانت هي ما إذا كان الفالحون يمثلون طبقة مستقلة، قوى  اجتماعية ل                
  . خاصة مستقلة عن كل من البرجوازية والبروليتاريا وذلك حتى يمكن القول بالتحالف معها ومقاسمتها السلطة

من الناحية االجتماعية ليس لفقراء الريف مصالح خاصة مستقلة عن قطبي صراع الطبقات الحديثة، إنهم يتطلعون إلـى           
 والملكية الخاصة، ومن جهة أخرى يتطلعون إلى التحرر من نير الرأسمال            حيازات وملكيات صغيرة وهذا يربطهم بالرأسمالية     

ومن ثم هم مستعدون للتمرد على الرأسمالية، إن الفالح مستعد          إلى آخر القائمة،    .. الكبير وضغوط السوق والمرابين والموظفين    
ذه هي الحدود التي تقف عنـدها ذهنيـة         للهجوم على الرأسمالي ومصادرة أرضه ولكن ليأخذها لنفسه، ليتحول هو إلى مالك، ه            

وشـعار  . جذب الفالحين إلى السير وراء البرجوازية في صراعها ضد اإلقطاع         " األرض لمن يزرعها  "التمرد الفالحي، شعار    
إن توزع الفالحين على مساحات كبيـرة مـن األرض          . جذبهم وراء البروليتاريا الروسية في سنوات الثورة      " األرض والسالم "
الزراعيـة والملكيـات    يجعل الفالحين أقل تنظيما، والتقاليد      ) ركز البروليتاريا بعشرات  اآلالف في المصانع الحديثة       عكس تم (

 يجعلهم على   – البرجوازية والبروليتاريا    –الصغيرة تجعلهم أقل قابلية للتنظيم، وعدم استقالل مصالحهم عن الطبقتين الحديثتين            
لص لهم من البؤس واالضطهاد، سواء كان البروليتاريا الروسية، أو انتلجنسيا ماو المـسلحة              استعداد للسير وراء من يبدو كمخ     

 – أو حتى مشاة هذا الجيش       –الفالحين إذن هم جيش الثورات االجتماعية       . في عصابات، أو حتى قيادة وطنية تقاوم االستعمار       
  . وليس أبدا قادته أو أعضاء في تلك القيادة

ن الفالحين شكلتا مسائل خالفية بين لينين وتروتسكي في السنوات األولى، وتدريجيا تالقت وجهات              هاتان القضيتان بشأ  
نظرهما تماما حول دور الفالحين في الثورة، لقد حسمت التجربة التاريخية هذا الخالف على أرضية المجـرى الموضـوعي                    

تاريخية وزورها ستالين وخلفائه في حقبة الثورة المضادة، لقـد  ولم يعد طرحها للنقاش، بعد أن زيفوا تفاصيلها ال        . لثورة أكتوبر 
  . قبل أن يتهم بالعمالة والتخريب والعداء لالشتراكية وللسلطة السوفيتية" عدو الفالحين"اتهم تروتسكي بأنه 

موقف ، ألن موقف تروتسكي تكرارا لنفس       ١٩١٧مصدر هذا االتهام ليس هو موقف تروتسكي من الفالحين قبل أكتوبر            
ونفس الموقف  " حرب الفالحين في ألمانيا   "ماركس الذي صاغه في ثالثيته الشهيرة عن الثورة الفرنسية، ونفس موقف إنجلز في              

كلهم تبنوا نفس المنطلقات التي بني عليها تروتسكي رؤيته، المـصدر           . الذي انتهى إليه لينين في كتاباته المتأخرة عن الفالحين        
و الرد على نقد تروتسكي لسياسة التجميع القسري التي نفذها ستالين في الريف، والتي أدت إلى توسـيع                  الحقيقي لهذا االتهام ه   

وعندما هاجم تروتسكي تلك السياسة بدأ      . لقد شن ستالين حربا ضد الفالحين ليطبق سياسته       . تعميق الفجوة بين الريف والمدينة    و
ونحيـل  . ش عن أي قصاصة أو واقعة لتصوير تروتسكي كعـدو للفالحـين           الموظفون اإليديولوجيون في النظام الستاليني النب     

  . لإللمام بتفاصيل نقده لسياسة التجميع القسري" الثورة التي غدروا بها"القارئ هنا إلى كتاب تروتسكي 
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جـازه  والنظر إلى الثورة االشتراكية كسياق عالمي وليس كمشروع يمكن إن         . المصدر الثاني هو المنظور األممي للثورة     
في حدود أحد القوميات، وهو أيضا منظور أساسي من المنظورات الماركسية، بل يعد المنطلق األساسي لنظرية الثـورة فـي                    

للتحقق من أصالة هذا المنظور في الماركسية، لقد تحققت الثورة الروسـية            " البيان الشيوعي "الماركسية، يكفي إلقاء نظرة على      
زمة الرأسمالية العالمية في الحرب العالمية األولى وخلق أوضاع ثورية مالئمة في العديـد              في ظرف مد ثوري عالمي حفزته أ      

من البلدان، كان أهمها روسيا وألمانيا، روسيا حيث توجد طبقة برجوازية ضعيفة عاجزة عن اإلطاحة بأوتوقراطيـة الـسلطة                   
خاصة فقـراء الريـف     (ثورات أمام جماهير األمة     القيصرية وطبقة عاملة شديدة التسييس، شديدة الحيوية، وخاضت معارك و         

أظهرها بمظهر من يستطيع فعالً أن يخلصها من بؤسها وليس النخب البرجوازية، وأزمة سياسية خلقها ظرف الحرب                 ) والمدن
  .  أربكت السلطة القيصرية وجعلت مستقبل روسيا مطروح فورا على جدول األعمال– مترافقة مع أزمة اقتصادية –

 الطبقـة   –وكليهمـا   . يا الصناعية وطبقتها العاملة التي كانت أكثر الطبقات العمالية تقدما في أوروبا في هذا الوقت              ألمان
  .ملة األلمانية، وشقيقتها الروسيةالعا

كان لديه باإلضافة إلى الخبرات النضالية الطويلة، والوضع الثوري الذي وفرته ظروف الحرب، تنظيما ثوريا مجربصا                
  . ذرا في الحركة العمالية وقادرا على تنظيم حركتها وقيادتهاومتج

لقد نظر لينين إلى روسيا بوصفها أضعف حلقة في سلسلة النظام الرأسمالي، ومن ثم يمكن البدء في تحطيم تلك السلسلة                    
حلقة الثانية، حركـات التحـرر      من تلك الحلقة الضعيفة، ومن ثم تتوالى الثورات حتى هزيمة الرأسمالية العالمية، ألمانيا هي ال              

تلـك الرؤيـة    .. الوطني في حالة تجذرها ستضعف أيضا تلك السلسلة، روسيا وألمانيا سيمدون يد العون للبروليتاريا األوروبية              
أزمة اإلستراتيجية المنبثقة من وقائع معاشة في تلك اللحظة التاريخية، الثورة الروسية، الثورة األلمانية، نضاالت المستعمرات،                

 كـل ذلـك     – ١٩٢٦ حتـى    –الرأسمالية العالمية، كانت مترجمة إلى قرارات وتكتيكات في األممية الثالثة في حقبتها الثورية              
 وشرع في بناء دولة قومية قائمة على القسر         –الثورة المضادة   ..  في الحقيقة  –التراث األممي تخلى عنه ستالين في حقبة الردة         

  .  وسمي تلك الدولة باالشتراكية في نطاق قومي–ميات غير الروسية ضد العمال، الفالحين، القو

تمسك تروتسكي بتراث الماركسية األممي، ودافع عن الثورة العالمية كإسـتراتيجية وكمنطلـق، وأكـد اسـحالة بنـاء           
ل اإلمبريالي،  االشتراكية في بلد معين خاصة أن كان في مثل تخلف روسيا التي خرجت من الحرب وكذا عقب محاوالت التدخ                  

وإنه ما لم تـساعدها     . ، منهارة تماما اقتصاديا   ١٩١٨ دولة أوروبية بجيوشها تتجه لضرب السلطة السوفييتية المنتصرة عام           ١٨
العمالية الضعيفة المحاصرة، هذا المنظور ثورة منتصرة في ألمانيا، أو انتشار موجة ثرية جديدة يمكن أن تنهزم أو تنهار الدولة 

إلى مخرب ال يثق في البروليتاريا الروسية، معـادي للـسلطة االشـتراكية،             ) من وجهة نظر ستالين   (ول تروتسكي   األممي ح 
  ..!!عميل لإلمبريالية.. فوضوي عالمي، وأخيرا

في وقت لم تكن البروليتاريا الروسية هي الموجودة في السلطة بل النخـب البيروقراطيـة               قيلت تلك االتهامات السخيفة     
بعد أن تحطم أجزاء منها بفعل األزمة االقتصادية، انحسار الموجة الثورية وهزيمـة             (ت كلما تبقى من سلطة العمال       التي حطم 

  . ولم تكن االشتراكية هي التي تبني بل رأسمالية دولة) البروليتاريا األلمانية بسبب خيانة قادتها، طول فترة العزلة والحصار

ذ هذا الحين، لقد تحطمت ليس فقط الستالينية، ولكن أغلب البيروقراطيـات التـي              إن مياها كثيرة قد جرت في النهر من       
استندت إلى أنظمة رأسمالية الدولة، تحطمت بفعل تناقضاتها العميقة قبل أي شيء، ويمكن القول بإنها كانت قد تفككت قبـل أن                     
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هذا السقوط المأساوي أربك الستالينين في العالم       . ولذلك كان سقوطها شديد السهولة ودون ثورات أو ما شابه         . تنهار بفترة كبيرة  
كله، دفع بعضهم إلى التخلي عن الماركسية والعودة إلى أطروحات االشتراكية اإلصالحية ونبذ إستراتيجية الثـورة والـسلطة                  

 تـستعيد   العمالية، والبعض اآلخر الذي لم يتخلى عن الماركسية اضطرت أجزاء منه للجوء لبعض أفكار التروتـسكية حتـى                 
لكنهم أخذوا من التروتسكية القشور وتركوا الجوهر أخذوا تفسير         . توازنها وتفسر انهيار فارسها السوفيتي على يد رجال نظامه        

حتى في تلك القشور التي أخذوها اختاروا أضعفها، وهو اعتبار الدولـة            . سقوط األنظمة الستالينية وتركوا اإلستراتيجية الثورية     
بيروقراطيا، وهذا الوصف وإن كان تروتسكي قد دافع عنه، إال أنه ال يتفق ال مـع أسـس نقـد                    عمالية مشوهة   الستالينية دولة   

تصفية ما تبقى من الديمقراطية العمالية، تبنى موقف غير ثوري ومعادي لألممية في الحلبة العالمية، قهر واعتصار                 (تروتسكي  
وال )  الحرب ضد الفالحين، التخلي عن اإلستراتيجية الثورية وعن األمميـة          العمال وممارسة الديكتاتورية البيروقراطية ضدهم،    

هذه القشور، أو تلك الرؤية كانت تسمح لهم دون تناقض بتبني كل جوانب النمـوذج           . مع مفهومه أو مفهوم لينين للدولة العمالية      
  ).اطينحن ضد التشوه البيروقر(واإلستراتيجية التي خلفتها الستالينية مع تحفظ بسيط 

 – أو تحفـظ     –أصبحت التروتسكية إذن مالذًا، ولكن التروتسكية ليست فقط تلك الخلطة بين إستراتيجية ستالينية ونقـد                
تروتسكي فذلك التلفيق ليس سوى انتهازية سياسية صرف، وتلفيق ال يليق سوى بالمحافظين والعجزة الـذين أخلـصوا لعقـود        

  . ليني ال يستطيعون تصور خطئه أو انحرافه هكذا دفعة واحدةطويلة لمواقف وإستراتيجيات من مطلق ستا

هكذا ببساطة، إن تروتسكي ماركسي ثوري قبـل أي شـيء،           إال أنه في الواقع ال يوجد ما يمكن تسميته بالتروتسكية،           
فـات القديمـة بـين    إن النبش فـي الخال . لهذا التراث" بما هو ماركسي.. ذاتيا"وتطويرا  جزءا من التراث الماركسي اللينيني،      

تروتسكي ولينين، ولعبة حرب النصوص، والتشويه والتلفيق كل ذلك صنعته وضخمته آلة الدعاية الـستالينية وتلقفـه تالميـذ                   
إنها أيضا الوعاء الذي حافظ على هذا التراث، وصهره، وطوره، دون أدنى تخلي عـن روحـه                 . الستالينية في الدول المختلفة   

  . الجدلية والثورية

مجددا؟ هل ال زال هناك ضرورة عملية لتلك النظرية بعد مضي أكثر من             " الثورة الدائمة "لكن لماذا نقدم اآلن للقارئ      و

  تسعين عاما على وضعها؟ وهل ال زالت صحيحة في مجمل فروضها وإطروحاتها؟ 

المتفـاوت  (ة وقانون هذا التطـور      اإلجابة نعم، ال زالت نظرية الثورة الدائمة صالحة كأداة نظرية لفهم تطور الرأسمالي            
 ولفهم الشروط المرشـحة للطبقـة       – أو ضعيفة النمو     –وهي أيضا هامة في فهم أزمة برجوازيات الدول المتأخرة          ) والمركب

  . االشتراكية: العاملة كي تكون أداة التاريخ الضرورية لتحطيم النظام الرأسمالي وتقديم بديله التاريخي

جانبها السجالي، لفهم دور الفالحين في الثورة بل وأيضا القـوى االجتماعيـة المختلفـة مثـل                 أيضا هامة، خاصة في     
  . الديمقراطية البرجوازية الصغيرة أو األنتلجنسيا

  . يبقى جانب مهم من فروض تلك النظرية أثبت التاريخ صحته ليس مباشرة ولكن بطريقة جدلية

عدد من الفرضيات منها أن ضعف برجوازية البلدان المستعمرة أو المتأخرة           لقد انطلقت نظرية الثورة الدائمة من قاعدة        
سيؤدي إلى حمل الطبقة العاملة لمجمل المهام التاريخية التي كان يتوجب على البرجوازية إنجازها تاريخيا، تطوير قاعدة إنتاج                  
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األقليات وإدماجهم، التحرر الوطني وامـتالك      صناعي، المقرطة، حل المسألة الزراعية، توحيد األمة تحت قيادتها، حل قضايا            
  . سوق قومي

لقد انتهى عصر الثورات البرجوازية ودخل النظام الرأسمالي في طور االنحطاط وصارت الشروط الموضوعية لتغييره               
ا سوى  مشترك بين تروتسكي ولينين، وإن صيرورة إقصاء الرأسمالية عن مسرح التاريخ ال ينقصه            ناضجة تماما، ذلك منظور     

ويجذب خلفها جماهير المـضطهدين     ) البروليتاريا(العامل الذاتي، الحزب الثوري الذي سيعمل على توحيد وتنظيم قوى الثورة            
والثورة الروسية، فتحت عهد الثورة االشتراكية، إن الثورة إما         . الحزب البلشفي هو الدليل على صحة هذا المنظور       . والمهمشين

و ستكون مسخ من ثورة، وليست ثورة حقيقية تنقل النظام االجتماعي إلى طور أعلى وتفتح أمامـه                 ثورة اشتراكية أ  : أن تكون 
  .آفاق نمو وتطور من نوع جديد

كانت صيحة ماركس الشهيرة، ونبوءته الثاقبة، أن الصراع الطبقي أما أن يؤدي إلى االشتراكية أو يغرق العـالم فـي                    
  . البربرية

 الذي لم تستطع البروليتاريا حله   –أشار إليهما هذان الثوريان العظام، لقد أدى تطور الصراع          لقد تحققت النبوءتين اللتين     
 تحـت مظلـة     – في نهايات النصف األول من القرن العشرين، إلى والدة الفاشية والنازية، وغـرق العـالم كلـه                   –لصالحها  

القنابل الذرية على هيروشـيما ونجـازاكي بواسـطة          في حروب توسعية بربرية، هل ثمة بربرية أفظع من إلقاء            –الرأسمالية  
الرأسمالية األمريكية وقتل مئات اآلالف من البشر دفعة واحدة؟ بل ال زلنا نشهد هذا األثر البربري الناجم عن جرائم اإلمبريالية                    

. ضـد أفغانـستان   ) ييسالبربري بكل المقا  (في حرب الخليج، العدوان المستمر على العراق، توسع الترعة العسكرية، التحالف            
ناهيك عن انـدالع المجـازر      . الرعب الذي يجتاح عدد من البلدان من قيام الطائرات األمريكية بقصفها في أي يوم دون سبب               

  .العرقية والطائفية في العديد من البلدان

لى صـحة أفكـار     أما النبوءة األخرى، مسخ من ثورة، فقد تحققت أيضا بصور عديدة، بعضها أعطى برهانًا عكسيا ع               
النظم التي ظهرت في ألمانيا وأسبانيا وإيران وأغلب الدول العربية وأفريقية عقـب             . تروتسكي، وبعضها أعطى برهانًا إيجابيا    

صحة النبوءة بشكل بدا كنوع من      لكن المسخ اآلخر الذي أثبت      . ثورات التحرر الوطني كانت البرهان اإليجابي على هذا المسخ        
نظرية الثورة الدائمة، كان تعلك الثورات التي لم تقدها الطبقة العاملة، ولكن قادتها أنتلجنسيا ثورية بمعزل عن،              البرهان السلبي ل  

بل حتى ودون مشاركة إيجابية من الطبقة العاملة، والتي استطاعت كسب المعركة ضد نظم اسـتبدادية أو ضـد اإلمبرياليـة                     
ففـي الـصين وفيتنـام    . ستهل عهدها، تلك النظم مثل الصين، كوبـا، فيتنـام     وتحقيق سلسلة من اإلصالحات الراديكالية في م      

في الصين  . استطاعت األنتلجنسيا الثورية الممثلة في نخبة ثورية من الشيوعيين جذب جماهير الفالحين وراءها وتحقيق النصر              
عمال والنخب الديمقراطية واتجـه إلـى       ابتعد ماو ليس فقط عن الطبقة العاملة ولكن أيضا عن المدن حيث تتمركز الصناعة وال              

الريف بمجموعات مسلحة هربا من قمع حزب البرجوازية الكبيرة واستفاد من بدء انسحاب االستعمار الياباني حيث لم توجـد                   
، ومـن ثـم     )المناطق المحررة (مقاومة تذكر في مواجهة قواته التي شرعت في خلق كومينات فالحية في المناطق التي دخلتها                

  .  جيشًا ضخما من الفالحين واستولى على المدن الرئيسية وأعلن قيام االشتراكية في الصين بمعزل عن الطبقة العاملةكون

وفي فيتنام قاد الحزب الشيوعي المعركة باالعتماد على عصابات مسلحة دون مشاركة العمال، وفي كوبـا اسـتطاعت                  
) ماركـسية لينينيـة   (تيستا واالستيالء على السلطة وإعالن دولة اشتراكية        وجيفارا هزيمة با  العصابات الثورية بزعامة كاسترو     

  .  يوليو حتى اآلن٢٦يحكمها مجموعة 
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الجديد لم يكن تشويها بسيطًا للثورة، بل ثورة من نوع خاص، أو باألحرى نضال ثوري قادته األنتلجنـسيا،   " المسخ"هذا  
هنا يكمن البرهان السلبي، لم تكن هناك حتمية فـي أن يتحقـق   . ات الجذريةأو النخب الثورية وحققت عددا كبيرا من اإلصالح   

  .التحرر الوطني أو القضاء على نظم استبدادية فقط بقيادة الطبقة العاملة، تلك الجبرية ال تتفق مع التفكير الجدلي

في الواقع سنكون مخطئين    . بالطبعوالصيرورة الداخلية للثورة، تحولها من المهام الديمقراطية إلى االشتراكية، لم تتحقق            
فهذه الصيرورة كانت مشروطة لديه بأن تكون األحزاب الثورية منخرطة بقوة . تماما في تصورنا أن تروتسكي كان جبريا هكذا  

هذان الشرطان األساسيان في منظور تروتسكي، وفي مفهـوم الثـورة           . في الطبقة العاملة ومؤثرة في اتجاهها في نفس الوقت        
العكس هو ما حدث، أحزاب شيوعية لعبت دورا كابحا لطبقتها ودخلت           . ئمة، لم يتحققا في الثورات التي تلت الثورة الروسية        الدا

في تحالفات مع برجوازيتها القومية أدت بها إلى السير في ذيل القوى البرجوازية، والعمل على أن ال تخاف األحزاب القوميـة                     
كان من السهل علـى     .  هدف ثوري مباشر في الحركة والوقوف عند حدود إصالحية وطنية          من الشيوعيين عبر التخلي عن أي     

  . أي انقالب إصالحي أن يسمي نفسه اشتراكيا، أو حتى شيوعيا، ويجد فورا تأييدا ودعما وتحالفًا من الحزب الشيوعي القومي

الصراع، وأن تستطيع تحقيـق انتـصار       صا في   لم يتوقع تروتسكي أن تلعب نخب ثورية خارج الطبقة العاملة دورا خا           
لم يتوقع أيضا ما سيحدث في الحرب العالمية الثانية مـن           . الخاصة دون عمال  ) ها(واالستيالء على السلطة وإعالن اشتراكيت      

بها أن يكون مطلـق     ، والتي استطاع ستالين بموج    )بالطا(تقسيم للعالم بين روسيا الستالينية والدول الرأسمالية الغربية في اتفاقية           
 على رأس جبهة مع أحزاب أخـرى        –السراح في الدخول بجيوشه ألوربا الشرقية ويضع األحزاب الشيوعية على سدة الحكم             

كل تلك المفارقات التاريخية التي سـمت       .  دون ثورة أو عمال أو حتى ثورة من أي نوع          –ضعيفة سرعان ما تم التخلص منها       
ا بنت اقتصاد رأسمالية دولة وسلطات بيروقراطية ذات امتيازات ضخمة وأشد استبدادا من الرأسمالية              نفسها نظما اشتراكيا، بينم   

وفرضت " أما ثورة اشتراكية أو مسخ من ثورة      "التقليدية على قاعدة اقتصاد رأسمالية الدولة، أعطت برهانًا على صحة منظور            
العالقة بها، خاصة وأن هذا المسخ قد تفكك مفـسحا المجـال لعـودة              أهمية أن تتحرر نظرية الثورة الدائمة من شبهة الجبرية          

باألحرى تتحول من رأسمالية الدولة إلى رأسمالية الشركات الخاصة ورجال األعمال واالقتصاد الرأسمالي             الرأسمالية التقليدية،   
 أيضا تمتص فائض العمـل وثـروات        ليتحقق وذلك ألن تلك النظم كانت     " ثورة مضادة "لم يكن هذا التحول بحاجة إلى       . الفردي

المنتجين وتعاني الجماهير من استغالل متفاقم مصحوبا بنظم بوليسية عسكرية أيا كانت األسماء أو الرموز التي تضعها علـى                   
 على يد أحزاب البرجوازية الفرنـسية فـي الثـورة         " موضة"إلى  " االشتراكية"ماركس نفسه قدم نقدا الذعا لتحول       . علم دولتها 
 ويجعل إعادة النظر إلى مفهوم االشتراكية من .)٢() االشتراكية أو المسخ(برهانًا قويا لمنظور    انهيار تلك النظم يعطي     . الفرنسية

  . منطلق المفهوم اللينيني لها أمرا ضروريا

ليست .  للثورة الفرضية الثاني التي بني عليها تروتسكي نظريته هي فرضية ماركسية أرثوذكسية وهي المنظور األممي             
االشتراكية، وال يمكن أن تكون، مشروعا قوميا، إن النظام الرأسمالي نظام عالمي ولن يمكن التحرر منه إال إذا تقدمت الثورة،                    

 صـوروا تروتـسكي     هذا المنظور األممي تم تشويهه بفجاجـة إذ       . التي يمكن أن تبدأ على صعيد قومي، على الصعيد العالمي         
المنظور األممي الذي يعنيه تروتسكي هو منظور امتداد        . ورة عالمية تقع في وقت واحد في جميع البلدان        كمخبول يتحدث عن ث   

                                                 
فقد ) املناشفة والبالشفة( مل يهمل تروتسكي أمهية النظم كلية حىت يف بداية نشاطه كمناضل ثوري فمع اختالفه مع اجلناحني الرئيسيني لالشتراكية الروسية )2(

 رمبا لصغر حجم منظمته دار حول حيوية النضال اجلماهريي العفوي، ويظهر ذلك واضحا يف اجلزء –إال أن تركيزه األساسي . م منظمة املناطقأسس منظمة صغرية باس
. تصار تلك اجلماهري حيث تتصدر اجلماهري مشهد الثورة بقوة نضاهلا العفوي دون اهتمام مالئم باجلهاز التنظيمي الضروري الن– نتائج وتوقعات –األول من الكتاب 

الذي يضعه يف مصاف املدعني " دروس ثورة أكتوبر"وسرعان ما طور تروتسكي تلك الرؤية كما يظهر يف كتاباته الالحقة وخاصة الكراس الصغري احلجم، الكبري األمهية 
 ".ثورة الدائمةال"وكما يظهر أيضا يف اجلزء الثاين من الكتاب . يف فهم وتأصيل النظرية املاركسية يف التنظيم
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وتوسع السلطة العمالية، بدون تنامي وتوسع الثورة عالميا لن تستطيع السلطة العمالية أن تصمد إلى ما ال نهاية أمام الـضغوط                     
نتصرة في بلد ما أن تتحول إلى نقطة ارتكاز للبروليتاريا العالمية، أن تـساند      لذا على الثورة الم   . والحصار والمؤثرات المضادة  

وال فرض وصـاية، وال اسـتبدال       ) التدخل العسكري (هذا التصور ال يتضمن فكرة      . وتساعد وتدفع البروليتاريا لتحقيق ثورتها    
لـن  ، بإنه ما لم تنتصر الثورة في بلدان أخرى          لقد اعتقد تروتسكي، وكذلك لينين    ). الخارجي(بالتدخل  ) محلية(ثورة بروليتارية   

ومن ثم كان انتصار الثورة األلمانية له نفس األهمية         . د لوقت طويل رغم إنها في السلطة      تستطيع البروليتاريا في روسيا الصمو    
.  معادي –أسمالي   ر –ويساعد البروليتاريا الروسية على الصمود في مواجهة محيط         ) جزئيا(ويتممه  التي النتصار الروسية بل     

وعلى أسـاس   ) االشتراكية في بلد واحد   (من هذا المنظور كتب تروتسكي نقده الشهير ألطروحات الكومنترن حول إمكانية بناء             
في كل مراحل حياته، فبدون األممية لـن يمكـن خلـق            ) منظمة الثورة العالمية  (هذا المنظور تمسك تروتسكي بفكرة األممية       

ومـن هـذا المنطلـق شـرع        . ريا  البلدان المختلفة وتنظيم العون والتنسيق بين قوى الثورة العالمية          تضامن أممي بين بروليتا   
ـ          ) األممية الرابعة (تروتسكي في بناء     من ستالين أثنـاء الحـرب      " قرار"بعد أن انحطت األممية الثالثة، بل وتم حلها فيما بعد، ب

لحكومات األوربية أنه ال يسعى بأي صورة أو بأي درجة إلى مـساعدة أو              العالمية الثانية حتى يطمئن حلفاءه الرأسماليين في ا       
بل وفرض على األحزاب الشيوعية األوربية      . إشعال ثورة عالمية، وإن الثورة العالمية هي فكرة الفوضوي المتطرف تروتسكي          

  . االلتزام بإطار الجبهة الشعبية وتسليم السلطة للبرجوازية القومية

حرر الوطني في تحقيق االستقالل تحت قيادة نخب برجوازية عكس فرضية أساسـية فـي نظريـة                 إن نجاح ثورات الت   
الثورة الدائمة، ولكن انحطاط هذه الثورات إلى شكل جديد من االرتباط بمستعمريها القـدامى وخـضوعها لـضغوط الـدول                    

كبرى أعاد هذه الفرضية إلى مسرح الحيـاة مؤكـدا          بين برجوازيتها القومية والرأسماليات ال    ) الال متكافئ (اإلمبريالية والتعاون   
التي لم تكـن    . فيتنام، الصين وأوربا الشرقية    وينطبق نفس التحليل على نماذج كوبا        – ثورة اشتراكية أو مسخ      –صحة منظور   

لجماهير وكـذلك  على صلة من قريب أو بعيد باالشتراكية إال من زاوية استعارة االسم لتجميل وجه تلك النظم وستر استغاللها ل  
 ال ينفي ذلك تحقيقها لعدد من اإلصالحات والمهام الديمقراطية الخاصة بالثورة البرجوازية ولكن تلك اإلصـالحات                 –استبدالها  

  . تحطمت وتشوهت بيد تلك النخب ذاتها في لحظة انحطاطها

  : دور القيادة الثورية

يلحظ بما يكفي أهمية التنظيم الثوري، واعتقد أن قوة انـدفاع           آمن تروتسكي بقدرة الجماهير وطاقتها الثورية، ولكنه لم         
الحركة العفوية للجماهير قادرة بمفردها على كنس النظام القديم ومن ثم لم يعطي للتنظيم الثوري األهمية الالئقة به في العمليـة      

فـي الـوعي    (اقضاتها وأوجـه قـصورها      قد تستطيع العفوية أن تطيح فعالً بالنظام القديم لكنها لن تستطيع بسبب تن            . الثورية
تلك هي عبقرية لينين، تثمين العفوية دون إغفال أهمية التنظيم، إدراك أوجه قـصور              . أن تبني بديالً اجتماعيا ثوريا    ) والتنظيم

 بالنظـام   العفوية والتشديد على أهمية التنظيم لملء فجوات عفوية الجماهير وإعطاءها الوسيلة القادرة ليست فقط على اإلطاحة               
  . القديم ولكن أيضا على بناء البديل

اقترب تروتسكي تدريجيا من رؤية لينين حول أهمية الحزب الثوري وانتهى ليس فقط إلى الدفاع عنها بإصرار شـديد                   
مهما كانت الظروف الموضوعية ناضجة ومهما      . ولكن أيضا اعتبارها ركن أساسي في أي تصور ثوري أو أي ممارسة ثورية            

  .ت قوة اندفاع الحركة العفوية للبروليتاريا فال يمكن إنجاز الثورة إن لم يتوافر لها عنصر التنظيم الثوريكان

 ليست نخبة من الماركسيين الثوريين مهما كانت        – ولينين أستاذه في هذا      –إن المنظمة الثورية التي يقصدها تروتسكي       
عالً بطليعة الطبقة العاملة، المتجذرة في النقابات والمصانع واألحيـاء          بل هي المنظمة المرتبطة ف    . وتضحياتهمدرجة إخالصهم   
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إن لم تكن رأس الحزب واقفة على قاعدة الجزء الطليعـي فـي             . العمالية مثلما هي متجذرة بين الطالب والجماهير المضطهدة       
 قائدا للثورة أو معبـرا      –جة إخالصه    مهما كانت در   –الطبقة العاملة ومتصلة به اتصاالً عضويا فال يمكن اعتبار هذا الحزب            

يستمع إليها ويخضع لرقابتها، يبني نفسه فيها ومنها، يفتح لها مراكز نفـوذ وجـذب بـين    . عن توجهات الطبقة العاملة ويمثلها    
  . الجماهير الفقيرة من غير البروليتاريا، هكذا فقط يستحق الحزب الثوري اسمه وصفته

زب الثوري، يمكن أن تمر فرص تاريخية نادرة لهزيمـة البرجوازيـة وانتـصار              تلك هي جوهر رؤية تروتسكي للح     
  .البروليتاريا إن لم يتواجد مثل هذا الحزب وهذا ما حدث بالفعل في أغلب تجارب ثورات ما بعد أكتوبر

 ثوريـة ال    أحزابـا )  على أقصى تقدير   ١٩٢٧منذ  . التي ارتبطت باألممية الثالثة في حقبة انحطاطها      (لم تكن األحزاب    
مع البرجوازية األوربية ضـد الفاشـية       (لقد نكست أعالم الثورة ورفعت رايات التحالف        . بالمفهوم اللينيني وال بأي مفهوم آخر     

 خاصة في   –هكذا كان من السهل أن تهزم البروليتاريا األوربية         ) ومع البرجوازية الوطنية في الدول المستعمرة ضد االستعمار       
  .غم دورها الريادي وبطولتها في مقاومة الفاشية ورغم تهيئ الظروف المالئمة النتصارها ر–إسبانيا وفرنسا 

ونلحظ في العديد مـن كتابـات تروتـسكي         الحزب الثوري ارتباطًا عضويا،     إن نظرية الثورة الدائمة مرتبطة بمفهوم       
لثوري وأهمية بناءه، وأغلب نشاطه، بعـد        أنها تناقش قضية غياب الحزب ا      – ١٩٢٥ وتحديدا ما بعد     ١٩١٧ ما بعد    –الالحقة  

، كان يدور حول بناء منظمات ثورية بديلة لتلك التي تخلت عن المنظور الثوري ودارت فـي فلـك                   ١٩٢٧نفيه من روسيا في     
  . فبدون بناء هذا الحزب تظل النظرية حبرا على ورق وليست ممارسة حية وخالقة. السياسة الستالينية

  : لثورة الدائمةسلطة البروليتاريا وا

إن تحول الثورة من المهام الديمقراطية إلى الشروع في تحقيق المهام االشتراكية دون توقف أو فجوات مرحلية مثلمـا                   
وجـود الطبقـة    . هو مشروط بوجود حزب ثوري، مشروط أيضا بوجود العمال في السلطة وتوليهم إدارة النظام االجتمـاعي               

لحسابها وليس لحساب البرجوازية، ومن ثم تنجز تلك المهـام          ) الديمقراطية( تنجز تلك المهام     العاملة في السلطة يمكنها من أن     
على أرضية التشريك والرقابة العمالية وتضييق الفجوات االجتماعية واستغالل الملكيات الكبيـرة لـصالح التـشغيلة مباشـرة                  

لو لم تكن   . قيم االجتماعية والعالقات كما هو تراكم للموارد      ولتحقيق تراكم اشتراكي أولي، وهو هنا تراكم في أساليب إدارة وال          
الطبقة هي التي تحكم ال يمكن تصور تحقيق هذا التحول للثورة من اإلطار الديمقراطي إلى اإلطار االشتراكي، ال يعني هذا أن                     

 تختار هذا الحزب وتلتف     السلطة العمالية هي سلطة جماهير بدون أحزاب، هذا التصور فوضوي وغريب عن الماركسية، إنها             
 –السوفيتات   –المؤتمر العام   (حوله في مجرى النضال وتدفع به لتمثيلها والحكم باسمها، لكنها أيضا تراقبه وتخضعه لسلطتها               

احتفاظها بمركز لـيس     مع   )٣(" الديمقراطية العمالية "ويمكن أن تدفع من صفوفها بحزب آخر أو أكثر في إطار            ) اللجان العمالية 
  . ط المراقب ولكن السلطة األعلى في النظام االشتراكيفق

                                                 
كل السلطة للسوفيتات، مفهومه عن السلطة العمالية، باعتبارها سلطة اللجان العمالية بدًءا من املصنع : ١٩١٧ يلخص الشعار الذي رفعه لينني عشية أكتوبر )3(

باالنتخاب ويديرها الس األعلى للسوفيتات، وقد رفع لينني هذا وصوالً إىل جهاز السلطة السياسية، الدولة العمالية هي دولة تلك اللجان اليت تصعد من داخلها ممثليها 
الشعار حىت حني كان املناشفة أغلبية داخل تلك السوفيتات، وعلى التنظيم الثوري أن يعمل داخل تلك السوفيتات لكسب ثقتها ومتثيلها، وميكن ألكثر من منظمة ثورية 

إن البالشفة مل يتسلموا السلطة إال ألم كسبوا تلك . السوفيتات أن تسحب ثقتها أو تتخذ مباشرة ما تشاء من قراراتوميكن لتلك . التباري على كسب ثقة الربوليتاريا
لى  إن ع١٩٢٤ من الطبقة العاملة، وذلك قبل أن تنهار السوفيتات وتتحقق ظاهرة االستبدالية اليت جعلت لينني يعلن عام – إىل حد كبري –الثقة وكانوا جزًءا عضويا 
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إن روسيا ستالين دمرت استقالل النقابات العمالية وفككت المعارضة العمالية وصادرت حق التعبيـر داخـل وخـارج                  
وقراطيـة  الحزب الذي لم يعد يرتبط بالطبقة بل يفرض وصايته واستبداده عليها ويعتصر عائد عملها لحساب نخبة القيادة البير                 

  .ومن ثم هدم كل الميراث السياسي واالجتماعي الذي خلفته ثورة أكتوبر. دون خضوعه ألي رقابة أو سلطة جماهيرية

إن أي نخبة ثورية تحل محل السلطة العمالية وتصادرها تحت زعم أنها تمثلها تنتهي إلى االنحطاط واالستبداد ومعـاداة          
  . القديمة ثورة مضادة تدريجيا ودون حاجة النقالب مضاد تقوم به الطبقات تتحول ببساطة إلى. الجماهير واستغاللها

كل التجارب التاريخيـة المـشابهة      . هكذا تتوقف صيرورة التحول الثوري، تختنق، وتنقلب إلى صيرورة مضادة للثورة          
ولم تعطنا أبدا نظما اشـتراكية      . اكيةأعطتنا رأسمالية دولة على رأسها بيروقراطية شديدة االستبداد والقمع، للعمال باسم االشتر           

  . ثورية حقيقية

ولكنه استخالص لمجرى التطـور     " فيلسوف"أنتجها دماغ   " حكمة"ذلك المنهج الذي تقوم عليه نظرية الثورة الدائمة ليس          
إن . حوالتهـا التاريخي الرأسمالي وقوانين حركته، وتكثيف لخبرات أول ثورة عمالية في التـاريخ، وعالقاتهـا الداخليـة، وت                

 – الروسية، األلمانية، اإلسبانية، الصينية      –تروتسكي استخلص أفكاره من خبرات عصر بأكمله، ومن أهم ثورات هذا العصر             
  . ال يمكن فهم هذا العصر فهما وافيا دون قراءة تروتسكي. وانتكاساتها

ر الطابع الرأسمالي لعصرنا، ومـا دام نقيـضه         إن القضايا المطروحة في الثورة الدائمة تظل قضايا حية ما دام لم يتغي            
إن الثورة  . الثوري حيا وفاعالً في أحشائه، وما دامت تناقضات الرأسمالية تتطلب حلوالً تاريخية ناجزة وليس مجرد فهم نظري                

 اآلن قد دخلت في طـور       اهينها اإليجابية أو براهينها السلبية، وألن الرأسمالية      الدائمة هي القانون العام لحركة الثورة سواء ببر       
أكثر توحشًا وهمجية من كل ما سبق، وأن بؤس مئات الماليين في أنحاء العالم يتزايد بمعدالت فائقة ومتسارعة، وثمة مؤشرات   
على أن الجماهير الغاضبة تتحرك بمئات اآلالف احتجاجا على توحش الرأسمالية، فلنا أن نتوقع أن ثورات عديدة كامنـة فـي                     

وفي كل ما بدا أنه قد توارى وانتهـى يعـود مـرة         . أعمال التاريخ المشهد تقترب من أن تكون مدرجة على جدول         أحشاء هذا   
أخرى ليؤكد أنه حي ما دامت األسباب التي خلقته من قبل لم تختفي من مسرح التاريخ، لذلك فالثورة الدائمـة حاليـة وهامـة                        

  . الحاضر وأيضا لبناء المستقبلوضرورية سواء لفهم الماضي أو الممارسة الثورية في 

  : الثورة الدائمة والعالم العربي

مثل العالم العربي حقالً اختباريا استثنائيا تأكدت فيه كل الفروض األساسية لنظرية الثورة الدائمة سواءا فـي تأكيـدها                   
حققـت عالقـات    تأثيرا مزدوجا، فمن جهة     إن دخول الدول االستعمارية إلى البلدان العربية أحدث         . السلبي أو تأكيدها اإليجابي   

، وبدأ تـشكل    )طبعا في مركز التابع   (نقلة ملحوظة بدخولها دائرة االقتصاد العالمي       ) وليس بالضرورة القدرة اإلنتاجية   (اإلنتاج  
 األجنبية  وتشكلت طبقة عاملة في المصانع والمشاريع     . برجوازيات محلية شديدة الضعف ومربوطة مع االستعمار بروابط عديدة        

والمحلية، وفي حيوية واحتكاك بالعمالة األوربية التي وفدت إلى البالد العربية جعل تلك البروليتاريا الوليدة تميل منذ والدتهـا                   
قبل أن تظهر البرجوازية المحليـة      ) وطنية/ طبقية  (إلى النضال وإلى تنظيم صفوفها في نقابات وإلى خوض معارك مزدوجة            

ورغم استعداد الطبقة العاملـة لخـوض       . تمثل مصر مثاالً نموذجيا في هذا األمر وليس المثال الوحيد         . ومةأي قدرة على المقا   

                                                                                                                                                                  
إن انفصال احلزب الثوري عن طبقته هو أحد أهم أسباب االستبدالية، وال ميكن طبعا إغفال العوامل األخرى اليت أدت إىل . الطبقة العاملة الروسية أن تقف ضد حزا

 . وإن يكن هذا ليس مكان التعرض هلا. تدمري السلطة العمالية يف روسيا يف أواخر العشرينات
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نضاالت جذرية إال أن القيادات اليسارية التي كانت متجذرة في الحركة الجماهيرية ومؤثرة في اتجاههـا لعبـت دورا كابحـا                     
ازية المحلية في إطار سياسات الجبهة الوطنية وااللتزام بفكـرة الثـورة            لثورية تلك الجماهير وألحقتها بقطار نضاالت البرجو      

حدث ذلك في أهم البلدان وزنًا وأكثرها       . البرجوازية في التحرر من االستعمار والسيطرة على السوق القومي        الوطنية ومساعدة   
عراق، وحدث أيـضا فـي الـسودان     مع حزب الوفد في مصر، ومع حزب البعث في سوريا وفي ال           . زحما من الناحية الثورية   
  . ولبنان والمغرب وتونس

خوض (ألن البرجوازية بقواها التقليدية لم تكن مستعدة وال راغبة في           (ومع حدوث انقالبات عسكرية ذات اتجاه وطني        
لينون الذين استبعدوا   ثورات وطنية كما اعتقد الشيوعيون، وأيضا ألن الطبقات العاملة العربية كبحت بفعل قادتها الستا             ) أو قيادة 

من جدول أعمالها مساعدتها في االستيالء على السلطة وحل المسألة الوطنية في ذات الوقت الذي ستشرع فيه بحـل القـضايا                     
بهم والهتاف لهم كمخلصين بعثهم  واالرتباط )٤(سارع هؤالء الستالينون إلى تأييد قادة االنقالبات       ) االجتماعية بمنظورها الخاص  

  .وإقامة نظام اشتراكي..  من خارج الطبقات األساسية لتحرير الوطنالتاريخ

 وقبل أي – من األنتلجنسيا السياسية –في الواقع تحقق التحرر الوطني بواسطة االنقالبات العسكرية والنخب البرجوازية          
ت من تكاليف باهظة الستمرار     شيء بسبب النضاالت الهائلة للجماهير العربية ضد الوجود االستعماري وما سببته تلك النضاال            

أيضا قامت السلطات الجديدة، في مصر وسوريا والعراق وتونس، بإجراء بعض اإلصالحات والتأميمـات              . االستعمار األجنبي 
خاصة إنشاء القطاع العام    " اشتراكية"التهليل لها بوصفات إجراءات     فتم  ) أي ما يعادل الشراء بقرار إداري     .. بتعويض(الجزئية  

كل ذلك بمعـزل    . دون مزاعم اشتراكية  لوك للدولة، رغم أنه في تلك الحقبة عرفت بريطانيا وفرنسا وجود قطاع عام قوي               المم
  .عن الجماهير بل ومع تطبيق سياسة دكتاتورية قمعية ضد أي تغيير جماهيري

را حقيقيا لكل األنظمة التـي      وعلى صعيد آخر مثل وجود االستيطان اإلسرائيلي في فلسطين العربية تحديا بارزا واختبا            
ولمدى استعدادها أو قدرتها على خوض حرب تحرير حقيقيـة          . في المنطقة العربية  " إلخ.. التقدمية، االشتراكية، الثورية  "ادعت  

 استطاعت إسرائيل هزيمة النظام المصري والسوري واستعمار أجزاء من          ١٩٦٧وفي عام   . ضد الدولة الصهيونية االستعمارية   
سوريا، وتلى ذلك قبول ناصر بمبادرة روجرز وتأكد هزيمة نظامه على أرض المعركـة الوطنيـة، اسـتمر احـتالل       مصر و 

 وقف المعركة ضـد إسـرائيل       – خليفة النظام الناصري     –إسرائيل لسيناء المصرية والجوالن السورية إلى أن أعلن السادات          
 دون صوت ودون خوض أي نضال ضد االستعمار الـذي يحتـل             ومن جهته ظل األسد يزأر داخل نفسه      . مقابل أن ترد سيناء   

ثم ركب نظامه قاطرة تنكيس األسلحة والرايات والدخول في التفاوض إلى أن جاء السفاح شارون إلى سـدة                  . أجزاء من أرضه  
  .الحكم

نية اقتـصادية وقاعـدة     بإعادة االستقرار وتقييد الجماهير وتوفير مقومات ب      ) إلخ... التقدمية(تاريخيا قامت تلك األنظمة     
هكـذا  . أولية لتحقيق تراكم رأسمالي ثم أخلت مقاعدها طواعية وعلى يد رجالها لعودة السادة التقليديين، البرجوازية، للـسلطة                

وأيضا تتأكد فرضية عجز البرجوازية عن تحقيق المهام التاريخيـة  . العربيةتأكدت فرضية المسخ بما ال يقبل الجدل في البلدان     
في مصر اإلصالح الزراعـي األول  ( رغم محدودية تطبيقه وآثاره –اإلصالح الزراعي الذي نفذوه . طة بها يوما بعد يوم    المنو

وترك الملكية الخاصة لألرض تنمو بـبطء وعبـر         )  بالمئة من األراضي الصالحة للزراعة أثناءها      ١٠والثاني لم يطوال سوى     
ما وعاد الفالحون لمعاناة القسوة واالستغالل والتمايز عن المدينة فضالً عن معانـاة             إال أنه اآلن انهار تما    . ثغرات هذا اإلصالح  

                                                 
. حتفظت على قادة تلك االنقالبات ورفضت تأييدها) غالبا ماويني(ن أن هناك بعض الفرق الشيوعية الصغرية اليت مل تكن مرتبطة بالكومترن  ال مينع ذلك م)4(

 .املنشفي الستاليين يف جوهره وتوجهاته" اخلط الوطين الدميقراطي"ولكنها ظلت خملصة أيضا إلستراتيجية 
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تحرير االقتصاد والخصخصة   (وكذلك عادت ملكية المصانع تدريجيا وعبر سياسات        . قطاعات ضخمة منهم من البطالة والتشرد     
 صيرورة تحطيم ضمانات العمل وإطـالق يـد         إلى الرأسماليين، وفتحت األبواب على مصراعيها لرأس المال األجنبي وبدأت         

فإن كل األقليات الدينية    . وعلى صعيد المسألة القومية وتوحيد الجماهير في أمة       ) أصحاب األعمال منذ ما يزيد عن عشر سنوات       
عـراق  البربر في المغرب واألكـراد فـي ال       . والعرقية التي عانت التمايز منذ مطلع القرن الماضي ال زالت تعانيه حتى اآلن            

إن تلك القضايا لم تجد حال لها علـى يـد كـل الحكومـات               . والجنوب في السودان واألقليات الدينية في أغلب الدول العربية        
  ).إلخ... التقدمية، االشتراكية(

هل نحن بحاجة إلى الحديث عن الديمقراطية، أحد المهام الكالسيكية للثورة البرجوازية إن ضعف البنية اإلنتاجيـة فـي          
دان العربية ووجود حركة جماهيرية وعمالية نشطة يدفع كل األنظمة التي مرت بمنطقتنا إلى خيار االستبداد كي تحافظ على                   البل

هل يمكن تحرير فلسطين فـي ظـل تلـك          " رجعي، برجوازي، طفيلي  "أو  " ثوري، تقدمي، اشتراكي  "نظامها سواء كان النظام     
حل القضية القومية والقضاء على التمايز والصراعات العرقية والطائفيـة،  ) لعربيةأغلبية الدول ا  (األنظمة، حل قضايا الفالحين     

  !!حتى هذه.. خلق حتى اقتصاد برجوازي قوي قادر على منح بعض اإلصالحات للجماهير

فيكفـي  . ال: واالنهزامات واإلصالحات والتراجعات هي   ) الوطنية(واإلجابة التي نستخلصها من مائة عام من الثورات         
ولو على سبيل " فرصة أخيرة"هل ال زال هناك من يرغب في إعطاء البرجوازية   . لنسبة لنا قرن كامل لتأكيد تلك االستنتاجات      با

  .دون أن يرى ما هي عليه األنظمة البرجوازية اآلن فعالً. المجاملة

 للرأسمالية محليـا وعالميـا،      لن تتحقق هذه المهام إذن سوى بالسير في اتجاه معاكس، في اتجاه استيالء العدو األساسي              
. الطبقة العاملة، على السلطة، والتي يمكن فعالً أن تحل هذه المهام حالً ناجزا وحقيقيا دون تسليم المقاليد ألعدائها البرجوازيين                  

ة اإلمبريالية  قد يكون هذا الطريق هو األصعب، لكنه الطريق الوحيد فعالً لتحرير الجماهير العربية من بؤسها ولمواجهة وهزيم                
 حيث تشتعل أسيا –وبالدفع في هذا االتجاه سنحرك بال شك موجة جديدة من الموجات الثورية العالمية      . والصهيونية في منطقتنا  

وليس أمامنـا   .  يمكن أن تجعل الموازين تميل بقوة لمشروع الثورة على النطاق العالمي           –وأمريكا الالتينية وأجزاء من أفريقيا      
كان األمر مشابها لما نقولـه      . هل يبدو هذا تفاؤالً ساذجا، أو حتى جنون       . ار، هذا أو مسخ جديد حتى لم يعد متاحا        أيضا من خي  

وكذلك عندما استنتج تروتسكي إن     " أضعف الحلقات "عندما أعلن لينين أن الثورة يمكن أن تبدأ في روسيا استنادا لمجازه الشهير              
وستدفع بالعمال لالسـتيالء    ) تحقيق تراكم رأسمالي مناسب   (وط نضج العوامل الموضوعية     دينامية النضال العمالي تتخطى شر    

  .وتأكدت تلك المنظورات. على السلطة في روسيا قبل أن تستقر أي سلطة برجوازية

اليوم نحن نواجه سلسلة تهتز بشدة تحت وطأة أزمات عميقة، ومنطقتنا العربية تشكل مجموعة حلقات شديدة الـضعف                  
نظم استبدادية، طبقات حاكمة ضعيفة، مهام تاريخية تتمظهر في أزمات وتفجرات دورية تطلب حالً لهـا،                .  تلك السلسلة  داخل

 أقليات تعلن فشل – سياسيا واقتصاديا –حركة جماهيرية وعمالية على شفا االنفجار لشدة تذمرها من كل األوضاع المحيطة بها  
التي أنتجت أزمة طاحنـة مـستمرة،       ) التكيف الهيكلي ( السياسات االقتصادية الجديدة     المشروع البرجوازي القومي، ناهيك عن    

إال يدفع بنا ذلك إلـى      . وقضية وطنية تقض مضجع الجماهير واألنظمة وتؤكد يوميا عجز تلك األنظمة وخضوعها لإلمبريالية            
  .استخالص توقعات ثورية؟ نعم يفعل

ا الكتاب الهام للقراء العرب وللشبيبة المتطلعة لخلق عالم أفضل إنمـا يقـوم              إن مركز الدراسات االشتراكية إذ يقدم هذ      
بدوره في تقديم الماركسية الصحيحة والثورية للقراء، إن تقديم تراث الماركسية الثورية والتعرف عليه بعد أن عانى من المنـع                  
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وجهها الجدلي والمبدئي، إبداعها أمام القضايا الحية       والحظر والتشويه إنما يتيح لقرائنا التعرف على الوجه اآلخر للماركسية، و          
  . ومشكالت المجتمعات غير األوربية، خبرته المنهجية والتاريخية

لذلك يأخذ المركز على عاتقه إعادة نشر أعمال الثوريين الكبار الذين عرفهم التاريخ الحديث ووضعوا بصماتهم علـى                  
، ولينين، روزا لوكسمبرج، وكارل ليبكينخت، وتعريف القراء بهم وبتراثهم وانجلز، وتروتسكيصفحاته بقوة ووضوح ماركس، 

هذا الجهد الـذي يقـوم بـه        . بعد تخليصه من التشوهات التي لحقت به عمدا كي يناسب السياسة الستالينية وماركسيتها الزائفة             
ج ما تكون إليه في نضاالتها ضـد برجوازيتهـا          المركز يهديه أوالً وفي المقام األول إلى الطبقات العاملة العربية التي هي أحو            

وإيمانًا من المركز بالدور التاريخي والثوري لتلك الطبقات وأهمية تسليحها بإستراتيجية ثوريـة             . وضد الصهيونية واإلمبريالية  
ية جذرية وراغبة في    بل ويمكن أيضا، لو بدأنا في اإلعداد ببناء قيادة ثور         . صحيحة تمكنها من طرق أبواب المستقبل بقوة وبثقة       

  .إحداث هذا التغيير

  وحدة البحوثوحدة البحوث

  مبركز الدراسات االشرتاكيةمبركز الدراسات االشرتاكية

  ٢٠٠٢٢٠٠٢ يناير  يناير ––القاهرة القاهرة 
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   حول الثورة الدائمة حول الثورة الدائمة::كارل ماركسكارل ماركس
لقد رأينا كيف سيصل الديمقراطيون إلى الحكم في الحركة القادمة، وكيف سيجبرون على اقتراح إجراءات ذات طـابع                  "

ما هي اإلجراءات التي يجب أن يقترحها العمال في المقابل؟ ال يستطيع العمـال طبعـا أن                 :  يسأل سائل  وقد. اشتراكي نوعا ما  
  :ولكن بإمكانهم أن يقوموا بما يلي. يقترحوا إجراءات ذات طابع شيوعي مباشر منذ بداية الحركة

 القديم بأن يفتحوا فيه أكبر عـدد        ياالجتماععلى اإلجهاز على النظام     ) البرجوازيين(عليهم أن يجبروا الديمقراطيين     .١
ممكن من الثغرات، وعلى عرقلة خط سيره المنتظم وعلى توريط أنفسهم، باإلضافة إلى وضع أكبر عدد ممكـن مـن وسـائل     

  .اإلنتاج بين أيدي الدولة كوسائل النقل، والمصانع وسكك الحديد، إلى آخره

ي لن تكون ثورية مطلقا بل إصالحية ليس إالّ، إلى أقصى األبعاد            على العمال أن يدفعوا باقتراحات الديمقراطيين، الت      .٢
ممثال عندما تقترح البرجوازية الصغيرة شراء سكك الحديد والمصانع،         . محولين إياها إلى هجمات مباشرة على الملكية الفردية       

وإذا اقتـرح   . ن رأسا وبدون تعويض   على العمال أن يطالبوا بأن تصادر الدولة سكك الحديد والمصانع هذه لكونها ملكا للرجعيي             
الديموقراطيون ضريبة نسبية، على العمال أن يطالبوا بضريبة تصاعدية؛ وإذا اقترح الديموقراطيون أنفسهم ضريبة تـصاعدية                
معتدلة، على العمال أن يصروا على ضريبة تكون نسبيا مرتفعة بحيث تؤدي إلى تحطـيم رأس المـال الكبيـر؛ وإذا طالـب                       

وهكذا تسير مطالب العمال دائما وأبدا على هـدى         . يون بتسوية ديون الدولة، على العمال أن يطالبوا بإعالن إفالسها         الديموقراط
  .تنازالت الديمقراطيين وإجراءاتهم

وفي حال عدم تمكن العمال األلمان من استالم الحكم وتحقيق مصالحهم الطبقية دون المرور بمرحلة كاملة من التطـور                   
المؤكد هذه المرة أن أول فصل من هذه المأساة الثورية المداهمة سوف يصادف انتصار طبقتهم في فرنسا فيسرع                  الثوري، فمن   

  .بالتالي من تحقيق ثورتهم

ولكن عليهم أن يبذلوا أقصى جهدهم إلحراز النصر األكيد بواسطة توعية أنفسهم على مصالحهم الطبقية، وتبنيهم بأسرع             
، وبرفضهم أن تحرفهم العبارات الخبيثة التي يرددها ديموقراطيو البرجوازية الصغيرة، ولـو             وقت ممكن لموقف حزبي مستقل    

  ".الثورة الدائمة: يجب أن يكون شعار نضالهم. لحظة واحدة، عن تنظيم حزب البروليتاريا بشكل مستقل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .) يف أملانيا١٨٤٩- ١٨٤٨ول ثورة  ح١٨٥٠العصبة الشيوعية أبريل "من خطاب إىل ( 
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  ؟؟""ليون تروتسكيليون تروتسكي""من هو من هو 
في أوكرانيا يوم الـسابع مـن       " خريسون"في مقاطعة   ) ليف دافيدوفيتش برونشتاين  : االسم الحقيقي (ولد ليون تروتسكي    

 ثـم التحـق     وأمضى السنوات التسع األولى من حياته في مزرعة العائلة        .  في عائلة من المزارعين اليهود     ١٨٧٩أكتوبر عام   
كـان  " نيكوالييـف "وقبل أن يتخرج من مدرسـة       . ١٨٩٧ و ١٨٨٨بين األعوام   " نيكوالييف"و" أوديسا"بالمدارس الثانوية في    

، ثم ما لبث أن اعتنق الماركسية بعد عام من ذلك فانضم            )الشعبيين(تروتسكي قد انظم إلى حلقة ثورية سرية تابعة للنارودنيين          
 ١٨٩٨اعتقل في أوائل عـام      ". األتحاد العمالي لجنوب روسيا   "ديموقراطية وكان أحد مؤسسي وقادة      ال-إلى الحركة االشتراكية  

مع أعضاء آخرين في االتحاد بتهمة االشتراك في قيادة عدد من التظاهرات واإلضرابات العمالية وطبع الكتابات الممنوعة في                  
تزوج في المنفى من ألكـسندرا   . لمدة أربع سنوات بدون محاكمة    احتجز في السجن مدة سنتين ثم نفي إلى سيبريا          ". نيكوالييف"

-وفي المنفى أيضا انـضم تروتـسكي إلـى االتحـاد االشـتراكي            . سوكولوفسكايا وولد لهما طفلتان، نينا وزينا، في سيبريا       
 هرب من المنفـى     .كمعلق سياسي ومحلل اجتماعي وناقد أدبي     " أوتو-آنتيد"واشتهر باسمه المستعار    " الديموقراطي في سيبريا  

 ولبى دعوة لينين في الذهاب إلى لندن حيث التحق بالمجموعة من الدعاويين الماركسيين التي كانت تصدر صحيفة                  ١٩٠٢عام  
إشترك فـي المـؤتمر الثـاني       . إلى جانب لينين وبليخانوف وأكسلرود وزاسوليتش ومارتوف وبتروزوف       ) الشرارة" (ايسكرا"
 والـذي حـدث فيـه االنـشقاق         ١٩٠٣الذي عقد في بروكسيل ولندن عام       " موقراطي الروسي الدي-لحزب العمال االشتراكي  "

. انظم تروتسكي إلى المنشفيك لفترة ثم انفصل عنهم واتخذ موقفا مستقال عن كال الجنـاحين              . التاريخي بين البالشفة والمنشفيك   
 ١٩٠٥عاد إلى روسيا في فبراير عام . ته الثانيةالتي أصبحت فيما بعد زوج   " ناتاليا سيدوفا " على   ١٩٠٤تعرف في باريس عام     

في بطرسـبرغ، أول    " مجلس مندوبي العمال  "بعد اندالع الثورة الروسية األولى فكان قائد الحركة االشتراكية وخطيبها ورئيس            
  .سوفييت في التاريخ

بريا وبتجريده من جميع     بعد فشل الثورة وأصدرت المحكمة حكمها بنفيه إلى سي         ١٩٠٧ألقي القبض على تروتسكي عام      
الثورة "وخالل وجوده في السجن، انتهى من صياغة نظريته عن          . حقوقه المدنية، غير أنه ما لبث أن هرب إلى اوروبا الغربية          

 مع ناتاليا سيدوفا وولديهما ليون وسيرجي       ١٩١٤ و ١٩٠٧أمضى الفترة ما بين عام      ". نتائج وتوقعات "في مقالة بعنوان    " الدائمة
نزح تروتسكي إلى سويسرا بعد انـدالع       . مكرسا وقته للنشاط الصحفي والسياسي    ) الحقيقة" (برافدا"ا حيث أصدر مجلة     في فيين 

كما أصـدر   . الحرب العالمية األولى ومنها إلى فرنسا حيث عمل مراسال لصحيفة يومية كبيرة يصدرها الليبراليون في روسيا               
عـام  " مؤتمر زيمروالـد  "ضة االشتراكية الثورية للحرب وأحد الداعين إلى        وكان أحد موجهي المعار   ". ناشيه سلوفو "صحيفة  
  . وهو كاتب البيان الشهير الذي صدر عن المؤتمر١٩١٥

إلى تقارب في وجهات النظر بينه وبين لينـين بعـد سـنوات       " األممية الثالثة "فأدت دعوته لمعارضة الحرب ولتأسيس      
  . ثم عاد إلى روسيا عند اندالع ثورة فبراير١٩١٧التجأ إلى الواليات المتحدة عام طرد من فرنسا، ف  . طويلة من الخالف بينهما   

.  وعرف إلى جانب لينين، بهجومه الصاعق البارع على نظام حكـم فبرايـر             ١٩١٧انظم تروتسكي إلى الحزب البلشفي عام       
وخالل وجوده في هـذا  . مدينتهمانتخبه عمال بتروغراد رئيسا لسوفييت    . ١٩١٧ أغسطس عام    ٥فسجنته حكومة كرنسكي في     

بريـست  " وقاد وفد بالده إلـى مفاوضـات         )٥(عين أول مفوض للشعب للشؤون الخارجية     . المنصب نظم ثورة أكتوبر وقادها    
عين . واستقال من مفوضية الشؤون الخارجية    " ال حرب وال سلم   "غير أنه رفض شروط ألمانيا وطالب بانتهاج سياسة         " ليتوفسك

                                                 
 بناء على اقتراح ١٩١٧عوضا عن وزير يف أول اجتماع له بعد استالم البالشفة احلكم يف أكتوبر " مفوض"بلشفي لقب تبىن املكتب السياسي للحزب ال )5(

 .١٩٤٥أعاد ستالني لقب وزير عام . تروتسكي
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وكان عضوا  . وقاده بنجاح خالل أعوام الحرب األهلية     " الجيش األحمر " فأسس   ١٩٢٣ و ١٩١٧حرب بين عام    مفوضا لشؤون ال  
من ثورة فبراير إلى مفاوضـات بريـست   : "خالل هذه الفترة كتب   . في المكتب السياسي وفي اللجنة المركزية طوال هذه المدة        

بيانات المؤتمرات الخمسة األولى لألمميـة الـشيوعية وأهـم          وكتبا أخرى، كما حرر جميع      " الشيوعية واإلرهاب "،  "ليتوفسك
  .بالغاتها ومقرراتها السياسية

، قاد تروتسكي أول حركة معارضة لستالين مستنكرا تهشيم الديمقراطية السوفييتية وتفاقم البيروقراطية             ١٩٢٣وفي عام   
أن تحالف عليه ستالين وزينوفييف وكامنييف وبوخارين       وبعد  . في الحزب والدولة مطالبا بالتصنيع الثقيل في اإلتحاد السوفييتي        

إلـى أيـن تـسير      "،  "العهد الجديد "،  "األدب والثورة : "خالل هذه الفترة كتب   . ١٩٢٥وغيرهم استقال من مفوضية الحرب عام       
وكامنييف ضد   مع زنوفييف    ١٩٢٦تحالف تروتسكي عام    . ، ومؤلفات أخرى  "مشاكل الحياة اليومية  "،"أوربا وامريكا " "بريطانيا؟

؛ وبعد صراع عنيف حول جميع القضايا األساسية المتعلقة بالـسياسة الـشيوعية، طـرد               "المعارضة الموحدة "ستالين فأسسوا   
الصينية حيث اسـتنر فـي      -على الحدود الروسية  " آتا-ألما" ونفي من موسكو إلى      ١٩٢٧تروتسكي من الحزب في أواخر عام       
والطريق التي يعالج بها الشؤون الـشيوعية وخاصـة         " االشتراكية في بلد واحد   "لين عن   توجيه المعارضة وفي نقده نظرية ستا     

الثـورة  "،  "نقد مشروع برنـامج الكـومنترن     : "كتب تروتسكي " آتا-الما" وفي   ١٩٢٧-١٩٢٥سياسته تجاه الثورة الصينية عام      
  .، ومؤلفات أخرى"الدائمة

 فشرع في تنظيم مؤيديه في بلدان عديدة وأصدر         ١٩٣٣ صيف   حتى" برينبيكو"أبعد تروتسكي إلى تركيا فسكن جزيرة       
 شن حملة خاصـة لتعبئـة       ١٩٢٩ابتداء من عام    . ومؤلفات أخرى " حياتي"،  "تاريخ الثورة الروسية  : "وكتب" نشرة المعارضة "

، ١٩٣٢ة عـام    سحبت منه الجنـسية الـسوفييتي     . الحركة الشيوعية ضد خطر نشوء النازية، فلم تلق تحذيراته االهتمام الكافي          
-، وانتحرت األخـرى     ١٩٢٨ عام   -نينا-توفيت إحدى بناته    . وذهب أتباعه وأقاربه ضحية حملة إرهاب عنيفة بقيادة ستالين        

.  في برلين بعد مرض مزمن وبعد أن سحبت منها الجنسية السوفييتية ومنعت من رؤية عائلتها في روسـيا                  ١٩٣٣ عام   -زينا
األمميـة  "أن رفضت جميع دول أوروبا تقريبا منحه اللجوء إليها، فدعا هناك إلى تأسـيس        سمح لتروتسكي بدخول فرنسا، بعد      

وبعد محاكمـة   ". الثورة المعذورة " فالتجأ لفترة قصيرة إلى النرويج حيث كتب         ١٩٣٥طرد تروتسكي من فرنسا عام      ". الرابعة
، رضخت الحكومة النروجية لـضغط سـتالين        )١٩٣٦في أغسطس   (زينوفييف وكامنييف والقيادات البلشفية القديمة وإعدامها       

في ذلك الحين كانت حملة ستالين الشعواء على التروتسكية قد          ". التصفيات الكبرى "فاحتجزت تروتسكي لمنعه من فضح مهزلة       
بتحضير مؤامرات عديدة الغتيال ستالين وفوروشيلوف وكاغـانوفيتش        " محاكمات موسكو "فاتهم تروتسكي في    . بلغت ذروتها 

فـي عـام    . رهم، وبالتحالف السري مع هتلر وإمبراطور اليابان بغية تقويض النظام السوفييتي وتجزئة االتحاد السوفييتي             وغي
فـدحض  . ترأسها الفيلسوف األمريكي جون ديووي    " محاكمة مضادة "، سمح لتروتسكي بدخول المكسيك حيث مثل أمام         ١٩٣٧

 جميع االتهامات الموجهة إليه، وأصـدرت المحكمـة حكمهـا ببـراءة             تروتسكي، بوصفه الشاهد األساسي في هذه المحاكمة،      
البرنـامج االنتقـالي لألمميـة      "وكتـب   " األممية الرابعة "تروتسكي من التهم الموجهة إليه، وفي السنة التي تلت أعلن تأسيس            

ذهـب ابنـه    . لدراسات والمقـاالت  وقد تنبأ بوقوع الحرب العالمية الثانية وحلّل نتائجها المتوقعة في عدد ضخم من ا             ". الرابعة
 ضحية حملة اإلرهاب الواسعة في االتحاد السوفييتي التي تم تقتيل عـدد كبيـر مـن أتبـاع تروتـسكي                     -سيرجي-األصغر  
منظمة الـشرطة   " في باريس، وتشير ظروف موته إلى أن رجال          ١٩٣٨ في فبراير عام     -ليون-ومات ابنه األكبر    . وعوائلهم
وباإلضافة إلى ذلك، قضى العديد من أتباع تروتسكي نحبهم على يد عمالء هذه المنظمـة فـي                 . د اغتالوه السوفييتية ق " السرية

وبعد ذلك بمدة قصيرة،    . ، هاجمت عصابة ستالينية مسلحة تروتسكي نفسه      ١٩٤٠وفي أيار من عام     . إسبانيا وفرنسا وسويسرا  
بينما كان علـى وشـك      . روتسكي في منزله في المكسيك     على اغتيال ت   ١٩٤٠ غشت   ٢٠في  " جاكسون"أقدم رامون ميركادار    

  . االنتهاء من كتابة سيرة حياة ستالين
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  نتائج وتوقعاتنتائج وتوقعات

))١٩٠٦١٩٠٦((  
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  مقدمةمقدمة
لقد تكونت مختلف االتجاهات اإليديولوجية والتنظيمات السياسية داخل الحركة الثورية الروسية بناء على مواقفهـا مـن                

وقد أثارت هذه القضية خالفات حادة في الحركة االشتراكية الديمقراطية منذ أن            . ةقضية أساسية هي قضية طابع الثورة الروسي      
المنـشفية  :  إلى يومنا هذا، اتخذت هذه الخالفات شكل اتجاهين أساسيين         ١٩٠٤فمنذ عام   . فرضت عليها األحداث طابعا سياسيا    

ية، أي أن نتيجتها الطبيعية ستكون انتقـال الحكـم   فكانت وجهة النظر المنشفية تقول أن ثورتنا ستكون ثورة برجواز  . والبلشفية
وكانت وجهة النظر البلشفية، بالرغم من إقرارها بحتميـة         . إلى البرجوازية وخلق الظروف المالئمة لقيام البرلمانية البرجوازية       

  .تورية العمال والفالحينالطابع البرجوازي للثورة القادمة، تعتبر أن مهمة الثورة هي إنشاء جمهورية ديمقراطية بواسطة ديكتا

كان تحليل المنشفيك في غاية السطحية، يقتصر في جوهره على مقارنات تاريخية باهتة، ذلك األسلوب التقليدي الـذي                  
فال تطور الرأسمالية الروسية الذي خلق تناقضات حادة عند قطبيه والذي حـال دون              . المتحذلقون المحدودون " المثقفون"يعتمده  

راطية البرجوازية دورها، وال تجربة األحداث الالحقة أوقـف سـعي المنـشفيك الـدؤوب وراء الديمقراطيـة                  أن تلعب الديمق  
. وتبني البرلمانية وتوفر، قدر المستطاع، الظروف الديمقراطية للتطور الرأسمالي        " األمة"التي سوف تقود    " الحقيقة"و" الصحيحة"

. ثار لتطور الديمقراطية البرجوازية؛ وحيث لم يجدوا هذه اآلثار اخترعوها         وفي كل مكان وكل زمان، جنّدوا أنفسهم الكتشاف آ        
بينما عملوا في الوقت نفسه على التقليل من أهمية قـوى البروليتاريـا       " ديمقراطية"فأخذوا يضخمون أهمية أية بادرة أو ظاهرة        

للثورة الروسية الذي زعموا أن     " الشرعي"ازي  وألجل تأمين الطابع البرجو   . ومن اإلحتماالت المطروحة أمام مسيرتها النضالية     
قوانين التاريخ تتطلبه أن يكون كذلك، إلى درجة أنهم خالل الثورة ذاتها عندما لم تتوفر ديمقراطية برجوازية لقيادتها، تعهـدوا                    

  .بأن يقوموا هم بواجباتها ببعض النجاح

وجي اشتراكي، والمجردة من أي تحضير ماركـسي        إن ديمقراطية البرجوازية الصغيرة الخاوية من أي مضمون إيديول        
 أن تتصرف في ظروف الثورة الروسية بشكل يختلف عن تصرف المنشفيك الذين لعبـوا دور                -طبعا-طبقي، ما كان بإمكانها     

رعان مـا   إن فقدان قاعدة اجتماعية جدية ترتكز إليها الديمقراطية البرجوازية أرهق المنشفيك، فس           . لثورة فبراير " القائد"الحزب  
  .استنفدوا طاقاتهم فطرحهم الصراع الطبقي جانبا في الشهر الثامن من الثورة

وعلى العكس من ذلك، لم يكن البالشفة يؤمنون بالطاقات الثورية الكامنة في الديمقراطية البرجوازية فـي روسـيا وال                   
أما فيما يخص برنامج الثورة ذاتهـا، فقـد اقتـصر      . دمةفمنذ البدء أقروا األهمية الحاسمة للطبقة العاملة في الثورة القا         . بقوتها

البالشفة فيه أول األمر على ضمان مصالح ماليين الفالحين الذين لم يكن باستطاعة البروليتاريا أن تقوم بالثورة حتى آخرهـا                    
  .من هنا جاء اعترافهم اآلني بالطابع الديمقراطي البرجوازي للثورة. ضدهم أو بمعزل عنهم

ق بتقييم قوى الثورة الداخلية وتوقعاتها، لم ينضم مؤلف هذا الكتاب في ذلك الحين أي من اإلتجاهين األساسيين                  فيما يتعل 
إن الثورة،  : وباإلمكان رسم الخطوط العريضة لموقفه في ذلك الحين على النحو التالي          . السائدين داخل الحركة العمالية الروسية    

       مهامها األولى، سوف تولّد صراعات طبقية عنيفة، وهي لن تحرز النصر األخيـر إالّ              التي ستبدأ كثورة برجوازية فيما يخص
ولمجـرد أن   . بعد أن ينتقل الحكم فيها إلى الطبقة الوحيدة القادرة على قيادة الجماهير المضطهدة، وهذه الطبقة هي البروليتاريا                

لبرنامج الديمقراطي فحسب، ولكنها ستجد نفسها مجبرة       تصبح البروليتاريا في الحكم، فإنها لن ترضى بأن تحصر نفسها ضمن ا           
على تخطيه أيضا؛ وسوف تتمكن من تحقيق الثورة حتى النهاية فقط في حال تحول الثورة الروسية إلـى ثـورة تـشمل كـل                        
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 للثورة بحدوده   إذ ذاك يصبح بمقدور الطبقة العاملة الروسية أن تتخطى البرنامج الديمقراطي البرجوازي           . البروليتاريا األوروبية 
وإذا لـم تتحـرك     . الوطنية الضيقة، فتتحول السيطرة السياسية اآلنية التي تمارسها إلى ديكتاتورية اشـتراكية بعيـدة المـدى               

البروليتاريا في أوروبا، فإن الثورة المضادة البرجوازية لن تطيق وجود حكومة للجماهير الكادحة في روسيا فتسير بالبلد بعيدا                  
. لذا، يستحيل على البروليتاريا أن تبقى ضمن حدود الديمقراطية البرجوازيـة      . ية العمال والفالحين الديمقراطية   جدا عن جمهور  

إنها مجبرة على تبني خطط الثورة الدائمة، أي على تحطيم الحواجز التي تفصل بين برنامج الحد األدنى وبرنامج الحد األقصى                    
وعلى أن تلجأ إلى إصالحات اجتماعية أكثر جذرية، وأن تسعى إلى كـسب تأييـد               من مطالب الحركة االشتراكية الديمقراطية      
 ١٩٠٦ و ١٩٠٤إن هذا الكتاب، الذي نحن بصدد التقديم له والذي كتب بين عامي             . سريع ومباشر من الثورة في أوروبا الغربية      

  .يعرض هذا الموقف ويحلله

سة عشر عاما كان ال بد للمؤلف من أن يقع في الخطأ عنـد              خالل تمسكه بالموقف الداعي إلى الثورة الدائمة طوال خم        
وبما أن كال الجناحين كان ينطلق من الثورة البرجوازية،         . الديمقراطية-تقديره للجناحين المتصارعين داخل الحركة االشتراكية     

 يأمل، في الوقت نفـسه،      وكان. اعتبر المؤلف أن الخالفات الموجودة بينهما ليست من العمق بحيث تؤدي إلى حدوث االنشقاق             
أن يبرهن تطور األحداث القادم على ضعف الديمقراطية البرجوازية الروسية وعلى عدم أهميتها من جهة، وعلى أنه يـستحيل                   

وكان يظن أن هذا البرهـان سـوف        . موضوعيا أن تحصر البروليتاريا نفسها ضمن حدود البرنامج الديمقراطي من جهة ثانية           
  .خالفات بين األجنحةيزيل كل مبرر لقيام 

وبسبب كون المؤلف خارج كال الجناحين طوال فترة الهجرة، لم يتسن له أن يقدر تمام التقدير أن الخالف بين البالشفة                    
والمنشفيك قد أدى إلى تكتيل الثوريين الصلبين في جهة والعناصر التي تزداد انتهازيتها وضوحا ويظهر استعدادها للتكيف فـي         

، كان الحزب البلشفي قد غدا منظمة مركزية تجمع أفضل العمال المتقدمين والمثقفـين              ١٩١٧ندما اندلعت ثورة    فع. جهة أخرى 
الثوريين استطاعت أن تتبنى، بعد فترة من الصراع الداخلي، خططاً علنية تدعو لقيام ديكتاتورية الطبقة العاملـة االشـتراكية                   

أما الجناح المنشفيكي فكان قد نضج في ذلك        . ومع العالقات الطبقية في روسيا    تنسجم انسجاما كامال مع الوضع الدولي بمجمله        
  .الحين النضج الكافي الذي يؤهله أن يتحمل أعباء تحقيق الديمقراطية البرجوازية، كما أشرت سابقا

رفاق آخرين ظلوا   إني، إذ أقدم هذه الطبعة الجديدة من كتابي للجمهور، ال أريد فقط أن أشرح المبادئ التي مكنتني، مع                   
إن مبررا كهـذا ال      ()٦( ١٩١٧سنوات عديدة خارج صفوف الحزب البلشفي، من أن نربط مصيرنا بهذا الحزب في بداية عام                

التاريخي للقوى المحركة للثورة الروسية الذي توصلت مـن         -، ولكن لكي أستعيد التحليل االجتماعي     )يكفي إلعادة طبع الكتاب   
استالم الطبقة العاملة للسلطة السياسية يمكن ويجب أن يكون هدف الثورة الروسـية، قبـل أن تـصبح                  خالله إلى اإلستنتاج أن     

، والذي  ١٩٠٦إن مجرد استطاعتنا أن نعيد طبع هذا الكتاب الذي كتب عام            . ديكتاتورية البروليتاريا واقعا ملموسا بزمن طويل     
ه أي تعديل، إن هذا لدليل كاف على أن النظرية الماركـسية             دون أن نجري علي    ١٩٠٤كانت خطوطه الرئيسية جاهزة منذ عام       

ليست إلى جانب البديل الديمقراطي البرجوازي الذي يقدمه المنشفيك وإنما إلى جانب ذلك الحزب الذي حقق ديكتاتورية الطبقة                  
  .العاملة تحقيقا فعليا

وننا طبقنا النظرية الماركسية بشكل سليم هو أننا        لذا كان الدليل القاطع على ك     . إن االمتحان األخير للنظرية هو التجربة     
  .تنبأنا بالخطوط العريضة لألحداث التي نشارك فيها اآلن وحتى بأشكال هذه المشاركة منذ ما يقارب الخمسة عشر عاما

                                                 
كانت تضم " ظمة املناطقمن"، وقد انضمت معه األغلبية الساحقة ملنظمة ماركسية ثورية تسمى ١٩١٧ انضم تروتسكي إىل احلزب البلشفي يف صيف عام )6(
 )املترجم. ( أوفسيكو ولوناتشارسكي– عامل، ومن قادا أنترفوف ٣٠٠٠حوايل 
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النـضال  " في باريس بعنوان     ١٩١٥ أكتوبر   ١٧في  " ناشي سال فو  "كملحق لهذا الكتاب، سنعيد طبع مقال نشر في مجلة          
الرفاق فـي  "على شكل برنامج وجهها القادة المنشفيك إلى " لرسالة"إن لهذا المقال هدفا سجاليا، فهو نقد        ". من أجل استالم الحكم   

 قد حطم أمل المنـشفيك      ١٩٠٥ونخلص في هذا المقال إلى أن تطور العالقات الطبقية خالل السنوات العشر بعد ثورة               ". روسيا
وازية، وأنه من البديهي أن يرتبط مصير الثورة الروسية أكثر من ذي قبل بقـضية ديكتاتوريـة                 في إمكان قيام ديمقراطية برج    

فـي  " طابع المغـامرة "ففي وجه الصراع الفكري الذي دار خالل السنوات العديدة السابقة، كان كل من تكلم عن             … البروليتاريا
  !ثورة أكتوبر هو متحجر الرأس فارغه

إن .  إلى موقع المنـشفيك )٧(منشفيك من الثورة، ال بد من اإلشارة إلى تقهقر كاوتسكي    وفي معرض حديثنا عن موقف ال     
سمعنا من كاوتسكي   . مارتوف ودان وتسيريتللي خير تعبير عن تعفنه النظري والسياسي        " نظريات"كاوتسكي هذا يجد اآلن في      

كم يجب أن يكون مهمـة تاريخيـة ينفـذها الحـزب            بما أن استيالء الطبقة العاملة على الح      :  ما معناه  ١٩١٧بعد ثورة أكتوبر    
الديمقراطي، وبما أن الحزب الشيوعي الروسي لم يدخل إلى الحكم من الباب الخاص الذي عينه له كاوتسكي وفـي                   -االشتراكي

يالت الوقت الذي حدده هو له، إذن يجب تسليم الجمهورية السوفييتية إلى كرنسكي وتسيرتللي وتشيرنوف ليجروا عليهـا التعـد            
البد من أن يكون نقد كاوتسكي الرجعي المتحذلق قد فاجأ هؤالء الرفاق الذين واكبوا فترة الثـورة الروسـية األولـى                    . الالزمة

بتـأثير مـن روزا   (ففي ذلك الوقت، تمكن كاوتـسكي  . ١٩٠٦ و١٩٠٥بأعين مفتوحة وقرأوا مقاالت كاوتسكي خالل العامين        
 برجوازية  -سية فهما عميقا وأن يعترف بأنه ال يمكنها أن تنتهي إلى جمهورية ديمقراطية            من أن يفهم الثورة الرو    ) لوكسمبورغ

بل إنها ستؤدي حتما إلى دكتاتورية البروليتاريا نتيجة للمستوى الذي بلغه الصراع الطبقي بمجمله في البلد نفسه، ونتيجة لوضع                   
الديمقراطيون أغلبيـة   -ة عن حكومة عمالية يكون االشتراكيون     وكان كاوتسكي في ذلك الحين يتكلم بصراح      . الرأسمالية العالمي 

  .ولم يخطر بباله قط أن يسخّر المسيرة الطبيعية للصراع الطبقي لتقلبات تركيبات سطحية في الديمقراطية السياسية. فيها

رة في المدن، ليس    في ذلك الحين، فهم كاوتسكي أن الثورة ستبدأ بتحريك ماليين الفالحين والعناصر البرجوازية الصغي             
دفعة واحدة وإنما بالتدرج، فئة بعد فئة؛ فعندما يبلغ الصراع بين البروليتاريا والبرجوازية الرأسمالية ذروته تكـون الجمـاهير                   
الفالحية مازالت على مستوى بدائي جدا من التطور السياسي فتمنح أصواتها لألحزاب السياسية الوسطية التي ال تعكس سـوى                   

وقد فهم كاوتسكي أيضا أن البروليتاريا، التي يدفعها منطق الثورة ذاتها إلى استالم الحكـم، لـن                 . لفالحين وعقدها تأخر طبقة ا  
. المـضادة -تستطيع أن تؤجل هذا العمل إلى ما ال نهاية بشكل فردي ألنها تكون بتضحيتها بنفسها قد أخلت الطريق أمام الثورة                   

، ليس عليها أن تعلق مصير الثورة على األمزجة المتقلبة ألقل الجماهير وعيا ويقظة في               وإنه في حال استالم البروليتاريا الحكم     
أية لحظة من اللحظات، بل على العكس عليها أن تحول السلطة السياسية الموضوعة بين أيديها إلى جهاز ضخم لتوعيـة هـذه             

 الثورة الروسية ثورة برجوازية، وبالتالي حصر مهامها وفهم كاوتسكي أن تسمية. الجماهير الفالحية الجاهلة المتخلفة و تنظيمها 
وقد اعترف عن حق، مع الماركسيين الثوريين في روسيا وبولونيا بأنـه            . ضمن هذه الحدود، هو جهل مطبق بما يجري بالعالم        

عليها أن تستغل وضعها    في حال استيالء البروليتاريا الروسية على الحكم قبل أن تستولي عليها البروليتاريا األوروبية، يتوجب               
. كطبقة حاكمة ليس لتسليم مواقعها بسرعة للبرجوازية ولكن لكي تقدم مساعدة قوية لثورة البروليتاريا في أوروبا والعالم بأسره                 

إن هذه التوقعات األممية المليئة بروح العقيدة الماركسية لم نصل إليها وال وصل إليها كاوتسكي بنـاء علـى التفكيـر بكيـف                       
  .١٩١٧ب الفالحون ولمن سيدلون بأصواتهم في انتخابات ما يسمى بالجمعية التأسيسية في نوفمبر ديسمبر عام سينتخ

                                                 
أصبح املفكر . ١٨٨٣منذ عام ) احلياة اجلديدة" (داي نيو زايت" دميقراطي أملاين وحمرر الة النظرية –هو اشتراكي ) ١٩٣٨ – ١٨٥٤( كارل كاوتسكي )7(

األملاين " اختذ موقعا وسطيا من اليسار ١٩١٥ابتداء من عام . ١٨٩٩ية بعد موت إجنلز وكان قائد احلملة ضد نزعة برنشتاين التحريفية عام الرئيسي يف احلركة املاركس
 )املترجم. (مث انضم إىل املعسكر التحريفي ووقف موقفًا معاديا من ثورة أكتوبر. املتمثل بروزا لوكسمربغ ومهريغ وكالرازنكني
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اآلن، وبعد أن تحولت التوقعات التي تبلورت منذ خمسة عشر عاما إلى واقع ملموس، برفض كاوتسكي أن يمنح الثورة                   
يا له من حدث . ي سجالت المكتب السياسي للديمقراطية البرجوازيةالروسية شهادة والدة ألنه لم يجر تسجيل والدتها في حينه ف          

قد عبر عن نفسه في هذا الحكم الداعي على         " األممية الثانية "بإمكاننا أن نقول عن حق أن تعفن        ! يا إلنحطاط الماركسية  ! مدهش
 ٤يت إلى جانب مصاريف الحرب في       الثورة الروسية من قبل أكبر مفكري هذه األممية بشكل أكثر بشاعة مما عبر عنه التصو              

  .١٩١٤آب عام 

أما اآلن وقد أصبحت هـذه المبـادئ        . لقد وضح كاوتسكي مبادئ الثورة االجتماعية ودافع عنها خالل عقود من الزمن           
ـ         . إنه يخشى سلطة السوفييت الروسية    . واقعا، يفر كاوتسكي من أمامها بذعر      ي إنه يتخذ موقفا معاديا من الحركة الجبـارة الت
فكأني بكاوتسكي ذلك المدرس البائس الذي ظل خالل سنوات عديـدة يـصف الربيـع               . ولدتها البروليتاريا الشيوعية في ألمانيا    

وأخيرا وبعد أن إنتهت سني خدمته، يخرج إلى الهواء النقي فإذا به ال يتعـرف               . لتالميذته ضمن جدران غرفة الدرس المظلمة     
فيحاول أن يثبت أن الربيع ليس هو الربيع وإنما هو          ) ى ما يمكن للغضب أن يتملك مدرسا      إلى مد (إلى الربيع، فيتملكه الغضب     

ولكن من حسن الحظ أن العمال ال يثقـون وال حتـى           . فوضى كبيرة في الطبيعة ألنه أتى بشكل مغاير لقوانين التاريخ الطبيعي          
  .بأكبر واحد من هؤالء األساتذة المتحذلقين، إنهم يثقون بصوت الربيع

نحن تالمذة ماركس، الواقفين إلى جانب العمال األلمان، نتمسك بقناعاتنا أن ربيع الثورة قد أطّل بشكل ينسجم مع قوانين                   
الطبيعة االجتماعية ومع قوانين النظرية الماركسية في آن واحد؛ ألن الماركسية ليست عصا مدرس تشير إلى ما وراء التاريخ،                   

  .ب التي تنتهجها العملية التاريخية في مسيرتها الحقيقيةوإنما هي تحليل اجتماعي لألسالي

فقد أردت في األصـل     . ، دون أن أجري عليهما أي تعديل      ١٩١٥ وكتاب عام    ١٩٠٦لقد تركت كال الكتابين، كتاب عام       
ردت فلـو أنـي أ    . أن أزود النص بمالحظات ترقى به إلى مستوى األحداث، بيد أني أقلعت عن هذه الفكرة بعد مراجعتي لـه                  

ذي "الدخول في التفاصيل، لكان علي أن أضاعف حجم الكتاب وهذا ما ليس لدي الوقت ألحققه، باإلضافة إلـى كـون كتـاب                       
وأهم من ذلك أني أعتبر أن الخط الفكري في فروعه األساسية يقترب إلى حد كبيـر مـن                  . قليل الفائدة بالنسبة للقارئ   " طبقتين

ذي يبذل جهد التعرف الوثيق على هذا الكتاب، سوف يتسنى له بسهولة فائقة أن يـضيف                لذا، فإن القارئ ال   . ظروف زمننا هذا  
  .إلى ما يحتويه اإلحصاءات والوقائع الضرورية المستنبطة من تجربة ثورتنا الحالية

  
  الكرملنيالكرملني

  ١٩١٩١٩١٩ مارس  مارس ١٢١٢  

  ليون تروتسكيليون تروتسكي
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  نتائج وتوقعاتنتائج وتوقعات
فمنذ زمن طويل تنبأت الماركـسية بحتميـة        . االجتماعيين-قراطيينإن الثورة في روسيا قد فاجأت الجميع ما عدا الديم         

. الثورة الروسية التي كان ال بد من أن تنفجر نتيجة للصراع القائم بين التطور الرأسمالي وبين قوى الحكم المطلق المتحجـرة                    
زية كانت إنما تشير إلى أن األهـداف        فعندما أطلقت عليها صفة الثورة البرجوا     . ولقد بينت الماركسية سلفا طابع الثورة القادمة      

  ".الظروف الطبيعية لتطوير المجتمع البرجوازي كله"العاجلة للثورة تتلخص في توفير 

: إن مهمة من نوع جديد تواجه الماركـسيين اآلن        . لقد كانت الماركسية على حق، هذا أمر ال يحتاج إلى نقاش أو إثبات            
وكل مـن يحـاول     . لكامنة في الثورة التي تتولى أمامنا بواسطة تحليل تركيبها الداخلي         ا" اإلمكانات"إنهم مطالبون بأن يكتشفوا     

فال يمكن للمقارنات التاريخية، التي تعيش عليها       .  إنما يقع في خطأ فادح     ١٨٤٨ أو أحداث    ١٧٩٣-١٧٨٩تشبيه ثورتنا بأحداث    
  .الليبرالية وتتغذى بها، أن تحل محل التحليل االجتماعي

وسية تتميز بطابع فريد هو حصيلة اإلتجاه الخاص الذي سار فيه التطور االجتماعي والتـاريخي عنـدنا،                 إن الثورة الر  
  .والذي يفتح أمامنا آفاقا تاريخية جديدة
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   مميزات التطور التارخيي يف روسيا مميزات التطور التارخيي يف روسيا--١١
ة األخرى، على أساس ما إذا ما أجرينا مقارنة بين تطور روسيا االجتماعي وبين التطور االجتماعي في البلدان األوروبي        

يجمع بين تاريخها وتاريخ روسيا وما يميزه عنه، ألمكننا القول إن الطابع األساسي لتطور روسيا االجتماعي هو بدائيته وبطؤه                   
  .النسبيان

روسية لقد بنيت الحياة االجتماعية ال    : لن نتوقف عند األسباب الطبيعية لهذه البدائية، ولكن هذه حقيقة ال يمكن الشك فيها             
  .على قاعدة اقتصادية أكثر فقرا وبدائية

فتكوين التجمعات االقتصادية والطبقـات     .  التاريخية -تعلمنا الماركسية أن تطور قوى اإلنتاج يحدد العملية االجتماعية          
سيم العمـل   إن تمايز الطوائف والطبقات، الذي يحدده تطور تق       .  ممكن فقط عندما يبلغ هذا التطور مستوى معينا        )٨(والطوائف  

وخلق وظائف اجتماعية أكثر اختصاصا، يفترض أن قسما من السكان الذين يعملون في اإلنتاج المادي المباشر ينتج ما يفـيض                
فإن تقسيم العمـل    . وفقط بواسطة تملك الطبقات غير المنتجة لهذا الفائض تستطيع تلك الطبقات أن تنشأ وتتبلور             : عن استهالكه 

سها ممكن فقط عندما يبلغ تطور الزراعة درجة معينة تستطيع أن تؤمن تزويد السكان غيـر الـريفيين                  بين الطبقات المنتجة نف   
  .لقد سبق آلدم سميث أن عرض بوضوح هذه الموضوعات األساسية للتطور االجتماعي. بالمنتوج الزراعي

ة القرون الوسـطى األوروبيـة،      في تاريخنا تصادف بداي    )٩(" نوفغورود  "لذلك ينتج عن ذلك أنه بالرغم من أن مرحلة          
مـن  ) وضع جغرافي أقل مالئمة، سكان مبعثرون     (التاريخية  -فكان البد لبطء التطور االقتصادي الذي سببته الظروف الطبيعية        
  .أن يعيق عملية التكوين الطبقي ويضفي عليها طابعا أكثر بدائية

يتخذه لو ظل معزوال ومعروضا لتأثير النزاعات       من الصعب أن نحدد الشكل الذي كان التطور االجتماعي في روسيا س           
فالحياة االجتماعية الروسية، المبنية على أساس اقتصادي داخلي معين، كانـت           . يكفي أن نؤكد أن هذا لم يحصل      . الداخلية فقط 

  .التاريخي الخارجي-دائما تحت تأثير، وحتى تحت ضغط، وسطها االجتماعي

والحكومي، خالل عملية تكوينه، بتنظيمات مجاورة أخرى لعبت بدائية العالقات          وعندما اصطدم هذا التنظيم االجتماعي      
  .االقتصادية عند األول والتطور المرتفع نسبيا عند األخرى دورا حاسما في العملية التي تبحث عن هذا اإلصطدام

نظيمات دولة مبنية على    إن الدولة الروسية، التي نمت على قاعدة اقتصادية بدائية، دخلت في عالقات واصطرعت مع ت              
إما أن تنهار الدولة الروسية نتيجة صراعها مع هذه التنظيمات مثلمـا انهـارت              : فبرز احتماالن . أساس أكثر ارتفاعا ورسوخا   

في صراعها مع دولة موسكو، وإما أن تتجاوزها في تطور العالقات االقتصادية وتمتص قدرا أكبر مـن                  )١٠(" العشيرة الذهبية "

                                                 
هي اموعة من " الطائفة الدنيا"أو " الطائفة الثالثة"مثالً . كترمجة أي لقطاع من اتمع ما قبل الرأمسالية ميلك حقوقًا وواجبات" طائفة" نستعمل كلمة  إننا)8(

 )املترجم. (١٧٨٩البشر اليت ال تنتمي إىل السالء وال إىل رجال الدين يف فرنسا قبل ثورة 
 )املترجم. (اية تكوين أو جتمع قبلي سياسي يف روسيا حوايل منتصف القرن التاسعهي بد" نوفغورود" مرحلة )9(
حفيد جنكيز خان الذي أخضع األمراء الروس يف القرن الثاين عشر واستقر عند أسفل ر الفرملا وكانت عاصمته " باتو"هي جيوش " العشرية الذهبية ")10(

 )املترجم". (ساراي"
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إال أن االقتصاد الروسي كان متطورا التطور الكافي ليمنع         . حيوية من الذي كان بإمكانها أن تمتصه لو بقيت معزولة         الطاقات ال 
  .فلم تتحطم الدولة ولكنها أخذت تنموا تحت ضغط رهيب تمارسه القوى االقتصادية. تحقيق اإلحتمال األول

. فهذا بمفـرده ال يفـسر الوضـع       . ألعداء من كل جهة   وهكذا، فالشيء األساسي باألمر ليس أن روسيا كانت مطوقة با         
في صراعها مع بعضها من أجل البقاء، اعتمـدت هـذه           . بالتأكيد ال ينطبق هذا على أي بلد أوروبي آخر ربما باستثناء إنكلترا           

ي كانـت   الدول على أسس اقتصادية متشابهة إلى حد ما فلم يكن تطور تنظيمات الدولة فيها عرضة لضغط خارجي قوي كالذ                  
  .روسيا عرضة له

ولكن هذا المجهود لم يكن، طبعا، أكبـر        . لقد استدعى الصراع ضد القبائل التترية في القرم ونوغاي بذل مجهود جبار           
لم يكن التتار هم الذين أجبروا روسيا القديمة علـى إدخـال            . من المجهود الذي بذل خالل حرب المائة عام بين فرنسا وإنكلترا          

 وعلى إنشاء وحدات مقاتلة من الستريلتسي، ولم يكن التتار هم الذين أجبروها فيما بعد على تكوين سالح الخيالة              األسلحة النارية 
  .ووحدات المدفعية، إنه ضغط ليتوانيا وبولونيا والسويد

أي أنها  ونتيجة لهذا الضغط الذي مارسته الدول األوروبية، ابتلعت الدولة بشكل فوضوي قسما كبيرا من فائض اإلنتاج،                 
ولكـن  . كانت تعيش على حساب الطبقات المالكة التي كانت في طور التكوين فأعاقت بذلك تطورها الذي كان بطيئا في األصل   

للمزارع وحرمته من سبل معيشته وأجبرتـه علـى         " المنتوج الضروري "فقد انقضت الدولة على     . لم يكن هذا كل ما في األمر      
وهكذا، فبقـدر   .  الكافي لإلستقرار فيها، فعرقلت بهذا نمو عدد السكان وتطور قوى اإلنتاج           ترك األرض التي لم يتسن له الوقت      

ما كانت الدولة تبتلع قسما هائال من فائض اإلنتاج كانت تعرقل بذلك التمايز البطيء أصال بين الطوائف، وبمقدار ما اسـتولت                     
  .سس اإلنتاجية البدائية التي تعتمد عليهاعلى قسم كبير من المنتوج الضروري كانت تحطم بذلك حتى تلك األ

ولكن لكي تتمكن الدولة من البقاء ومن ممارسة وظيفتها، وعلى األخص لكي تتمكن من اإلسيالء على الحـصة التـي                    
لهذا، بينما كانت تنسف األسس االقتصادية لتطورها، كانت تسعى         . تحتاجها من المنتوج كانت بحاجة إلى تنظيم هرمي للطوائف        

. لوقت ذاته إلى تطوير هذه األسس بواسطة التدابير الحكومية، وعملت كغيرها من الدول، لتحويل تطور الطوائف لصالحها                في ا 
  .غير أنه ال تناقض هنا. ، مؤرخ الثقافة الروسية، يرى أن هذا يتناقض بشكل مع تاريخ أوروبا الغربية)١١( إن مليوكوف

تحولت إلى حكم مطلق برقراطي كانت شكال من أشكال الدولـة يفـرض   إن ملكيات الطوائف في القرون الوسطى التي  
ولكن هذا شكل من أشكال الدولة ما أن يقوم ويتحرك حتـى يكتـسب مـصالح                . بعض المصالح والعالقات االجتماعية المحددة    

لحة الطوائـف   تتصارع ليس فقط مع مصلحة الطوائف الدنيا ولكن مع مص         ) …مصالح الساللة والقصر والبرقراطية   (خاصة به   
الذي ال غنى عنه بين جماهير الشعب وتنظـيم الدولـة،           " جدار الوسط "إن الطوائف المسيطرة، التي كانت تشكل       . العاليا أيضا 

وفي الوقت نفسه، كانت سلطة الدولة      . تمارس ضغطا على تنظيم الدولة وتجعل من نشاطها العملي التعبير العملي عن مصالحها            
إن . فقاومت مطامحها وحاولـت إخـضاعها لـسلطتها       . مصالح الطوائف العالية من وجهة نظرها هي      كقوة مستقلة، تنظر إلى     

  .التاريخ الفعلي للعالقات بين الدولة والطوائف كانت تسير في خطوط متعاكسة يحددها تشابك القوى

  .إن عملية مشابهة في معالمها الرئيسية حدثت في روسيا
                                                 

شغل منصب وزير الشؤون اخلارجية يف أول حكومة مؤقتة بعد سقوط احلكم . هو مؤرخ وقائد حزب الكاديت الليربايل) ١٩٤٣ – ١٨٥٩( بول مليو كوف )11(
 )املترجم. (عاذرة روسيا إىل اخلارج بعد ثورة أكتوبر. القيصري
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. القتصادية النامية لكـي تخـضعها لمـصالحها الماليـة والعـسكرية المحـددة             حاولت الدولة أن تستغل المجموعات ا     
وفي . والمجموعات االقتصادية المسيطرة حاولت، خالل نموها، أن تستغل الدولة لترسخ امتيازاتها على شكل امتيازات طوائف              

أن تبادل الخدمات   . ه في أوروبا الغربية   لعبة هذه القوى االجتماعية، كانت النتيجة لصالح سلطة الدولة بقدر أكبر مما كانت علي             
بين سلطة الدولة والفئات االجتماعية العليا، على حساب الجماهير العاملة، الذي ينعكس في توزيع الحقوق والواجبات واألعباء                 

 خالل القـرون  واإلمتيازات، كان أقل نفعا للنبالء واإلكليروس في روسيا مما كان عليه في ملكيات الطوائف في أوروبا الغربية     
ومهما يكن من أمر، فإنه من المبالغة الكبيرة والمعاكسة لحس النسبة نقول أنه بينمـا الطوائـف                 . هذا أمر ال شك فيه    . الوسطى

  ).كما يقول مليوكوف(خلقت الدولة في الغرب، كانت سلطة الدولة في روسيا هي التي خلقت الطوائف لتخدم مصالحها

فقبل ان تتخذ هذه الفئة االجتماعية أو تلك شكل طائفـة ذات            .  ال يستطيعان خلق الطوائف    إن التدبير الحكومي والقانون   
ال . امتيازات بمساعدة سلطة الدولة، البد لها من ان تكون قد نمت اقتصاديا بجميع ما يحمل هذا النحو من امتيازات اجتماعيـة                    

إن سلطة الدولـة تـستطيع فقـط أن         ". جوقة الشرف "يمكن صنع الطوائف وفق سلم من المراتب موضوع سلفا أو وفق شرائع             
وكما أشرنا سـابقا، فالدولـة      . تساعد، بجميع مواردها، العملية االقتصادية األولية التي تولد بنيات اقتصادية على مستوى أرفع            

ت بحاجة إلى هـذه     الروسية قد استهلكت حصة كبيرة نسبيا من طاقات األمة معرقلة بذلك عملية التبلور االجتماعي، ولكنها كان               
إنه من الطبيعي، إذن، تحت تأثير وضغط محيطها األوروبي األكثر تبلورا، ذلك الضغط الذي انتقل               . العملية لمصالحها الخاصة  

وإلى جانب  . خالل التنظيم العسكري للدولة، أن تسعى الدولة بدورها إلى دفع تطور التمايز الطبقي على أساس اقتصادي بدائي                
االقتصادية، كان من الطبيعي أن تحاول الدولـة  -اجة إلى الدفع ذاتها، التي يقتضيها ضعف التكوينات االجتماعية       ذلك، فإزاء الح  

ولكن في طريقها إلـى تحقيـق       . بوصفها حارسا، أن تستعمل سلطاتها الجبارة لتوجه تطور الطبقات العليا ذاته وفق مصالحها            
وال مكبلة بضعفها وبالطابع البدائي لتنظيمها، الذي يعود إلى بدائيـة البنيـان             نجاح كبير في هذا اإلتجاه، وجدت الدولة نفسها أ        

  .االجتماعي

وهكذا، فالدولة الروسية، التي تقوم على أساس الظروف االقتصادية الروسية، كانت مدفوعة بضغط أخوي، أو عـدائي                 
وابتداء من وقت معـين،  . س اقتصادي أكثر تطورافي معظم األحيان، من تنظيمات الدولة في البلدان المجاورة القائمة على أسا          

فألصقت فروعـا   . وخاصة من نهاية القرن السابع عشر، بذلت الدولة أقصى جهدها لتعجيل النمو االقتصادي الطبيعي في البلد               
فبـدأ وكـأن    . جديدة من حرف، وآلية، ومصانع وصناعة كبيرة ورأس مال بشكل مصطنع على الجدع االقتصادي الطبيعـي               

  .أسمالية هي ابنة الدولةالر

انطالقا من هذا الموقف يمكننا القول إن جميع العلوم الروسية هي من إفتعال المجهود الحكومي، وأنهـا كلهـا تطعـيم                     
  .)١٢( مزيف على الجدع الطبيعي للجهل الوطني

علوم االقتصادية األكثـر  إن الفكر الروسي، كالفكر االقتصادي الروسي مثال، قد نما في ظل تأثير مباشر مارسته عليه ال            
الطبيعـي  -وألن العالقات مع البلدان األخرى اتخذت طابع العالقات مع الدولة، بسبب طابع االقتصاد            . تطورا ورقيا في الغرب   

الذي يطغى على الظروف االقتصادية، أي النمو البطيء للتجارة الخارجية، اتخذ تأثير هذه البلدان شكل صراع عنيف لإلبقـاء                   
. إن االقتصاد الغربي أثر على االقتصاد الروسي بواسـطة الدولـة          . ة قبل أن يتخذ شكل التنافس االقتصادي المباشر       على الدول 

                                                 
من منسوجات الدولة " اصطناعي"، على أقل تعديل منسوج  يكفي أن نستعيد السمات املميزة للعالقات األصلية بني الدولة واملدرسة لينني إن هذه األخرية)12(

كانت املدرسة كلها . كان التالمذة الذين يتحريون على رفاقهم يكبلون بسالسل من حديد. وإن جمهود الدولة التعليمي مثال على هذا االصطناع. بقدر ما كان املصنع
 .)ت. ل. (قون أجورا، إىل آخرهوكان التالمذة يتل. وكان الدرس شكالً من أشكال اخلدمة. مكبلة
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ولكي تتمكن من البقاء على قيد الحياة في وسط بلدان معادية تفوقها سالحا، اضطرت روسيا إلى أن تنشئ المصانع والكليـات                     
ولكن لو لم تكن المسيرة العامة لالقتصاد الداخلي لهذا البلد الكبير           . ن إلى آخره  البحرية وأن تنشر الكتب المدرسية حول التحصي      

لتسير في هذا اإلتجاه نفسه، ولو أن تطور األوضاع االقتصادية لم يخلق الحاجة إلى العلم العـام والتطبيقـي، لكانـت جميـع                       
البضاعي، -القتصاد الطبيعي إلى االقتصاد المالي    فاالقتصاد الوطني، الذي كان طبعا يتطور من ا       . مجهودات الدولة ذهبت هباء   

إن تـاريخ الـصناعة     . كان يستجيب فقط لتلك اإلجراءات الحكومية التي تالئم تطوره وفقط إلى مدى ما تتالءم مع هذا التطور                
  .الروسية ونظام روسيا المالي والتسليف الحكومي هي أفضل قرائن لدعم هذا الرأي

  :يقول البروفيسور فيديالييف

قد ولـدت نتيجـة التـأثير       ) صناعة المعادن والسكر والنفط والتقطير وحتى صناعة النسيج       (إن غالبية فروع الصناعة   "
المباشر للتدابير الحكومية، وفي بعض األحيان حتى بمساعدة التعويضات الحكومية، خاصة ألن الحكومة كانت تتبع دوما سياسة  

إن األوساط الحكومية   … ندر، أدرجت الحكومة هذه السياسة صراحة في برنامجها       فخالل حكم القيصر الكس   . الحماية بشكل واع  
  ".العليا، التي وافقت كليا على تطبيق مبادئ الحماية في روسيا، قد برهنت على أنها أكثر تقدما من طبقاتنا المثقفة جميعها

  ).٨٤ ص-١٩٠٦-نحو معرفة روسيا، سان بطرسبرغ : منديالييف. د(

 المفوة للحماية الصناعية ينسى أن يضيف أن سياسة الحكومة لم يكن يمليها أي اهتمام بتطـوير القـوى                   إن هذا المداحة  
لهذا السبب، كانت سياسة الحمايـة      . الصناعية، وإنما تمليها فقط اإلعتبارات المالية، واإلعتبارات العسكرية التقنية بشكل جزئي          

وهكذا . ناعي بل مع المصالح الخاصة لمجموعات رجال األعمال المختلفة        تتعرض ليس فقط مع المصالح األساسية لإلنماء الص       
الضرائب المرتفعة على القطن يجري اإلحتفاظ بها ليس لغاية تشجيع زراعة القطن            "فقط أعلن أصحاب محالج القطن جهارا أن        

طوائف تحقق أهداف الدولة، كـذلك      ال" خلق"ومثلما كانت الحكومة في اتباعها سياسة       ". وإنما من أجل مصالح ضرائبية ليس إال      
وال شك في أن الحكم الفردي قـد لعـب دورا لـيس             . التصنيع هو خدمة متطلبات خزينة الدولة     " زرع"كان همها األساسي في     

  .صغيرا في نقل نظام المصانع اإلنتاجي إلى األرض الروسية

ة في الغرب أثبت الحكم المطلق علـى أنـه          عندما بدأ المجتمع البرجوازي النامي يشعر بحاجة إلى المؤسسات السياسي         
فقد كان يعتمد على آلة برقراطية مركزية ال تفقد بشيء في إنشاء عالقـات جديـدة،                . مسلح بجبروت الدول األوروبية المادي    

ذي منح  فحل التلغراف مشكلة المساحات الشاسعة في البلد األمر ال        . ولكنها بارعة في توليد زخم كبير لتنفيذ حمالت قمع منتظمة         
وقـد  ). في قضية حمالت القمـع    (اإلدارة شعورا بالثقة بالعمل الذي تقوم به وأضفي على إجراءاتها السرعة واإلنسجام النسبي              

إن حكومات ما قبل الحقبة الثوريـة  . فتحت سكة الحديد إمكانية نقل القوات العسكرية بسرعة من طرف البلد إلى الطرف اآلخر    
كان الجيش الموضوع تحت تصرف الحكم المطلق جبارا، وإذا كـان قـد             .  الحديد أو التلغراف   في أوروبا لم تكن تعرف سكك     

ليس فقط حكومة فرنسا قبل الثورة . أثبت عن فشله في امتحانات جديدة كالحرب اليابانية، فقد بقي فعاال لتحقيق السيطرة الداخلية      
  .  روسيا اآلن لم تكن تملك جيشا كالذي تملكه١٨٤٨العظمى ولكن حكومتها عام 

بينما الحكومة تستغل البلد إلى أبعد حد بواسطة آلتها الضرائبية األمريكية والعسكرية اسـتطاعت أن ترفـع موازنتهـا                   
حول الحكم الفردي البورصة األوروبية إلى خزينة       . باستنادها إلى جيشها وموازناتها   . السنوية إلى رقم ضخم يبلغ ملياري روبل      

  .ضرائب الروسي رافدا تافها لهذه البورصة األوروبيةهكذا أصبح دافع ال. له
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 برقراطية وأميريـة  - تصدرت الحكومة الروسية للعالم بوصفها منظمة عسكرية       ١٨٩٠ و ١٨٨٠وهكذا، في الفترة بين     
  . مالية جبارة ال تقهر-

لليبرالية الروسية كـذلك    إن جبروت الملكية المطلقة المالي والعسكري لم يقتحم وعي البرجوازية األوروبية فحسب بل ا             
فبدأ وكأن جبروت الحكم المطلق العسكري والمالي       . ففقدت هذه ايمانها بإمكان امتحان حظها في مبارزة علنية مع الحكم المطلق           

  .قد قضى على أي فرصة لقيام الثورة الروسية

  .ولكن، تأكد في الواقع أن العكس صحيح

 عن المجتمع، كلما اقتربت من أن تغدو منظمة أوتقراطية تقـف فـوق              فكلما قويت مركزية الحكومة وازدادت استقالال     
إن الدولـة   . وكلما عظمت قواها المالية والعسكرية كلما طال نضالها من أجل البقاء وتـضاعفت إمكانـات نجاحـه                . المجتمع

ي يبلغ بضعة ماليين من الرجال      المركزية بموازنتها التي تبلغ ملياري روبل ودينها الذي يبلغ ثمانية مليارات روبل وجيشها الذ             
 لـيس مجـرد     -تحت السالح، تستطيع أن تستمر في البقاء بعد أن تكون قد توقفت عن تلبية الحاجات األولية للنمو االجتماعي                   
  .حاجات اإلدارة الداخلية ولكن حتى مقتضيات الحماية العسكرية الذي تكونت هذه الدولة في األصل لتوفيرها

ع، كلما قوي التناقض بين الحاجة إلى اإلنماء االقتصادي والثقافي وبين سياسة الحكومة الذي تكون               وكلما طال هذا الوض   
، التي لم تتمكن من حل التناقضات بل        "الترقيعات اإلصالحية الكبيرة  "وبعد انقضاء حقبة    ". المتعددة االتجاهات "قد ولّدت طاقاتها    

 الصعب جدا ومن المستحيل نفسيا أن تسلك الحكومة باختيارها طريق           على العكس أبرزتها ألول مرة بشكل صارخ، أصبح من        
فكان المخرج الوحيد من هذه التناقضات، كما يشير وضعها للمجتمع، هو في تجميع القدر الكافي من البخـار فـي                    . البرلمانية

  .مرجل الحكم المطلق حتى ينفجر

، الذي يستطيع بفـضلها أن يبقـى بـالرغم مـن التطـور              وهكذا، فإن قوى الحكم المطلق اإلدارية والعسكرية والمالية       
. االجتماعي، لم تستبعد إمكانية قيام الثورة كما هو رأي الليبراليين فحسب، بل على العكس جعلت من الثورة المخرج الوحيـد                   

. ة بينه وبين األمة   وعالوة عن ذلك، فقد أمنت للثورة سلفا طابعا جذريا كل الجذرية بقدر ما يخلق الحكم المطلق، بجبروته، هو                 
 فـي   )١٣( من حق الماركسية الروسية أن تكون فخورة لكونها المذهب الوحيد الذي فسر اتجاه هذا التطور وتكهن بأشكاله العامة                 

الثوريون يعيشون على البدع المستحيلة وعلى      " الشعبيون"مثالية، و " التجريبية"حين كان الليبراليون يحشون عقولهم بأكثر أنواع        
  .ان بالعجائباإليم

  إذن فماذا كانت قوى هذه الثورة؟. إن التطور االجتماعي السابق بمجمله قد جعل الثورة حتمية

  
  

                                                 
إن االشتراكيني قد اكتشفوا أمرا هاما : "ففي معرض حديث عن تطور الصناعة قال.  حق بريوقراطي رجعي مثل الربوفسور مديالييف مل يستطع أن ينكر ذلك)13(

اللجوء إىل العنف مدعدعني العرائر الوحشية عند اجلمهور يف سعيهم حنو الثورة فأوصوا ب(!) يف هذا الصدد وفهموا بعضه، إال أم احنرفوا، انسجاما مع نزعتهم الالتينية 
 .).ت. ل) (١٢٠ص " حنو معرفة روسيا". ("والسلطة
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   ـ املدن ورأس املال ـ املدن ورأس املال٢٢
ففي نهاية عهد   . إن روسيا المدن من صنع التاريخ الحديث، وبشكل أدق أنها من صنع بضعة العقود األخيرة من الزمن                

من مجموع  % ٣ أي   ٣٢٨,٠٠٠ القرن الثامن عشر كان عدد سكان المدن ال يزيد كثيرا عن             بطرس األول، في الربع األول من     
وبمجيء عـام   . )١٤( من مجموع عدد السكان   % ٤,١ أي ما يقارب     ١,٣٠١,٠٠٠وفي نهاية القرن نفسه، بلغ      . عدد سكان البلد  

 منتصف القرن التاسع عشر لم يكن       وفي. من المجموع % ٤,٤ أي ما يعادل     ١,٦٥٣,٠٠٠، كان عدد سكان المدن قد بلغ        ١٨١٢
أن عـدد سـكان المـدن يبلـغ         ) ١٨٩٧عام  (وأخيرا يذكر اإلحصاء األخير     . من المجموع % ٧,٨ أي   ٣,٤٨٢,٠٠٠يزيد عن   

  .من مجموع السكان% ١٣ أي ما يقارب ١٦,٢٨٩,٠٠٠

لنا من اإلقرار بـأن األرقـام       اقتصادية وليست مجرد وحدة إدارية، كان ال بد         -إذا اعتبرنا أن المدينة تشكيلة اجتماعية     
فقد منحت الدولة الروسية في تاريخها براءات لمدن أو سحبتها منها           : المذكورة أعاله ال تعطي صورة واضحة عن تطور المدن        

وبالرغم من ذلك، فإن هذه األرقام تبين بشكل واضح عدم أهمية المدن في روسيا              . ألغراض بعيدة كل البعد عن الهدف العلمي      
ويقدر ميخايلوفسكي أن ازدياد عدد السكان في المدن مـا          . وانتفاضها المرضي السريع خالل العقد األخير     " د اإلصالح عه"قبل  

، %)١٥,٢٥(، أي بما يزيد عن ضعف نسبة زيادة عدد سكان روسيا ككـل              %٣٣,٨ كان بنسبة    ١٨٨٧ وعام   ١٨٨٥بين عام   
وإذا أضفنا إلى هذا كله القرى الصناعية والقرى الصغيرة،         %) ١٢,٧(وبما يقارب ثالثة أضعاف نسبة زيادة عدد سكان الريف          

  .بوضوح تام) أي سكان المناطق غير الزراعية(يتجلى النمو السريع لسكان المدن 

إنهـا  : إال أن مدن روسيا الحديثة ال تختلف عن المدن القديمة بعدد سكانها فحسب، ولكن في طبيعتها االجتماعية أيـضا       
إن غالبية مدننا القديمة كانت بالكاد تلعب دورا اقتصاديا ألنها كانت مراكز إدارية أو قالعـا  . ارية والصناعيةمراكز الحياة التج 

عسكرية يعمل سكانها في مختلف وظائف الدولة ويعيشون على حساب بيت المال، وكانت بشكل عام مركزا إداريا أو عسكريا                   
  .أو مركزا لجباية الضرائب

ن غير الموظفين يستقرون في مشارف المدينة أو في ضواحيها لحمايتها من األعداء، لـم يعقهـم   وعندما كان األهالي م   
وحتى موسكو، أكبر مدينة في روسيا القديمة لم تكن، على حد تعبير مليوكوف،             . ذلك عن االستمرار بأعمالهم الزراعية السابقة     

ويقـول  . خر، إما كأعضاء في الحاشية وإما كحرس أو خدم        عزبة ملكية يرتبط قسم هام من سكانها بالقصر، بشكل أو بآ          "سوى  
من المستوطنين أو الحـرفيين     %) ٤٤( عائلة   ٧٠٠٠ عائلة كانت تسكنها، كان هنالك       ١٦,٠٠٠ أنه من بين     ١٧٠١إحصاء عام   

 ١٥٠٠ عائلة األخـرى، فكـان       ٩٠٠٠أما الـ   . وحتى هذه العوائل كانت تسكن الضواحي التابعة للدولة وتعمل لحساب القصر          
وهكذا، فالمدن الروسية، شأنها شأن المدن تحت الحكم اآلسـيوي المطلـق،            ". عائلة منها من الكهنة والبقية من الطبقة الحاكمة       

وفي الفترة ذاتهـا،  . وعلى عكس المدن الحرفية والتجارية في أوروبا إبان القرون الوسطى، كانت تلعب دور المستهلك ليس إال           
ض مبدأ عدم السماح للحرفي بالسكن في القرية، إالّ أن مدن روسيا لم تسع مطلقا نحو مثل هـذه                   نجحت مدن الغرب في أن تفر     

  .كانت المانيفاتورة؟ وأين كانت الحرف؟ لقد كانت في الريف ملحقة بالزراعة-أين، إذن . األهداف

                                                 
 أن عدد سكان املدن يف روسيا كلها، أي مما فيها سيبرييا وفنلندا، بلغ ١٨٩٧وقد ذكر إحصاء عام ". دراسات" هذه األرقام مأخوذة من كتاب مليوكوف )14(

 .)ت. ل) (٩٠ جملدان، اجلدول على الصفحة ١٩٠٦، سان نطر سبورغ "حنو معرفة روسيا: "مندلييف. (من اموع % ١٣,٢٥ أي ١٧,١٢٢,٠٠٠
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. وة أو تقسيم اجتماعي للعمل    إن المستوى االقتصادي المنخفض ومصاريف الدولة الباهظة كانا عقبة أمام أي تراكم للثر            
بسبب هذه العوامل،   . وكان الصيف القصير، إذا ما قيس بالصيف في الغرب، يفسح المجال أمام فترة أطول من الراحة الشتوية                

. لم تنفصل صناعة المانيفاتورة عن الزراعة ولم تتجمع في المدن ولكنها بقيت في الريف كوظيفة فرعيـة بالنـسبة للزراعـة                    
أت الصناعة الرأسمالية تتسع في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، لم تكن الحرف في المدن عقبات في طريقها                   وعندما بد 

مقابل ما ال يزيد عن مليون ونصف المليون من العمال الصناعيين فـي             : "ويقول مليوكوف . ولكن الحرف القروية إلى حد بعيد     
شتغلون بصناعات منزلية في قراهم بينما يواصلون أشـغالهم الزراعيـة فـي    روسيا، يوجد ما ال يقل عن أربعة ماليين فالح ي   

في تشييد  … التي قامت عليها المصانع األوروبية، إالّ أنها لم تساهم بأي شكل من األشكال            … هذه هي الطبقة ذاتها   . الوقت نفسه 
  ".مصانع روسيا

وكـان  . ق قاعدة يقوم عليها التقسيم االجتماعي للعمل      وطبعا، أدى تزايد عدد السكان فيما بعد وارتفاع إنتاجيتهم إلى خل          
وكنتيجة للضغط االقتصادي الذي تمارسـه البلـدان المتقدمـة، اسـتولت            . طبيعياً أن يسري ذلك على الحرف في المدن أيضا        

  .الصناعة الرأسمالية الكبيرة على القاعدة بحيث لم تجد الحرف في المدن الوقت الكافي لكي تنمو وتتطور

التعاونيـات  "الماليين األربعة من الحرفيين هي العنصر ذاته الذي شكل في أوروبا نواة سكان المدن الذين دخلوا                 كانت  
وطبقة الحرفيين ذاتها . كمعلمين أو مياومين ثم وجدوا أنفسهم بالتالي يطردون خارج هذه التعاونيات الحرفية شيئا فشيئا          " الحرفية

عدم -إن هذه الحقيقة وحدها     . كان أكثر أحياء باريس ثورية إبان الثورة الفرنسية العظمى        هي الطبقة التي كانت تشكل غالبية س      
  . كان لها تأثير هام على ثورتنا-أهمية الحرف في المدن الروسية

لذا كانت المواصالت   . إن السمة االقتصادية الرئيسية للمدينة الحديثة هي أنها تستعمل المواد الخام التي تأتي من الريف              
إن إنشاء الخط الحديدي فقط هو الذي يوسع مصادر تموين المدن بحيث يجعل مـن الممكـن                 . ت أهمية مصيرية بالنسبة لها    ذا

إن نواة السكان في المدينة     . وقد نتجت الضرورة لتجميع السكان عن نمو الصناعة الكبيرة        . تجمع جماهير غفيرة من الناس فيها     
 األهمية االقتصادية والسياسية، هي طبقة العمال المأجورين التي تتميز بوضوح عـن             الحديثة، على األقل في المدينة لها بعض      

إن هذه الطبقة، التي لم تكن متبلورة خالل الثورة الفرنسية العظمى، هي الطبقة المؤهلة للعب الدور الحاسم في                  . سائر الطبقات 
  .ثورتنا

ففـي  . مية فحسب، بل يعزل الديمقراطية البرجوازية أيـضا       إن النظام الصناعي ال يدفع البروليتاريا إلى الصفوف األما        
  .ثورات سابقة اعتمدت هذه األخيرة على البرجوازية الصغيرة في المدن من حرفيين وأصحاب حوانيت صغار إلى آخره

ـ                     ال إن سببا آخر للدور السياسي الكبير الذي تلعبه البروليتاريا الروسية مما ال يتناسب مع حجمها، هو كـون رأس الم
يقول كاوتسكي أن هذا السبب قد أدى إلى زيادة عدد أفراد البروليتاريا وإلى مضاعفة قوتها          . الروسي ذا أصل أجنبي في معظمه     

  .وتأثيرها بسرعة تفوق سرعة نمو البرجوازية الليبرالية

 ثقافة أوروبا االقتصادية    فقد اجتاحت روسيا حاملة   . وكما قلنا سابقا، فإن الرأسمالية في روسيا لم تنبثق عن نظام الحرف           
كلها وراءها ال يقف لينافسها غير حرفي القرية الذي ال حول له وال قوة، أو حرفي المدينة البائس، وكان الفالحون المفقـرون                      

  .ولقد ساهم الحكم المطلق بطرق شتى بتكبيل البلد بقيود الرأسمالية. المستودع الذي يمدها بطاقات العمل
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إن افتقار البلد لرأس    . حول الحكم المطلق الفالح الروسي إلى رافد من روافد البورصات في العالم           ففي الدرجة األولى،    
" ويتي"منذ أيام حكم كاترينا الثانية حتى وزارة        . المال وحاجة الحكومة الدائمة إليه خلقا أرضا خصبة للقروض األجنبية المرابية          

ن وبرلين وباريس يسعون بدأب إلى تحويل الحكم الفردي إلى مجازفـة            ، كان أصحاب المصارف في أمستردام ولند      "دورنوفو"و
فلم يكن باإلمكان التمييز بين ما يسمى بالقروض الداخلية، أي قـروض مؤسـسات التـسليف                . ضخمة من مجازفات البورصة   

، بإفقاره الفالحين وتحويلهم    إن الحكم المطلق  . الوطنية، وبين القروض األجنبية ألنها كانت جميعا بين أيدي الرأسماليين األجانب          
إلى بروليتاريا تحت وطأة الضرائب المرتفعة، كان يصرف الماليين التي تأتيه من بورصات العـالم علـى إنـشاء الجيـوش                     

فكان القسم األكبر من هذه المصاريف غير منتج البتـة مـن            . والبارجات الحربية وعلى بناء السجون وخطوط السكك الحديدية       
وكان قسم كبير من الدخول القومي يرسل إلى الخارج على شكل فائدة تزيد في ثراء األرستقراطية الماليـة                  . اديةالناحية االقتص 

إالّ أن البرجوازية المالية في أوروبا، التي ازداد نفوذها السياسي بشكل مضطرد في الدول البرلمانية خالل                . في أوروبا وتقويها  
سماليين الصناعيين إلى الصفوف األخيرة، إن هـذه البرجوازيـة حولـت الحكومـة              العشر سنوات األخيرة والتي أبعدت الرأ     

ففـي  . القيصرية إلى ذيل لها فعال، بيد أنها لم تصبح جزءا من المعارضة البرجوازية داخل روسيا وال هي حاولت أن تكونـه                    
فـي شـروط    " هوب وشـركاه  "ن  عطفها أو كرهها، كانت تسير على هدى المبادئ التي صاغها أصحاب المصاريف الهولنديو            

كـان للبورصـة األوروبيـة    " تدفع الفائدة مهما تكن الظروف السياسية    : "، إذ قالوا  ١٧٩٨القرض الذي قدموه للقيصر بول عام       
غير أن قروض الدولـة  . مصلحة مباشرة في اإلبقاء على الحكم المطلق ألن ما من حكومة أخرى تضمن لها مصالحها المرابية    

إن المال ذاته، الذي كان يستنفد دفعه قسما هاما         . الوحيدة التي تسلل من خاللها رأس المال األوروبي إلى روسيا         لم تكن الوسيلة    
من موازنة الدولة الروسية، كان يعود إلى روسيا على شكل رأس مال تجاري وصناعي تجذبه ثـروة البلـد الطبيعيـة غيـر                       

لذلك كانت الفترة األخيرة من     . ن في ذلك الحين قد اعتادت على المقاومة       المستثمرة خاصة قوة العمل غير المنظمة والتي لم تك        
وهكذا فإن رأس   .  أيضا فترة هجرة مكثفة لرأس المال األوروبي       ١٨٩٩ وعام   ١٨٩٣البحبوحة الصناعية التي عمت روسيا بين       

انات فرنسا وبلجيكا، هو رأس المـال       المال الذي بقي، مثل ذي قبل، أوروبيا إلى حد بعيد والذي اكتسب قوته السياسية في برلم               
  .الذي كتّل الطبقة العاملة الروسية

وبعد أن وضع رأس المال األوروبي هذا البلد المتخلف في قيود العبودية االقتصادية، لجأ إلى تقـسيم فـروع إنتاجـه                     
ضطر إلى المرور فيها في بالده      الرئيسية وطرق مواصالته على سلسلة كاملة من المراحل التقنية واالقتصادية الوسيطة كالتي ا            

ولكنه بتضاؤل عدد الحواجز التي واجهها في طريق سيطرته االقتصادية، تقلص الدور الذي لعبـه علـى الـصعيد                   . األصلية
  .السياسي

وقد رفعت مستوى اإلحتجاج على .  في القرون الوسطىThird estate" الطائفة الدنيا"انبثقت البرجوازية األوروبية من 
اعتمدت أنظمـة   . ة والعنف اللذين تمارسهما الطبقتان األخريان باسم مصالح الشعب الذي كانت تطمح هي إلى استغالله              القرصن

 الطبقية في القرون الوسطى، خالل عملية تحويل نفسها إلى أنظمة برقراطية مطلقة، على سكان المـدن فـي                   -الحكم الملكية   
وهكذا، فقـد نمـا   . تغلت البرجوازية هذا الصراع ألجل تقوية مركزها السياسي       ولقد اس . صراعها ضد ادعاءات الكهنة والنبالء    

، برهنت البرجوازية على أنها تحظـى       ١٧٨٩الحكم البرقراطي المطلق والطبقة الرأسمالية في آن واحد؛ وعندما تصارعا عام            
  .بتأييد األمة بأسرها

فنقل عنها أسـاليب حكمهـا      . ذي مارسته الدول الغربية   أما في روسيا، فقد نما الحكم المطلق في ظل الضغط المباشر ال           
فكان هذا الحكم المطلق يملك تحت تصرفه جيشا        . وأشكال إدارتها قبل أن تسمح الظروف االقتصادية بنشوء برجوازية رأسمالية         
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 زمن كانت مدن    وكان قد استدان مبالغ طائلة من أصحاب المصارف في أوروبا في          . نظاميا كبيرا وآلة برقراطية ومالية ضخمة     
  .روسيا ما تزال على هامش الحياة االقتصادية

وقد تسلل رأس المال من الغرب بمساعدة الحكم المطلق المباشرة، وحول عددا من المدن القديمة إلى مراكـز تجاريـة                    
وقـد  . من قبـل  وصناعية، إلى درجة أنه أنشأ، خالل فترة وجيزة من الزمن، مدنا تجارية وصناعية في أماكن لم تكن مأهولة                   

وخالل فترة الـسنوات العـشر مـن البحبوحـة     . ظهر رأس المال هذا في كثير من األحيان على شكل شركات مساهمة كبيرة            
، ازدادت قيمة رأس المال المساهم بمليوني روبل، بينما كانت قد ازدادت في الفترة بـين عـام                  ١٩٠٢ و ١٨٩٣الصناعية بين   

فوجدت البروليتاريا نفسها فجأة وقد تجمعت في جماهير غفيرة ال تفـصلها            . فقط روبل   ٩٠٠,٠٠٠ بمبلغ   ١٨٩٢ وعام   ١٨٥٤
نصفها أجنبي، وتفتقر إلى التقاليد التاريخية،      " الشعب"عن الحكم المطلق سوى طبقة برجوازية رأسمالية قليلة العدد، معزولة عن            

  .يدفعها محرك واحد هو شهوة الربح
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١٩٠٥١٩٠٥  --١٨٤٨١٨٤٨  --١٧٨٩١٧٨٩ ( (--٣٣ ( (  
ومهما بالغنا في تشبيه الثورة الروسية بالثورة الفرنسية العظمى، ال يمكن تحويل الثورة األولـى               . ال يعيد نفسه  التاريخ  

  .إن القرن التاسع عشر لم يمر بدون سبب. إلى تكرار الثورة الثانية

لفرنـسية العظمـى،    وعند مقارنة الثورتين البروسية والنمساوية بالثورة ا      . ١٧٨٩ يختلف كثيراً عن عام      ١٨٤٨إن عام   
إن . فمن جهة حدثت هاتان الثورتان قبل أوانهما، ومن جهة أخرى حدثتا بعد فـوات األوان              . نتفاجأ بكونهما مرتا مرورا عابرا    

ذلك المجهود الجبار الذي يحتاجه المجتمع البرجوازي ليصفي حساباته بشكل جذري مع أسياد األمس يتوفر إمـا بقـوة األمـة                 
ففـي  .  ضد تحكم اإلقطاع، وإما بتبلور صراع طبقي عنيف داخل هذه األمة السائرة في طريق التحـرر                بأسرها عندما تنتفض  

، استنفدت كل الحيوية الوطنية، التي ضغطتها مقاومة النظام القديم لهـا، خـالل              ١٧٩٣ -١٧٨٩الحالة األولى، كما حدث بين      
 في التاريخ والتي نعالجها هنا بوصفها احتماال لـيس إال، فـإن             أما في الحالة الثانية، التي لم تحدث بعد       . الصراع ضد الرجعية  

". تزرع الدمار في كال الجهتين    "الحيوية الفعلية المطلوبة لقهر قوى التاريخ المظلمة تولدها داخل األمة البرجوازية حرب طبقية              
- لعب الدور الرئيسي، يدفع نقيضها       إن الصراع الداخلي العنيف، الذي يمتص القدر األكبر من حيوية البرجوازية ويحرمها من            

هذه الطبقة المصممة  .  إلى المقدمة ويلخص لها تجربة عشرة أعوام بشهر واحد ويوليها القيادة ويسلمها زمام الحكم              -البروليتاريا
  .التي ال تعرف التردد تغير مجرى األحداث تغييرا كامال

 متحفزة لالنقضاض كاألسد، وإما عندما تنقسم األمـة علـى           يمكن تحقيق الثورة إما عندما تكون األمة قد جمعت نفسها         
هاتـان همـا    . بعضها انقساما نهائيا خالل الصراع، مخولة بذلك أفضل فئة فيها لتنفيذ المهام التي فشلت األمـة فـي تنفيـذها                   

  .المجموعتان المتعارضتان من الشروط التاريخية اللتان تتعارضان منطقيا فقط بشكلهما النقي

  .١٨٤٨الوسط بينهما، كما في حاالت عديدة، هو أسوأ الطرق؛ ولكن هذا الطريق الوسط هو الذي ظهر عام والطريق 

في الحقبة البطولية من التاريخ الفرنسي، نجد طبقة برجوازية متنورة ونشيطة لم تع بعد تناقضات وضعها ألقى التاريخ                  
س ضد مؤسسات فرنسا البالية فحسب ولكن ضد القوى الرجعيـة           على عاتقها بمهمة قيادة النضال من أجل تحقيق نظام جديد لي          

وكانت البرجوازية دائما، وبجميع فصائلها، تعتبر نفسها قائدة األمة فكانت تعبئ الجماهير للنضال وتطرح لها               . في أوروبا أيضا  
وكـان  . يديولوجية سياسيةفصهرت الديمقراطية األمة بعضها ببعض بواسطة إ . الشعارات وتملي عليها خطط الصراع التكتيكية     

 ينتخب البرجوازيين نوابا عنه، وكانت التوصيات التـي يقـدمها           - البرجوازية الصغيرة في المدن، الفالحون والعمال      -الشعب  
وخالل الثـورة، وبـالرغم مـن بـروز         . الناخبون إلى هؤالء النواب مكتوبة بلغة البرجوازية التي أخذت تعي مهمتها الرسلية           

بقية، كانت القوة الدافعة للنضال الثوري تقذف باستمرار بالعناصر األكثر محافظة من البرجوازية خارج الطريق               التناقضات الط 
فاستمرت األمة ككل، إذن، في النضال      . ولم تقذف فئة خارجا إال بعد أن تكون قد حولت طاقتها إلى الفئة التي خلفتها              . السياسي

وعندما انفصلت الفئات العليا من البرجوازيـة مـن البورجوازيةالثريـة مـن             . يمامن أجل أهدافها بأساليب أعنف وأكثر تصم      
المجموعة القوميةالتي كانت اخدة بالتحرك، وتحالفت مع لويس السادس عشر، أصبحت مطالب األمة الديمقراطية موجهة ضـد                 

  .ها الشكل المنطقي والحتمي للديمقراطيةالبورجوازية األمر الذي أدى إلى اكتساب حق االنتخاب للجميع وقيام الجمهورية بوصف
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وما هو أكثر من ذلك، وجد نضال البرجوازية الـدولي مـن أجـل              . كانت الثورة الفرنسية العظمى بالتأكيد ثورة قومية      
  .السيطرة والقوة واالنفراد بالنصر التعبير التقليدي عنه ضمن اإلطار القومي

إن حقد البرجوازية على الثورة والجماهير وعلـى        . متحذلقين الليبراليين لقد غدت اليعقوبية كلمة لوم على شفاه جميع ال        
نحن، جيش البروليتاريـا    ! اليعقوبية: قوة وعظمة التاريخ الذي يصنع في الشارع قد تجمع كله في صرخة استنكار وهلع واحدة              

كة البروليتارية العالمية المعاصرة قـد      إن كل الحر  . العالمي، قمنا بعملية تصفية حسابات تاريخية مع اليعقوبية منذ زمن طويل          
لقد تعرضنا لنظرياتها بالنقد، وفضحنا لفظتها ورفضنا تقاليدها التي كانت          . تكونت وقويت من خالل النضال ضد تقاليد اليعقوبية       

  .تعتبر، خالل عقود من الزمن، إرثا ثوريا مقدسا

لقد خانـت البرجوازيـة     . سة وضد تجريحها وشتائمها السافلة    إال أننا ندافع عن اليعقوبية ضد الليبرالية المريضة المتقاع        
يهزأون من رماد المثل التي دافع هؤالء       . بشكل مخز جميع تقاليد شبابها التاريخي ويقوم عمالئها الحاليون بتلويث قبور أسالفها           

ليتاريـا، مهمـا بلـغ عمـق     إن البرو. إن البروليتاريا قد أخذت على عاتقها أن تحمي شرف ماضي البرجوازية الثوري     . عنها
انفصالها العملي عن تقاليد البرجوازية الثورية، سوف تحافظ عليها كإرث مقدس من العواطف النبيلة والبطولة واإلقدام وقلبهـا                  

  ".المؤتمر اليعقوبي"يخفق بعطف على خطب وأعمال 

العظمى؟ وفي أي فتـرة أخـرى ارتفعـت         ما هو الذي أضفي على الليبرالية جاذبيتها إن لم يكن تقاليد الثورة الفرنسية              
الديمقراطية البرجوازية إلى ذلك الشأن وأضرمت شعلة بهذا اإلتقاد في قلوب الشعب كما فعلت خـالل مرحلـة الديمقراطيـة                    

  ؟١٧٩٣عام ) les sans culottes ()١٥( "المعدمين"اليعقوبية اإلرهابية بقيادة روبسبيير و

 الفرنسية وما زال يمكنها، على مختلف اتجاهاتها، من أن تبقى على غالبيـة الـشعب            من غير اليعقوبية مكّن الراديكالية    
الساحقة، بما فيها البروليتاريا، تحت نفوذها في زمن ختمت فيه البرجوازية الراديكالية في ألمانيا والنمـسا تاريخهـا القـصير                    

  باألعمال الوضيعة والعار؟

وببياناتها المظفـرة، مـا     " الجمهورية المقدسة " السياسية المجردة وبطقس     وأي شيء غير سحق اليعقوبية، بأيديولوجيتها     
 االشتراكيين في فرنسا أمثال كليمنصو وميلران وبورجوا وغيـرهم مـن        -يزال في يومنا هذا تغذي الراديكاليين والراديكاليين        

أسوأ من الطريقة التـي كـان يتبعهـا         السياسيين الذين يعرفون كيف يدافعون عن مرتكزات المجتمع البرجوازي بطريقة ليس ب           
خالل عهد وليام الثاني الحاكم بنعمة اهللا؟ إن الديمقراطيين البرجوازيين في البلدان األخرى ينظرون إليهم بعين الحسد                 " اليونكر"

  .ولكنهم من ذلك ينهمرون بالشتائم على اليعقوبية البطلة التي كانت مصدر مركزهم هذا

ولمدة طويلة ظلت البروليتاريا تـتكلم عـن        . العديدة ظلت اليعقوبية تقليدا في ذاكرة الشعب      حتى بعد أن تحطمت اآلمال      
 بمثابة أعوام   ١٨٤٨، وقبل أيام يونيو     "الجبل" أي بعد نيف ونصف قرن على قيام حكومة          ١٨٤٠ففي عام   . مستقبلها بلغة األمس  

فكتب ". اسلم قطاع من قطاعات الطبقات الدنيا     "رأه العمال   ليطلع على ماذا يق   " مارسو-فوبرسان"عدة معامل في     )١٦(" هاين"زار  
وجدت هناك عدة خطب جديدة لروبيسبيير العجوز وكذلك منشورات لمارا صادرة في طبعـات تبـاع      : "في جريدة ألمانية يقول   

                                                 
 )املترجم. ( املعدمون هم الفئات شبه الربوليتارية من أصحاب دكاكني وحرفيني دعامة احلقبة اليعقوبية من الثورة الفرنسية)15(
شاعر وناقد أملاين مشهور عرف بنضاله ضد االضطهاد واحلكم املطلق، األمر الذي اضطره إىل ترك أملانيا واالستقرار يف ) ١٨٥٦ – ١٧٩٧(هاين   هرييك)16(

 )املترجم. (١٨٣١باريس عام 
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ـ                اروتي وأخيـرا   النسخة منها بقرشين، ووجدت كتاب كابيه، تاريخ الثورة وبعض أهاجي كارمينين القاتلة وجميع مؤلفات بيون
بأن إحدى ثمار هذه البذرة سيكون عاجال أم آجال         : " ويتنبأ الشاعر " …كتاب تعاليم بابوف ومؤامراته، كلها مؤلفات ترشح بالدم       

  ".خطر قيام جمهورية في فرنسا

فهي لم تحاول ولم تتمكن من تـصفية        .  كانت البرجوازية قد أثبتت عن عجزها عن لعب دور ذي قيمة           ١٨٤٨في عام   
كان هدفها أن تـدخل     . إننا نعرف اآلن لماذا كان األمر كذلك      . لنظام االجتماعي الذي يعترض طريقها إلى الحكم تصفية ثورية        ا

وكانـت  . إلى النظام القديم الضمانات الضرورية ليس لتحقيق سيطرتها السياسية وإنما لمجرد أن تتقاسم السلطة مع قوى األمس                
ت تلك مسلكية حقيرة تخللت تجربة البرجوازية الفرنسية الفاسدة بسبب خياناتها والخائفة بسبب             فكان. تعي هذا الهدف الوعي التام    

فهي لم تفشل في قيادة الجماهير لتقويض النظام القديم فحسب، ولكنها دعمت أيضا هذا النظام لكـي تمنـع الجمـاهير                     . فشلها
  .الملحاحة من التقدم

فكان وعيها هو وعي المجتمع، ولم يكـن باإلمكـان ألي           .  ثورتها العظيمة  لقد نجحت البرجوازية الفرنسية في أن تفجر      
وغالبا ما لجأت إلـى     . شيء أن يتحول إلى مؤسسة إال بعد أن يمر في وعيها على شكل هدف، على شكل مشكلة خلق سياسي                  

  .امالوقفات المسرحية لكي تخفي عن نفسها ضيق حدود عالمها البرجوازي، ولكنها كانت تسير إلى األم

لقد تمرد وعيها على الظروف     . بادئ بدء بل تبرأت منها    " الثورة"وعلى العكس من ذلك، فالبرجوازية األلمانية لم تصنع         
فعوضا عن أن تبدو المؤسـسات      . فلم يكن باإلمكان تحقيق الثورة بواسطتها وإنما ضدها       . الموضوعية التي تؤهل لها السيطرة    
  .ه بدت خطرا يهدد مصالحهاالديمقراطية لها هدفا تناضل من أجل

، ظهرت الحاجة إلى طبقة تستطيع أن تتولى األمور بمعزل عن البرجوازية وبالرغم عنهـا، طبقـة ال                  ١٨٤٨في عام   
تكون مستعدة لدفع البرجوازية إلى األمام بواسطة ضغطها فحسب ولكنها ترمي إلى التخلص من جثة البرجوازيـة الـسياسية                   

  .ن بإمكان البرجوازية الصغيرة في المدن وال الفالحون أن يحققوا ذلك ولم يك. عندما يحين األوان

لكونها مازالت مرتبطة بالعالقـات     . فقد كانت البرجوازية الصغيرة في المدن معادية ليس فقط لألمس، ولكن للغد كذلك            
تزال تؤثر على المدن ولكنهـا      ، ولكونها ما    "الصناعة الحرة "المتبقية من القرون الوسطى ولكنها عاجزة عن الصمود في وجه           

تخلي الطريق أمام البرجوازية المتوسطة والكبيرة، ولكونها مفرقة في حساسياتها يصم آذانها ضجيج األحداث، ولكونها مستغَلة                
فلم تتمكن من السيطرة على أحـداث الـساعة         . ومستِغلة، جشعة ومستسلمة في جشعها ظلت البرجوازية الصغيرة في ورطتها         

  .العاصفة

ولكونهم مستعبدين خالل قرون من الزمن ومـدقعي        . أما الفالحون فقد كانوا أكثر حرمانا من المبادرة السياسية المستقلة         
الفقر وغاضبين يجمون جميع خيوط اإلستغالل قديمه وحديثه كان الفالحون في فترة معينة مصدرا غنيا من مـصادر الطاقـة                    

مبعثرين ومعزولين عن المدن، عصب الحياة السياسية والثقافية، ولكـونهم أغبيـاء            الثورية، ولكن لكونهم بدون تنظيم ولكونهم       
ومحصورين في آفاقهم ضمن حدود قراهم، وغير مبالين بكل ما تفكر به المدينة، لم يكن باستطاعة الفالحين أن يكون لهم أيـة                      

إلقطاعية عن أكتافهم، وردوا على فضل المـدن        فاستكان الفالحون في اللحظة التي رفع فيها عبء الفرائض ا         . قيمة كقوة قائدة  
  .عليهم بنضالها من أجل حقوقهم بنكران الجميل
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 - البرجوازيـة الليبراليـة    -فحينا تتبع هذه الفئة شقيقتها الكبرى       . كان المثقفون الديمقراطيون يفتقرون إلى القوة الطبقية      
لقد أورطت نفسها في    . ة في اللحظة الحاسمة فتكشف عن ضعفها      فتغدوا ذيال سياسيا لها وطورا تتخلى عن البرجوازية الليبرالي        

  . تناقضات ال تحل وحملت هذه الورطة معها أينما ذهبت

كانت الرأسمالية قد تطورت إلى درجة تحـتم        . أما البروليتاريا فقد كانت جد ضعيفة تفتقر إلى التنظيم والخبرة والمعرفة          
لم تكن قد تطورت التطور الكافي الذي يسمح بدفع الطبقة العاملـة، ثمـرة العالقـات                إلغاء العالقات اإلقطاعية القديمة، ولكنها      

كان التناقض بين البروليتاريا والبرجوازية، حتى ضمن اإلطار الـوطني          . الصناعية الجديدة، إلى المقدمة كقوة سياسية حاسمة      
خوف على لعب دور الهيمنة على الوطن، ولكن هذا         األلماني، قد عمق إلى مدى لم يعد يسمح فيه للبرجوازية من أن تقدم بدون               

الحقيقة أن اإلحتكاك الداخلي في الثـورة       . التناقض لم يكن من العمق الكافي بحيث يسمح للطبقة العاملة من أن تلعب هذا الدور              
وأدى إلى بذل جهد ال مهد للبروليتاريا أن تحرز استقاللها السياسي، ولكنه في ذلك الحين حطّ من العزيمة وأضعف وحدة العمل       

  .مبرر له وأجبر الثورة على البقاء في مكانها بملل بعد انتصاراتها األولى، وعلى التقهقر تحت ضربات الرجعية

إن النمسا مثل واضح وفاجع بشكل خاص لهذا الطابع غير الكامل أو المنتهي من العالقات االجتماعيـة فـي مرحلـة                     
  .الثورة

كانت تقتحم المعركة مـرة بعـد   .  على بطولة نادرة وعلى حيوية ال تنضب     ١٨٤٨فيينا عام   لقد برهنت البروليتاريا في     
ومن المدهش  . مرة، يدفعها إلى األمام حس طبقي مبهم مفتقرة إلى مفهوم شامل ألهداف النضال فأخذت تتخبط بين شعار وآخر                 

اطية الفعالة الوحيدة التي إستطاعت أن يكون لها، نتيجة         حقا أن قيادة البروليتاريا إنتقلت إلى أيدي الطالب، المجموعات الديمقر         
ال شك في أن الطالب كـانوا يقـاتلون ببـسالة وراء            . عملها، نفوذ كبير في أوساط الجماهير وأن تؤثر بالتالي على األحداث          

 سـلمتهم إياهـا     المتاريس ويتآخون بشكل مشرف مع العمال، غير أنهم كانوا عاجزين تماما عن توجيه مسيرة الثـورة التـي                 
  .الشارع" دكتاتورية"

ولم يتخلف العمال   . إن البروليتاريا غير المنظمة والتي ال تملك الخبرة السياسية وال القيادة المستقلة سارت وراء الطالب              
ـ    ". الذين يعملون بأيديهم  "معونة  " للسادة الذين يعملون برؤوسهم   "في كل لحظة حاسمة عن أن يقدموا         دعون فحينا كان الطالب ي

وفي بعض األحيان، كان الطالب يـستغلون سـلطتهم         . العمال للقتال وطورا يسدون بوجههم الطريق من الضواحي إلى المدينة         
كان هذا شكال تقليديا واضـحا      . لكي يمنعوا العمال من تقديم مطالبهم المستقلة      " الفرقة الجامعية "السياسية ويعتمدون على أسلحة     

 مايو عنـدما هـب      ٢٦إلى ماذا أفضت هذه العالقات االجتماعية؟ في        . رية الخيرة على البروليتاريا   من أشكال الديكتاتورية الثو   
، وعندما مـأل سـكان العاصـمة        )الفرقة الجامعية (جميع عمال فيينا مستجيبين لنداء الطالب لمقاومة نزع السالح من الطالب            

ينا، وعندما كانت النمسا كلها تلتحق بفيينا المسلحة، وعندما كانت مدينتهم بالمتاريس وبرزوا كقوة نادرة المثيل وسيطروا على في        
الملكية على وشك الهرب وقد فقدت كل أهميتها، وعندما سحبت آخر الوحدات العسكرية من العاصمة تحت ضـغط الـشعب،                    

  لماذا حصل ذلك؟. وعندما استقالت حكومة النمسا دون أن تعين خليفة لها، لم يكن هنالك قوة سياسية لتمسك بدفة الحكم

لقد رفضت البرجوازية الليبرالية عن قصد استالم حكم جرى االستيالء عليه بشكل لصوصي، كانت تحلم فقـط بعـودة                   
  ".التيرول"اإلمبراطور الذي فر إلى منطقة 
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لكافيين وكان العمال على جانب من الشجاعة بحيث قهروا الرجعية غير أنهم لم يكونوا على جانب من التنظيم والوعي ا                  
كانت هناك حركة عمالية قوية ولكن الصراع الطبقي البروليتاري ذا الهدف السياسي المحدد لم يكن قد تبلـور                  . ليحتلوا مكانها 

فلم تكن البروليتاريا قادرة على استالم زمام الحكم ففشلت في االضطالع بهذه المهمـة التاريخيـة الـضخمة وانـسحب                    . بعد
  .هدوء في أكثر اللحظات حرجا كما يفعلون في العديد من األحيانالديمقراطيون البرجوازيون ب

ولكي تجر البروليتاريا هؤالء الهاربين على القيام بواجباتهم كان يتطلب منها مستوى من الحيوية والنضج ال يقل عـن                   
  .المستوى الضروري لتكوين حكومة عمالية مؤقتة

لقد أعلنت الجمهورية في فيينا ولكن لم يـشاهدها         : "لصحيحوبشكل عام، نشأ وضع وصفه كاتب معاصر بهذا الوصف ا         
ما … وهذه الجمهورية التي لم يالحظها أحد غابت لمدة طويلة عن المسرح مخلية الساحة أمام ساللة غايسبرغ               ". أحد مع األسف  
  .فات قد فات

كن للثورات من اآلن فـصاعدا أن      قد خلص بعد دراسته لتجربة الثورتين المجرية واأللمانية إلى أنه ال يم            )١٧(إن السال   
 مـا   ١٨٤٨عام  ) نوفمبر( تشرين الثاني    ٢٤فكتب في رسالة إلى ماركس في       . تجد دعما لها إال في صراع البروليتاريا الطبقي       

  :يلي

ويعود ذلك، من بين أسباب أخرى إلى أن الحزب فيهـا  . كان للمجر الحظ األوفر من أي بلد آخر ألن تنجح في نضالها  "
 من االنقسامات والتناقضات الحادة التي يعاني منها في أوروبا الغربية، وألن الثورة قد اتخذت طابع النضال من أجـل                 ال يعاني 

  .بالرغم من ذلك انهزمت المجر نتيجة خيانة الحزب الوطني بشكل خاص. اإلستقالل الوطني إلى حد ما

لى اإلستنتاج أنه ال يمكن للثورة أن تنجح في أوروبا           نصل إ  ١٨٤٩-١٨٤٨إذا أضفنا إلى ذلك تاريخ ألمانيا خالل فترة         "
وال يمكن ألي نضال أن ينجح إذا ما دخلت فيه القضايا فقـط علـى               . إال إذا أعلنت منذ البداية عن طبيعتها االشتراكية الصرفة        

لجمهوريـة  شكل عنصر مبهم من عناصره وبقيت في المؤخرة، وإذا كان النضال يخاض تحت لـواء االنبعـاث القـومي أو ا                    
  ".البرجوازية

ولكن مما ال شك فيه هو أنه حتى في منتصف القـرن التاسـع              . لن نتوقف لنقد هذه اإلستنتاجات الواثقة من نفسها جدا        
إن . عشر لم يكن باإلمكان حل مشكلة التحرر السياسي بواسطة خطط تكتيكية شاملة ومنسجمة تمارس بها األمة كلها الـضغط                  

يكية المستقلة التي تشحذ قوتها للنضال إنطالقا من موقعها الطبقي، ومن هذا الموقع فحسب، هي وحـدها         خطط البروليتاريا التكت  
  .الكفيلة بتحقيق انتصار الثورة

وأحسن دليل على ذلك هو قيام مجـالس        . ١٨٤٨ ال تشابه بشيء عمال فيينا عام        ١٩٠٦إن الطبقة العاملة الروسية عام      
لم تكن هذه المجالس منظمات للتآمر جرى تكوينها في وقت سـابق لغايـة   . عيد روسيا كلها  على ص ) السوفييت(مندوبي العمال   

كال، كانت هذه منظمات خلقتها الجماهير نفسها بواسطة التخطيط لغاية تنـسيق            . استيالء العمال على السلطة عند اندالع التمرد      

                                                 
هازية فانتقده ماركس وإجنلز حق ، مث ما لبث أن اختذ مواقف انت"االحتاد العام للعمال األملان"اشتراكي أملاين ومؤسس ) ١٨٦٤ – ١٨٢٥( فرديال السال )17(

 )املترجم. (شكل جناحا بقيادة يف احلركة العمالية األملانية
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سؤولة أمام الجماهير هي بدون شك مؤسسات ديمقراطيـة         فكانت مجالس السوفييت التي تنتخبها الجماهير والم      . نضالها الثوري 
  .تنفذ سياسة طبقية جد مصممة فيها روح االشتراكية الثورية

الحـرس  "-كانـت الميليـشيا     . إن مميزات الثورة الروسية تصبح واضحة كل الوضوح عند معالجة قضية تسليح األمة            
ففي عـام   . ريس وجميع ثورات دول إيطاليا، وفيينا وبرلين       في با  ١٨٤٨ و ١٧٨٩ المطلب والمكسب األولين لثورات      -"الوطني
هو مطلـب المعارضـة البرجوازيـة       " المثقفة"أي عملية تسليح الطبقات المالكة و     " الحرس الوطني "، كان مطلب إنشاء     ١٨٤٨

ضد " الموهوبة"يات  بأسرها، حتى أكثر الفئات اعتداال منها، ولم تكن غالبية المحافظة على الحريات المكتسبة أو باألحرى الحر               
يقول المؤرخ الليبرالـي اإلنكليـزي      . تقلبات من فوق فحسب، ولكن لحماية الملكية البرجوازية الفردية من هجمات البروليتاريا           

كان اإليطاليون يعلمون علم اليقين أن الميليشيا الحديثة المسلحة سوف تساهم فـي تقـويض الحكـم                 : "الذي أرخ توحيد إيطاليا   
إن . )١٨( " باإلضافة إلى ذلك ضمانة للطبقات الحاكمة ضد أي فوضى ممكنة أو أي اضطراب قد يأتي من تحت                   وهي. المطلق

الرجعية الحاكمة التي ال تملك العدد الكافي من الجنود في ساحة العمليات للقضاء على الفوضى، أي على الجماهير الثورية، قد                    
مطلق للبرجوازية فرصة قمع العمال وتجريدهم مـن الـسالح ثـم جـردت              لقد أتاح الحكم ال   . وزعت السالح على البرجوازية   
  .البرجوازية من سالحها وأسكتتها

فقد كان الليبراليون يقدرون المـدلول      . في روسيا لم تلق المطالبة بإنشاء الميليشيا أي استجابة عند األحزاب البرجوازية           
ولكنهم كـانوا يفعلـون أيـضا       . ضوع على أيدي الحكم المطلق    الخطير لألسلحة، كانوا قد تعلموا بعض الدروس عن هذا المو         

 الذين كـانوا    ١٨٤٨إن عمال روسيا ليسوا مثل عمال عام        . استحالة إنشاء ميليشيا في روسيا بمعزل عن البروليتاريا أو ضدها         
ادق الملكيـة ويحملـون     يملئون جيوبهم بالحجارة ويتسلحون بالمعاول بينما أصحاب الدكاكين والطالب والمحامون يتنكبون البن           

  .السيوف

والليبراليون الذين يعلمون هـذا علـم اليقـين ويخافونـه           . إن تسليح الثورة في روسيا يعني تسليح العمال بشكل خاص         
فيتخلون عن مواقعهم في وجه الحكم المطلق بدون قتال مثلما سـلّم            . يتحاشون الخوض في موضوع إنشاء الميليشيا من أساسه       

  .البرجوازي باريس في فرنسا إلى بسمارك لمجرد أنه يريد أن يتحاشى تسليح العمال) Thiers" (تيير"

" الدولة الدستورية "الديمقراطي على شكل مجموعة من الدراسات بعنوان        -في ذلك البيان الذي أصدره التحالف الليبرالي      
على المجتمع ذاته أن يكـون علـى        : "قوليقول السيد دجيفيليفوف في معرض مناقشته إلحتمال قيام الثورات، وهو محق فيما ي            

وبما أن النتيجة المنطقية لهذا القول هي المطالبة بتسليح الـشعب،           ". أهبة اإلستعداد للدفاع عن دستوره عندما يحين الوقت لذلك        
أن ليس من الضروري أن يحمل كل فـرد مـن أفـراد الـشعب               "أن يضيف   " من الضروري "يجد هذا الفيلسوف الليبرالي أنه      

إذا كان البد من إسـتخالص      . من الضروري أن يكون المجتمع على أهبة اإلستعداد للمقاومة ليس إال          .  لمنع اإلمتداد  )١٩("سالحال
نتيجة من هذا الكالم فهي أن الخوف الذي يعتصر قلوب الديمقراطيين عندنا من البروليتاريا المسلحة هو أعظم من خوفهم مـن                     

  .جنود الحكم المطلق

إن مطلب الميليشيا المدنية الذي قدمته البرجوازيـة        . قع مهمة تسليح الثورة على عاتق البروليتاريا وحدها       لهذا السبب، ت  
  .إن مصير الثورة يتوقف على هذه القضية.  ال يقابله في روسيا مطلب تسليح الشعب عامة والبروليتاريا خاصة١٨٤٨في عام 

                                                 
 .).ت. ل (٢٢٠ ص ١ الد – ١٩٠١ موسكو –" تاريخ الوحدة اإليطالية" بولنون كنع )18(
 .).ت. ل (٤٩ ص – الطبعة األوىل – جمموعة دراسات –" الدولة الدستورية ")19(
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   الثورة والربوليتاريا الثورة والربوليتاريا--٤٤
. ليست الدولة غاية بحد ذاتها    . قوة بين الفئات االجتماعية خالل صراع من أجل استالم الحكم         ان الثورة امتحان صريح لل    

وكغيرها من اآلالت، تحتوي على محرك وعلى جهاز إلصـدار األوامـر            . إنها مجرد آلة لخدمة القوى االجتماعية المسيطرة      
هاز المحرك فيها هو الدعاية والصحافة والتعليم المدرسي        القوة التي تسير الدولة هي المصلحة الطبقية، وج       . وعلى آخر لتنفيذها  

أما الجهاز الذي يصدر األوامر فهو المؤسسة التشريعية التي         . والكنسي واألحزاب واالجتماعات العامة والعرائض واإلنتفاضات     
أو عـن   )  الحكم المطلـق   كما في (تتولى تنظيم مصالح السالالت والطوائف والطبقات وتصورها على أنها تعبير عن إرادة اهللا              

  .أما الجهاز التنفيذي فهو اإلدارة بشرطتها ومحاكمها وسجونها وجيشها). كما في النظام البرلماني(إرادة األمة 

ليست الدولة غاية بحد ذاتها، وإنما هي وسيلة جبارة لتنظيم العالقات االجتماعية أو لتفتيتها أو إلعادة تنظيمها وفق أسس                   
  .أن تكون محركا أساسيا للثورة أو أن تكون أداة لإلستكانة المنظمة، حسب األيدي التي تسيطر عليهاوبإمكانها . جديدة

. إن كل حزب سياسي، جدير باسمه، يسعى إلى اإلستيالء على السلطة مسخرا الدولة لخدمة الطبقة التي يمثل مصالحها                 
  .، إلى تحقيق سيطرة الطبقة العاملة السياسيةالديمقراطيون بوصفهم حزب البروليتاريا-وطبعا، يسعى االشتراكيون

بهذا المعنى يكون تطور الرأسمالية هو تطور البروليتاريـا فـي   . إن البروليتاريا تنمو وتتضاعف قوتها بنمو الرأسمالية      
وى الذي بلغتـه    على أن توقيت انتقال الحكم إلى أيدي الطبقة العاملة ال يعتمد بشكل مباشر على المست              . اتجاه تحقيق دكتاتوريتها  

قوى اإلنتاج، وإنما على العالقات في الصراع الطبقي وعلى الوضع العالمي وأخيرا على عدد من العوامل الذاتية كتقاليد الطبقة                   
  .العاملة ومبادرتها واستعدادها للنضال

 ١٨٧١فـي عـام     ف. من المحتمل أن يصل العمال إلى الحكم في بلد متخلف اقتصاديا قبل وصولهم إليه في بلد متقـدم                 
استولى العمال عن قصد على باريس البرجوازية الصغيرة لمدة شهرين فقط، بينما العمال في المراكز الرأسمالية الكبيرة فـي                    

إن التصور أن قيام ديكتاتورية البروليتاريا يعتمد بطريقـة مـا           . بريطانيا والواليات المتحدة لم يستلموا الحكم ولو لساعة واحدة        
إن وجهـة النظـر هـذه ال تمـت          . التافهة" االقتصادية"د التقني وعلى موارده إنما هو زعم من مزاعم المادية           على تطور البل  

  .للماركسية بأي صلة

إن الثورة الروسية سوف تخلق، برأينا، الظروف التي تمهد النتقال السلطة إلى العمال، وفي حال انتصار الثورة عليهـا                   
  .سنى للسياسيين البرجوازيين الليبراليين أن يعرضوا كل براعتهم في تسيير الحكمأن تمهد لهذا االنتقال، قبل أن يت

األمريكيـة، كتـب   " التريبيـون " في جريـدة  ١٨٤٩ و ١٨٤٨في معرض تلخيصه لتجربة الثورة والثورة المضادة عام         
طبقة العاملة في إنكلترا وفرنـسا      إن الطبقة العاملة األلمانية ما تزال متخلفة في تطورها االجتماعي والسياسي عن ال            : "ماركس

إن تطور ظروف وجـود     . مثلما يكون السيد كذلك يكون اإلنسان     . بقدر تخلف البرجوازية األلمانية عن برجوازية هذين البلدين       
طبقة بروليتارية واسعة العدد وقوية وكثيفة وذكية يسير بخط مواز مع تطور ظروف وجود طبقة وسطى غنية وواسعة العـدد                    

وال يمكن لحركة الطبقة العاملة أن تكون مستقلة، وال يمكنها أن تصبح ذات طبيعة بروليتارية صرفة إال بعد أن                   . وقويةوكثيفة  
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الصناعيون الكبار، فتعيـد    : تستولي على السلطة السياسية مختلف فصائل الطبقة الوسطى وبخاصة الفصيلة األكثر تقدمية منها            
  ".د من أن يبرز الصراع الحتمي بين رب العمل والعامل وال يمكن تأجيله إلى حين آخرإذاك، الب. تكوين الدولة وفق حاجاتها

. إلى تشويهه إلى حد كبير في األزمنة الحديثة   " الماركسيون الحرفيون "ربما كان هذا المقطع مألوفا لدى القراء، فلقد عمد          
إذا لم  : فيقولون".  يكون السيد، كذلك يكون اإلنسان     مثلما. "لقد جرى إبرازه كحجة راسخة ضد فكرة قيام حكم عمالي في روسيا           

تكن الرأسمالية البرجوازية من القوة بحيث تستولي على الحكم إذن يتضاءل إمكان قيام ديمقراطية عمالية أي تحقيـق سـيطرة                    
  .البروليتاريا السياسية

ا لتحليل النصوص ولكـن لتحليـل       على أنها ليست أسلوب   . إن الماركسية أسلوب في التحليل قبل أن تكون أي شيء آخر          
هل يصح القول إن ضعف الرأسمالية الليبرالية في روسيا يرافقه ضعف في الحركة العمالية؟ هل يـصح                 . العالقات االجتماعية 

القول أنه ال يمكن أن تنشأ حركة عمالية مستقلة في روسيا إال بعد أن تستلم البرجوازية الحكم؟ يكفي أن نطرح األسـئلة بهـذا                        
  .كل لكي نتبين أية شكلية بائسة تختفي وراء محاولة تحويل قاعدة نسبية تاريخيا لماركس إلى قاعدة فوق التاريخالش

، غير أن الصناعة الرأسمالية     "أمريكيا"خالل مرحلة االزدهار الصناعي في روسيا، اكتسى تطور الصناعات فيها طابعا            
 ماليين شـخص أي  ٥ففي روسيا . ا قورنت بالصناعة في الواليات المتحدة   الروسية في أبعادها الحقيقية ليست سوى طفلة إذا م        

 ٦من مجموع عدد السكان الفاعلين اقتصاديا، يعملون في الصناعة؛ أما بالنسبة للواليات المتحدة فإن الرقم المقابل هو                  % ١٦,٦
 عندما نتذكر أن عدد سكان روسيا يقارب        هذه األرقام ال تفيدنا بشيء، غير أن أهميتها البالغة تتجلى         %. ٢٢,٢ماليين شخص و    

ولكي نقدر األبعاد الفعلية للصناعتين الروسية واألمريكية التقدير الكامل، يجب أن نالحـظ             . ضعف عدد سكان الواليات المتحدة    
ـ   ٢٥ بضائع برسم البيع تبلغ قيمتها       ١٩٠٠أن المصانع والمشاغل الكبيرة في الواليات المتحدة أنتجت عام           ل، بينمـا    مليار روب

  .)٢٠(  مليار روبل٢,٥أنتجت المصانع الروسية في العام ذاته بضائع ال تزيد قيمتها عن 

الشك في أن عدد البروليتاريا الصناعية وكثافتها وثقافتها ووزنها السياسي كلها تعتمد علـى مـدى تطـور الـصناعية      
 قوى اإلنتاج في بلد معين وبين قوة طبقاته السياسية تتـدخل            بين. إال أنها ال تعتمد على هذا التطور إعتمادا مباشرا        . الرأسمالية

في كل لحظة من اللحظات، عوامل اجتماعية وسياسية مختلفة ذات طابع وطني ودولي؛ وقد تغير هذه العوامل التعبير السياسي                   
واليات المتحدة أضـخم بعـشر      فبالرغم من كون قوى اإلنتاج في ال      . عن العالقات االقتصادية إلى حد أنها قد تغير تغييرا تاما         

مرات من قوى اإلنتاج في روسيا، إال أن الدور الذي تلعبه البروليتاريا الروسية وتأثيرها على سياسة بلدها وإمكان تأثيرها على              
  .السياسة في العالم في المستقبل لهو بدون شك أعظم مما تستطيع أن تقوم به البروليتاريا في الواليات المتحدة

سكي، في كتابه األخير عن البروليتاريا األمريكية، إلى عدم وجود عالقة مباشـرة بـين قـوة البروليتاريـا                   يشير كاوت 
  : فيقول. والبرجوازية السياسية من جهة، وبين مستوى التطور الرأسمالي من جهة أخرى

شكل شاذ، أي بما ال يتناسب مع       ففي أحدهما يتطور أحد عناصر الحالة األخرى ب       . ثمة حالتين تتباينان تباينا تاما بينهما     "
 نمت  - أمريكا -ففي الدولة األولى    . مستوى تطور طريقة اإلنتاج الرأسمالية؛ وفي األخرى ينمو عنصر آخر من هذه العناصر            

وال يوجد بلد آخر تتجلى فيه ديكتاتورية رأس المال مثلمـا تتجلـى فـي               . الطبقة الرأسمالية، بينما في روسيا نمت البروليتاريا      
ومما ال شـك فيـه أن هـذا         . بينما لم تبلغ البروليتاريا مستوى من النضالية في أي بلد آخر مثلما وصلت إليه روسيا              . ريكاأم

                                                 
 .).ت. ل (٩٩ ص – ١٩٠٦ –" حنو معرفة روسيا: "منديالييف.  د)20(
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المستوى سيرتفع ألن هذا البلد بدأ يشترك في الصراع الطبقي الحديث منذ مدة ليست ببعيدة، ففتح في داخله مجـاالت فـسيحة                      
  ".إلستمرار هذا الصراع

  :ألمانيا ستتعلم عن مستقبلها، إلى حد ما، على يد روسيا فيقولويشير إلى أن 

إنه لمن دواعي العجب أن تكون البروليتاريا الروسية هي التي سترينا مستقبلنا، إلى مدى ما يعبر هذا المـستقبل عـن                     "
 البلدان الكبيرة في العالم     إن كون روسيا هي األكثر تخلفا بين      . نفسه في احتجاج الطبقة العاملة وليس في مدى تطور رأس المال          

  ".الرأسمالي يبدو وكأنه يناقض المفهوم المادي للتاريخ الذي يعتبر أن التطور االقتصادي هو أساس التطور السياسي

  :ويستطرد كاوتسكي قائال

حليل وإنمـا   والحقيقة تقال أن هذا يناقض المفهوم المادي للتاريخ كما يصوره خصومنا ونقادنا الذين ال يعتبرونه أداة ت                "
  .)٢١( "معدة سلفا" كليشيه"مجرد 

إننا نوصي الماركسيين الروس قراءة هذه األسطر بشكل خاص ألنهم يستبدلون التحليل المستقل للعالقات االجتماعية بما                
وما من أحد يسيء إلى الماركسية بقدر مـا يـسيء إليهـا هـؤالء               . يستنبطونه من نصوص يجري انتقاؤها لخدمة أي وضع       

  ". الخاصة- طريقتهم - على -كسيونالمار"

وهكذا يعتبر كاوتسكي أن روسيا على مستوى منخفض اقتصاديا من التطور الرأسمالي، ولكنها على الصعيد الـسياسي                 
  …ويؤدي هذا إلى أن. تحوي برجوازية رأسمالية قليلة األهمية وبروليتاريا ثورية وقوية

البروليتاريـا  : ى عاتق الطبقة الثورية الوحيدة الموجودة فـي البلـد         لقد ألقى الصراع من أجل مصالح روسيا كلها عل        "
لهذا السبب تكتسب البروليتاريا الصناعية أهمية سياسية بالغة، ولهذا السبب أيضا تحول الصراع لتحرير روسيا من                . الصناعية

يـستطيع الفالحـون أن يقـدموا فيهـا     نير الحكم المطلق إلى معركة واحدة بين الحكم المطلق والبروليتاريا الصناعية، معركة         
  ".مساعدة هامة ولكنهم ال يستطيعون أن يلعبوا دورا قياديا

  سيده؟"الروسي سوف يستلم الحكم قبل " اإلنسان"أال يدعونا إلى اإلستنتاج أن 

*****  

وري معين، فنأخذ   فبمقدورنا أن نبالغ في قوتنا وفي العوامل التي لصالحنا في وضع ث           . هناك نوعان من التفاؤل السياسي    
 لمهامنا الثورية يضطرنا وضعنا ذاتـه إلـى         - بتفاؤل -أو أن نضع حدا     . على عاتقنا مهام تبررها العالقة المتبادلة بين القوى       

  .تخطيها حتما

                                                 
 .).ت. ل (٥ و٤ الصفحات ١٩٠٦، الترمجة الروسية، سان بطرسربغ "العمال يف روسيا وأمريكا: " كارل كاوتسكي)21(
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قد نحدد أفقاً لجميع القضايا المتعلقة بالثورة فنؤكد أن ثورتنا هي ثورة برجوازية في أهدافها الموضوعية وبالتـالي فـي    
نتائجها الحتمية، فنتجاهل بذلك كون البروليتاريا هي التي ستلعب الدور الرئيسي في هذه الثورة وكون سير الثورة ذاته يدفع هذه       

  .البروليتاريا نحو استالم الحكم

 وقد نطمئن أنفسنا بالقول أن سيطرة البروليتاريا السياسية ضمن إطار الثورة البرجوازية ستكون سيطرة محلية عـابرة،                
فنتناسى بذلك أن البروليتاريا في حال استالمها الحكم لن تتخلى عنه إال بعد مقاومة مستميتة، إال بعد أن يجري انتزاعه من بين                      

  .أيديها بالقوة المسلحة

وقد نطمئن أنفسنا بالقول أن ظروف روسيا االجتماعية ما تزال غير ناضجة لبناء اقتصاد اشتراكي متغافلين بذلك عـن                   
إن العبـارة   . ليتاريا باستالمها الحكم سوف تضطر حتما بسبب منطق وضعها ذاته، إلى تحقيق إدارة الدولة للـصناعة               أن البرو 

الثورة البرجوازية ال تحل بأي حال من األحوال المشاكل والتناقضات والمصاعب التـي يطرحهـا               : السوسيولوجية العامة جدا  
  .تركيب ثورة برجوازية معينة

داخل إطار الثورة البرجوازيـة التـي   ) Les sans culotes(لثامن عشر تحققت دكتاتورية المعدمين ففي نهاية القرن ا
تتلخص مهمتها األساسية في تأمين سيطرة رأس المال، ولم تكن هذه الدكتاتورية مجرد مرحلة عابرة فلقد تركت آثارها علـى                    

أما بالنسبة للثورة في بداية     . طدامها بسدود الثورة البرجوازية   القرن الذي تاله كله، هذا بالرغم من كونها تفتتت بسرعة بعد اص           
القرن العشرين، والتي تواجهها أيضا مهام برجوازية، فقد برز توقع هو سيطرة البروليتاريا الحتمية أو المحتملـة علـى أقـل                     

. عـض األدعيـاء الـواقعيين     عابرة، كما يأمـل ب    " مرحلة"وسوف تعمل البروليتاريا حتى ال تغدو هذه السيطرة مجرد          . تقدير
هل أن تفتت الديكتاتورية البروليتارية نتيجة اصطدامها بسدود الثورة البرجوازيـة أمـر    : وباإلمكان اآلن أن نطرح هذا السؤال     

محتم، أم أنه من المحتمل أن يبرز أمامها في الظروف التاريخية العالمية الحالية إحتمال اإلنتصار باختراق هـذه الـسدود؟ إن                     
هل نحن مطالبون بالعمل الواعي ألجل قيام حكومة عمالية بقدر ما يؤدي تطـور              : سائل المطروحة علينا هنا مسائل تكتيكية     الم

الثورة إلى التعجيل في قيام هذا الحكم؟ أم علينا أن ننظر إلى السلطة السياسية على أنها ثقيل تلقي به الثورة البرجوازية علـى                       
  لهم أن يتجاهلوه؟كاهل العمال فيكون من األفضل 

فولمار عن مناضلي عاميـة بـاريس عـام         " الواقعي"هل علينا أن نجيب أنفسنا بنفس الطريقة التي يتكلم فيها السياسي            
  ؟"…عوضاً عن استالمهم الحكم كان األحرى بهم أن يخلدوا للنوم: " إذ يقول١٨٧١
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   الربوليتاريا يف احلكم والفالحون الربوليتاريا يف احلكم والفالحون--٥٥
: اسم، تنتقل السلطة إلى أيدي الطبقات التي لعبت الدور القيادي في النضال، وبكلمات أخرى             في حال انتصار الثورة الح    

فلنستدرك بسرعة قائلين أن هذا ال يعني إقصاء الممثلين الثوريين للفئات االجتماعية غيـر البروليتاريـة        . إلى أيدي البروليتاريا  
لذا، فإذا اتبعت البروليتاريا سياسـة سـليمة فإنهـا          .  ممكن وواجب  إن اشتراك هذه الفئات بالحكم أمر     . عن االشتراك في الحكم   

إال أن المشكلة تدور حول السؤال      . ستدعو قادة البرجوازية الصغيرة البارزين في المدن، والمثقفين والفالحين لمشاركتهم الحكم          
  من سيحدد محتوى سياسة الحكم؟ لمن ستكون األغلبية الثابتة داخل الحكومة؟: التالي

 اشتراك ممثلي القطاع الديمقراطي من الشعب في الحكومة ذات غالبية عمالية شيء، أمـا اشـتراك ممثلـين عـن                     إن
  .برجوازية صرفة بصفتهم اسراء مستكينين فشيء آخر تماماَ-البروليتاريا في حكومة ديمقراطية

أمـا سياسـة   . ياسـة محـددة بوضـوح   إن سياسة البرجوازية الرأسمالية الليبرالية، بكل تذبذبها وتراجعها وخيانتها، س    
ولكن سياسة المثقفين، بسبب طبيعتهم االجتماعية الوسطية وميوعتهم السياسية؛ وسياسة          . البروليتاريا فهي أكثر وضوحا وكماال    

الفالحين، بسبب تنوعهم االجتماعي ووضعهم الوسطي وبدائيتهم، وسياسة البرجوازية الصغيرة في المدن، أيضا بسبب هالميتها               
 إن سياسة هذه الفئات االجتماعية الثالث غير محددة قط وغير مبلورة ومليئة             -وضعها الوسطي وفقدانها التام للتقاليد السياسية       و

  .باالحتماالت وبالتالي مليئة بالمفاجآت

لـذا،  . يكفي أن نحاول تخيل حكومة ديمقراطية ثورية بدون ممثلين عن البروليتاريا، لكي نرى رأسا تهافت مفهوم كهذا                
االجتماعيين االشتراك في حكومة ثورية يجعل تشكيل مثل هذه الحكومة أمرا مستحيال ويكون بمثابـة               -فإن رفض الديمقراطيين  

إال أن اشتراك البروليتاريا في حكومة من الحكومات أمر محتمل موضوعيا ومسموح به مبـدئيا، فقـط                 . خيانة صريحة للثورة  
وباإلمكان طبعا تـسمية حكومـة كهـذه        . قيادة تكون فيها البروليتاريا هي الفئة المسيطرة      عندما تكون هذه المشاركة مشاركة      

حكومة تحالف الطبقة العاملة مع     "أو حتى   " دكتاتورية البروليتاريا والفالحين واإلنتليجنسيا   "أو  " دكتاتورية البروليتاريا والفالحين  "
سيطر على الحكومة ذاتها ومن خاللها على البلد؟ فعندما نتكلم عـن            من سي : ؛ ولكن يبقى السؤال مطروحا    "البرجوازية الصغيرة 

  .حكومة عمالية نعني بذلك أنه يجب أن تكون السيطرة للطبقة العاملة

بل أكثر من ذلك، كان اليعاقبة أقلية فيـه،         . ، أداة ديكتاتورية اليعاقبة، لم يكن يضم اليعاقبة وحدهم        "المؤتمر الوطني "إن  
، والحاجة الملحة إلى سياسة محددة تنقذ الـوطن،  "المؤتمر"من خارج جدران ) Les sans culotes(ن على أن ضغط المعدمي

يمثل رسميا الوطن كله، ويتكون من اليعاقبة والجيرونديين والوسـط          " المؤتمر"وهكذا، فبينما كان    . وضعا الحكم في يد اليعاقبة    
  .في جوهره أداة لديكتاتورية اليعاقبة، كان "المستنقع"الكبير المتذبذب الذي يطلق عليه اسم 

ولكـي ترسـخ    . عندما نتكلم عن حكومة عمالية إنما نعني حكومة يسيطر عليها ممثلو الطبقة العاملة ويتولون قيادتهـا               
ف فتنجذب إلى الثورة قطاعات كبيرة من الجماهير الكادحة، وفي الري. البروليتاريا حكمها، ال تستطيع إال أن توسع قاعدة الثورة       

ويتم القيـام بالتحريـك والتنظـيم       .  على دفة الحكم   - بروليتاريا المدن  -بخاصة، وتنتظم سياسيا فقط بعدما تقف طليعة الثورة         
إن طبيعـة عالقاتنـا     . وتغدوا السلطة التشريعية أداة فعالة لدفع الجماهير في اإلتجاه الثـوري          . الثوريين بمساعدة موارد الدولة   

لتي تلقي بعبء تحقيق الثورة البرجوازية على كاهل البروليتاريا لن تخلق مصاعب جمة أمام الحكومة               االجتماعية والتاريخية، ا  
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مما سوف يؤثر على العالقـات      . العمالية فحسب، ولكنها ستمدها أيضا بفوائد عديدة في المرحلة األولى من وجودها على األقل             
  .بين البروليتاريا والفالحين

إنتقلت السلطة أوال من الحكم المطلق إلى العناصر المعتدلة من البرجوازية، وكانت             ١٨٤٨ و ١٧٩٣-١٧٨٩في ثورات   
قبل أن تستلم الديمقراطية الثوريـة      ) إن الطريقة التي تم فيها هذا التحرر موضوع آخر        (هذه الطبقة هي التي حررت الفالحين       

، "سكان المدن " في المناورات السياسية التي يقوم بها        وفقد الفالحون المتحررون كل اهتمام    . الحكم وحتى قبل التحضير إلستالمه    
  .وخانوا الثورة للرجعية القيصرية أو رجعية العهد البائد" للنظام"أي في تطور الثورة القادم، وأصبحوا حجر األساس 

لديمقراطية البرجوازي بإمكانه أن يحل مشاكل ا     -إن الثورة الروسية لم تسمح بإقامة أي نوع من أنواع النظام الدستوري           
" ويتـي "البيروقراطيون أمثال   -التي يبدلها المصلحون  " المتنورة"لذا، فجميع المجهودات    . األولية، وهي لن تسمح به لمدة طويلة      

تذهب أدراج الريح أمام صراع هؤالء من أجل البقاء على قيد الحياة، ألن مصير أبسط المصالح الفالحية الثورية،                  " ستولوبين"و
  . ككل، كطبقة، مرهون بمصير الثورة كلها أي بمصير البروليتاريامصالح الفالحين

وحكـم البروليتاريـا ال يعنـي المـساواة         . إن البروليتاريا في الحكم ستقف أمام الفالحين بوصفها الطبقة التي حررتهم          
ـ               يش النظـامي فـي     الديمقراطية، والحكم الذاتي الحر، ووضع كل عبء الضرائب على عاتق الطبقات الميسورة، وتذويب الج

) اإلستيالء علـى األرض   (الشعب المسلح وإلغاء الضرائب الكنسية اإللزامية فحسب، بل أيضا االعتراف بكل التغيرات الثورية              
على البروليتاريا أن تجعل من هذه التغييرات نقطة االنطـالق نحـو مزيـد مـن                .التي أحدثها الفالحون في العالقات الزراعية     

  .لدولة في الحقل الزراعياإلجراءات تقوم بها ا

في ظروف كهذه، سيكون من مصلحة الفالحين، في المرحلة األولى والصعبة من الثورة، أن يحافظوا على نظام حكـم                   
في جميع األحوال، مثلما كان للفالحين الفرنسيين مصلحة في المحافظة علـى نظـام حكـم                ) الديمقراطية العمالية (البروليتاريا  

هذا يعني أن مؤسسة األمة التمثيلية التـي سـتنعقد          . ي ضمن للمالكين الجدد حرمة ممتلكاتهم بقوة حرابه       نابليون العسكري الذ  
  . بقيادة البروليتاريا المعتمدة على تأييد الفالحين، لن تكون غير شعار ديمقراطي لحكم البروليتاريا

فكل التجربة التاريخيـة    .  إن هذا أمر مستحيل    ولكن، أليس من المحتمل أن يزيح الفالحون البروليتاريا ويحتلوا مكانها؟         
  .)٢٢( إن التجربة التاريخية تبين أن الفالحين عاجزين تماما عن القيام بدور سياسي مستقل. تدحض هذا االفتراض

                                                 
. ج عنه من أقوال؟ كال وأبدايف جملس الدوما يدحض هذا القول وما قد ينت) تردروفيكي" (جمموعة الشغل"ومن بعده " االحتاد الفالحي" هل أن نشوء وتطور )22(
؟ أنه احتاد يشمل بضع عناصر دميقراطية راديكالية تفتش عن مجاهري تؤيدها يضاف إليها العناصر األكثر وعيا من الفالحني، طبعا ليس تلك اليت "االحتاد الفالحي"ما هو 

  . ميقراطية واإلصالح الزراعيتنتمي إىل القطاعات الدنيا من الفالحني، جيمعها برنامج يدعو إىل الثورة الد
: والذي هو مربر وجوده، فإننا سنبدي حوله هذه املالحظات") املساواة يف استغالل األرض" ("االحتاد الفالحي"أما بالنسبة للربنامج الزراعي الذي يطرحه   

نتيجة آالف التناقضات ذات " االحتاد الفالحي"رض، سوف يتفكك عندما يتسع تطور احلركة الزراعية ويعمق وعندما يقترب هذا التطور من نقطة االستيالء على األ
، "اللجان الفالحية"ولنتذكر أن . ، أدوات الثورة الزراعية يف الريف"اللجان الفالحية"وسوف يلعب أعضاؤه دورهم يف التأثري على . الطابع الطبقي واحمللي واليومي والتقين

  .إحدى السمات األساسية للمجتمع املعاصر: كن من إلغاء تبعية الريف للمدينة زراعية، لن تتم–اليت هي مؤسسات اقتصادية 
خالل فترة األوهام . من جهة، وهالميتها من جهة أخرى، ليس إال تعبريا عن التناقض الكامن يف تطلعات الفالحني الثورية" جمموعة الشعل"أن راديكالية   

إن .  االجتماعية–وعندما حل جملس الدوما، انضوت حتت لواء اموعة الدميقراطية ). زب الدميقراطيني الدستورينيح" (الكاديت"الدستورية، تبعت هذه اموعة حزب 
 .).ت. ل. (تبعثة ممثلي الفالحني سوف تتحلى بوضوح تام عندما تقتضي األمور إظهار مبادرة وتصميم، أي عندما يتوجب على الثوريني استالم احلكم
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لقد اقتضى التطور الصناعي فـي المـدن األوروبيـة أن تـزول             . إن تاريخ الرأسمالية هو تاريخ تبعية الريف للمدينة       
وحيث أن الريف لم يخلق طبقة تستطيع أن تأخذ على عاتقها مهمة إلغـاء اإلقطاعيـة بـشكل                  . اإلقطاعية في الريف  العالقات  

ثوري، فالمدينة، التي ألحقت الزراعة برأس المال، هي التي خلقت قوة ثورية بسطت سلطتها على الريف، ونقلت الثورة علـى                    
طورات الحقة، وقع الريف ضحية لعبودية رأس المال االقتـصادية، ووقـع            وعندما حدثت ت  . الدولة وعلى عالقات الملكية إليه    

فأحيت هذه األحزاب اإلقطاعية في السياسة البرلمانية، وجعلت مـن الريـف            . الفالحون في عبودية سياسة األحزاب الرأسمالية     
رأس المال المرابي بواسطة الـضرائب      إن الدولة البرجوازية الحديثة ترمي الفالح بين براثين         . حقال لبعثات صيدها االنتخابية   

واألنظمة العسكرية، وتجعل منه فريسة سهلة لسياسة المرابين بواسطة كهنتها ومدارسها وبواسطة فساد الحيـاة فـي ثكنـات                   
  .الجيش

وسوف تتخلى أيـضا عـن سـيطرتها        . إن البرجوازية سوف تجبر على التخلي عن جميع مواقعها الثورية للبروليتاريا          
وفي وضع كهذا ينتج عن تحول السلطة إلى البروليتاريا لن يجد الفالحون بدا مـن االلتحـاق بنظـام                   . على الفالحين السياسية  

ولن يتبدل الموقف بشكل جوهري حتى لو فعل الفالحون ذلك بنفس الدرجة من الوعي التي تدفعهم عـادة                  . الديمقراطية العمالية 
ا يقوم كل حزب برجوازي يسيطر على أصوات الفالحين بحـشد قـواه لخـداع               ولكن، بينم . لاللتحاق بنظام الحكم البرجوازي   

الفالحين وتضليلهم، ويخلي الطريق لحزب رأسمالي آخر بعد أن تسوء األمور، بينما األمر كذلك بالنسبة لألحزاب البرجوازية،                 
ويتضح . ع المستوى الثقافي في الريف    يتطلب من البروليتاريا أن تحشد كل قواها لمساعدة الفالحين على تنمية وعيهم وعلى رف             

ليست المسألة برأينا أن نقر هذا الـشكل مـن التعـاون            ". ديكتاتورية العمال والفالحين  "مما قلناه سابقا ما هو موقفنا من فكرة         
على األقـل لـيس     . إننا نعتبر، ببساطة، أنه ال يمكن تحقيق مثل هذا التعاون         ". أن نريده أو ال نريده    "السياسي إقرارا مبدئيا، أو     

  .بشكل عاجل ومباشر

وفي الواقع، إن تحالفا من هذا النوع يفترض إما أن يكون أحد األحزاب البرجوازية الموجودة يتمتع بنفوذ بين الفالحين،                   
وإما أن يكون الفالحون قد أنشأوا حزبا سياسيا قويا مستقال يعبر عن مصالحهم؛ غير أننا حاولنـا أن نظهـر اسـتحالة كـال                        

  .تماليناالح
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   نظام حكم الربوليتاريا نظام حكم الربوليتاريا--٦٦
وسوف . ال تستطيع البروليتاريا أن تستولي على الحكم إال باعتمادها على انتفاضة شعبية عارمة وعلى الحماس الوطني               

ق تشترك البروليتاريا في الحكم بوصفها الممثل الثوري لألمة، وبوصفها القائد الوطني المعترف به في النضال ضد الحكم المطل                 
وباستالمها الحكم، يبدأ عهد جديد، عهد التشريع الثوري والسياسة اإليجابية، ولكنها بهـذا الـصدد لـن                 . والبربرية اإلقطاعية 

وسيكون أول إجراء تتخذه هو تنظيف إسطبالت العهـد البائـد           . تستطيع المحافظة على كونها المعبر الشرعي عن إرادة األمة        
حظى بتأييد األمة بأسرها بالرغم مما يزعمه التنابل الليبراليون عن رسوخ بعض الحساسيات        وطرد سكانها، ذلك اإلجراء الذي ي     

  .في أوساط جماهير الشعب

وسوف تـضطر   . وتواكب عملية التنظيف السياسي هذه إعادة تنظيم العالقات في الدولة والمجتمع على أسس ديمقراطية             
  …اشرة، إلى التدخل الحاسم في جميع العالقات واألحداثالحكومة العمالية، تحت تأثير الضغوط والمطالب المب

فتكون أول مهمة تقوم بها هي أن تطرد من الجيش ومن اإلدارة جميع الذين تلطخت أيديهم بدم الشعب، وأن تسرح تلك                     
بل أن يتـسنى    ويجب أن يتم ذلك في األيام األولى من الثورة، ق         . الوحدات العسكرية التي تلوثت أكثر من غيرها بالجرائم ضده        

. على أن القضية ال تنتهي عند هذا الحد       . إدخال نظام انتخاب الرسميين وجعلهم مسؤولين تجاه ناخبيهم وتنظيم المليشيا الوطنية          
  . إن الديمقراطية العمالية تواجه رأسا بقضايا يومية ملحة كالقضية الزراعية وقضية البطالة

ق سياسة البروليتاريا الحاكمة ويزيد في وضوح طبيعـة هـذا الحكـم             إن كل يوم يمر سوف يعم     : ثمة شيء واحد أكيد   
وإلى جانب ذلك، سوف تنفصم الوشائج الثورية التي كانت تشد البروليتاريا إلى األمة، فيتخذ تحلل الفالحـين الطبقـي                   . الطبقية

طية العمال فتتخلـى عـن كونهـا    شكال سياسيا، ويتفاقم التناقض بين األطراف المشتركة في الحكم كلما اتضحت سياسة ديمقرا 
  .سياسة ديمقراطية عامة لتصبح سياسة طبقية

 الفردية المتراكمة، والحساسيات المعادية للبروليتاريا عند الفالحين والمثقفين سـوف           -ومع أن غياب التقاليد البرجوازية    
هذه الحساسيات ليس مرده وجود وعي      تساعدان البروليتاريا على استالم الحكم من الضروري أال يغيب عن األذهان أن غياب              

إن أيا من هذه    . سياسي ناضج بل على العكس وجود نوع من الهمجية السياسية والهالمية االجتماعية وفقدان الشخصية المميزة              
  .الصفات ال يمكن أن يكون أساسا متينا لسياسة بروليتارية نشيطة ومتناسقة

وسوف تؤيد غالبية الفالحين ضـريبة الـدخل        . ، لكونهم طبقة مضطهدة   إن إلغاء اإلقطاع سيحظى بتأييد الفالحين كلهم      
ولكن تنفيذ أي قانون يحمي البروليتاريا الزراعية سيالقي تأييد أغلبية الفالحين من جهة، ويالقي معارضـة مـن                  . التصاعدية

  .بعضهم من جهة أخرى

، فتقضي بذلك على وحدة المصالح الموجودة       وسوف تجد البروليتاريا نفسها مجبرة على نقل الصراع الطبقي إلى القرى          
منـذ اللحظـة األولـى     . دون شك بين جميع الفالحين، بالرغم من كون وحدة المصالح هذه محصورة ضمن نطاق ضيق نسبيا               

ـ                  ة الستالمها الحكم، يتوجب كل البروليتاريا أن تعتمد على التناقضات بين فقراء القرية وأغنيائها، وبين البروليتاريـا الزراعي
فبينما يخلق عدم التجانس بين الفالحين المصاعب أمام البروليتاريا ويقلص قاعدتها السياسية، فـإن عـدم                . والبرجوازية الريفية 
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وجود التمايز الطبقي الواضح سيكون عقبة أمام إدخال الصراع الطبقي المتبلور في أوساط الفالحين الذي يمكن للبروليتاريا أن                  
  .الفالحين تدير للبروليتاريا وجهها العدائيإن بدائية . تعتمد عليه

إن انحسار المد في أوساط الفالحين، واستكانتهم السياسية وتفاقم المعارضة في أوساط القطاعات العليا منهم ال يمكن إال                  
  .أن يؤثر على القطاع من المثقفين وعلى البرجوازية الصغيرة في المدن

إن هـذا جـد     . وازدادت تصلبا، ضاقت األرض من تحت أقدامها وتزعزعت       وهكذا، فكلما وضحت سياسة البروليتاريا      
  …محتمل وهو حتى حتمي الحدوث

إن السمتين األساسيتين لسياسة البروليتاريا اللتين سوف تلقيان أشد المعارضة بين أوساط حلفاء البروليتاريا هما التجميع                
  .والنزعة األممية

ة الصغيرة، ونظرتهم الريفية الضيقة، وانعزالهم عن االرتباط والوالء السياسيين          وإن بدائية الفالحين وطبيعتهم البرجوازي    
  .بالعالم الخارجي سوف تخلق المصاعب في وجه تدعيم السياسة الثورية التي تنتهجها البروليتاريا الحاكمة

خالل مرحلة اإلصـالحات    االجتماعيين تتلخص في دخول الحكومة االئتالفية وقيادتها        -إن القول أن مهمة الديمقراطيين    
الثورية الديمقراطية، والنضال من أجل إعطائها طابعا جذريا باالعتماد على البروليتاريا المنظمة، وبعد أن يتم تنفيذ البرنـامج                  

االجتماعية عن الصرح الذي شيدته وتخلي الطريق لألحزاب البرجوازية وتنتقل هـي            -الديمقراطي تتخلى الحركة الديمقراطية   
ليس . ف المعارضة مفتتحة بذلك حقبة السياسة البرلمانية؛ إن قوالً كهذا يهدد بنسف فكرة الحكومة العمالية من أساسها                إلى صفو 

، فمجرد طرح القضية على هذا الصعيد يجردها من كل محتوى، ولكن ألنه قول غيـر                "مبدئيا"ألن هذا القول غير مسموح به       
  . ة المدعية، أسوأ أنواع الطوباويةواقعي البتة، إنه ضرب من الطوباوية الثوري

  :لهذا السبب

فإن تقسيم برنامجنا إلى برنامج الحد األقصى وبرنامج الحد األدنى له داللة مبدئية ضخمة وعميقة خالل المرحلة التـي                   
لمطالب التي  ألن مجرد وجود البرجوازية في الحكم يحذف من برنامج الحد األدنى جميع ا            . يكون فيها الحكم في يد البرجوازية     

هذه المطالب هي مضمون الثورة االشتراكية وهي تفتـرض وجـود دكتاتوريـة             . تتعارض مع الملكية الفردية لوسائل اإلنتاج     
  .البروليتاريا

ولكن حالما تنتقل السلطة إلى يد حكومة ثورية ذات أغلبية اشتراكية، فتقسيم برنامجنا إلى برنامج الحد األدنى وبرنـامج           
فال يمكن بأي حال مـن األحـوال، أن تـسجن           . فقد كل معناه على الصعيد المبدئي وعلى صعيد العمل المباشر         الحد األقصى ي  

إن هذا المطلب ال يتنـاقض،      . حكومة البروليتاريا نفسها ضمن هذه الحدود الضيقة، فلنأخذ مطلب ثماني ساعات عمل في اليوم             
. االجتماعيـة -في برنامج الحد األدنى الذي تعمل به الحركة الديمقراطيةكما هو معلوم، مع العالقات الرأسمالية، لذا فهو مدرج     

ولكن، ماذا يحصل لو حاولنا تحقيق هذا المطلب خالل الثورة، في فترة من العواطف الطبقية العنيفة؟ ال شك في أن الرأسماليين                     
  .سيتصدون له بمقاومة منظمة وصامدة قد تتخذ شكل المقاطعة أو إغالق المصانع
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فماذا يتوجب على الحكومة أن تفعل؟ إذا كانت الحكومة برجوازيـة،           . د مئات اآلالف من العمال أنفسهم في الشارع       سيج
ومهما بلغت راديكاليتها، فهي لن تسمح أبدا لألمور بأن تصل إلى هذا الحد ألنها ستجد نفسها مشلولة إذا ما واجهتهـا عمليـة                       

تحقق مطلب الثماني ساعات عمل في اليوم ويجـري التنكيـل بالعمـال الـذين               فستضطر إلى التراجع، فال ي    . إغالق المصانع 
  .يقاومون

أما إذا كانت الحكومة تحت سيطرة البروليتاريا السياسية، فإن تنفيذ قانون الثماني ساعات عمل في اليوم يؤدي إلى نتائج                   
رأس المال، كما تفعل الليبرالية، والتي ال تـسعى         بالنسبة لحكومة تسعى إلى اإلعتماد على البروليتاريا وليس على          . جد مختلفة 

، الذي تلعبه الديمقراطية البرجوازية، بالنسبة لحكومة كهذه لن يكون إغالق المـصانع بـالطبع               "الحيادي"إلى لعب دور الوسيط     
مغلقة وتنظيم العمل   هناك طريق وحيد تسلكه الحكومة العمالية وهو أن تصادر المصانع ال          . مبررا لزيادة ساعات العمل في اليوم     

  .فيها على أساس اشتراكي

فلنفترض أن الحكومة العمالية، الوافية لبرنامجها، قد أصدرت قانونا يحـدد           : وطبعا يمكن الرد على ما ورد بهذا الشكل       
يحويـه  ساعات العمل بثماني ساعات في اليوم الواحد، فإذا قاوم رأس المال هذا اإلجراء مقاومة ال يمكن التغلب عليهـا بمـا                      

االجتماعيين أن يستقيلوا وأن يتوجهوا إلـى      -البرنامج الديمقراطي المبني على االحتفاظ بالملكية الفردية، إذن فعلى الديمقراطيين         
إن حالّ كهذا هو حل فقط بالنسبة للمجموعة المشتركة بالحكم، ولكنه لن يكون حالّ بالنسبة للبروليتاريـا وبالنـسبة              . البروليتاريا
. االجتماعيون، يعود الوضع إلى ما كان عليه يوم اضطروا على استالم الحكـم            -فبعد أن يستقيل الديمقراطيون   . ثورةلمستقبل ال 

األفـضل  . إن الهرب عن مواجهة مقاومة رأس المال المنظمة لهو خيانة أعظم للثورة من فرض استالم الحكم في المقام األول                  
  .على أن يشترك فيه ليستعرض ضعفه ومن ثم يستقيللحزب الطبقة العاملة إال يشترك بالحكم مطلقا 

ال يسع البروليتاريا إال أن تتبنى إجراءات حاسمة لحل قضية البطالة ألنه من البديهي أن ممثلي العمال                 . لنأخذ مثال آخر  
  .في الحكومة لن يستطيعوا اإلجابة على مطالب العمال العاطلين عن العمل بالتحجج بطابع الثورة البرجوازي

لكن إذا أخذت الحكومة على نفسها أن تساعد العاطلين عن العمل، ليس المهم بهذا الصدد تحديد شكل هذه المـساعدة،                    و
وهكذا، فالرأسماليون الذين يعتمـدون دومـا فـي         . فإن هذا يعني أن تنتقل السلطة بسرعة وبشكل فعلي إلى جانب البروليتاريا           

العمال، سيجدون أنفسهم بدون قوة اقتصادية ومحكومين علـى تحمـل العقـم             استغاللهم للعمال على وجود جيش احتياطي من        
  .السياسي في آن واحد

فإذا هـي  . عندما تأخذ الحكومة على عاتقها مساعدة العاطلين عن العمل، فإنها تتعهد في الوقت نفسه بمساندة المضربين               
  .لم تفعل ذلك فقد نسفت مبرر وجودها من األساس

ومن البديهي أن أرباب العمل يـستطيعون       .  سوى أن يلجأوا إلى المقاطعة، أي إلى إغالق المصانع         فال يبقى للرأسماليين  
تحمل تبعات توقف اإلنتاج أكثر مما يستطيعه العمال، لذا كان هنالك جوابا وحيد ترد به الحكومة العمالية على المقاطعة العامة                    

  .رق اإلنتاج المشاعية أو الحكوميةأال وهو أن تصادر المصانع وأن تدخل إلى الكبير منها ط

وتنشأ مشاكل مشابهة بمجرد أن تجري مصادرة األراضي، وال يجب أن نفترض، بأي حال من األحـوال، أنـه علـى                     
إن الطريـق الوحيـد     . الحكومة البروليتارية، بعد مصادرتها للممتلكات الفردية، أن تفتتها وتبيعها للمنتجين الصغار ليستثمروها           
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ولكـن هـذه    . أو أن يجري تنظيم اإلنتاج من قبل الدولة مباشرة        " العامية"ة هي أن تنظم اإلنتاج التعاوني بإشراف        أمام الحكوم 
  .الطريق هي الطريق إلى االشتراكية

االجتماعيين أن يشتركوا في حكومة ثورية معتهدين       -إن جميع ما ورد يؤكد بما ال يسمح الشك أنه ال يمكن للديمقراطيين            
إن مثل هـذا    . باالّ يتنازلوا عن برنامج الحد األدنى وواعدين البرجوازية في الوقت نفسه بأالّ يتخطوا هذا البرنامج              سلفا للعمال   

إن مجرد اشتراك ممثلي البروليتاريا في الحكم ليس كاسراء حرب ال حول لهم وال قوة، ولكن                . التعهد المزدوج ال يمكن تحقيقه    
وإن . برنامج الحد األدنى وبرنامج الحد األقصى، إي أنه يضع قضية التجمع في حيز التنفيذ             كقوة قيادية، يهدم الحد الفاصل بين       

الحد الذي يتوقف عنده تقدم البروليتاريا في هذا اإلتجاه يتوقف على العالقة بين القوى، وليس على نوايا حـزب البروليتاريـا                     
  .األصيلة

من أشكال ديكتاتورية البروليتاريا في الثورة البرجوازية، أو        لهذا السبب، ليس هنالك أي معنى للحديث عن شكل خاص           
إن الطبقة العاملة ال تستطيع أن تحتفظ بالطابع        ). أو عن دكتاتورية البروليتاريا والفالحين    (عن دكتاتورية بروليتارية ديمقراطية     

 حول هذه النقطة لهي أوهام فاجعة، سـوف         وإن أية أوهام  . الديمقراطي لديكتاتوريتها إال إذا تخطت حدود برنامجها الديمقراطي       
  .االجتماعية لإلنهيار منذ البداية-تعرض الحركة الديمقراطية

وحيث يكون أحد أسلحتها في هذا القتال . إن البروليتاريا بمجرد استيالئها على الحكم سوف تقاتل لالحتفاظ به إلى النهاية    
ولن . الريف بشكل خاص، يكون سالحها اآلخر هو انتهاج سياسة تجميعية         لالحتفاظ بالسلطة وتدعيمها هو التحريك والتنظيم في        

يكون التجميع الطريق الحتمية الوحيدة إلى األمام من الموقع الذي يجد الحزب الحاكم نفسه فيه فحسب، بل أداة االحتفاظ بهـذا                     
  .الموقع بمساندة البروليتاريا أيضا

ة االشتراكية، هذه الفكرة التي تربط بين تصفية الحكم المطلـق وبـين             عندما تبلورت فكرة الثورة المستمرة في الصحاف      
الثورة االشتراكية إلى جانب تفاقم الصراعات االجتماعية وتمرد قطاعات جماهيرية جديدة وشن البروليتاريا الهجمات المستمرة               

صيحة اسـتنكار   " التقدمية"طلقت صحافتنا   على االمتيازات االقتصادية والسياسية للطبقات الحاكمة، عندما تبلورت هذه الفكرة أ          
فتطبيق اإلجراءات  ". ليست الثورة طريقا يمكن جعلها شرعية     . لقد تحملنا كثيرا، ولكننا لن نتحمل المزيد      ! أواه: "فصاحت. واحدة

تقودهـا  وليس من نية حركة التحرر أن تجعل الثورة دائمـة ولكـن أن              . االستثنائية أمر مسموح في الظروف االستثنائية فقط      
  . ، إلى آخره، إلى آخره"القانون"بأسرع وقت ممكن في طريق 

" مكاسـب "إن أكثر العناصر جذرية في هذه الديمقراطية نفسها، لم يجازفوا بالوقوف ضد الثورة حتى من وجهة نظـر                   
يا في الصراع ضد الثـورة      فهذه البالهة البرلمانية التي تسبق نشوء البرلمانية ذاتها ال تشكل سالحا ماض           . دستورية مؤمنة سلفا  

إنهم يحددون موقفهم ليس على أساس القانون ولكن على ما يبدو لهم وكأنه أساس              . فنجدهم يختارون طريقا أخرى   . البروليتارية
" الماركـسية "أخيرا حتى على أسـاس      … السياسية، وأخيرا " الواقعية"التاريخي، وعلى أساس    " اإلمكان"للوقائع، أي على أساس     

الشيطان قـد يستـشهد حتـى باإلنجيـل لخدمـة           : "م ال؟ ألم يكن على حق ذلك البرجوازي الفينيسي أنطونيو إذ قال           ول. ذاتها
  .؟"أغراضه

إن هؤالء الديمقراطيين الراديكاليين ال يرهبون فكرة الحكومة العمالية في روسيا فحسب، إنهم يتنكرون إمكان قيام ثورة                 
هل هذا صحيح؟  ". إن الشروط المسبقة للثورة لم تتوفر بعد      : "إنهم يقولون . ة المقبلة أيضا  اشتراكية في أوروبا في الحقبة التاريخي     
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ليست القضية بالطبع، قضية تحديد ساعة الصفر لقيام الثورة االشتراكية، ولكن من الضروري اإلشارة إلى توقعاتها التاريخيـة                  
  .الحقيقية
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   الشروط املسبقة لتحقيق االشرتاكية الشروط املسبقة لتحقيق االشرتاكية--٧٧
من تحويل الماركسية إلى مـذهب      " الماركسيين"ية قد حولت االشتراكية إلى علم، غير أن هذا لم يمنع بعض             إن الماركس 

  .طوباوي

الشروط المـسبقة الـضرورية للمجتمـع       "لقد عرض روجكوف، في معرض رده على البرمجة االشتراكية والتعاونية،           
اآلن الشروط المسبقة المادية والموضوعية التي تتكون مـن         هل توفرت حتى    : "فطرح هذا السؤال  " المقبل كما أرساها ماركس   

والمجهود والمبادرة والمجازفة الفردية ويحد منها، والـذي        ) ؟(التطور التقني الذي يضعف دافع الكسب الفردي واالنشغال بالنقد        
التقنية يرتبط ارتباطـا صـميما   يجعل بالتالي من مسألة اإلنتاج االجتماعي مسألة من المرتبة األولى؟ إن مثل هذا المستوى من            

فهل بلغنا هذا الطور؟ حتى الشروط المسبقة الذاتية والنفسية ما          . فروع االقتصاد ) ؟(بسيطرة اإلنتاج الكبير شبه التام على الجميع      
 تزال غير متوفرة مثل نمو الوعي الطبقي لدى البروليتاريا إلى المستوى الذي يحقق الوحدة الروحيـة بـين غالبيـة الـشعب                     

وبعـدة  " آلبي"إننا نعلم بوجود جمعيات إنتاجية مثل معامل الزجاج الفرنسية الشهيرة في            : "ويستطرد روجكوف قائال  ". الساحقة
جمعيات زراعية أخرى في فرنسا، ومع ذلك فإن تجربة فرنسا تؤكد، بما ال يسمح الشك، أنه حتى ظروف بلد عريق في تقدمه                      

هذه المشاريع هي ذات حجم متوسط فقط، وليس مـستواها          . لتسمح بطغيان العالقات التعاونية   كفرنسا لم تتبلور بما فيه الكفاية       
التقني أعلى مستوى الفعاليات الرأسمالية، إنها ليست في مقدمة التطور الصناعي، إنها ال تقوده، وإنما هي أقرب إلى المـستوى                    

  .المتوسط المتواضع

 الفردية عن كونها تلعب دورا قياديا في الحياة االقتصادية يصبح بمقدورنا            فقط عندما تبرهن تجربة الجمعيات اإلنتاجية     "
  .)٢٣( "القول أننا نقترب من نظام جديد، وإذ ذاك فقط نستطيع أن نتأكد من أن الظروف الضرورية لوجودها قد توفرت

ات البرجوازية تخبطا كالـذي     مع احترامنا لنوايا روجكوف الحسنة، يؤسفنا أن نعترف أنه ناذرا ما نلتقي حتى في الكتاب              
ويجدر بنا أن نلقي نظرة على هذا التخبط إن لم يكن مـن أجـل               . يقع فيه بصدد ما يسمى بالشروط المسبقة لتحقيق االشتراكية        

  .روجكوف فمن أجل القضية

ـ                     شغال يعلن روجكوف أننا لم نصل بعد إلى ذلك المستوى من التطور التقني الذي يضعف دافع الكـسب الفـردي واالن
وبالمجهود وبالمبادرة والمجازفة الفردية ويحد منها، والذي يجعل بالتالي من مسألة اإلنتاج االجتمـاعي مـسألة فـي                  ] ؟[بالنقد

  .المرتبة األولى

يبدو أن روجكوف يريد أن يقول، في الدرجـة األولـى، أن التقنيـة              . إنه لمن الصعب أن نكتشف ما يعنيه هذا المقطع        
عد من الصناعة عددا كافيا من طاقات العمل البشري؛ وفي الدرجة الثانية، أن عملية الطرد هذه لن تتم إال بعد                الحديثة لم تطرد ب   

أن تسيطر المشاريع الكبرى سيطرة شبه تامة على جميع فروع االقتصاد فيتحول بالتالي جميع سكان البلد إلـى بروليتـاريين                    
  ".أرسى قواعدها ماركس"الشرطان المسبقان لالشتراكية كما ويدعي روجكوف أن هاذين هما . تحوال شبه كامل

                                                 
 .).ت. ل (٢٢ و٢١ ص –"  املسألة الزراعيةحول. "روحكوف.  ن)23(
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. فلنحاول أن نتصور كيف سيكون وضع العالقات الرأسمالية التي يعتبر روجكوف أن االشتراكية ستواجهها عند قدومها               
لمنتجون الـصغار   يعني، في ظل الرأسمالية، أن يتحول ا      " السيطرة شبه التامة للمشاريع الكبيرة على جميع فروع االقتصاد        "إن  

غيـر أن   . والمتوسطون في الزراعة والصناعة إلى بروليتاريين كما ورد سابقا، أي أن تحول الشعب بأسره إلـى بروليتاريـا                 
السيطرة التامة للتقنية اآللية على هذه المشاريع الكبرى سوف تؤدي إلى التقليل من تشغيل طاقة العمل البشرية إلى أبعـد حـد،        

منهم، إلى جيش عمل احتياطي يعيش في المساكن العمالية علـى حـساب     % ٩٠لساحقة من سكان البلد، فلنقل      فتتحول الغالبية ا  
من عدد السكان، ولكن ال شيء يمنعنا من أن نكون منطقيين فنتخيل وضعا تقتصر فيه عملية اإلنتاج كلها                  % ٩٠لقد قلنا   . الدولة

وكما نعلم هذه النظرية    . دة يفي قرد مدرب واحد حاجتها إلى العمل الحي        على آلة أوتوماتيكية واحدة تملكها جمعية صناعية واح       
" اإلنتـاج االجتمـاعي   "في مثل هذه الظروف، ال يتحّل       ".  بارانوفسكي -توغان"المتماسكة الالمعة التي تدعو إليها البروفيسور       

طبيعي أن يتحول االستهالك أيضا تحوال      وفي مثل هذه الظروف، من ال     . فحسب، بل يسيطر سيطرة تامة أيضا     " المرتبة األولى "
ستعيش على نفقة الحساب العام فـي المـساكن         " الترو تست "اشتراكيا ألن األمة بأسرها، باستثناء العشرة بالمائة الذين يملكون          

ن واآلن، تـستطيع االشـتراكية أ     ".  بارانوفسكي -توغان"وهكذا يطل من وراء روجكوف وجه مألوف باسم هو وجه           . العمالية
وال حاجـة طبعـا للثـورة أو        . فيخرج الشعب من المساكن العمالية ويصادر أمالك مجموعة المـالكين         . تظهر على المسرح  

  .لديكتاتورية البروليتاريا

يعتبر روجكوف أن الداللة االقتصادية الثانية على نضج البلد لقيام االشتراكية تكمن في إمكانية سيطرة اإلنتاج التعاوني                 
. في فرنسا ليست على مستوى أرقى من مستوى أي مشروع رأسمالي آخر           " البي"تى معامل الزجاج التعاونية في      وح. في داخله 

  . فاإلنتاج االشتراكي يصبح ممكنا فقط عندما تكون التعاونيات في مقدمة التطور الصناعي، أي عندما تكون هي المشاريع القائدة

ن التعاونيات ال تستطيع أن تقود التطور الصناعي ليس ألن هذا التطور            إ. إن هذه الحجة بكاملها مقلوبة رأسا على عقب       
وال شك في أن التطور االقتصادي يخلق أساسا يقوم عليه التعـاون،  . لم يقطع األشواط البعيدة وإنما ألنه قد تقدم أبعد من الالزم 

ى العمل المأجور، فإن كل مصنع يرينا صـورة         ولكن ما هو نوع هذا التعاون؟ إذا كنا نبحث عن التعاون الرأسمالي، المبني عل             
ولكن ما هي الطريقة التـي تمكـن تطـور     . ومع تطور التقنية تتزايد أهمية مثل هذا التعاون أيضا        . من هذا التعاون الرأسمالي   

لتعاونية ؟ وعلى ماذا يبني روجكوف آماله أن الجمعيات ا        "مقدمة الركب الصناعي  "الرأسمالية من وضع الجمعيات التعاونية في       
والحلول مكانها في مقدمة ركب التطور الصناعي؟ من البديهي أنه إذا           " والتروستات"سوف تتمكن من طرد الجمعيات الصناعية       

تم ذلك، فلن يبقى على الجمعيات التعاونية إال أن تقدم فورا على مصادرة جميع المشاريع الرأسمالية، ثم تخفـيض بعـد ذلـك                       
بهذه الطريقة  . ث يتوفر العمل للجميع وتعدل حجم اإلنتاج في مختلف المجاالت لكي تتفادى األزمات            ساعات العمل في اليوم بحي    

  .ويتضح هنا أيضا أنه ال حاجة مطلقا للثورة أو لديكتاتورية البروليتاريا. تكون قد أوجدت المعالم األساسية للنظام االشتراكي

أن يصل الوعي الطبقي عند البروليتاريا إلى المستوى الـذي  " إلى الحاجة: أما الشرط المسبق الثالث فهو ذو طابع نفسي    
في هذا المجال تعني، وال شك، التضامن االشتراكي        " الوحدة الروحية "بما أن   ". يخلق الوحدة الروحية بين غالبية الشعب الساحقة      

في " غالبية الشعب الساحقة  "و تنظيم   الواعي، نخلص إذن إلى أن الرفيق روجكوف يعتبر أن الشرط النفسي المسبق لالشتراكية ه             
فمن الواضح، إذن، أن روجكوف يسلم بأن الرأسمالية، بدفعها المنتجين الصغار إلـى          .  الديمقراطي -صفوف الحزب االشتراكي  

 -صفوف البروليتاريا وبدفعها العمال إلى صفوف جيش العمل االحتياطي، سوف تمهد الطريـق أمـام الحركـة االشـتراكية                  
  .وتجمعهم في وحدة روحية%) ٩٠(ة لتنور غالبية الشعب الساحقة الديمقراطي
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. هذا أمر يستحيل تحقيقه في عالم الرأسمالية البربرية بقدر ما يستحيل طغيان التعاونيات في نطاق المضاربة الرأسمالية                
 ووعيا، بـسحق بعـض كبـار        ، الموحدة روحا  "غالبية الشعب الساحقة  "ولكن إذا كان تحقيقه ممكنا، فمن الطبيعي إذن أن تقوم           

  .الرأسماليين دون ما صعوبة بالغة وتنظيم االقتصاد وفق نهج اشتراكي دون الحاجة إلى ثورة أو ديكتاتورية

للشروط المسبقة  "غير أن ماركس، بعد عرضه      . إن روجكوف يعتبر نفسه تلميذا لماركس     . ولكن يبرز هنا السؤال التالي    
طبعا ال يحتاج المرء إلى     .  مدخال مباشرا إلى الثورة االشتراكية     ١٨٤٨، اعتبر ثورة    "الشيوعيالبيان  "في  " األساسية لالشتراكية 

ولكن كيف ارتكب مـاركس     . نظر ثاقب لكي يفهم، بعد ستين عاما، أن ماركس كان مخطئا ألن العالم الرأسمالي ما زال قائما                
ع فروع االقتصاد، وإن التعاونيات اإلنتاجية لم تستول بعـد          خطاً كهذا؟ ألم يالحظ أن المشاريع الكبيرة لم تسيطر بعد على جمي           

؟ وإذا كنـا ال  "البيان الشيوعي"على قيادة المشاريع الكبرى، وأن غالبية الشعب الساحقة لم تتوحد بعد حول األفكار التي طرحها   
يبدوا أن مـاركس كـان يافعـا         أنها غير موجودة؟     ١٨٤٨نالحظ هذه األشياء حتى في وقتنا هذا، لماذا لم يالحظ ماركس عام             

  ! إذا ما قارنا بينه وبين جهابذة الماركسية الحاليين المعصومين من الخطأ ١٨٤٨طوباويا عام 

هكذا نرى أنه بالرغم من أن الرفيق روجكوف ال ينتمي بأي حال من األحوال إلى نقاد ماركس، فإنه يهمل كون الثورة                     
وبما أن روجكوف يعبر بوضوح تام عن آراء عدد ال بـأس بـه مـن                .  لالشتراكية البروليتاريا من الشروط المسبقة األساسية    

  .الماركسيين في كال جناحي الحزب، فمن الضروري أن نستدل إلى جذور األخطاء التي ارتكبها في المبدأ وفي الوسيلة

فلم يسبق لنا أن    .  وحده والبد من أن نشير بشكل عابر إلى أن حجة روجكوف فيما يتعلق بمصير التعاونيات تخصه هو               
قابلنا اشتراكيين يعتقدون بمقل هذا التقدم البسيط الدائم نحو مركزة اإلنتاج وإفقار الشعب إلى جانب اعتقادهم، بالدور الطـاغي                   

صادي إن جميع هذين الشرطين المسبقين على صعيد النمو االقت        . الذي تلعبه الجمعيات التعاونية اإلنتاجية قبيل ثورة البروليتاريا       
  . أصعب بكثير من جمعهما في رأس الباحث رغم إنه كان يبدو لنا أن حتى هذا األخير أمر مستحيل

ال شك في أن تمركز اإلنتاج وتطور التقنية        . آخرين يعبران عن عقٍَد أكثر وضوحا     " شرطين مسبقين "ولكننا سوف نعالج    
غير أن هذه العمليات تجري في آن واحد وتكون الواحدة          . راكيةونمو الوعي عند الجماهير هي الشروط المسبقة األساسية لالشت        

فكل واحدة من هذه العمليات تتطلب، وهي       . منها حافزاً لألخرى، ولكن تعيق الواحدة منها األخرى، في الوقت ذاته، وتحد منها            
 يتعارض مع التطور الكامل     غير أن التطور الكامل لكل منها     . في مستوى أرقى، تطورا معينا لعملية أخرى على مستوى أدنى         

  .للعمليات األخرى

ال شك في أن تطور التقنية يبلغ حده المثالي عند توفر تركيب آلي واحد ينتزع المواد الخام في رحم الطبقية ويلقى بهـا                       
د من وجـود  ولو لم تكن العالقات الطبقية والنضال المتأتي منها عامال يح. عند قدمي اإلنسان على شكل مواد استهالكية جاهزة    

النظام الرأسمالي، لكان لنا بعض الحق في أن نفترض أن التقنية، عندما تقترب من بلوغ مثال التركيب اآللي الواحـد ضـمن                      
  .إطار النظام الرأسمالي، سوف يؤهلها هذا أن تلغي الرأسمالية فورا

وإذا اسـتثنينا هـذا     . قار جميع الـسكان   إن تمركز اإلنتاج الذي ينتج عن قوانين المضاربة يتجه، من تلقاء ذاته، إلى إف             
االتجاه، يحقّ لنا أن نفترض أن الرأسمالية سوف تقوم بعملها إلى النهاية إذا لم تندلع الثورة خالل عملية اإلفقار، غير أن وجود                      

اطي يعيش فـي    عالقة معينة بين القوى يحتم اندالع الثورة قبل مدة طويلة من أن تحول الرأسمالية سكان األمة إلى جيش احتي                  
  .ثكنات هي أشبه بالسجون
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وباإلضافة لذلك، فال بد للوعي من أن ينمو بشكل مضطرد، ذلك بفضل تجربة النضال اليومي وبفضل المجهود الواعي                  
ى وإذا استثنينا هذه العملية، يمكننا أن نالحق في مخيلتنا هذا النمو حتى تنضم غالبية الشعب إل               . الذي تبذله األحزاب االشتراكية   

إذن تسنّى لهذه العملية حقا أن تتزايد كميا دون أن يؤثر           . النقابات والمنظمات السياسية يجمع بينها روح التضامن ووحدة الهدف        
شاملة ووعيا في وقت ما مـن القـرن الحـادي           " حركة مدنية "ذلك على نوعيتها، إذن ألمكن تحقيق االشتراكية سلميا بواسطة          

  .والعشرين أو الثاني والعشرين

إال أن النقطة كلها تكمن في أن العمليات التي تشكل الشروط المسبقة التاريخية لالشتراكية ال تتطور بشكل معزول وإنما                   
تحد الواحدة منها األخرى وعندما تبلغ تطورا معينا، تحدده ظروف عديدة بعيدة كل البعد عن الحدود الحسابية لهذه العمليـات،                    

  .ها المعقد ما اصطلح على تسميته بالثورة االجتماعيةتتغير نوعيا ويتولد من تركيب

إن هذه العملية ال تأخذ مجراها كما هو معلوم في األكاديميات حيث يمكـن              . نمو الوعي : سنبدأ من العملية اآلنفة الذكر    
 الرأسـمالي   حجز البروليتاريا بشكل مصطنع لخمسين أو مائة أو حتى خمسمائة عام، وإنما تأخذ مجراها في مسيرة المجتمـع                 

وإن نمو الوعي عند البروليتاريا يحول الصراع الطبقي ويضفي عليه طابعاً هادفا            . الشاملة على أساس صراع طبقي ال يتوقف      
ويصل نضال البروليتاريا ضد البرجوازية إلـى مرحلـة         . وأكثر عمقا مما يستجلب بدوره ردة فعل من قبل الطبقات المسيطرة          

  .بدء سيطرة المشاريع الكبرى على جميع فروع الصناعةاالنفراج قبل زمن طويل من 

وباإلضافة إلى ذلك، يصح القول طبعا أن نمو الوعي السياسي يعتمد على تزايد أعداد البروليتاريـة، وأن ديكتاتوريـة                   
إال أن  . ة المضادة البروليتاريا يفترض أن تكون أعداد البروليتاريا كبيرة بحيث تمكنها من التغلب على مقاومة الثورة البرجوازي              

الغالبيـة  "أن تكون في الطبقة العاملة، أو أن تكون         " غالبية الشعب الساحقة  "هذا ال يعني، بأي حال من األحوال، أنه يجب على           
ومن الواضح، طبعا، أنه يجب أن يكون جيش البروليتاريا الثوري الواعي أقوى            . من العمال من االشتراكيين الواعين    " الساحقة

أس المال المضاد للثورة؛ وكذلك يجب أن تكون الفئات الوسطى والمترددة أو غير المبالية من الشعب فـي وضـع                    من جيش ر  
ويتوجـب علـى    . يسمح لنظام ديكتاتورية البروليتاريا أن يستميلها إلى معسكر الثورة وإال ينفّرها فتنضم إلى معسكر أعـدائها               

  .خذه بعين االعتبارالسياسة البروليتارية، طبعا، أن تعي ذلك وأن نأ

  . إن كل هذا يفترض هيمنة الصناعة على الزراعة وسيطرة المدينة على الريف

*****  

  .سوف ننتقل اآلن إلى تفحص الشروط المسبقة لالشتراكية وفق تقّلص نسبة عموميتها وتزايد نسبة تعقيدها

و االشتراكية، أي اإلنتاج التعاوني     .ج كذلك  ليست االشتراكية مسألة توزيع متساو فحسب وإنما هي مسألة إنتاج مبرم           -١
. في نطاق واسع، ممكنة فقط عندما يبلغ تطور قوى اإلنتاج مستوى تنتج فيه المشاريع الكبرى أكثر مما تنتج المشاريع الصغيرة                   

ئـد االقتـصادية    فعندما ترجح كفة المشاريع الكبيرة على كفة المشاريع الصغيرة، أي عندما يتزايد نمو التقنية، تتضاعف الفوا               
  .لإلنتاج االشتراكي ويصبح المستوى الثقافي للشعب كله أكثر ارتفاعا نتيجة التوزيع المتساوي المبني على اإلنتاج المبرمج
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لقد كان الشرط المسبق األول لالشتراكية متوفرا منذ زمن طويل، منذ أن أدى التقسيم االجتماعي للعمل إلى تقسيم العمل                   
فغدت المشاريع الكبرى أكثـر     . وقد اتسعت رقعته منذ أن حّل اإلنتاج اآللي في المصنع مكان المانفاتورة           . رةفي نظام المانفاتو  

ومن الواضـح أن    . وأكثر فائدة األمر الذي يعني أن تحويل هذه المشاريع إلى مؤسسات اشتراكية سوف يزيد من ثروة المجتمع                
ة لجميع الصناع ما كان سيزيد من ثرائهم قيراطا واحدا؛ في حين أن انتقال              انتقال جميع مشاغل الصناعة اليدوية إلى ملكية عام       

المانفاتورة إلى ملكية عامة للعمال بالقطعة، أو انتقال المصانع إلى أيدي العمال الذين يعملون فيها، أو باألحرى انتقـال جميـع                     
دي وال شك؛ وبمقدار ما يكون المستوى الذي بلغه         وسائل اإلنتاج الكبيرة إلى أيدي جميع السكان سوف يرفع مستوى الشعب الما           

  .اإلنتاج الكبير كذلك يكون مستوى الشعب

، أي قبـل مـؤامرة   ١٦٩٦الذي قدم للبرلمان عام      )٢٤(، النائب اإلنكليزي    "بيلرز"غالبا ما تتكلم الكتابات االشتراكية عن       
ويقضي هذا اإلجـراء    .  بجميع ما تحتاجه بشكل مستقل     بمدة قرن، مشروعا يقضي بإنشاء جمعيات تعاونية تزود نفسها        " بابوف"

فهي " بيلرز"لن نستطيع هنا أن نمتحن حجة السيد        . بأن تضم هذه التعاونيات اإلنتاجية عددا يتراوح بين مائتين وثالثمائة شخص          
أساس مجموعات مائة ليست ضرورية لما نسعى إليه، المهم في األمر هو أن االقتصاد الجماعي، حتى ولو نظرنا إليه فقط على       

  .أو مائتين أو ثالثمائة أو خمسمائة شخص، كان يعتبر إجراء نافعا من وجهة النظر اإلنتاجية حتى في نهاية القرن السابع عشر

" الفاالنـستير "استهالكية تـدعى    -مشاريعه المتعلقة بإنشاء جمعيات إنتاجية    " فورييه"وفي بداية القرن التاسع عشر، نشر       
ولم تكن حسابات فورييه تتميز بالدقة مطلقا، وعلى كـٍل فقـد            . نها عددا يتراوح بين ألفين وثالثة آالف شخص       تضم الواحدة م  

ومهما يكن من األمر، . أوحى له تطور المانفاتورة في ذلك الحين بجمعيات اقتصادية أوسع بكثير من تلك التي ذكرناها منذ قليل         
التي يحلم بها فورييه على حد سواء هي أقرب ما تكون في طبيعتها إلـى               " نستيرالفاال"و" جون بيلرز "فمن الواضح أن جمعيات     

وال في كونهـا    " استحالة تحقيقها "وال تكمن طوباوية هذه المشاعات في       . المشاعات االقتصادية الحرة التي يحلم بها الفوضويون      
قيقها، وإنما تكمن في كونها متخلفة بمائتي عام        ، فلقد برهنت تجربة المشاعات الشيوعية في أمريكا عن إمكان تح          "ضد الطبيعة "

  .عن مسيرة التطور االقتصادي

لقد أدى تطور التقسيم االجتماعي من وجهة اإلنتاج الذي يعتمد على اآللة من جهة أخرى إلى إيجاد وضع يجعـل مـن                      
وباإلضافة إلى ذلك فإن    . ي على نطاق واسع   الدولة، في زماننا هذا، الهيئة التعاونية التي تستطيع أن تستغل فوائد اإلنتاج الجماع            

  .سبابا اقتصادية وسياسية توجب على اإلنتاج االشتراكي أن يتخطى الحدود العنيفة لكل دولة بمفردها

، االشتراكي األلماني الذي ال يتبنى وجهة النظر الماركسية، المنافع االقتصادية المتأتية من تطبيق              "اتلنتيكس"لقد أحصى   
فقد كانت  . ولم يكن اتلنتيكس يتميز مطلقا بالخيال المحلِّق      . شتراكي ضمن نطاق ألمانيا في نهاية القرن الثامن عشر        االقتصاد اال 

فبنى حججه على كتابات علماء زراعيين ومهندسين معاصرين يمكـن          . أفكاره تدور عادة في فلك رتابة الرأسمالية االقتصادية       
وعلى .  إنما هو الجانب المنيع منها إذ يحول دون إنحرافه في تفاؤل ال مبرر له              وإن هذا ال يضعف من حججه     . اإلعتماد عليهم 

كٍل، فقد خلص اتلنتيكس إلى أن دخل العامل سوف يتضاعف مثنى وثلثا، وأن يوم العمل سوف يتقلص إلى نصف ما كان عليه                      
 متوفرة في منتصف العقد األخير مـن القـرن   إذا توفر التنظيم الصحيح لالقتصاد االشتراكي وتشغيل الموارد التقنية التي كانت  

  .التاسع عشر

                                                 
املترجم (وقد قدم مشروعه على شكل رسالة موجهة إىل الربملان ". الكوبكرر" مل يكن جون بيلرز نائبا يف الربملان وإمنا كان مالكًا لألراضي ينتمي إىل طائفة )24(

 ).اإلنكليزي
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إن ارتفاع إنتاجية العمـل فـي       . ومع ذلك ال يجب أن نظن أن اتلنتيكس هو أول من أظهر فوائد االشتراكية االقتصادية              
لة أكثـر   المشاريع الكبرى، من جهة، وضرورة تنظيم اإلنتاج من جهة أخرى، كما أفصحت عنها األزمات االقتصادية، لهي أد                

إن الخدمة التي قدمها تكمن فـي كونـه         . اقتناعا بضرورة االشتراكية من الدفتر الذي يعرض فيه اتلنتيكس حساباته االشتراكية          
  .عبر عن هذه الفوائد بواسطة أرقام تقريبية

منافع االشتراكية  يحق لنا، استنادا إلى ما ورد، أن نخلص إلى أن النمو المضطرد لطاقة اإلنسان التقنية سوف تزيد من                   
أكثر فأكثر، وأن الشرط المسبق للتقنية الكافية لتحقيق اإلنتاج الجماعي متوفرة منذ مائة أو مأتي سنة، وان االشتراكية في الوقت          

  .الحاضر مفيدة من الناحية التقنية ليس على الصعيد الوطني فحسب وإنما على الصعيد العالمي إلى بعيد أيضا

لقد تجلت فوائد اإلنتاج الكبير على شكل رأسـمالي         . د التقنية لم يكن وحده كافيا لتحقيق االشتراكية       إن مجرد توفر الفوائ   
لمـاذا؟ ألن القـوى     . ولم تنفذ مشاريع بيلرز أو فورييـه      . وليس على شكل اشتراكي خالل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر         

  .داالجتماعية المؤهلة والمستعدة لتنفيذها لم تكن قد وجدت بع

 ننتقل اآلن من الشروط المسبقة ذات الطابع اإلنتاجي والتقني إلـى الـشروط المـسبقة لالشـتراكية ذات الطـابع                     -٢
لو لم نكن نعالج في هذا المضمار مجتمعاً يمزقه التناقض الطبقي، وإنما مجتمع منسجم يختار بـوعي                 .  االقتصادي -االجتماعي

هكذا، بالتأكيد، كان اتلنتـيكس،     . س كافية، وال شك، للشروع من بناء االشتراكية       شكل نظامه االقتصادي لكانت حسابات اتلنتيك     
إن وجهة النظر هذه لم يعد باإلمكان تطبيقها في الوقت الحاضر إال ضمن حـدود               . ذلك االشتراكي المبتذل، ينظر إلى ما قام به       

بأية خطة لإلصالح االقتصادي، كإدخال اآلليـة       ومن حقنا أن نفترض أن المالكين لن يقبلوا         . عمل رجل أعمال فردي أو شركة     
الحديثة واستعمال مواد خام جديدة أو شكل جديد من أشكال تنظيم العمل أو أنظمة جديدة للترقم، إال إذا أمكـن تبيـان الفائـدة                        

تضاربة تتصارع  إن مصالح م  . غير أن هذا ليس كافيا ما دمنا في صدد معالجة اقتصاد مجتمع بكامله            . التجارية التي تنتج عنها   
إن أنانية الطبقة الواحدة ال تسيء إلى أنانية الطبقة األخرى فحسب وإنما تـسيء  . فما هو لصالح الواحد ليس لصالح اآلخر    . هنا

لذا فالشرط الضروري لتحقيق االشتراكية هو أن يوجد، بين الطبقات المتعادية في المجتمع الرأسمالي              . إلى المجتمع بأسره أيضا   
عية لها مصلحة، بحكم ظرفها الموضوعي، في تحقيق االشتراكية وتكون على جانب من القـوة بحيـث تـستطيع أن                    قوة اجتما 

  .تتغلب على المصالح والهجمات المعادية لكي تحقق هذه االشتراكية

يتاريا هي  إن إحدى الخدمات األساسية التي قدمتها االشتراكية العلمية هي أنها اكتشفت، على الصعيد النظري، إن البرول               
هذه القوة االجتماعية؛ وبينت أن هذه الطبقة، التي تنمو بشكل حتمي مع نمو الرأسمالية، ال تجد خالصها إال فـي االشـتراكية؛                      
وأن وضع البروليتاريا العام يدفعها نحو االشتراكية وأنه ال بد لالشتراكية من أن تصبح في المدى البعيد أيديولوجيـة الطبقـة                     

  .العاملة

أن انتقال وسـائل    "سهل إذن، أن نبين الخطوة الجبارة إلى الوراء التي خطاها اتلنتيكس عندما يؤكد أنه حالما يثبت                 من ال 
اإلنتاج إلى يد الدولة ال يوفر البحبوحة العامة فحسب بل يؤدي إلى تخفيض يوم العمل أيضا، يجعل من موضوع تأكـد صـحة    

  ".طى في المجتمع موضوعا ال أهمية لهنظرية تمركز رأس المال واختفاء الطبقات الوس
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يغدو من العبث تعليق اآلمال على صنم التطور االقتصادي، ويتوجـب  "ويعتبر اتلنتيكس أنه طالما تتأكد فواد االشتراكية     
في التحضير الكامل الشامل لالنتقال مـن اإلنتـاج الفـردي إلـى اإلنتـاج الحكـومي أو       [!] القيام بتحريات واسعة والشروع     

  .)٢٥("تماعياالج

فـورا فـي   " الشروع"الديمقراطيين، ويقترح -عندما يعترض اتلنتيكس على الطابع المعارض البحث لتكتيك االشتراكيين        
الديمقراطيين ما زالوا يفتقرون إلى القوة الالزمة لتحقيق ذلك، وأن          -تحضير لالنتقال إلى االشتراكية، إنما ينسى أن االشتراكيين       

. بية أعضاء الرايخستاغ األلمان ال ينوون مطلقا أن يدخلوا االشتراكية رغم كونهم يمسكون بزمام الحكـم               وليم الثاني وبوال وغال   
وإن خطط اتلنتيكس االشتراكية ليست أكثر إقناعا لساللة الهوهنزولرن مما كانت عليه خطط فورييه بالنسبة لساللة البوربـون؛                  

على بدع حماسية في حقل النظرية االقتصادية، فـي  " ينته الفاضلة السياسيةمد"وال يجب أن يغيب عن أذهاننا أن فورييه قد بنى   
  .حين أن اتلنتيكس، الذي ال يقل طوباوية عن فورييه في حقل السياسية، قد بنى نظريته على إحصائيات رزينة متحذلقة

ماذا : راكية؟ وبكلمات أخرى  ما هو المستوى الذي يجب أن يبلغه التمايز الطبقي لكي يتحقق الشرط المسبق الثاني لالشت              
يجب أن يكون الثقل العددي النسبي للبروليتاريا؟ هل يجب أن يشكل نصف عدد السكان أم ثلثيه أم تسعة أعـشاره؟ إنـه لمـن                        
العبث أن نحاول تعريف الحدود الحسابية المجردة لهذا الشرط المسبق الثاني لالشتراكية؟ ففي الدرجة األولى، علينا أن نقـرر،                   

طاق هذا المجهود المنهجي، من هو الشخص الذي يمكن تصنيفه بأنه بروليتاري؟ هل يجب أن نضع تحت هذا اإلسم تلـك                     في ن 
الفئة الواسعة التي تقع بين البروليتاريا والفالحين؟ هل يجب أن نضم الجماهير االحتياطية بروليتاريا المدن، الذين يندمجون في                  

شوارع المدينة كتجار صغار يلعبون دورا طفيليا . وص من جهة، أو يملئون من جهة أخرىالبروليتاريا الطفيلية كمتسولين ولص  
  .فيما يتعلق بالنظام االقتصادي ككل؟ ليست المسألة بسيطة على اإلطالق

إن البرجوازية تعتمد، في نضالها مـن أجـل         . إن أهمية البروليتاريا تعتمد كليا على الدور الذي تلعبه في اإلنتاج الكبير           
وقبل أن تتمكن من تأمين السيطرة السياسية تعمد إلى حصر وسائل اإلنتاج في البلد              . لسيطرة السياسية، على قوتها االقتصادية    ا

ومهما يكن من األمر، فإن البروليتاريا، بالرغم من األوهام التعاونية،          . هذا هو العامل الذي يمدد وزنها في المجتمع       . بين أيديها 
إن قوتها االجتماعية تكمن في كونها هـي التـي تـستطيع      . ئل اإلنتاج إلى حين قيام الثورة االشتراكية      ستظل محرومة من وسا   

والبروليتاريا هي، من وجهة النظر البرجوازية، إحدى وسائل اإلنتاج التي . تحريك وسائل اإلنتاج التي تسيطر عليها البرجوازية
ولكن البروليتاريا هي وحدها الجزء غير اآللي في هذا التركيب، وال يمكـن             تكون بالتقائها مع الوسائل األخرى تركيبا موحدا،        

إن هذا الظرف يخول البروليتاريـا أن توقـف مـسيرة           . تحويلها إلى وضع آلة أوتوماتيكية مهما بذلت البرجوازية من مجهود         
ية البروليتاريا تتزايد بنسبة موازية     ويتضح من هذا أن أهم    . اقتصاد المجتمع، جزئيا أو كليا، بواسطة إضرابات جزئية أو عامة         

هذا يعني، أن العامل في مصنع كبير، إذا ظلت العوامل األخرى ثابتة، يملـك              . لتزايد عدد القوى اإلنتاجية التي تتولى تحريكها      
كه العامل فـي    ثقال اجتماعيا أكبر من الثقل الذي يملكه عامل يدوي؛ وكذلك يملك العامل في المدينة ثقال أكبر من ذلك الذي يمل                   

وبكلمات أخرى، فإن الدور السياسي الذي تلعبه البروليتاريا يتعاظم بقدر ما يزداد طغيان اإلنتاج الكبير علـى اإلنتـاج                   . الريف
وإذا عدنا إلى تاريخ ألمانيا أو إنكلترا في الحقبة   . الصغير، وبقدر ما تسيطر الصناعة على الزراعة وتسيطر المدينة على الريف          

نت بروليتاريا هاذين البلدين تشكل نسبة من عدد السكان موازية للنسبة التي تشكلها البروليتاريا اآلن في روسيا، نجـد                   عندما كا 
  .أن أهميتها الموضوعية لم تكن تؤهلها أن تلعب دورا سياسيا كالدور الذي تلعبه البروليتاريا في روسيا اآلن

                                                 
 .).ت. ل (٢٣ و٢٢ ص – ١٩٠٦ – سان بطرسربغ –) دولة العد: ( اتلنتكس)25(
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فقط مـن   % ١٥عندما كان عدد سكان المدن في ألمانيا يشكل         . أيناإن الشيء نفسه ينطبق على دور المدن، كما سبق ور         
مجموع عدد السكان في البلد، كما هو الوضع في روسيا اآلن، لم يخطر ببال أحد أن المدن األلمانية تستطيع أن تلعب دورا في                       

سسات الصناعية والتجارية الكبيرة في     إن حصر المؤ  . حياة البلد االقتصادية والسياسية كالذي تلعبه المدن الروسية في أيامنا هذه          
المدن، وربط المدن بالريف بواسطة شبكة سكة حديد قد أضفي على مدننا أهمية تفوق بكثير أهمية عدد سكانها فقط؛ إن تزايـد                      

لسكان في أهميتها قد سبق بأشواط بعيدة نمو عدد سكانها، في حين أن نمو عدد سكان المدن قد فاق بدوره الزيادة الطبيعية لعدد ا    
 ليس البروليتاريين منهم فحـسب وإنمـا الـصناع          - لم يكن عدد العمال اليدويين       ١٨٤٨وفي إيطاليا عام    … الريف بشكل عام  

. من مجموع عدد السكان، إنه ليس أقل من نسبة العمال اليدويين والبروليتاريين فـي روسـيا اآلن                % ١٥ يزيد عن    -المستقلين
  .ء كان أضعف بكثير من الدور الذي تلعبه البروليتاريا الصناعية في روسياولكن الدور الذي كان يلعبه هؤال

يجب أن يتضح من جميع ما قيل أن نحاول بشكل مسبق تحديد النسبة من مجموع السكان التي يجـب أن تكـون فـي                        
األرقام التقريبيـة   عوضا عن ذلك، سوف نقدم بعض       . صفوف الطبقة العاملة في لحظة اإلستيالء على الحكم لهي مهمة ال تثمر           

كان عدد السكان العاملون في ألمانيا عـام        . التي تبين القوة العددية النسبية للطبقة العاملة في البلدان المتقدمة في الوقت الحاضر            
ومن هذا  ) هذا الرقم ال يشمل الجيش وال الموظفين أو األشخاص الذين ال يشتغلون في عمل محدد               (٢٠,٥٠٠,٠٠٠ يبلغ   ١٨٩٥
، وكـان  )بما فيهم العمال المأجورين في الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات البيتيـة ( عامال ١٢,٥٠٠,٠٠كان هناك  العدد،  

 الباقية من البروليتاريين أيـضا مـن        ٨,٠٠٠,٠٠٠وكان العدد األكبر من الـ      . ١٠,٧٥٠,٠٠٠عدد العمال والعمال الزراعيين     
وكان عدد العمال المأجورين فـي الزراعـة يبلـغ وحـده            . إلى آخره .  العاملين عمال من الصناعات المنزلية من أفراد العائلة      

نكرر أن هذه األرقام    . من مجموع عدد السكان في البلد     % ٣٦فكان السكان العاملون في الزراعة يشكلون       .  عامال ٥,٧٥٠,٠٠٠
ال شك، في اتجاه زيادة نـسبة سـكان         لقد أحدثت السنوات اإلحدى عشر األخيرة تغييرا هائال، و        . ١٨٩٥تشير إلى الوضع عام     

، وفـي اتجـاه زيـادة نـسبة         )من المجموع % ٤٢،  ١٨٨٢كان عدد سكان الريف يشكل عام       (المدن على نسبة سكان الريف      
البروليتاريا الصناعية على نسبة البروليتاريا الزراعية، وأخيرا في اتجاه زيادة كمية رأس المال المنتج لكل عامل صناعي كما                  

 تبين أن البروليتاريا األلمانية تشكل القوة اإلنتاجية الطاغية في البلد منذ زمـن            ١٨٩٥ولكن حتى أرقام    . ١٨٩٥ه عام   كانت علي 
  .بعيد

ومن بين كل مائة شخص يعملون في عمل أو فـي           .  شخصا ٧,٠٠٠,٠٠٠إن بلجيكا بلد صناعي بحيث يبلغ عدد سكانه         
 ٣,٠٠٠,٠٠٠ومـن بـين     . فقط في الزراعـة   % ٢١هذه الكلمة، ويعمل    منهم في الصناعة بالمعنى الضيق ل     % ٤١آخر، يعمل   

وتصبح الصورة أكثر وضوحا عندما     %. ٦٠ منهم في صفوف البروليتاريا أي       ١,٨٠٠,٠٠٠شخص يعملون بشكل ثابت يوجد      
 كـالموظفين   "المـستقلين "نضيف إلى البروليتاريا المتميزة بوضوح العناصر االجتماعية المرتبطة فيها، ما يسمى بـالمنتجين              

  .الصغار والجنود، إلى آخره الذين هم مستقلون شكال فقط في حين أنهم عبيد لرأس المال فعال

، بلغ عدد األشخاص الـذين      ١٩٠١ففي عام   . وتمثل بريطانيا المكانة األولى فيما يتعلق بتصنيع االقتصاد وإفقار السكان         
خصا، في حين بلغ عدد العاملين في الصناعة والتجارة والنقـل          ش ٢,٣٠٠,٠٠٠يعملون في الزراعة، والتحريج وصيد األسماك       

غير أن الطغيان   .  شخصا، وهكذا نرى أن سكان المدن يفوقون سكان الريف عددا في البلدان األوروبية الرئيسية              ١٢,٥٠٠,٠٠٠
فالمدينـة تجـذب   . وعي ألفرادهاالعظيم لسكان المدن ال يكمن فقط في كتلة القوى اإلنتاجية التي يكونونها، وإنما في التكوين الن     

إن محاولة إثبات هذا بواسطة اإلحصائيات ألمر صعب، رغم أن المقارنة فـي             . أكثر العناصر حيوية وذكاء ومقدرة من الريف      
 كـان   ١٨٩٦ففي ألمانيا   . ولهذه الحقيقة داللتها الخاصة   . تركيب األعمار لسكان المدينة والريف هو دليل غير مباشر على ذلك          

ولكن إذا قسمنا السكان    .  أيضا ٨,٠٠٠,٠٠٠ وكان عدد الذين يعملون في الصناعة        ٨,٠٠٠,٠٠٠ذين يعملون في الزراعة     عدد ال 
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وفق أعمارهم، نجد الذين يعملون في الزراعة يفوقون عدد الذين يعملون في الصناعة بمليون شخص في سليمي األبدان تتراوح                   
  .هم الذين يبقون بشكل خاص في الريف" ول واليافعينالكه"هذا يظهر أن .  عاما٤٠ و١٤أعمارهم بين 

ويؤدي بنا هذا إلى اإلستنتاج أن نمو الصناعة، ونمو المشاريع الكبرى، ونمو المدن، ونمو البروليتاريـا بـشكل عـام                    
نما من أجـل    والبروليتاريا الصناعية بشكل خاص قد مهد الطريق ليس فقط أمام نضال البروليتاريا من أجل السلطة السياسية وإ                

  .استيالئها على الحكم كذلك

إن السياسة هـي الـصعيد      . ديكتاتورية البروليتاريا :  أصبح بإمكاننا اآلن أن نعالج الشرط المسبق الثالث لالشتراكية         -٣
ع اقتصادية محددة تض  -ففي ظروف اجتماعية  . حيث تتقاطع الشروط المسبقة الموضوعية لالشتراكية مع الشروط المسبقة الذاتية         

حتى فـي هـذا     . طبقة معينة نصب أعينها هدف االستيالء على السلطة السياسية، فتجمع قواها وتزن قوة العدو وتقدر الوضع               
فعالوة عن العوامل الذاتية، كالوعي واالستعداد والمبادرة التي يـسير تطورهـا            . النطاق الثالث ال تكون البروليتاريا حرة تماما      

تاريا في معرض تنفيذها لسياستها عددا من العوامل الموضوعية كسياسة الطبقات الحاكمـة،             وفق منطق خاص، ستواجه البرولي    
  .والعالقات الدولية، إلى آخره) كالجيش والمدارس الطبقية والكنيسة الحكومية(ومؤسسات الدولة الموجودة 

ال يكفي طبعا أن يكـون مـستوى        . استعداد البروليتاريا للثورة االشتراكية   : سوف نعالج في بادئ األمر الظروف الذاتية      
وال يكفي أيضا أن يكون التمايز الطبقـي        . القضية قد جعل االقتصاد االشتراكي مفيدا من وجهة نظر إنتاجية العمل االجتماعي           

ـ                     ا الذي يقوم على هذه التقنية قد خلق طبقة عاملة هي الطبقة األساسية نظرا ألعدادها وللدور االقتصادي الذي تلعبه، والتـي له
فمن الضروري أيضا أن تكون هذه الطبقة واعية لمصالحها الموضوعية؛ من الضروري أن  . مصلحة موضوعية في االشتراكية   

تكون قد فهمت أن ال مخرج لها إال من خالل االشتراكية، ومن الضروري أن تنضوي تحت لواء جيش يكون من القوة بحيـث                       
  .ة علنيةيستطيع االستيالء على السلطة السياسية في معرك

الـذين  " البالنكيـين "إن  . إنه من البالهة في الوقت الحاضر أن ننكر ضرورة أن تتحضر البروليتاريا على هذا الـشكل               
تخطاهم الزمن هم وحدهم الذين يأملون بالخالص من خالل مبادرة منظمات تآمرية تتبلـور بمعـزل عـن الجمـاهير؛ أمـا                      

 هم الذين يعتقدون بانتفاضة جماهيرية عفوية ال يمكن ألحد أن يـتكهن بمـا               الفوضويون، الذين يقعون على طرفي نقيض معهم      
  .الديمقراطيين يعتبرون أن استالم السلطة هو عمل واع تضطلع به طبقة ثورية-إن االشتراكيين. ستؤدي إليه

) سـا علـى عقـب     بالمعنى السيئ لهه الكلمة، أي هؤالء الذين يقلبون األمور رأ         ( )٢٦(غير أن عددا من اإليديولوجيين      
جمعـاء، أن   " البشرية"فيجب على البروليتاريا، وحتى على      . يتكلمون عن تحضير البروليتاريا لالشتراكية بمعنى بعثها أخالقيا       

وبما أننا مازلنـا    . تتحرر بادئ بدء من طبيعتها األنانية القديمة ويجب أن تطغى الغيرة على الحياة االجتماعية، وإلى ما هنالك                
قد تبدو وجهة   . تتغير ببطء شديد، إذن تؤجل االشتراكية لعدة قرون       " الطبيعة البشرية "ن مثل هذا الوضع، وبما أن       بعيدين جدا ع  

  . النظر هذه واقعية جدا وتطويره وإلى ما هنالك، ولكنها ليست في الواقع سوى ضرب من التبشير األخالقي الضحل

النظام االشتراكي، وبكلمات أخرى انه من الممكن الوصـول إلـى           ويفترض أنه يجب تنمية النفسية االشتراكية قبل قيام         
ال يجب أن نخلط، في هذا المضمار، بين اإلتجاه الواعي نحـو االشـتراكية وبـين                . نفسية اشتراكية في ظل النظام الرأسمالي     

                                                 
مبفهومها الشائع املرادف لعقيدة، وليس مبفهومها املاركسي " أيديولوجية" املالحظ أن تروتسكي يف هذا الكتاب وفيما عدا هذا االستثناء فقط يستعمل عبارة )26(

 )املترجم. (الذي يطلق لقب أيديولوجية على كل متثل جزئي أو زائف للواقع
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حين ينبثق االتجاه نحو االشتراكية فإن هذه األخيرة تفترض تحرر الحياة االقتصادية من الدوافع األنانية، في           . النفسية االشتراكية 
ومهما يكن من أمر، ثمة نقاط التقاء عديدة بين النفـسية الطبقيـة عنـد               . والنضال لبلوغها في النفسية الطبقية عند البروليتاريا      

  .البروليتاريا وبين نفسية المجتمع الطبقي، ولكن ثمة بون شاسع يفصل بينهما

مضات رائعة من المثالية والتضامن الرفاقي والتضحية بالنفس؛ وفي الوقت نفسه           يولد النضال المشترك ضد االستغالل و     
فإن الصراع الفردي من أجل البقاء، وهوة الفقر السحيقة، والتمايز في صفوف العمال أنفسهم، وضغط الجماهير الجاهلـة مـن                    

ومع هذا كله، ورغم أن العامل      . ور بشكل كامل  تحت تأثير األحزاب البرجوازية الفاسدة ال تسمح لهذه الومضات الرائعة أن تتط           
، رغم هذا كله يعرف هذا العامـل        "القيمة اإلنسانية "العادي يبقى أنانيا متحذلقا وال يفوق الممثل العادي للطبقات البرجوازية في            

  …يمن خالل التجربة أنه ال يمكن إيفاء أبسط متطلباته وأهوائه الطبيعية إال على أنقاض النظام الرأسمال

إذا كانت االشتراكية تهدف إلى خلق طبيعة بشرية جديدة ضمن حدود المجتمع القديم فهي لن تكون إال نسخة جديدة عن                    
إن االشتراكية ال تهدف إلى خلق نفسية اشتراكية كشرط مسبق لالشتراكية، وإنمـا تهـدف إلـى خلـق           . الطوباويات األخالقية 

  .شتراكيةظروف حياة اشتراكية كشرط مسبق للنفسية اال
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   احلكومة العمالية يف روسيا واالشرتاكية احلكومة العمالية يف روسيا واالشرتاكية--٨٨
لقد بينا في الفصل السابق أن التطور االقتصادي في البلدان الرأسمالية المتقدمة قد خلق المتطلبات الموضـوعية لقيـام                   

  ولكن، ما الذي نستطيع قوله في هذا المجال بصدد روسيا؟. الثورة االشتراكية

ن يكون انتقال الحكم إلى البروليتاريا الروسية بداية لتحويل اقتصادنا الـوطني إلـى اقتـصاد                هل بمقدورنا أن نتوقع أ    
. اشتراكي؟ منذ سنة أجبنا على هذا السؤال في مقالة شنت عليها الصحف الناطقة بلسان كال الجناحين في حزبنا هجوما عنيفـا                    

  :وفي تلك المقالة قلنا ما يلي

ونحن أيضا ال يجب أن نتوقع ".  يطلبوا من العامية التي أقاموها أن تصنع المعجزات   إن عمال باريس لم   : "يقول ماركس "
ومن العبث االفتراض أنه يكفـي أن       . فالسلطة السياسية ليست جبروتا سماويا    . معجزات سريعة من دكتاتورية البروليتاريا اآلن     

إن النظـام االقتـصادي ال تـصنعه أعمـال          . ة قرارات تستلم البروليتاريا الحكم لتستبدل الرأسمالية باالشتراكية بواسطة بضع       
وكل ما تستطيع البروليتاريا أن تقوم به أن تستعمل قوتها السياسية بكل الزخم المتوفر لديها لتعبد طريق االنتقال إلى                   . الحكومة

  .الجماعية وتقصرها

 األدنى، ثم يفرض عليها وضعها ذاته       في البدء، تحقق البروليتاريا تلك اإلصالحات المدرجة في ما يسمى ببرنامج الحد           
  .أن تنتقل مباشرة إلى اتخاذ اإلجراءات التجميعية

إن سن قوانين الثماني ساعات عمل في اليوم والضريبة التصاعدية على الدخل ستكون أمورا سهلة نسبيا، ولكن حتـى                   
ولكن الـصعوبة   . بحد ذاتها " القوانين"في سن   في هذا المضمار يكون مركز الثقل هو في تنظيم عملية تنفيذ هذه القوانين وليس               

 وهنـا يكمـن     -األساسية هي في تنظيم الدولة لإلنتاج في تلك المصانع التي أغلقها أصحابها ردا على إصدار هذه القـوانين                   
س مال  فالمواريث التي على شكل رأ    . وسيكون من السهل نسبيا إصدار قانون يلغي حق اإلرث وتطبيقه         ! االنتقال إلى الجماعية  

ولكن لكي تتمكن الدولة العمالية من أن تلعـب دور الوريـث لـألرض              . نقدي لن تحرج البروليتاريا ولن تثقل على اقتصادها       
  .ولرأس المال الصناعي يجب أن تكون مهيأة لتنظيم اإلنتاج االجتماعي

. تعويض أم بدون تعـويض    إن نفس القول ينطبق ولكن على مدى أوسع على مصادرة الممتلكات أكانت هذه المصادرة ب              
إن المصادرة بتعويض مفيدة سياسيا ولكنها صعبة التحقيق من الناحية المالية، بينما المصادرة بدون تعويض مفيدة من الناحيـة                   

ولكن المصاعب الكبرى هي التي ستواجه الحكومة العمالية خالل تنظيمها          . المالية ولكنها صعبة التحقيق على الصعيد السياسي      
  .إن حكومة البروليتاريا ليست حكومة تصنع المعجزات: نكرر. لإلنتاج

فتكـون  . يجب أن يبدأ التحويل االشتراكي في اإلنتاج بتلك الفروع من الصناعة التي تقدم أقل قدر ممكن من المصاعب                 
ن التـي تـنظم دورة      الصناعة االشتراكية، في الفترة األولى، شبيهة بعدد من الواحات ترتبط بالقطاع الخاص بواسطة القـواني              

وبقدر ما يرسخ النظام السياسي الجديد بقدر ما تكون اإلجراءات االقتصادية التي تتخذها البروليتاريا فيما بعد أكثـر                  . البضاعة
ففي هذه اإلجراءات تستطيع ويجب عليها ال فقط أن تعتمد على قوى اإلنتاج الوطنية ولكن على التقنية في العـالم كلـه                      . جرأة
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لما لن تعتمد في سياستها الثورية على تجربة العالقات الطبقية داخل البلد فحسب ولكن تعتمد أيـضا علـى التجربـة                     أيضا، مث 
  ".التاريخية كلها التي خاضتها البروليتاريا العالمية

سمها ومهما تكن الشعارات التي جاءت با. إن سيطرة البروليتاريا السياسية تسير في خط عكسي مع عبوديتها االقتصادية        
إنه لمن الطوباوية المفرطة أن نعتقد أنه بإمكـان         . البروليتاريا إلى الحكم فإنها مجبرة على السير في طريق السياسة االشتراكية          

البروليتاريا، التي يدفعها التركيب الداخلي للثورة البرجوازية إلى استالم السلطة السياسية، ان تحصر رسالتها في خلق الظروف                 
إن سيطرة البروليتاريـا    . لجمهورية لسيطرة البرجوازية اجتماعيا؛ إنها لن تتمكن من ذلك حتى ولو كانت تريده            الديمقراطية وا 

السياسية، حتى ولو كانت آنية، سوف تضعف إلى حد بعيد من مقاومة رأس المال الذي يحتاج دوما إلى مساندة الدولة له بحيث                      
إن العمال ال يمكن أن يطالبوا الحكومة الثورية بالتعويض على المضربين،           .تصاديتفتح آفاقا جديدة أمام نضال البروليتاريا االق      

على أن هذا يؤدي إلى إبطال مفعول جيش العمال االحتيـاطي    . وال يمكن لحكومة تعتمد على العمال ان ترفض مثل هذا الطلب          
دي أيضا، فتتحول الملكية الفرديـة فـي   وإلى جعل العمال مسيطرين ليس في المجال السياسي فحسب ولكن في المجال االقتصا    

االقتصادية الحتمية لدكتاتورية البروليتاريا سوف تبرز بسرعة فائقة،        -هذه النتائج االجتماعية  . وسائل اإلنتاج إلى خرافة ليس إال     
وبرنـامج  " دنىالحد األ "إن الحاجز الذي يفصل بين برنامج       . حتى قبل االنتهاء من إرساء النظام السياسي على أسس ديمقراطية         

  .ينهار حاال عند مجيء البروليتاريا إلى الحكم" الحد األقصى"

إن أول أمر يجب أن يعالجه النظام البروليتاري عند استالمه للحكم هو حل القضية الزراعية التي يتوقف عليها مـصير                    
ليتاريا أن تضع نصب أعينها     وفي معرض حل هذه القضية، وأية قضية أخرى، على البرو         . جماهير غفيرة من الشعب الروسي    

إال أن الطريقـة    . الهدف األساسي لسياستها االقتصادية أي السيطرة على أوسع قطاع ممكن تنفذ فيه تنظيم االقتصاد االشتراكي              
التي تنفذ فيها هذه السياسة الزراعية وسرعة هذا التنفيذ تعتمدان على الموارد المادية الموضوعية تحت تـصرف البروليتاريـا                   

  .لى العمل بحذر حتى ال تدفع بالحلفاء الممكنين إلى صفوف أعداء الثورةوع

إن القضية الزراعية، أي قضية مصير الزراعة في عالقاتها االجتماعية ال تقتصر بالطبع على قضية األرض أي على                  
راعي، فإنـه علـى     وال شك في أن حل قضية األرض، حتى وإن كان ال يحدد مصير التطور الز              . قضية أشكال ملكية األرض   

وبكلمات أخرى، فإن موقف النظام البروليتـاري مـن قـضية           . األقل يحدد مصير السياسة الزراعية التي تنتهجها البروليتاريا       
لهذا السبب تحتل القـضية الزراعيـة       . األرض سيكون على ارتباط وثيق بموقفه العام من اتجار التطور الزراعي ومقتضياته           

  .المكانة األولى

الثوريون تأييدا واسعا هو تـأميم كـل األرض، وهـذه           -الحلول لقضية األرض، التي جمع حولها االشتراكيون      إن أحد   
وهكذا فإن توزيع   "). التوزيع األسود "أو  " (المساواة في استثمار األرض   "العبارة، إذا جردناها من طالئها األوروبي، تعني مجرد         

فقط األراضي المملوكة فرديا بشكل عام وإنمـا تلـك التـي يملكهـا              األرض بالتساوي يفترض مصادرة جميع األراضي ليس        
فإذا تذكرنا أن هذه المصادرة ستكون من أولى إجراءات النظام الجديد، حيـث تكـون               . الفالحون فرديا وحتى أراضي المشاع    

أو باألحرى هـذا مـا   (ة هذه المصادر" ضحايا" البضاعة ما تزال طاغية، نجد أن الفالحين سيكونون أول     -عالقات الرأسمالية   
وإذا تذكرنا أن الفالح كان يدفع، خالل عدة عقود، رسوم اإلعفاء التي حولت األرض إلى ملك فردي له؛ وإذا                   ). سوف يعتقدون 

تذكرنا أن بعض الفالحين الميسورين قد استملكوا مساحات شاسعة من األرض بشكل فردي على حساب تضحيات كبيـرة وال                   
لي يدفع ثمنها؛ إذا تذكرنا كل هذا يسهل علينا أن نتوقع أن محاولة تحويل األرض المشاعية والملكيـات                  شك ما زال الجيل الحا    
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إن النظام الجديد إذا تصرف بهذا الشكل سوف يبدأ بإثارة معارضة           . الفردية الصغيرة إلى أمالك دولة سوف تلقى مقاومة عنيفة        
  .قوية ضده في أوساط الفالحين

و لتحويل األراضي المشاعية والملكيات الفردية الصغيرة إلى أمالك دولة؟ لكي تغدو، بـشكل أو               ما هو السبب الذي يدع    
بآخر، تحت تصرف جميع مالكي األرض، بما فيهم الفالحون الذين ال أرض لهم والعمال الزراعيون، ليـستثمروها اقتـصاديا                   

دي بمصادرة الملكيات الصغيرة واألرض المشاع ما دامت        وهكذا لن يربح النظام الجديد شيئا على الصعيد االقتصا        ". بالتساوي"
أما على الصعيد الـسياسي،     . أراضي الدولة واألراضي العامة سوف يجري استثمارها على شكل الملكيات الفردية بعد توزيعها            

وجهـة الـسياسة    فإن النظام الجديد يكون قد ارتكب بذلك خطأ كبيرا ألنه سيحرض جماهير الفالحين ضد بروليتاريا المدن، م                
  . الثورية

إن إلغـاء العمـل     . إلى جانب ذلك، يسلم التوزيع العادل لألرض بأنه سيجري تحريم تشغيل العمال لقاء أجـر قانونيـا                
فال يكفي أن   . المأجور يمكن ويجب أن يكون نتيجة لإلصالح االقتصادي، ولكن ال يمكن تحديده بشكل مسبق بالتحريم القانوني               

 صاحب األرض أن يشغل العمال لقاء أجر، يجب علينا أوال أن نضمن للعامل غير المالك لألرض سـبل                   نحرم على الرأسمالي  
تحت برنامج المساواة فـي اسـتثمار األرض،        . االقتصادية-البقاء على قيد الحياة، السبل المعقولة من وجهة النظر االجتماعية         

لمالكين لألرض على االستيطان في قطع صغيرة من األرض مـن   يؤدي تحريم تشغيل العمال لقاء أجر إلى إجبار العمال غير ا          
  .جهة، وإجبار الحكومة على تزويدهم بالمواد والمعدات الالزمة إلنتاجهم غير المعقول من وجهة النظر االجتماعية

 ولكـن   من المفهوم طبعا أن تدخل البروليتاريا في تنظيم الزراعة لن يبدأ بربط العمال المشتتين بقطع أرض مبعثـرة،                 
وفقط بعدما تترسخ أسس اإلنتاج االشتراكي يمكن دفع عملية التحويـل           . باستثمار الملكيات الواسعة من قبل الدولة أو العاميات       

هذا سيجعل الزراعة الرأسمالية الصغيرة مستحيلة، لكنه يفسح المجال أمـام           . االشتراكي إلى األمام نحو تحريم العمل المأجور      
في نفسها بنفسها أو التي تقترب من الكفاف، إن المصادرة القسرية لهذه الملكيات ال يدخل ضـمن نطـاق                   بقاء الملكيات التي تك   

  .مشاريع البروليتاريا االشتراكية

وعلى كل حال، فال يمكن أن نتعهد بتنفيذ برنامج توزيع عادل يسلِّم بمصادرة محض شكلية وال هـدف لهـا للملكيـات                   
إن هذه السياسة الخاسـرة مـن وجهـة         . لملكيات الواسعة إلى قطع صغيرة من جهة أخرى       الصغيرة من جهة ويطالب بتفتيت ا     

طوباويا، وسوف تؤدي قبل كل شيء إلـى إضـعاف الحـزب            -النظر االقتصادية، ال يمكن اال أن تخفي وراءها دافعا رجعيا         
  .الثوري سياسيا

******  

شتراكية في ظروف روسيا االقتصادية؟ شي واحد أكيد هو         ولكن إلى أي مدى تستطيع الطبقة العاملة أن تنفذ سياستها اال          
بدون مساعدة حكومية   . أنها سوف تصطدم بعراقيل سياسية قبل أن تصطدم بالعراقيل التي يضعها في طريقها تخلف البلد التقني               

تحويل سيطرتها اآلنية إلـى     مباشرة تقدمها لها البروليتاريا األوروبية لن تتمكن الطبقة العاملة في روسيا من البقاء في الحكم و               
ومن جهة أخرى، ليس هنالك أدنى شك في أن الثورة االشتراكية فـي الغـرب               . هذا أمر ال شك فيه    . دكتاتورية اشتراكية دائمة  

  .سوف تمكننا من تحويل سيطرة الطبقة العاملة اآلنية حاال إلى دكتاتورية اشتراكية
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وقعات التطور االجتماعي في روسيا وإلمكان قيام ثورة مبكـرة          ، كتب كاوتسكي، في معرض مناقشته لت      ١٩٠٤في عام   
  :في روسيا، ما يلي

  .إن الثورة في روسيا ال يمكن أن تؤدي حاال إلى قيام نظام اشتراكي"

  ".ألن الظرف االقتصادية في البلد لم تنضج النضج الكافي لهذا الغرض

روليتارية في سائر بلدان أوروبا، وكنتيجة للصراع الذي يدور قد          إالّ أن الثورة الروسية ستكون بالتأكيد حافزا للحركة الب        
  :ويستطرد كاوتسكي قائال. تأتي البروليتاريا األلمانية إلى الحكم

فيجب أن تؤدي إلى سيطرة البروليتاريا الـسياسية فـي أوروبـا            . إن نتيجة كهذه سيكون لها تأثيرها على أوروبا كلها        "
في أوروبا الشرقية إمكان تلخيص مراحل تطورها فتشيد المؤسسات االشتراكية بشكل مصطنع ناقلة             الغربية، وتوفر للبروليتاريا    

ولكن تـستطيع   . ال يستطيع المجتمع ككل أن يقفز بشكل مصطنع عن أية مرحلة من مراحل تطوره             . إليها عن النموذج األلماني   
 األكثر تقدما، وبفضل هذا التقليد قد تتمكن حتـى مـن أن             قطاعات من هذا المجتمع أن تستعجل تطورها المتأخر بتقليد البلدان         

من المحتمل أن يحصل    … تصبح في طليعة ركب التطور ألنها ال ترزح تحت ثقل التقاليد التي تحملها البلدان األكثر قدما منها                
  ".ن تسير في مجرى آخرذلك ولكن، كما قلنا سابقا، إننا نترك هنا مجال الحتمية لندخل مجال اإلحتمال، لذا يمكن لألمور أ

االجتماعي األلماني هذه األسطر في زمن كان يعالج فيه ما إذا كانت الثورة سوف تندلع في     -لقد كتب المفكر الديمقراطي   
االجتماعيون حتى في   -وفيما بعد، تفتقت البروليتاريا الروسية عن قوة هائلة لم يتوقعها الديمقراطيون          . روسيا أو في الغرب أوال    

إن ما كان منذ سنتين أو ثالث ممكنـاً قـد   . لقد تحدد مجرى الثورة الروسية فيما يتعلق بسماتها األساسية        . حظات تفاؤالً أكثر الل 
  . أصبح محتمالً وكل الدالئل تشير إلى أنه على اهبته أن يصير حتمياً
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   أوروبا والثورة أوروبا والثورة--٩٩
  : كتبنا ما يلي١٩٠٥في يونيو عام 

، نصف قرن من االنتصارات الرأسمالية المضطردة في العالم كله، نصف      ١٨٤٨ عام   لقد مر أكثر من نصف قرن على      "
قرن من التكيف المتبادل بين قوى الرجعية البرجوازية وقوى الرجعية اإلقطاعية، نصف قرن كشفت فيه البرجوازية النقاب عن                  

  .شهوتها الجنونية للسيطرة واستعدادها للقتال بوحشية من أجلها

بعقبات جديدة دوما فيجمع اآللة تلو اآللة بغية تجاوزهـا، كـذلك بـدلت              " الحركة الدائمة "دم الباحث عن    ومثلما يصط " 
ولكن كما أنه البد للباحـث      . مع القوى المعادية لها   " غير القانوني "البرجوازية آلة حكمها وأعادت بناءها بحيث تتفادى الصراع         

، كذلك ال بد للبرجوازية     "قانون المحافظة على الطاقة   "بة ال يمكن تخطيها هي      عن الحركة الدائمة من أن يصطدم في النهاية بعق        
  .من أن تصطدم في طريقها بالعقبة التي ال يمكن تخطيها أيضا وهي التناقض الطبقي الذي ال يمكن تسويته إال بواسطة الصراع

 تحول العالم بأسره إلى كيان اقتـصادي        إن الرأسمالية إذ تربط جميع البلدان بعضها ببعض بأسلوب إنتاجها وبتجارتها          "
وكما يربط التسليف الحديث آالف المشاريع بوشائج غير منظورة ويتيح لرأس المال فرصة التحـرك بـسرعة                 . وسياسي واحد 

مذهلة بحيث يحول دون حدوث عدة إفالسات صغيرة ولكنه يسبب في الوقت نفسه موجة غير متوقعة من األزمات االقتصادية                    
كذلك فإن كل مجهود الرأسمالية االقتصادي والسياسي وتجارتها العالمية ونظام الديون الحكومية الهائلـة والتجمعـات                العامة،  

السياسية للدولة التي تضم جميع القوى الرجعية في نوع من الشركة المساهمة العالمية قد حال دون وقـوع جميـع األزمـات                      
إن البرجوازية، بعملها على طمس جميع معـالم        .  ذات حجم فظيع في آن واحد      السياسية االفرادية وخلق أساس أزمة اجتماعية     

المرض وتفاديها للمصاعب وتأجيلها لجميع القضايا العميقة المتعلقة بالسياسة الداخلية والدولية وتمويهها لجميع التناقضات، قـد                
لقد تمسكت البرجوازيـة بجـشع   . يد العالمياستطاعت أن تؤجل االنفراج ولكنها مهدت بذلك لتصفية جذرية لحكمها على الصع    

والسبب الوحيد لكونها لم توثـق      . وما البابا والسلطان العثماني إال بعض من أصدقائها       . بكل قوة رجعية دون أن تتحرى أصلها      
به في  فكان من مصلحتها أن تنهب أمالكه عوضا عن أن تحتفظ           . مع إمبراطور الصين هو أنه ال يمثل أية قوة        " الصداقة"عرى  

وهكذا نجد أن البرجوازية العالمية قد جعلت استقرار حكمها         . خدمتها، مثلما تحتفظ بشرطتها التي تدفع لها من خزينتها الخاصة         
  .يعتمد إلى أقصى حد على عدم استقرار الجيوب الرجعية الموروثة عن عهد ما قبل البرجوازية

إن تحرر روسيا السياسي بقيادة الطبقة      . يفتح أمامنا آفاقا واسعة   إن هذا يضفي على األحداث التي نشاهدها طابعا دوليا و         
العاملة سيرفع هذه الطبقة إلى مستوى لم يعرفه التاريخ من قبل ويضع في متناول أيديها قوى وموارد جبارة ويجعلهـا رائـدة                      

  ".تصفية الرأسمالية العالمية التي وفّر التاريخ لها جميع الظروف الموضوعية

ادر البروليتاريا الروسية، بعد سيطرتها اآلنية على الحكم، إلى نقل الثورة إلى األرض األوروبية، فـإن قـوى                  وإذا لم تب  
ومن العبث طبعا أن نحدد في هذا الوقت الوسـائل التـي            . البرجوازية الرجعية في أوروبا سوف تجبرها على ذلك       -اإلقطاعية

فقد تكشف هذه الوسائل عـن نفـسها بـشكل          . روبا الرأسمالية القديمة  يجب على الثورة الروسية أن تتبعها لالنقضاض على أو        
إننا نأخذ هذا المثال لتوضيح فكرتنا إالّ أننا        . فلنأخذ مثال بولونيا لكونها حلقة وصل بين الشرق الثوري والغرب الثوري          . مفاجئ

  .ال نعتبره توقعا فعليا لما قد يحدث في ذلك البلد
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وليس من الـصعب أن نتـصور أن   . ف يؤدي إلى اإلنتصار الحتمي للثورة في بولونياإن انتصار الثورة في روسيا سو 
وجود نظام ثوري في المقاطعات البولونية العشر التي تسيطر عليها روسيا سوف يكون حافزا الندالع الثـورة فـي غاليـسيا                     

ا بإرسال الوحدات العـسكرية إلـى       وسوف تجيب حكومة ساللة الهوهنزوليرن وحكومة ساللة الهابسبورغ على هذ         . وبوزانان
ومن الواضح أن الثورة الروسية ال تستطيع تـرك جبهتهـا           . وارسو: الحدود البولونية بغية اجتيازها وسحق العدو في مركزه       

ستكون الحرب ضد حكومتي وليام الثاني وفرانز جوزيف، في مثل هـذه الظـروف،              . الغربية بين أيدي جنود بروسيا والنمسا     
فماذا يجب أن يكون موقف البروليتاريا في النمسا وألمانيا آنـذاك؟           . عن النفس تلجأ إليها الحكومة الثورة في روسيا       عملية دفاع   

إن الحرب بين ألمانيـا     . من البديهي أنه ال يجوز أن تلتزم جانب الصمت بينما تخوض جيوش بلديها حربا صليبية ضد الثورة                
إننا نقول للذين يبدو لهم هـذا       .  سوف تؤدي بالضرورة إلى اندالع الثورة في ألمانيا        البرجوازية وبين روسيا الثورية   -اإلقطاعية

القول مطلقا للغاية أن يحاولوا التفكير بأي حدث تاريخي آخر يكون أكثر مالءمة إلجبار العمال األلمان على خـوض معركـة                     
  .علنية لكشف قوتها ضد الرجعيين األلمان

في روسيا األحكام العرفية في بولونيا فجأة، سرت إشاعات تقول أن هذه قـد تـم      ) رأكتوب(عندما أعلنت حكومة تشرين     
وعشية حل مجلس الدوما، هددت صحف الدولة بنشر أخبار عن االتـصاالت التـي جـرت                . تلبية لتعليمات مباشرة من برلين    

ولـم يفلـح    . ع محاولة قلب الحكومـة    للتفاوض بين حكومتي برلين وفيينا غايتها التدخل المسلح في شؤون روسيا الداخلية لقم            
فقد اتضح أن خطة للثأر من الثورة بشكل دمـوي          . التكذيب الوزاري في محو تأثير الصدمة التي أحدثتها أنباء هذه االتصاالت          

اإلقطاعية المجـاورة   -وهل يمكن لألمور أن تكون غير ذلك؟ هل تستطيع الملكيات شبه          . تعد في قصور الدول الثالث المجاورة     
   تقف مكتوفة األيدي بينما تقترب نيران الثورة من حدود سلطانها؟أن

إن الثورة الروسية، عندما كانت ما تزال بعيدة كل البعد عن إحراز النصر، قد فعلت فعلها في التأثير على غاليسيا مـن                    
: في شهر أيار من هذا العام     " لفوف"الديمقراطي البولوني في    -لقد صاح ذاسزنسكي في مؤتمر الحزب االشتراكي      . خالل بولونيا 

. من كان يستطيع أن يتكهن منذ عام بما يجري اآلن في بولونيا؟ لقد زرعت هذه الحركة الفالحية الدهشة في كل أنحاء النمـسا   "
والفالحون يصدرون صحيفة اشتراكية ثوريـة      . مقاطعة زباراز تنتخب اشتراكيا ديمقراطيا لمنصب نائب حاكم مجلس المقاطعة         

 فالح، والمواكـب    ٣٠,٠٠٠، االجتماعات الجماهيرية الضخمة تعقد بحضور       "الراية الحمراء "خوانهم الفالحين اسمها    موجهة إل 
ماذا يحصل عندما … التي تحمل االعالم الحمراء وتنشد االغاني الثورية تخترق شوارع قرى غاليسيا التي كانت هادئة ال مبالية 

منذ أكثر من عامين أشار كاوتسكي، في       " ى مسامع هؤالء الفالحين المدقعين؟    تنطلق من روسيا صرخة تأميم األرض وتصل إل       
إلى أنه يجب أال ننظر بعد اآلن إلى روسيا على أنها كرة ثقيلـة علـى أقـدام                  " لوسنيا"معرض حواره مع االشتراكي البولوني      

ويعتبـر  . الرمح مجاهل البربرية المسكوية   بولونيا، أو أن ننظر إلى بولونيا على أنها قطاع شرقي من أوروبا الثورية يخترق ك              
سوف تزداد حدة مرة أخرى ولكن ليس       "كاوتسكي أنه في حال اندالع الثورة الروسية وتحقيق انتصارها، فإن القضية البولونية             

 بولونيـا   فهي لن تكون موجهة ضد روسيا هذه المرة وإنما ضد النمسا وألمانيا، وإلى مدى ما تخدم               . بالمعنى الذي يريده لوسنيا   
إن هـذا   ". قضية الثورة لن تظل مهمتها محصورة في الدفاع عن الثورة ضد روسيا وإنما أن تنقل الثورة إلى ألمانيا والنمـسا                   

  .التنبؤ أقرب إلى التحقيق مما ظنه كاوتسكي

سـابقا إلـى أن     لقد أشـرنا    . بيد أن بولونيا الثورية ليست، في أي حال من األحوال، المنطلق الوحيد للثورة في أوروبا              
البرجوازية قد امتنعت في جميع المناسبات عن حّل العديد من القضايا الخطيرة المعقدة التي تـؤثر علـى الـسياسة الداخليـة                      

ولكونها وضعت أعدادا هائلة من الناس تحت السالح لم تتمكن الحكومات البرجوازية من أن تشق طريقها بالسيف                 . والخارجية
إن حكومة تحظى بتأييد األمة التي جرى المساس بمصالحها الحيوية أو حكومة على شفير الهاوية               . ليةوسط أدغال السياسة الدو   
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إن الثقة الكبيرة بـالنفس أو المغـامرة        . تدفعها شجاعة اليأس تستطيع أن ترسل المئات واآلالف من البشر إلى ساحات الحرب            
حديثة للثقافة السياسية والعلم العـسكري حيـث يحـق للجميـع            الجنونية قد ترمي بأمتين في حلبة الصراع في ظل الظروف ال          

 كان بيسمارك يقاتل من أجل      ١٨٧٠البروسية عام   -ففي الحرب الفرنسية  . االنتخاب وحيث تطبق الخدمة العسكرية على الجميع      
بها كل ألماني؛ هـذا     فرض سيطرة بروسيا على ألمانيا مما يؤدي إلى تحقيق الوحدة القومية، هذه الضرورة األولية التي يؤمن                 

في الجهة وفي الجهة األخرى كانت هناك حكومة نابليون الثالث الصلفة والضعيفة التي تكرهها األمة والمستعدة ألية مغـامرة                   
ففي جهة، كانت حكومة الميكـادو،      . اليابانية-وقد حصل توزيع األدوار نفسه في الحرب الروسية       . تبقيها سنة أخرى في الحكم    

ها بعد بروليتاريا ثورية، تقاتل من أجل سيطرة رأس المال الياباني على الشرق األقصى، وفي الجهة األخـرى                  التي لم تعارض  
  .كانت هناك حكومة فردية فات أوانها تسعى إلى تغطية هزائمها الداخلية بتحقيق االنتصارات في الخارج

جتمع البرجوازي ككل تستطيع البرجوازية الحاكمة      أي مطالب الم  " قومية"في البلدان الرأسمالية القديمة ال يوجد مطالب        
إن مـصالح الجمـاهير     . إن حكومات فرنسا وبريطانيا وألمانيا والنمسا عاجزة عن شن حروب قوميـة           . أن تدعي أنها حاميتها   

كومـة  الحيوية ومصالح القوميات المضطهدة والسياسة الداخلية البربرية التي تنهجها دولة مجاورة كلها عاجزة عـن دفـع ح                 
ومن الناحية الثانية، فإن مصالح الجشع الرأسمالي التي تدفع،         . برجوازية واحدة إلى الحرب ذات طابع تحريري وبالتالي قومي        

بين الحين واآلخر، هذه الحكومة أو تلك إلى أن تقرقع بمهمازها وتلوح بسيفها في وجه العالم بأسـره ال يمكـن أن تلقـى أي                         
فقـد اتـضح مـن    . لسبب ال تستطيع البرجوازية أن تخوض حروبا قومية وال أن تعلنها أو تقودها       لهذا ا . تجاوب بين الجماهير  

  .تجربتين اثنتين في جنوب إفريقيا والشرق األقصى المآل الذي آلت إليه الحروب المعادية للقومية

ل األخير، إلى الدرس الذي لقنتها إن الهزيمة الشنيعة التي منيت بها الرجعية االستعمارية في بريطانيا ال تعود، في التحلي  
، إن حق التقرير الذاتي السياسي الذي اكتسبته البروليتاريا البريطانية هـو نتيجـة أكثـر أهميـة للـسياسة                    "البوير"إياه حرب   

ة لتأثير  أما بالنسب . االستعمارية وأكثر تهديدا لمصالح البرجوازية، وما إن يبدا هدا التقرير الذاتي فلسوف يتقدم بخطوات سريعة              
ولكن حتى إذا طرحنا هاتين     . اليابانية على حكومة بتروغراد، فإنها جد معروفة بحيث ال حاجة للتوقف عندها           -الحرب الروسية 

التجربتين جانبا، نجد أنه من اللحظة التي بدأت فيها البروليتاريا بالوقوف على رجليها امتلك الحكومات األوروبية رعب دائـم                   
إن هذا الخوف من تمرد البروليتاريا بالذات هو الذي يفرض على البرجوازية، حتـى              . ن الحرب والثورة  من أن تخيرها هذه بي    

بلجـان  "وأن تحلـم    . وهي تصوت إلى جانب صرف مبالغ طائلة من المال للحرب، أن تصرح بخشوع بأنها إلى جانب الـسلم                 
لتصريحات التعيسة ال تستطيع، طبعا، أن تلغـي التنـاحرات          إن هذه ا  . وحتى بمنظمة الواليات المتحدة األوروبية    " تحكيم دولية 

  .الطبقية بين الدول وال أن تؤجل اإلصطدامات المسلحة

الفرنسية يعتمد على ميزان القوى في أوروبـا الـذي          -إن السلم المسلح الذي كان قائما في أوروبا بعد الحرب البروسية          
، كمـا   )فسيفساء الشعوب (مسا، أي على وجود نوع من الفسيفساء االثنية         يفترض مناعة تركيا وتجزئة بولونيا والحفاظ على الن       

إالّ أن  . يعتمد أيضا على المحافظة على الحكم المطلق في روسيا مدججا بالسالح لكي يلعب دور شرطة الرجعيـة األوروبيـة                  
ع والذي يمثـل الحكـم الفـردي      اليابانية قد وجهت ضربة قاسية لهذا النظام الذي تجري المحافظة عليه بتصن           -الحرب الروسية 

. فإنهار توازن القـوى ) Concert of powers". (القوى األوروبية المتناغمة"فانفصلت روسيا عما يسمى . المكانة األولى فيه
ومن جهة أخرى، أثارت انتصارات اليبابان الغرائز العدوانية الكامنة في البرجوازية الرأسمالية وخاصة القطاع المصرفي منها                

الصراعات تختمـر فـي كـل     . وتفاقم خطر نشوب حرب في المنطقة األوروبية      . ذي يلعب دورا هاما في السياسة المعاصرة      ال
. مكان، وإذا قد تم حلها حتى اآلن بالوسائل الديبلوماسية فليس هناك من ضمانة أن تظل هذه الوسائل ناجحة إلى زمـن طويـل           

  .ثورة األوروبيةغير أن نشوب حرب أوروبية يعني حتما اندالع ال
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اليابانية، أنه إذا تدخلت الحكومة الفرنسية إلى جانب الحكم         -لقد أعلن الحزب االشتراكي في فرنسا، إبان الحرب الروسية        
وفـي مـارس عـام      . الفردي في روسيا، فإنه سوف يدعو البروليتاريا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة قد تؤدي حتى إلى العصيان               

قرارا بأنه في حال تفاقم خطر      " المكتب االشتراكي الدولي  " بين فرنسا وألمانيا حول مراكش، اتخذ        ، عندما تجلى الصراع   ١٩٠٦
سوف يضع أفضل وسائل العمل تحت تصرف جميع األحزاب االشتراكية الدولية والطبقة العاملة المنظمة لمنع نشوب                "الحرب  

ن يحتاج إلى نشوب حرب المتحان صـحته، إالّ أن الدولـة            فقد كا . وطبعا بقي هذا القرار حبرا على ورق      ". الحرب وإلنهائها 
ولكن، من سوء حظ البرجوازية أن منطق العالقـات         . البرجوازية كان لها أسبابها التي تبرر تهربها من مواجهة هذا االمتحان          

  .الدولية هو أقوى من منطق الديبلوماسية

 في تسيير األمور أم نتيجة لوجود حكومة ثورة ترفض أن           إن إفالس الدولة في روسيا، أكان نتيجة إلستمرار البرقراطية        
إن الراديكاليين، الذين يسيطرون على مقدرات فرنسا السياسية        . تدفع ثمن شرور النظام القديم، سيكون له تأثير بالغ على فرنسا          

لهذا السبب، هناك أساس متـين      . اآلن، قد تعهدوا عند استالمهم الحكم باتخاذ جميع التدابير الالزمة لحماية مصالح رأس المال             
لالفتراض أن األزمة المالية المتأتية من إفالس روسيا سوف ينعكس بشكل مباشر على فرنسا على شكل أزمة سياسية حـادة ال                

وبطريقة أو بأخرى سوف تدخل الثورة حدود أوروبا الرأسمالية القديمة أكان ذلك مـن              . تنتهي إال بانتقال الحكم إلى االشتراكية     
  .ل اندالع ثورة في بولونيا أم من خالل نتائج حرب أوروبية أم نتيجة إلفالس الدولة في روسياخال

وحتى من دون ضغط األحداث الخارجية، كالحرب أو اإلفالس، قد تندلع الثورة في المستقبل القريب في أحـد البلـدان                    
لد من البلدان األوروبية سوف يكون األول في سـلوك          لن نحاول اآلن التكهن عن أي ب      . األوروبية نتيجة لتفاقم الصراع الطبقي    

طريق الثورة، ثمة أمر واحد ال شك فيه أن التناقضات الطبقية في جميع البلدان األوروبية قد بلغت درجة مرتفعة من الحدة في                      
  .األزمنة الحديثة

ه مطلق، سوف يؤدي بالبروليتاريا     الديمقراطية في ألمانيا، ضمن إطار دستور شب      -إن النمو المتضخم للحركة االشتراكية    
إن موضوع مقاومة االنقـالب الـسياسي بواسـطة    .  البرجوازية-حتما إلى الدخول في صراع مكشوف ضد الملكية اإلقطاعية  

وفـي فرنـسا، أدى     . اإلضراب العام قد أصبح الموضوعات الرئيسية في حياة البروليتاريا األلمانية السياسية منذ العام الماضي             
الحكم إلى الراديكاليين إلى تحطيم القيد عن أيدي البروليتاريا التي كانت مجبرة، خالل مدة طويلة، علـى التعـاون مـع                     انتقال  

إن الحزب االشتراكي، الذي أغناه التراث الحي للثـورات       . األحزاب البرجوازية في الصراع ضد القومية وضد سيطرة الكنيسة        
وفـي بريطانيـا، حيـث يتنـاوب        . برجوازية المحافظة التي تتستر ببراقع الراديكالية     الفرنسية األربع، يقف وجها لوجه أمام ال      

الحزبان البرجوازيات على تحريك األرجوحة البرلمانية منذ قرن، اعتمدت البروليتاريا مؤخرا تحت تأثير سلسلة كاملـة مـن                  
ربعة عقود من الزمن فـي ألمانيـا، تـستطيع          وبينما استغرقت هذه العملية أ    . العوامل على السير في طريق االنفصال السياسي      

الطبقة العاملة البريطانية، التي تمتلك نقابات قوية تستند إلى خبرتها في النضال االقتصادي، أن تـصل إلـى مقدمـة جـيش                      
  .االشتراكية األوروبية بواسطة بضعة قفزات

فباإلضافة إلى تحطيم الحكم المطلـق فـي        . هميةإن تأثير الثورة الروسية على البروليتاريا األوروبية لهو تأثير بالغ األ          
روسيا، عماد الرجعية األوروبية، سوف توفّر هذه الثورة الشروط األولية الضرورية إلنبثاق الوعي الثوري في وعي الطبقـة                  

  .العاملة األوروبية ومزاجها
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ة، تمامـا مثلمـا يخلـق التطـور         إن وظيفة األحزاب االشتراكية كانت وستبقى تنمية الوعي الثوري عند الطبقة العامل           
ولكن عملية التحريك والتنظيم في صفوف البروليتاريا تملك قوتها الدافعة المميزة لقد            . الرأسمالي ثورة في العالقات االجتماعية    

الـديمقراطي األلمـاني، أكبـر هـذه        -طغى طابع المحافظة على األحزاب االشتراكية األوروبية، وبخاصة الحزب االشتراكي         
وكنتيجة لذلك أصـبحت    . اب، بنسبة موازية العتناق الجماهير الواسعة لالشتراكية ولتنظيم هذه الجماهير ونمو انضباطها           األحز

الديمقراطية، بوصفها المنظمة التي تجسد تجربة البروليتاريا السياسية، عقبة مباشرة أمام انفجار الـصراع              -الحركة االشتراكية 
وبكلمات أخرى، فإن الطابع المحافظ الطاغي على الدعايـة االشـتراكية لألحـزاب             . جوازيةالعلني بين العمال والرجعية البر    

ويؤكد التـأثير البـالغ للثـورة       . البروليتارية قد يصبح، في وقت معين، كابحا أمام نضال البروليتاريا المباشرة الستالم الحكم            
ة المبارزة بين البروليتاريا والرجعية الرأسمالية في حيز الروسية أنه سوف يحطم الروتين الحزبي وذهنية المحافظة ويضع قضي    

إن النضال من أخل حق االقتراع للجميع في النمسا وساكسونيا وبروسيا قد تفاقم تحت التأثير المباشر إلضرابات نوفمبر                  . التنفيذ
ية وتثير فيهـا الرغبـة فـي الـتكلم          إن الثورة في الشرق سوف تنقل عدوى المثالية الثورية إلى البروليتاريا الغرب           . في روسيا 

مع أعدائها وإذا وجدت البروليتاريا الروسية نفسها في الحكم، حتى ولو كان ذلك نتيجة للقاء آني للظروف في       " باللهجة الروسية "
ثورتنا البرجوازية، فهي سوف تواجه حملة عداء منظمة تشنها الرجعية العالمية من جهة، وتجد مـن جهـة ثانيـة اسـتعداد                      

  .لبروليتاريا العالمية لمدها بالمساعدة المنظمةا

وإذا تُركت الطبقة العاملة الروسية لالعتماد على قواها فقط، فإن الثورة المضادة سوف تسحقها حتما حالما يتخلى عنها                  
 بمـصير   الفالحون، فلن يكون أمامها من بديل سوى أن تربط مصير حكمها السياسي، وبالتالي مصير الثورة الروسية كلهـا،                 

وسوف يثقل السلطة الحكومية السياسية التي وفّرها لها التقاء آني للظروف في الثورة البرجوازية              . الثورة االشتراكية في أوروبا   
إن البروليتاريا الروسـية الحاكمـة إزاء وجـود الثـورة           . الروسية، في كفة الصراع الطبقي في جميع أنحاء العالم الرأسمالي         

رجعية أمامها، سوف ترسل إلى رفاقها في جميع أنحاء األرض صيحة الحرب القديمة التي تكون هذه المرة                المضادة ورائها، وال  
  !. يا عمال العالم اتحدوا: صيحة الهجوم األخير
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  )٢٧( النضال من أجل استالم احلكم  النضال من أجل استالم احلكم --١٠١٠
 رسالة إلى الرفاق في     -ا الروسية   المهام التي تواجه البروليتاري   "أمامي منشور حول برنامجنا وخططنا التكتيكية بعنوان        

  .سيمكوفسكي. مارتوف، س. مارتينوف، ل. اكسلرود، استروف، ا. ب: وقد وقع على هذه الوثيقة". روسيا

تعالج الرسالة موضوع الثورة بشكل عام للغاية، ويزول الوضوح والدقة بانتقال المؤلفين من وصف الحالة التي أوجدتها                 
  .ية واالستنتاجات التكتيكية، فتغدو المصطلحات نفسها مائعة والتعريفات االجتماعية مبهمةالحرب إلى التوقعات السياس

اتجاه حريص على الدفاع الوطني، ويضم أناسا ابتداء من ساللة          : يبدو للمراقب من الخارج أن روسيا يتنازعها اتجاهان       
البيروقراطية " منظمة الفرند "نفسه بأشكال عدة من نشوء      رومانوف وانتهاء ببليخانوف؛ واتجاه آخر يعبر االستياء العام فيه عن           

ويخلق هذان االتجاهان السائدان أيضا أوهاما عن حرية شعبية سـتنبثق فـي       . المعارضة إلى نشوب االضطرابات في الشوارع     
" لثورة الـشعبية  ا"وهذان االتجاهان مسؤوالن إلى حد بعيد عن الغموض الذي يكتنف مسألة            . المستقبل عن قضية الدفاع الوطني    

  ".الدفاع الوطني"حتى عندما توضع هذه المسألة مقابل مسألة 

إن التاريخ، بالنسبة لنـا، ال      . إن انتكاسات الحزب نفسها لم تخلق أزمة ثورية ولم تولد أي قوى ثورية على هذه األزمة               
 وقد  ١٩٠٥ا تزال هي نفسها التي واجهناها عام        فالتناقضات الطبقية والقوى االجتماعية م    . يبدأ مع تسليم ورسو إلى أمير بافاريا      

إن كل ما فعلته الحرب هو أنها كشفت بشكل آلي خطي           . طرأت عليها بعض التعديالت الهامة خالل السنوات العشر المنصرمة        
قـد  " الجميع"ولكنها في الوقت نفسه زرعت الفوضى في الوعي االجتماعي، فبدا وكأن            . النقاب عن اإلفالس الموضوعي للنظام    

الحـرب  "ولكن، مثلمـا اصـطدمت منظمـة        . أصيب بعدوى مقاومة هيندنبرغ وبعدوى الحقد على نظام حكم الثالث من يونيو           
ما هي  " الحرب الشعبية "بالشرطة القيصرية منذ اللحظات األولى مؤكدة بذلك أن روسيا الثالث من يونيو هي واقع وأن                " الشعبية

يصطدم بشرطة بليخانوف السياسية هذا الرجل الـذي يمكـن اعتبـاره، هـو              " ة الشعبية الثور"إال أسطورة، كذلك فإن اقتراب      
الـديمقراطيون والوطنيـون    -وزمرته، مجرد أسطورة لو لم يكن يقف وراءه كرينسكي ومليوكوف وغوسـكوف والوطنيـون             

  .الليبراليون المجردون من أي حس ثوري والمعادون للثورة

 تتجاهل انقسام األمة إلى طبقات، وال أن تتجاهل أنه يجب على األمة أن تنقذ نفسها من                 طبعا أن " الرسالة"لم يكن بإمكان    
والتقـدميين والكاديـت    ) األكتـوبريين ( )٢٨( إن الـوطنيين والتـشرينيين    . "عواقب الحرب ومن النظام الحالي بواسطة الثورة      

احد عجز البيروقراطية عن الدفاع عن الوطن، وأن        والصناعيين وحتى قسم من اإلنتلجنسيا الراديكالية يجب أن يعلنوا بصوت و          
وتصل الرسالة إلى اإلستنتاج الصحيح فيما يتعلق بالطبيعة المعاديـة للثـورة            " …يطالبوا بتعبئة القوى االجتماعية لقضية الدفاع     

". ل الدفاع عـن الدولـة     التعاون مع حكام روسيا الحاليين ومع البيروقراطية والنبالء والعقداء في سبي          "للموقف الذي يدعو إلى     
، ونضيف إلـى    "الوطنيون البرجوازيون بكافة اتجاهاتهم   "وتبين الرسالة بشكل صحيح أيضا الموقف المعادي للثورة الذي يتخذه           

  .االجتماعيين الذين لم يرد ذكرهم في الرسالة-هذا الوطنيين

                                                 
 .)ت. ل. (١٩١٥) نوفمرب( تشرين الثاين ١٧) باريس(" ناشبة سلوفو" نشرت يف جملة )27(
كان .  الذي وعد فيه القيصر بأن يرسي قواعد احلريات املدنية١٩٠٥ تشرين األول عام ١٧بيان ( التشرينيون حزب مضاد للثورة أنشئ يف روسيا بعد إعالن )28(

وأصبحوا . وقد أيد التشرينيون السياسية القيصرية الداخلية واخلارجية. ى أساس رأمسايلهذا احلزب ميثل الصناعيني الكبار ومالكي األرض الذين يسريون مزارعهم عل
 املترجم. ١٩٠٦حزب احلكومة بعد عام 
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زب الثوري المعقول فحسب، ولكنه الحـزب       الديمقراطيين ليسوا الح  -يجب أن نخلص من هذا إلى القول أن االشتراكيين        
الثوري الوحيد الموجود في البلد أيضا؛ وليست المجموعات األخرى أقل منه تصميما على تطبيق الوسائل الثوريـة فحـسب،                   

الديمقراطي، بنهجه الثوري في طرح القضايا، معـزول        -وبكلمات أخرى، فالحزب االشتراكي   . ولكنها أحزاب غير ثورية أيضا    
هذا اإلستنتاج األول جدير بأن يؤخذ بعين االعتبار ولكـن          ". االستياء العام "عن دخول الحلبة السياسية العلنية رغم وجود        تماما  

  .بحرص شديد

إن األحزاب ليست طبقات طبعا، فقد يكون موقف الحزب غير منسجم مع مصالح الفئة االجتماعية التي يعتمـد عليهـا،    
. هذا أمر ال يرقى إليه شك     . إن سلوك الحزب قد يتبدل تحت تأثير المناخ الجماهيري        . ا بعد وقد يتحول ذلك إلى تناقض حاد فيم      

هذا سبب جديد إذن لكي نقلع عن اإلعتماد، في حساباتنا، على عوامل أقل استقرارا وغير جديرة بالثقـة كـشعارات الحـزب                      
 األمة االجتماعي وإلى العالقة بين القـوى الطبقيـة          إلى بنيان : وخططه التكتيكية، وأن نلتفت إلى عوامل تاريخية أكثر رسوخا        

  .وإلى االتجاهات التي يسير فيها التطور

؟ يجيـب  ١٩١٥في روسـيا عـام   " الثورة الشعبية"ما هي . يتجاهلون هذه القضايا تجاهال تاما  " الرسالة"غير أن مؤلفي    
إننا نعلم ما هي البروليتاريا، ولكن من هي   ". تصنعها"ن  المؤلفون ببساطة أن البروليتاريا والعناصر الديمقراطية هي التي يجب أ         

هل هي الجماهير إذن؟ وأي جمـاهير؟       . ؟ هل هي حزب سياسي؟ يتضح مما ورد أعاله أنها ليست كذلك           "العناصر الديمقراطية "
 بعبارتهم أي فئة غيـر      طبعا، إنها البرجوازية الصناعية والتجارية الصغيرة والمثقفون والفالحون، فال يمكن أن يكونوا قد عنوا             

  .هذه

قدمنا تقديرا عاما لما قد يكون المدلول الثوري لهـذه          " أزمة الحرب والتوقعات السياسية   "في سلسلة من المقاالت بعنوان      
وباستنادنا إلى تجربة الثورة األخيرة، تفحصنا التغيرات التي طرأت خالل السنوات العشر األخيرة على العالقـة بـين                  . القوى

أم ضـدها؟ ذلـك هـو الـسؤال         ) البرجوازية(هل كانت هذه التغيرات لصالح الديمقراطية       : ١٩٠٥كما كانت عليه عام     القوى  
هل قويت الديمقراطية البرجوازية في روسـيا منـذ عـام           . الرئيسي الذي يجب طرحه للحكم على خطط البروليتاريا التكتيكية        

يع نقاشاتنا السابقة تدور حول مصير الديمقراطية البرجوازية، والذين ما          ، أم تراها ما تزال في حالة تقهقر؟ لقد كانت جم          ١٩٠٥
إن الثورة البرجوازيـة    : إننا نجيب على هذا السؤال كما يلي      . زالوا ال يستطيعون اإلجابة على هذا السؤال يتخبطون في الظالم         

لقد انقضى زمن الثورات الوطنية، على      .  أصيلة الوطنية مستحيلة في روسيا ألن هذا البلد يفتقر إلى ديمقراطية برجوازية ثورية           
إننـا نعـيش فـي المرحلـة        . فبين األولى والثانية ارتباط وثيـق     . األقل بالنسبة ألوروبا، مثلما انقضى زمن الحروب الوطنية       

إن . راالستعمارية وهي باإلضافة لكونها نظاما من الفتوحات االستعمارية تفرض قيام نظام معين في داخـل البلـد المـستعمِ                   
  .االستعمار يموه العداء بين األمة البرجوازية والنظام القديم ولكنه ينمي العداء بين البروليتاريا واألمة البرجوازية

وال شك في أن األهميـة      . ١٩٠٥لقد سبق لحرفيي البرجوازية الصغيرة وتجارها الصغار أن لعبوا دورا تافها في ثورة              
فالرأسمالية في روسيا تعامل الطبقات الوسطى بقـسوة        . ثيرا خالل السنوات العشر األخيرة    االجتماعية لهذه الطبقة قد تقلصت ك     

وال شك أيضا في أن اإلنتلجنسيا قد تضاعفت عدديا         . وصرامة أكثر مما تفعله شقيقاتها في البلدان العريقة في التقدم االقتصادي          
الوهمي الذي كانـت تتمتـع بـه فـي          " االستقالل"حتى ذلك   ولكنها فقدت، في الوقت نفسه،      . وأن دورها االقتصادي قد تعاظم    

إن مكانة اإلنتلجنسيا االجتماعية مرهونة بمجملها بالدور الذي تلعبه في تنظيم الصناعة الرأسمالية وفي تعبئة الرأي العام                 .السابق
يطالب بتعبئة القـوى    … راديكاليةحتى قسم من اإلنتلجنسيا ال    … : "ما يلي " الرسالة"وكما أشرنا سابقا فقد ورد في       . البرجوازي

إن هذا القول باطل من أساسه، إن اإلنتلجنسيا الراديكاليـة كلهـا تطالـب بتعبئـة القـوى                  ." االجتماعية من أجل قضية الدفاع    
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ل االجتماعية من أجل قضية الدفاع وليس قسما منها فقط؛ ويؤيدها في هذا الموقف قطاع هام من اإلنتلجنسيا االشتراكية إن لم نق                    
  .إذا زورنا طبيعة اإلنتلجنسيا" الديمقراطية"إننا ال نكون قد ضاعفنا أعداد . غالبيتها

أمـا  . وهكذا، فقد تقهقرت البرجوازية الصناعية والتجارية بسرعة، بينما أخذت اإلنتلجنسيا تتخلى عن مواقعها الثوريـة             
فال يبقـى إال الفالحـون، ولكننـا نعلـم أن           . نصر ثوري بالنسبة للعناصر الديمقراطية في المدن فإنها ليست جديرة بالذكر كع         

فهل خلصوا إلى االستنتاج أن التمـايز الطبقـي   . آكسلرود ومارتوف ال يعلقان أهمية كبيرة على دور الفالحين الثوري المستقل       
 يعـاكس جميـع     المتزايد في صفوف الفالحين خالل السنوات العشر األخيرة قد زاد من أهمية دورهم؟ إن مثل هذا االفتراض                

  .اإلستنتاجات النظرية والتجارية التاريخية

  ؟"الثورة الشعبية"تتحدث الرسالة في هذا الصدد؟ وماذا يعنون عندما يتكلمون عن " الديمقراطية"ولكن عن أي نوع من 

، إن طرح شعار الدعوة إلى عقد جمعية تأسيسية يفترض وجود وضع ثوري، فهل هذا الوضع موجود؟ أجل إنه موجود                  
ولكنه ال يعبر عن نفسه بوالدة ديمقراطية برجوازية يفترض فيها أن تكون قد أصبحت مستعدة ومؤهلة اآلن لتـصفية النظـام                     

وإنما على العكس تماما، فإذا كانت هذه الحرب قد أفصحت عن شيء فعن عدم وجود ديمقراطية ثورية فـي هـذا                     . القيصري
  .البلد

.  مشكالتها الثورية الداخلية بالسير في طريق االستعمار قد انتهت بالفشل الذريع           إن محاولة روسيا الثالث في يونيو حلّ      
غير أن هذا ال يعني أن األحزاب التي شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في نظام حكم الثالث من يونيو سوف تسلك طريـق                 

لتي ستدفع الطبقات الحاكمة إلـى قطـع أشـواط          الثورة، ولكنه يعني أن المشكلة الثورية التي كشفت عنها الكارثة العسكرية وا           
  .طويلة في طريق االستعمار، قد ضاعفت من أهمية الطبقة الثورية الوحيدة في البلد

) األكتوبريين" (التشرينيين"غير أن هذا ال يعني أن       . إن جبهة الثالث من يونيو جبهة مزعزعة، يمزقها الصراع الداخلي         
إنما يعني أن قوة الحكومة     . ثورية ويتحضرون الجتياح مواقع البرجوازية والنبالء المتحالفين      والكاديت يفهمون مشكلة السلطة ال    

  .على مقاومة الضغط الثوري قد خارت وال شك أنها لن تستعيدها بسرعة

إن حل مجلـس    . الملكية والبيروقراطية يغمرهما العار إال أن هذا ال يعني أنهما سوف تتخليان عن الحكم بدون صراع               
إال أن الـسياسة    . وما والتعديالت الوزارية األخيرة قد أثبتت، للذين لم يقتنعوا بعد، مدى ابتعاد هذا االفتراض عـن الواقـع                 الد

الـديمقراطيين علـى    -الرجراجة التي تنتهجها البرقراطية، والتي ستستمر في انتهاجها في المستقبل، سوف تساعد االشتراكيين            
  .تعبئة البروليتاريا بشكل ثوري

ولكن هذا ال يعني أن الديمقراطيـة       . سوف يزداد تعب الطبقات الدنيا في المدن والقرى وانخداعها وسخطها وغضبها          و
فالمادة االجتماعية والعناصر القيادية ليست متوفرة لتكوين مثل هـذه          . الثورية سوف تعمل كقوة مستقلة إلى جانب البروليتاريا       

لسخط العميق في أوساط الطبقات الدنيا سوف يساعد الطبقة العاملة علـى ممارسـة              القوة؛ وإنما يعني، وال شك في ذلك، أن ا        
  .ضغطها الثوري
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وإذا لم تنتظر البروليتاريا ظهور ديمقراطية برجوازية وإذا رفضت استكانة البرجوازية الصغيرة والفالحين ومحدوديتهم              
أي إلى استالم الحكم، وتتزايد الفرص أمامهـا        " هاية المطاف إلى ن "يغدو نضالها أكثر تصميما وعنادا ويتجلى استعدادها للذهاب         

" مصادرة األراضـي  "إن مجرد طرح شعارات مثل      . لكي تجر الجماهير غير البروليتارية وراءها عندما تحين اللحظة الحاسمة         
يش الذي يتوقف عليه    وهذا ينطبق على الجيش أكثر مما ينطبق على أي قطاع آخر، هذا الج            . وما شابه ليس له أي مردود البتة      

إن غالبية الجيش سوف تميل إلى جهة الطبقة الثورية فقط عندما تقتنـع أن هـذه الطبقـة ال تتـذمر                     . بقاء الحكومة أو زوالها   
ثمة مشكلة ثورية موضـوعية فـي       . وتتظاهر فحسب وإنما تناضل من أجل استالم الحكم أيضا وأن لديها بعض الحظ في ذلك              

وثمة تفكك مستمر فـي أوسـاط الطبقـات         . السياسية التي كشفت عنها النقاب الحروب واالنتكاسات      وطننا هي مشكلة السلطة     
ولكن البروليتاريا هي العنصر الثـوري الوحيـد الـذي          . وثمة استياء متزايد في صفوف الجماهير في المدن والقرى        . الحاكمة

  .١٩٠٥ير من الفرص التي كانت متوفرة عام يستطيع االستفادة من هذا الوضع، والفرص المتوفرة اآلن هي أفضل بكث

-إذ تقول أنه يتوجب على العمال االشتراكيين      . تقترب من هذه النقطة الرئيسية    " الرسالة"يبدو وكأن إحدى عبارات هذه      
تعنيـه  لقد أشرنا لتوه إلى ما قـد        ". يقودوا هذا النضال الوطني لإلطاحة بحكم ملكية الثالث من يونيو         "الديمقراطيين الروس أن    

ال تعني فقط أن يهدر العمال المتقـدمون دمهـم بـشهامة دون أن              " أن يقودوا "ولكن إذا كانت عبارة     ". النضال الوطني "عبارة  
للنضال بأسره، هذا النضال الـذي      " القيادة السياسية "يتسائلوا لماذا يفعلون ذلك، وإنما تعني أنه يتوجب على العمال أن يتسلموا             

يا إلى حد بعيد، إذن فمن الواضح أن انتصار هذا النضال يجب أن يؤدي إلى وضع السلطة بـين أيـدي      سيكون نضاال بروليتار  
  . الديمقراطية-الطبقة التي قادت هذا النضال أي البروليتاريا االشتراكية

ن تمألهـا   ، هذه العبارة التي ال بد للعملية التاريخيـة مـن أ           "حكومة ثورية مؤقتة  "إن المسألة، إذن، ليست مجرد مسألة       
إن المطالبة بعقد جمعيـة     . بمضمون ما، وإنما هي مسألة حكومة عمالية ثورية، مسألة استيالء البروليتاريا الروسية على الحكم             

تأسيسية وطنية، وبثماني ساعات عمل في اليوم، وبمصادرة األراضي من مالكيها، باإلضافة إلى المطالبة بإنهاء الحرب حـاالً                  
م في تقرير مصيرها وإنشاء الواليات المتحدة األوروبية، كل هذه سوف تلعب دورا بارزا فـي العمـل                  وباالعتراف بحق األم  

جمعية (غير أن الثورة هي قضية حكم أوال وآخرا، وال يهمها شكل الدولة             . الديمقراطيون-التحريكي الذي يقوم به االشتراكيون    
إن المطالبة بعقد جمعية تأسيـسية وبمـصادرة        . لحكم االجتماعي بقدر ما يهمها مضمون ا    ) تأسيسية، جمهورية، واليات متحدة   

األراضي تفقد كل معناها الثوري المباشر، في الظروف الحالية، إذا لم تكن البروليتاريا مستعدة لالستيالء على الحكم، وإذا لـم                    
  .لتنتزع البروليتاريا السلطة من بين أيدي الحكم الملكي فما من فئة أخرى ستقوم بهذا العم

وهـذه  . أما سرعة العملية الثورية فهي قضية أخرى تعتمد على عدد من العوامل العسكرية والسياسية والوطنية والدولية       
ولكن مهما تكـن    . العوامل قد تعيق التطورات الثورية أو تعجل بها، وهي قد تمهد النتصار الثورة أو تؤدي إلى هزيمة أخرى                 

. ويتوجب عليها قبل كل شيء أن تتحرر مـن األوهـام          . رى طريقها بوضوح وتسلكه   الظروف، يتوجب على البروليتاريا أن ت     
  .وأسوأ وهم عانت منه البروليتاريا خالل تاريخها وما زالت تعانيه منه حتى اآلن هو اتكالها على اآلخرين
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  الثورة الدائمةالثورة الدائمة

))١٩٢٨١٩٢٨((  
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  مقدمة الطبعة األوىلمقدمة الطبعة األوىل
قا بتاريخ الثورات الروسية الثالث؛ غير أنه ال يقتصر على هـذا            هذا الكتاب مكرس لبحث موضوع يرتبط ارتباطا وثي       

خالل السنوات األخيرة، لعب هذا الموضوع دورا هاما في الصراع داخل الحزب الشيوعي في اإلتحـاد الـسوفييتي،                  . فحسب
القرارات البالغة األهمية   ومنه انتقل إلى األممية الشيوعية، ولعب دورا حاسما في تطور الثورة الصينية وحدد سلسلة كاملة من                 

مـن  " للصف الثـاني  "هذا الموضوع يتعلق بنظرية الثورة الدائمة التي تمثل بالنسبة          . المتعلقة بالنضال الثوري في بلدان الشرق     
  .األصلية" التروتسكية"خطيئة ) وغيرهم] ٤٣[وستالين وبوخارين ] ٤٢[زنوفييف (اللينينيين 

فلم يكن ثمـة مـن      .  بعد استراحة طويلة بحيث بدا مفاجئا للوهلة األولى        ١٩٢٤ام  أثير موضوع الثورة الدائمة مجددا ع     
ولكن كانت هنالك دوافع    . كان األمر يتعلق بخالفات في الرأي ترجع إلى الماضي البعيد         : تبرير سياسي الستمرار النقاش حوله    

التيارات "فتحت المعركة ضدي قد تصدت لي بوصفها        التي  " البالشفة القدامى "فالمجموعة التي تدعو نفسها     . نفسية عديدة إلثارته  
فمهما بلغت أهمية تاريخ الصراعات اإليديولوجية الـسابقة        .  كان يشكل عقبة كبرى أمامها     ١٩١٧إالّ أن عام    " البلشفية األصلية 

ولم يـتمكن أي    .  أكتوبر والتهيئة الثورية، فقد واجهت هذه الحقبة األولى بمجموعاتها وأفرادها امتحانها الكبير الفاصل في ثورة             
فقد تبنوا جميعا، وبدون استثناء، مواقف اليسار الـديمقراطي         .  من الصمود في وجه هذا االمتحان      )٢٩(" الصف الثاني "من أفراد   

واعتبروا االتجاه نحـو الثـورة      . ولم يرفع أي منهم شعار العمال من أجل استالم الحكم         . ١٩١٧المبتذلة إبان ثورة فبراير عام      
بهذه النفسية قاد هؤالء الحزب إلى حين وصول لينين من          ". بالتروتسكية"نعتوه  : اكية ضربا من العبث، بل أسوأ من ذلك       االشتر

 الذي كان يخوض معركة مباشرة ضد لينين أن يـنظم بـشكل             )٣٠(فحاول كامنييف   . الشهيرة" أطروحات أبريل "الخارج ونشره   
بينما تنحى ستالين جانبـا     . فانضم إليه زينوفييف الذي كان قد وصل مع لينين        . علني الجناح الديمقراطي داخل الحزب البلشفي     
وانتظر حتى ينسى الحزب مقاالته وخطبه البائسة في أسابيع مارس          . االجتماعية-بسبب الورطة التي أوقعته فيها مواقفه الوطنية      

-البالشفة"ماذا تعلم قادة    : ى طرح السؤال التالي   إن كل هذا يدعونا إل    . ثم شرع في االنحياز تدريجيا إلى موقف لينين       . الحاسمة
هؤالء من اللينينية إذا لم يسطع أي منهم أن يستفيد من تجارب الحزب النظرية والعملية في أحـرج لحظـة تاريخيـة                      " القدامى

هذا تقرر  ل. وأكثرها امتالء باألعباء؟ كان من الضروري صرف النظر عن هذا السؤال بأي ثمن واالستعاضة عنه بسؤال آخر                
إال أن خصومي لم يتوقعوا أنهم، بخلقهم محورا اصطناعيا للصراع، سـوف يـضطرون              . فتح النار على نظرية الثورة الدائمة     

  .شاؤوا أم أبوا، أن يدوروا حول هذا المحور وأن يخلقوا بذلك مفهوما جديدا لهم

كانت روسيا في ذلك الحين على      .  الحاسمة ١٩٠٥لقد وضعتُ نظرية الثورة الدائمة، بمعالمها األساسية، قبل أحداث عام           
ولم يشك أي من أفـراد قاعـدة الحركـة          . الديمقراطيين-وكنا نسمي أنفسنا في ذلك الوقت االشتراكيين      . عتبة ثورة برجوازية  

الرأسمالي االشتراكيين الديمقراطيين في أننا على أبواب ثورة برجوازية، ثورة تنتج عن التناقض بين قوى اإلنتاج في المجتمع                  
وقد اضطررت في معرض صـراعي      . وبين العالقات الطبقية واإلدارية المتهرئة، الموروثة عن عهود الرق والقرون الوسطى          

ضد الشعبيين والفوضويين أن أكرس عددا ال بأس به من الخطب والمقاالت لتحليل الطابع البرجوازي للثورة القادمة على أسس                   
  . ماركسية

                                                 
ولإلشارة إىل الدور الثانوي لعبوه يف ثورة " البالشفة القدماء"عن ستالني وجمموعته كرد على تسمية أنفسهم " رجال الصف الثاين" يطلق تروتسكي لقب )29(

 )املترجم. (١٩٧١كتوبر عام أ
نفي إىل . ١٩٤٠عام " الربافدا"عضو اللجنة املركزية قاد اموعة البلشفية يف جملس الدرما وترأس حترير . قائد بلشفي قدمي) ١٩٣٦ – ١٨٨٣( ليون كامنييف )30(

استسلم لستالني عام . فصل من احلزب يف املؤمتر اخلامس عشر). املوحدةاملعارضة اليسارية (انضم إىل . عارض ثورة أكتوبر مث ما لبث أن تراجع. سيربيا خالل احلزب
 )املترجم. (١٩٣٦كان أحد املتهمني الرئيسيني يف حماكمة موسكو األوىل وأعدم عام . ١٩٣٣ فعاد إىل احلزب وأعيد فصله عام ١٩٢٨
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أي الطبقات سـتنجز مهـام الثـورة        : تأكيد الطابع البرجوازي للثورة ال يجيب سلفا على السؤال        ومهما يكن من أمر، ف    
الديمقراطية، وماذا ستكون العالقة المتبادلة بين هذه الطبقات؟ وقد بدأت المشكالت االستراتيجية األساسية، انطالقا مـن هـذه                   

  .النقطة

ميع المنشفيك الروس من بعدهم مـن الفكـرة القائلـة بـأن             لقد انطلق بليخانوف وأكسلرود وزاسوليتش ومارتوف وج      
ووفق هذا المنهج،   . البرجوازية الليبرالية هي التي ستلعب الدور القيادي في الثورة البرجوازية لكونها المطالبة الشرعية بالحكم             

الديمقراطيين -على االشتراكيين كان  . اعتبروا أن دور حزب البروليتاريا هو دور الجناح اليساري في داخل الجبهة الديمقراطية            
. أن يدعموا البرجوازية الليبرالية ضد الرجعية وأن يدفعوا عن مصالح البروليتاريا ضد البرجوازية الليبراليـة فـي آن واحـد                   

  . دستوري-وبكلمات أخرى، فقد اعتبر المنشفيك أن الثورة البرجوازية هي في األساس عملية إصالح ليبرالي

إن تحرير قوى اإلنتاج من حواجز نظام الرق كان يعني بالنـسبة إليـه              .  المسألة على نحو مختلف    أما لينين، فقد طرح   
فقـد كـان    . الحل الجذري للقضية الزراعية بالتصفية الكاملة للطبقة المالكة لألرض وبإعادة توزيع األرض على أسس ثورية              

لقضية الزراعية، التي تمس المصالح الحيوية لغالبيـة الـسكان          أما بالنسبة ل  . تحطيم الملكية مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذه القضية      
فما دامت البرجوازيـة    . الساحقة وتشكل القضية األساسية بين قضايا السوق العالمية، فقد تصدى لينين لها بشجاعة ثورية حقة              

قى تحـرر الفالحـين الـديمقراطي       الليبرالية، التي تناصب العامل العداء، ترتبط بالملكيات الزراعية الكبيرة بوشائج عديدة، يب           
وكان لينين يعتبر أن انتصار ثورة هاتين الطبقتين ضد المجتمـع           . الحقيقي رهنا بتحقيق التعاون الثوري بين العمال والفالحين       

  ".ديكتاتورية العمال والفالحين الديمقراطية"القديم سوف يؤدي إلى قيام 

على شكل صيغة جامدة مفصولة عن التاريخ، دون أي محاولة لتحليـل            " األممية الشيوعية "إن هذه الصيغة ترد اآلن في       
 وكأننا لـم    ١٩١٧ وأكتوبر   ١٩١٧ وفبراير   ١٩٠٥فكأننا لم نشهد ثورات عام      . التجارب التاريخية الحية خالل ربع قرن األخير      

ديكتاتوريـة العمـال    "قـت فيـه     إن هذا التحليل التاريخي يكتسي أهمية متزايدة ألن التاريخ لم يعرف نظاما تحق            . نشترك فيها 
  ". والفالحين الديمقراطية

 كانت هذه الصيغة ما تزال بالنسبة للينين مجرد فرضية استراتيجية بحاجة إلى أن تؤكد صحتها مسيرة                 ١٩٠٥ففي عام   
ع المعادلـة   عن قصد، وإلى حد بعيد، طـاب      " دكتاتورية العمال والفالحين الديمقراطية   "لذا اكتست صيغة    . الصراع الطبقي ذاته  

ماذا سيكون نوع العالقات السياسية بين طرفي الديكتاتورية الديمقراطية،         : ولم يجب لينين سلفا على السؤال     . الرياضية الجبرية 
أي العمال والفالحون؟ فهو لم يستبعد أن يمثل الفالحون في الثورة حزب مستقل بالمعنى المزدوج للكلمة، أي أنه مستقل عـن                     

لبروليتاريا معا، وقادر في الوقت ذاته على تحقيق الثورة الديمقراطية بالتحالف مع حزب البروليتاريا الـذي                البرجوازية وعن ا  
وقد ترك لينين المجال مفتوحا حتى الحتمال أن يكون حزب الفالحين هو األغلبية في حكومة               . يناضل ضد البرجوازية الليبرالية   

  .الديكتاتورية الديمقراطية كما سنرى عما قريب

، أي منذ هربي األول إلى الخارج، كنت تلميذا للينين في التأكيد على األهمية الحاسـمة للثـورة                  ١٩٠٢منذ خريف عام    
فالقول بأن الثورة الزراعية وبالتالي الثورة الديمقراطية عامة ال يمكن أن تتحقق إال بتوحيد قوى العمال والفالحـين                  . الزراعية

ية الليبرالية، إن هذا القول كان فوق أي شيء عندي، على عكس ما تقوله األساطير التافهة                في نضالهما المشترك ضد البرجواز    
لمـاذا؟ ألنـي تبنيـت      ". ديكتاتورية العمال والفالحين الديمقراطية   "إالّ أني عارضت صيغة     . التي ترددت في السنوات األخيرة    

ة الفعلية؟ وحاولت أن أبرهن على أن الفالحين، بـالرغم  أي طبقة ستمارس الدكتاتوري: نواقصها في كونها لم تجب على السؤال     
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من أهميتهم االجتماعية والثورية البالغة، لن يستطيعوا تكوين حزب مستقل بالفعل ولن يستطيعوا حصر السلطة الثوريـة بهـذا                   
تى قبل ذلك، فصائل    في القرن السادس عشر وح    " اإلصالح األلماني "فمثلما ساعد الفالحون، في الثورات الماضية منذ        . الحزب

من برجوازية المدن وأمنوا انتصارها في حاالت عديدة، كذلك يستطيع الفالحون في ذروة نضالهم أن يقدموا مساعدات مشابهة                  
من هنا، خلصت إلى أن ثورتنا البرجوازية لن تنجز مهامهـا           . للبروليتاريا للوصول إلى الحكم في ثورتنا البرجوازية المتأخرة       

  . إذا استطاعت البروليتاريا، بدعم من ماليين الفالحين، أن تحصر الديكتاتورية الثورية بين يديهابشكل جذري إال

ماذا سيكون المضمون االجتماعي لهذه الديكتاتورية؟ يتوجب عليها في المكانة األولى أن تحقق الثورة الزراعية إلى أبعد                 
ت أخرى، تصبح ديكتاتورية البروليتاريا أداة إلنجـاز مهـام الثـورة      وبكلما. مداها وأن تعيد بناء الدولة على أساس ديمقراطية       

فالبروليتاريا عند استالمها الحكم ستجد نفسها مجبرة على        . غير أن المسألة ال تقف عند هذا الحد       . البرجوازية المتأخرة تاريخيا  
ة على الـسير فـي طريـق اإلجـراءات          أن تصطدم اصطداما عنيفا بعالقات الملكية الفردية عامة، أي أنها ستجد نفسها مجبر            

  .االشتراكية

ولكن، هـل   : "١٩١٧ وعام   ١٩٠٥ وأمثالهم عشرات المرات بين عام       )٣٢( ومولوتوف   )٣١(وقد تساءل ستالين وريكوف     
ولكـن االقتـصاد العـالمي      . إني ال أعتقد ذلك   . كال: وكنت أجيب دائما  " تعتقد حقا أن روسيا ناضجة لقيام ثورة اشتراكية فيها؟        

هل ان ديكتاتورية البروليتاريا في     . مله واالقتصاد األوروبي بالدرجة األولى ناضجان النضج الكافي لقيام الثورة االشتراكية          بمج
روسيا ستؤدي إلى بناء االشتراكية أم ال؟ وبأية سرعة سيتم هذا البناء؟ بأية مراحل سوف يمر؟ كلها أسئلة تتوقف على المصير                     

  .ة في أوروبا والعالمالذي تنتهي إليه الرأسمالي

منذ ذلـك التـاريخ     . ١٩٠٥كانت تلك السمات الرئيسية لنظرية الثورة الدائمة عند ظهورها في األشهر األولى من عام               
وأصبحت دكتاتورية البروليتاريا   . اعتلت البروليتاريا الروسية سدة الحكم على رأس انتفاضة فالحية عارمة         . قامت ثالث ثورات  
، أي بعد ما ال يزيد عن سبع        ١٩٢٤وفي عام   . وسيا قبل أن تتحقق في أي من الدول األكثر تقدما في العالم           واقعا ملموسا في ر   

هجومـا  " رجال الصف الثـاني   "سنوات من ثبوت التوقع التاريخي الذي تضمنته نظرية الثورة الدائمة بقوة ليس لها مثيل، يشن                
  . من كتاباتي القديمة كنت نسيتها تماماPolemicت سجالية مسعورا على هذه النظرية، مجتزئين جمال مبتورة وهجما

ال بد من أن نتذكر هنا أن الثورة الروسية قامت بعد أكثر من نصف قرن من موجة الثورات البرجوازية التي اجتاحـت           
أما روسيا  . ثوراتكانت أوروبا قد نسيت طعم ال     . التي لم تدم طويال   " عامية باريس "أوروبا، وبعد خمسة وثالثين عاما من ثورة        

فليس من الـصعب أن نفهـم كـم مـن المجهـوالت      . فجرى طرح قضايا الثورة على نحو جديد . فلم تكن قد شهدت ثورة قط     
فكانت الصيغ التي تبنتها المجموعات السياسية كلها، كـل         . والتخمينات الضخمة كانت الثورة القادمة تخفي علينا في ذلك الحين         

ويجب أن يكون المرء خاليا من أي حس لالستجالء التاريخي ومـن أي             .  مجرد فرضيات عملية   واحدة على طريقتها الخاصة،   
                                                 

ترأس الس االقتصادي األعلى بعد . أحد مساعدي لينني.  للحزبعضو اللجنة املركزية منذ أول جلنة. بلشفي قدمي) ١٩٣٨ – ١٨٨١( ألكسي ريكوف )31(
قاد مع بوخارين وتومسكي االجتاه اليميين . ١٩٢٩ – ١٩٢٤رئيس جملس مفوضي الشعب بني عام . ١٩٣٩ إىل ١٩٩٣عضو املكتب السياسي من عام . ثورة أكتوبر

، مث أعيد له ١٩٣٦يف أول حماكمات موسكو عام " إرهايب"ام بأنه . الربق والربيد مفوض الشعب لشؤون ١٩٣٦كان حىت عام . ١٩٢٩الذي سحقه ستالني عام 
 )املترجم. (١٩٣٨اعتقل مرة أخرى وقدم حملاكمة موسكو الثالثة مث أعدم عام . االعتبار
فأزاحه عنها ستالني وكامنييف " لربافداا"وكان يرأس حترير . ١٩١٧كان يقود منظمة احلزب يف بتروغراد عام . بلشفي قدمي) ١٩٨٠ولد عام ( مولوتوف )32(

" لنفيوف"مث حلف . ترأس األممية الشيوعية. ١٩٢٠انتخب عضوا يف اللجنة املركزية عام . اللذان أعطيا الصحيفة خطا توفيقيا إىل حني عودة لينني يف بيان من العام ذاته
 وام ١٩٥٧عام ) يونيو(طرد من اللجنة املركزية يف حزيران . بعد موت ستالني" ينيةنصفية الستال"عارض . ١٩٣٩يف منصب مفوض الشعب للشؤون اخلارجية، عام 

 )املترجم. (وعني سفريا يف منغوليا" اموعة املعادية للحزب"بأنه عضو يف 
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لقد قلـت مـرارا     .  وتقديراته وكأنها كتبت البارحة    ١٩٠٥تفهم ألساليبه لكي ينظر اآلن، وبعد مرور الحدث، إلى تحليالت عام            
عدة نواقص ليس من الصعب إبرازها اآلن بعـد          كانت تحوي    ١٩٠٥لست أشك مطلقا في أن توقعاتي عام        : لنفسي وألصدقائي 

ولكن هل كانت توقعات نقادي أفضل من توقعاتي وأكثر نفاذا منها؟ كنت مستعدا سلفا، لكوني لم أعـد قـراءة                    . انقضاء الحدث 
عـام  ولقد اقتنعت بهـذا     . مؤلفاتي القديمة منذ زمن طويل، لالعتراف بوجود نواقص أكثر خطورة وأهمية مما هو فيها بالفعل              

أن أعيد قراءة كتاباتي القديمة حـول قـضايا         " آتا-ألما" عندما سمحت لي الراحة السياسية التي فرضها علي منفاي في            ١٩٢٨
  .وآمل أن القارئ سيقتنع بهذا اقتناعا كامال عندما يقرأ الصفحات الالحقة. الثورة الدائمة

كن من الدقة وصفا لمقومات نظريـة الثـورة الدائمـة    ولكن من الضروري، في نطاق هذه المقدمة، أن نقدم بالقدر المم         
فقد اتسع الخالف وعمق بحيث يشمل اليوم في جوهره جميع القضايا الهامة في الحركـة الثوريـة                 . وألهم االعتراضات عليها  

  .العالمية

رحلـة  إن الثورة الدائمة عند ماركس هي ثورة ال تساوم مع أي شكل من أشكال الحكـم الطبقـي وال تقـف عنـد الم                       
الديمقراطية بل تتجاوزها إلى اال جراءات االشتراكية وإلى الحرب ضد الرجعية في الخارج، أي أنها ثورة تكون لكل مرحلـة                    

  .الحقة منها جذورها في المرحلة التي سبقتها فال تنتهي إال بعد تصفية المجتمع الطبقي تصفية تامة

ة الدائمة، من تمييز المقومات الفكرية الثالث التي تتكون منها هذه   وال بد كي نزيل االلتباس الذي وجد حول نظرية الثور         
  .النظرية

وهذا في جـوهره هـو      . تشمل نظرية الثورة الدائمة قضية االنتقال من الثورة الديمقراطية إلى الثورة االشتراكية           : أوال
  .أساسها التاريخي

س ورفاقه، بمفهوم الثـورة الدائمـة لأليديولوجيـة         لقد تصدى الشيوعيون الكبار في منتصف القرن التاسع عشر، مارك         
أو ديمقراطية يصبح باإلمكان حل جميع القضايا سلميا بواسطة         " عقال نية " أنه بإنشاء دولة     - كما نعلم  -الديمقراطية التي تدعي    

ماركس في  " أخطأ"قد  و.  البرجوازية تمهيدا للثورة البروليتارية    ١٨٤٨لقد اعتبر ماركس ثورة     . إجراءات إصالحية أو تطورية   
ولكنها لهذا الـسبب ذاتـه لـم        .  لم تتحول إلى ثورة اشتراكية     ١٨٤٨إن ثورة   . إالّ أن خطأه يتعلق بالوقائع وليس بالمنهج      . ذلك

، فإنها لم تكن تكملة ديمقراطية للثورة البرجوازيـة، بـل           ١٩١٨أما بالنسبة للثورة األلمانية عام      . تستطع أن تحقق الديمقراطية   
الديمقراطيون، أو باألحرى ثورة برجوازية مضادة أجبرت على المحافظة على مظاهر           -روليتارية أجهضها االشتراكيون  ثورة ب 

  . ديمقراطية زائفة بعد انتصارها على البروليتاريا

المبتذلة قد ابتكرت منهجا للتطور التاريخي يعتبر أن كل مجتمع برجوازي سيحقق نظامه الـديمقراطي               " الماركسية"إن  
لقد جـرى   . عاجال أو أجال، حينئذ، تنظم البروليتاريا نفسها وتستكمل ثقافتها االشتراكية، في ظل الظروف الديمقراطية المالئمة              

فصور االصالحيون الصريحون هذا االنتقال على أنه عملية ملء الديمقراطيـة           : تبيان االنتقال الفعلي لالشتراكية بطرق مختلفة     
، بينما اعترف الثوريون الرسميون بحتمية استعمال العنـف الثـوري فـي             )جوريس(صالحات  بمضمون اشتراكي بواسطة اإل   

غير أن كال االتجاهين كان يعتبر أن الديمقراطية واالشتراكية، بالنسبة لجميع الشعوب والبلدان،             ). غسد(االنتقال إلى االشتراكية    
وكان . كنهما مفصولتان عن بعضهما البعض بحقبات زمنية طويلة       مرحلتان في تطور المجتمع ليستا متمايزتين التمايز الكافي ول        

وكـان  ". األمميـة الثانيـة   " إلى جناح اليساري مـن       ١٩٠٥هذا الرأي غالبا على الماركسيين الروس الذين كانوا ينتمون عام           
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وقـد  . رة ضربا من الجنـون بليخانوف، رائد الماركسية الروسية الالمع، يعتبر فكرة ديكتاتورية البروليتاريا في روسيا المعاص          
اشترك في الدفاع عن هذا الموقف ليس المنشفيك فحسب، ولكن األغلبية الساحقة من قادة البالشفة أيضا، وخاصة قادة الحـزب                    
الحاليين بدون استثناء الذين كانوا في أيامهم ديمقراطيين ثوريين صلبين ولكن قضايا الثورة االشتراكية ظلت بالنسبة إليهم ليس                  

  . أيضا مجرد أصداء مستقبل بعيد١٩١٧ ولكن عشية ثورة ١٩٠٥ عام فقط

وبينـت أن المهـام     .  أعلنت حربا شعواء على هذه األفكار واألمزجـة        ١٩٠٥إن نظرية الثورة الدائمة التي ولدت عام        
 وإن هذه الدكتاتورية تضع .الديمقراطية في األمم البرجوازية المتأخرة تقتضي في عصرنا هذا، قيام دكتاتورية البروليتاريا رأسا 

فبينما كان الرأي التقليدي يقول أن الطريق إلـى         . هنا تكمن الفكرة الرئيسية في هذه النظرية      . المهام االشتراكية في حيز التنفيذ    
يمـر  دكتاتورية البروليتاريا تمر خالل مرحلة ديمقراطية طويلة، أكدت نظرية الثورة الدائمة على أن الطريق إلى االشـتراكية                  

وهكذا نرى أن الديمقراطية ليست نظاما يكفي نفسه بنفسه خالل عقود من الـزمن،              . بدكتاتورية البروليتاريا في الدول المتخلفة    
وهكذا ينشأ وضع من التطور     . وترتبط الواحدة باألخرى بسلسلة متصلة من األحداث      . وإنما هو تمهيد مباشر للثورة االشتراكية     

  .ة الديمقراطية وبين بناء المجتمع االشتراكيالثوري الدائم بين الثور

خالل مدة طويلة، تتحول جميـع العالقـات        . تتعلق بالثورة االشتراكية بحد ذاتها    " الثورة الدائمة "المقومة الثانية لنظرية    
 مراحـل   وتنبثق كل مرحلة مـن    . المجتمع هنا يخلع جلده العتيق ويستبدله بجلد جديد       . االجتماعية خالل صراع داخلي مستمر    
وتتخذ هذه العملية بالضرورة طابعا سياسيا، أي أنها تتطور من خالل االصـطدامات             . التحول من المرحلة التي تسبقها مباشرة     

إن الثورات في االقتصاد والتقنية والعلم والعائلـة واألخـالق والحيـاة            . بين مختلف الفئات في المجتمع الذي يمر بهذا التحول        
  هنا تكمن ديمومة الثورة االشتراكية كثورة اشتراكية.  متشابك فال تسمح للمجتمع بأن يستعيد توازنهاليومية تسير بشكل معقد

إن الطابع األممي للثورة االشتراكية، المقومة الثالثة من مقومات الثورة الدائمة، ينبثق من الوضع الراهن لالقتصاد ومن                 
دا وإنما هي انعكاس نظري وسياسي لطبيعة االقتصاد العـالمي ولتطـور            ليست األممية مبدأ مجر   . البنيان االجتماعي في العالم   

تبدأ الثورة االشتراكية على أسس وطنية، ولكن ال ينمكن إنجازها ضـمن            . قوى اإلنتاج وللصراع الطبقي على الصعيد العالمي      
حلية، بـالرغم مـن أن هـذه        ألن حصر ثورة البروليتاريا ضمن اإلطار الوطني ال يمكن إال أن يكون خطوة مر             . هذا اإلطار 

ففي دكتاتورية البروليتاريا المنعزلة ال بـد مـن أن تنمـو            . الخطوة قد تستغرق زمنا طويال كما تؤكد تجربة اإلتحاد السوفيتي         
وإذا بقيت الدولة البروليتارية معزولة فإنها ستقع في        . التناقضات الداخلية والخارجية إلى جانب االنتصارات التي يجري تحقيقها        

وإذا نظرنا إلى الثورة الوطنية من هذه الزاوية نجد أنها ليست كالّ متكامال وإنما هي مجرد حلقة                 . النهاية ضحية لهذه التناقضات   
  .إن الثورة عملية دائمة بالرغم من االنتكاسات واإلنحسارات اآلنية. في سلسلة الثورات األممية

ائما بنفس الوضوح، ضد المقومات الثالث التـي تتكـون منهـا     موجه، وإن كان ليس د    " رجال الصف الثاني  "إن هجوم   
يفصلون بشكل آلي بين الدكتاتورية     " رجال الصف الثاني  "إن  .. كيف ال واألجزاء الثالثة أجزاء مترابطة     . نظرية الثورة الدائمة  

هم يعتبرون أن االستيالء على الحكـم       و. الديمقراطية والدكتاتورية االشتراكية، وبين الثورة االشتراكية الوطنية والثورة األممية        
ضمن اإلطار الوطني ليس في جوهره الشرط األولي للثورة وإنما هو نهاية المطاف تليه حقبة من اإلصالحات تؤدي إلى بنـاء                     

م  لم يكن هؤالء يقبلون حتى بالفكرة القائلة أن البروليتاريا في روسيا سوف تـستل              ١٩٠٥وفي عام   . المجتمع االشتراكي الوطني  
، كانوا يبشرون بثورة ديمقراطية في روسيا تكفـي نفـسها بنفـسها، ويرفـضون               ١٩١٧وفي عام   . الحكم قبل أوروبا الغربية   

، اتجهوا في طريق الثورة الوطنية فـي الـصين بقيـادة            ١٩٢٧ و ١٩٢٥وفي الفترة بين    . دكتاتورية البروليتاريا رفضا قاطعا   
دكتاتوريـة  "في الصين مقابل شعار     " دكتاتورية العمال والفالحين الديمقراطية   "ار  وفي بعد ذلك، رفعوا شع    . البرجوازية الوطنية 
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وعوضا عن أن تكـون     . وأعلنوا عن إمكانية بناء مجتمع اشتراكي منعزل في االتحاد السوفيتي يكفي نفسه بنفسه            ". البروليتاريا
" رجال الصف الثاني  "لقد انتهى   . جرد ظرف مساعد  الثورة العالمية، بالنسبة إليهم، شرطا ال غنى عنه إلحراز النصر أصبحت م           

  .إلى هذا االنفصال الكامل عن الماركسية خالل صراعهم الدؤوب ضد نظرية الثورة الدائمة

هذا الصراع، الذي بدأ ببعث مصطنع لذكريات تاريخية وبتشويه الماضي البعيد قد أدى إلى التحول الكامل في النظـرة                   
لقد سبق وأكدنا أن إعادة النظر في القيم هذه إنما جرت تحت تأثير الحاجات االجتماعية             . ن قيادة الثورة  الشاملة عند الفئة العليا م    

للبيروقراطية السوفيتية التي غدت محافظة أكثر من أي وقت مضى، تطمح إلى استتباب األمن على الصعيد الوطني وتدعو إلى                   
. كز مميزة للبيروقراطية، كافيا للشروع في البناء السلمي لالشـتراكية         اعتبار ما تحقق حتى اآلن من الثورة، والذي يضمن مرا         

إنما نكتفي بالقول أن البرقراطية واعية كل الوعي لالرتباط بين مواقعها اإليديولوجية            . لسنا نريد العودة إلى هذا الموضوع اآلن      
غط التناقضات، التي لم تتحسب لها آلة الحكم        وأوضح تعبير عن ذلك اآلن هو أن ض       . والمادية وبين نظرية االشتراكية الوطنية    

الستاليني والتي تضغط بالرغم عنها أو باألحرى بسببها، يجبرها على االتجاه نحو اليسار بكل قوتها وعلى تـسديد الـضربات                    
 لـشعاراتها   ، بعـد اسـتعارتهم    "للمعارضة الماركسية "إن عداء البرقراطيين    . القياسية للجناح اليميني الذي كان ملهمها باألمس      

إن شجب نظرية الثورة الدائمة واالعتراف، وإن كان بشكل غيـر           . وحججها على عجل، لم يضعف كما هو معلوم عند الجميع         
هو الشرط األولي واألخير المفروض على أفراد المعارضة الذين يثيرون موضـوع            " االشتراكية في بلد واحد   "مباشر، بنظرية   

بهذا تفصح البيروقراطية الستالينية عن الطابع التكتيكـي المحـض          .  نحو التصنيع، إلى آخره    عودتهم إلى الحزب لتأييد االتجاه    
ومن غير المجدي أن    . اإلصالحي-التجاهها نحو اليسار الذي يالزمه احتفاظ بالمبادئ االستراتيجية المبنية على المنطق الوطني           

  . في المدى البعيد لخدمة األهداف االستراتيجيةنفسر معنى هذا، ففي السياسة كما في الحرب يكون التكتيك مسخرا

ففي اتساعها التدريجي أصبحت تشمل اآلن جميع       ". التروتسكية"لقد تعدت المسألة، منذ زمن طويل، نطاق الصراع ضد          
 ذاتـه مـشاكل     إن هذا البديل يضم في الوقت     . فإما الثورة الدائمة وإما االشتراكية في بلد واحد       . قضايا النظرية الثورية العالمية   

  .كلها" األممية الشيوعية"االتحاد السوفيتي الداخلية وتوقعات الثورة في الشرق وأخيرا مصير 

نقد "ففي  . هذا الكتاب ال يعالج المسألة من جميع الجوانب، فليس من الضروري تكرار ما سبق وقلناه في مؤلفات أخرى                 
ظري تهافت االشتراكية الوطنيـة علـى الـصعيدين االقتـصادي           حاولت أن أثبت بشكل ن    " مشروع برنامج األممية الشيوعية   

في هذا الكتـاب    . فهذا هو الدور الوحيد الذي بقي لهم      . فلم يتفوه مفكرو الكومنترن بكلمة واحدة حول هذا الموضوع        . والسياسي
هر أين كـان مـوقفي      وسوف أظ .  يصدد قضايا الثورة الروسية الداخلية     ١٩٠٥سأستعيد نظرية الثورة الدائمة كما صيغت عام        

وأخيرا، سأحاول أن أظهر مغزى . يختلف فعليا عن موقف لينين، ولماذا وكيف كنت أنسجم مع موقف لينين في كل وضع حاسم      
  .هذه القضية بالنسبة للبروليتاريا في البلدان المتخلفة وبالتالي بالنسبة لألممية الشيوعية بشكل عام

ضد نظرية الثورة الدائمة؟ إذا ما صرفنا النظر عن التناقضات العديـدة            " لثانيرجال الصف ا  "ما هي التهم التي يوجهها      
  :التي يقع فيها نقادي يمكن تلخيص هذه المجموعة الضخمة من الكتابات بما يلي

 كان يعتقـد أن البروليتاريـا   ١٩٠٥وحتى في عام    . يتجاهل تروتسكي الفرق بين الثورة البرجوازية والثورة االشتراكية       
  .ة مواجهة بمهام الثورة االشتراكيةالروسي
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وهو يصور الثـورة وكأنهـا      . فالفالحون غير موجودين بالنسبة له    . إن تروتسكي قد نسي القضية الزراعية نسيانا تاما       
  .معركة وحيدة بين البروليتاريا والقيصرية

سـية واعتبـر أن انهيـار هـذه         يعتقد تروتسكي أن البرجوازية العالمية لن تحتمل وجود دكتاتورية البروليتاريـا الرو           
بهذا يقلل تروتـسكي  . الدكتاتورية أمر محتم إال إذا استولت البروليتاريا في الغرب على الحكم خالل فترة وجيزة وهبت لنجدتها               

  .من أهمية الضغط الذي مارسته البروليتاريا في أوروبا الغربية على حكومتها البرجوازية

البروليتاريا الروسية وبمقدرتها على بناء االشتراكية بشكل مستقل، لهذا الـسبب           إن تروتسكي ال يؤمن بشكل عام بقوة        
  .وضع، وما زال يضع، كل آماله في الثورة العالمية

 وغيرهم وفي خطـبهم العديـدة وقـد         )٣٤(  وستالين وبوخارين  )٣٣( إن هذه الالزمات تتكرر في جميع كتابات زينوفييف       
وبالرغم من ذلك فال بد مـن       . لحزب الشيوعي في االتحاد السوفيتي واألممية الشيوعية      أدرجت في أهم القرارات التي اتخذها ا      

  .القول أنها مبنية على مزيج من الجهل والكذب

لقد انطلقت، بالتحديد، من    . إن االتهامين األولين اللذان يتقدم بهما نقادي عاريين من الصحة كما سيثبت للقارئ بعد قليل              
. وازي للثورة وخلصت إلى أن عمق األزمة الزراعية سيرفع البروليتاريا في روسيا إلى سدة الحكـم               البرج-الطابع الديمقراطي 

وتلك هي الفكرة التي اعبر عنها عندما أصف الثـورة بأنهـا            . ١٩٠٥أجل، كانت تلك هي الفكرة التي دافعت عنها عشية ثورة           
وللتعبير عن الفكرة نفسها،    . لبرجوازية إلى المرحلة االشتراكية   ، أي غير متقطعة، ثورة تنتقل مباشرة من المرحلة ا         "دائمة"ثورة  

أما ستالين، فقـد تـصدى عـام        . استعمل لينين فيما بعد التعبير الرائع الذي يقول بنضج الثورة البرجوازية إلى ثورة اشتراكية             
قيصرية إلى االشـتراكية، إن هـذا       لنظرية الثورة الدائمة التي صورها وكأنها قفزة مباشرة من ال         " نضج الثورة " بمفهوم   ١٩٢٤

أي معنى يبقى لديمومة الثورة، أي تطورها غير المتقطع إذا كان كل ما تشمله هو : السيئ الطالع لم يقف برهة ليتساءل   " المفكر"
  مجرد قفزة؟

البرجوازيـة  . "إزالة مفعـول  "الذي لم يدم طويال بإمكانية      " رجال الصف الثاني  "أما االتهام الثالث، فقد كان مرده إيمان        
 ١٩٢٤كانت تلك هي فكرة ستالين األساسية بـين عـام           ". بمهارة"اإلمبريالية ألمد طويل بمساعدة ضغط البروليتاريا المنظمة        

ولكن خيبة األمل بإمكان إزالة مفعـول البرجوازيـة بمـساعدة           . اإلنكليزية ثمرة هذه الفكرة   -وكانت اللجنة الروسية  . ١٩٢٧و

                                                 
اهلجرة وساهم معه يف إصدار صحيفة كان أقرب البالشفة إىل لينني خالل فترة . عضو يف احلزب البلشفي منذ تأسيسه) ١٩٣٩ – ١٨٨٣( غريغوار زينوفييف )33(

وترأس . ترأس سوفيت بتروغراد بعد ثورة أكتوبر. ١٩٢٧ حىت عام ١٩١٧كان عضوا يف املكتب السياسي للحزب من عام . ١٩١٧ و١٩١٤بني عام " ضد التيار"
املعارضة "قاد مع تروتسكي . ١٩٢٧انضم إىل املعارضة عام . ننياشترك مع كامنييف وستالني يف توجيه احلزب بعد موت لي. ١٩٢٦ و١٩١٩بني عام " األممية الشيوعية"

أعيد فصله عام . فعاد إىل احلزب. ١٩٢٨ نفي إىل سيبرييا مث ما لبت أن استسلم لستالني عام ١٩٢٧فصل من احلزب بعد املؤمتر اخلامس عشر عام " اليسارية املوحدة
 )املترجم. ( بعد حماكمات موسكو١٩٣٦تل كريوف وأعدم عام  مث فصل جمددا وسجن بعد مق١٩٣٣ وأعيد قبوله عام ١٩٣٢
. ١٩٠٨كان رئيس اموعة البلشفية يف جملس الدرما عام . بلشفي القدمي وعضو يف اللجنة املركزية واملكتب السياسي) ١٩٣٨ – ١٨٨٨( نقوال بوخاين )34(

  ". أزفستيا"س حترير استسلم لستالني فأصبح رئي. ١٩٢٩ و١٩١٨بني عام " الربافدا"ترأس حترير 
 )املترجم. (١٩٣٨أعدم رميا بالرصاص عام . استسلم يف حماكمة موسكو الثالثة. ١٩٢٩قاد االجتاه اليمين الذي سحقه ستالني عام   



 
net.socialists-e.www                                                                                 ٩١                                                مركز الدراسات االشرتاكية ـ مصرمركز الدراسات االشرتاكية ـ مصر

ومـا زال   .  وتشانغ كاي تشيك أدت إلى عارض مفاجئ من الخوف من خطر حـرب مـداهم               )٣٥(ت  بورسيل ورادييه والفولي  
  .الكومنترن يمر بهذه المرحلة

 عـن النظريـة     ١٩٠٥وأما االعتراض الرابع على نظرية الثورة الدائمة فإنه يتلخص في القول أني لـم أدافـع عـام                   
. إن هذا االتهام لطرفة تاريخيـة لـيس إالّ        . ١٩٢٤ية السوفييتية عام    االشتراكية في بلد واحد التي اخترعها ستالين للبيروقراط       

وفي الواقع  .  بان روسيا ناضجة لقيام ثورة اشتراكية مستقلة       ١٩٠٥فكأني بخصومي يريدوننا أن نقتنع بأنهم كانوا يؤمنون عام          
ت أن تأتي البروليتاريا الروسية إلـى        يكيلون لي التهم بأني طوباوي ألني توقع       ١٩٠٧ و ١٩٠٥انهم كانوا، خالل الفترة ما بين       

 وحاولوا إقناعه أنـه     ١٩١٧ولقد اتهم كامنييف وريكوف لينين بالطوباوية في أبريل عام          . الحكم قبل بروليتاريا أوروبا الغربية    
ين يتبنـى   وكان سـتال  . على الثورة االشتراكية أن تتحقق أوال في بريطانيا والبلدان المتقدمة األخرى ومن ثم يأتي دور روسيا               

الدكتاتوريـة  "الذي حّل مكـان شـعار       " دكتاتورية البروليتاريا "وهو لم يقتنع بشعار لينين      . ١٩١٧ أبريل   ٤الموقف ذاته حتى    
إن روسيا،  :  كان ستالين ما يزال يردد ما قاله آخرون قبله         ١٩٢٤ وفي ربيع عام     )٣٦(إالّ تدريجيا وبصعوبة بالغة     " الديمقراطية

وفي خريف العام ذاته اكتشف ستالين ألول مرة، في صراعه ضد       .  النضج الكافي لبناء مجتمع اشتراكي     بمفردها، ليست ناضجة  
يجمعون القرائن  " األساتذة الحمر "وفي ذلك الوقت فقط، بدأ      . نظرية الثورة الدائمة، إمكانية بناء نظام اشتراكي منعزل في روسيا         

 بأن روسيا ال تستطيع أن تصل إلى االشتراكية إال بمساعدة بروليتاريا            -لويا للهو - ١٩٠٥التي تدين تروتسكي بأنه اعتقد عام       
  .الغرب

إذا قدر أن نأخذ تاريخ الصراع األيديولوجي طوال ربع قرن ونمزقه نتفاً صغيرة ثم نمزق هذه النتف في جرن ونطلب                    
" رجال الـصف الثـاني    "لتي يغذي بها    من رجل أعمى أن يعيد تركيبها، لما خرجنا بفوضى نظرية أو تاريخية من التفاهات كا              

  .قراءهم ومستمعيهم

ولكي نلقي ضوءا على عالقة مشاكل األمس بمشاكل اليوم ال بد لنا من أن نعود، ولو بشكل عام للغاية، إلى ما قامت به                       
  .قيادة الكومنترن، ستالين وبوخارين، من أعمال في الصين

واعترف رسميا بحـزب    .  للبرجوازية الصينية  ١٩٢٤يادي في عام    بحجة أن الصين تواجه ثورة وطنية أعطى الدور الق        
" الكاديـت " في عالقـاتهم مـع   ١٩٠٥حتى المنشفيك لم يصلوا إلى هذا الحد عام . البرجوازية الوطنية، الكيومنتانغ، حزبا قائدا  

  ).حزب البرجوازية الليبرالية(

برت الحزب الشيوعي الصيني على الـدخول فـي الكيومنتـانغ           فقد أج . ولكن قيادة الكومنترن لم تتوقف عند هذا الحد       
فمنـع العمـال    . وفي برقيات خاصة، طلب ستالين من الشيوعيين الصينيين أن ينسفوا الحركة الفالحيـة            . واالنصياع ألوامره 

مـام  تشيك الذي دافـع عنـه سـتالين بحـرارة أ          -والفالحون من تكوين مجالس سوفييت خاصة بهم حتى ال ينفر تشانغ كاي           
، أي قبل بضعة أيام مـن       ١٩٢٧ذلك في اجتماع حزبي في موسكو في أوائل أبريل          " حليف يوثق به  "ووصفه بأنه   " المعارضين"

  .للثورة-انقالب شانغهاي المضاد

                                                 
الفوليت سياسي . ١٩٢٦ املشتركة عام  الروسية– بورسيل أحد القادة النقابيني الربيطانيني، ورئيس املؤمتر العمايل العام ومندوبه يف جلنة النقابات اإلنكليزية )35(

 )املترجم. (١٩٢٤أمريكي أيده احلزب الشيوعي األمريكي عام 
 )املترجم). (أطروحات بيسان (–لينني :  راجع)36(
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كان ستالين وبوخارين يدعيان أن     (إن إخضاع الحزب الشيوعي للقيادة البرجوازية رسميا ومنع تكوين مجالس السوفييت            
 ١٩٠٥يشكالن خيانة أكبر وأبشع للماركسية من جميع أفعـال المنـشفيك بـين أعـوام                ") قد حل مكان السوفييت   "نغ  الكيومنتا

  .١٩١٧و

، انشق الجناح اليساري بشكل آني من الكيومنتانغ بقيادة وانغ          ١٩٢٧تشيك بانقالبه في أبريل عام      -بعد أن قام تشانغ كاي    
-وي بتشانغ كاي  -كانت عالقة وانغ شينغ   . وي رأسا على أنه حليف يعتمد عليه      -وانغ شينغ " البرافدا"وحيت جريدة   . وي-شينغ

، مع وجود فارق واحد وهو أن شخصيتي مليوكـوف وكورنيلـوف كانتـا              )٣٧(تشيك في جوهرهاكعالقة كرينسكي بمليوكوف      
  .تشيك-متحدتين في الصين بشخص تشانغ كاي

" كرنـسكي "واالنـصياع ألوامـر    " اليساري"الكيومنتانغ   صدرت أوامر للحزب الصيني بالدخول عي        ١٩٢٧بعد أبريل   
الحـزب الـشيوعي ومعـه الحركـة     " الموثوق به"وي -تشينغ-فسحق وانغ. الصين، عوضا عن التحضير لمعركة علنية ضده 

  ".موثوق به"تشيك الذي أعلن ستالين أنه حليف -العمالية والفالحية بوحشية ال تقل عن وحشية تشانغ كاي

ورغـم أن  .  وبعد ذلك، إالّ أنهم لم ينضموا إلـى الحـزب الليبرالـي           ١٩٠٥ك أيدوا مليوكوف في عام      رغم أن المنشفي  
فكانت سياسة ستالين فـي الـصين مـسخا حقيـرا           .  إالّ أنهم حافظوا على تنظيمهم     ١٩١٧المنشفيك تحالفوا مع كرنسكي عام      

  . هكذا كان الفصل األول واألكثر أهمية من القصة. للمناشفة

 انتكاسة كاملة في صفوف الحركة العمالية والفالحـين، تحطـيم معنويـات الحـزب               -برزت نتائجه الحتمية    وبعد أن   
وطالبت بالتحضير الفوري النتفاضة مسلحة يقـوم بهـا         !" إلى اليسار در  : " أصدرت قيادة الكومنترن أمرها    -الشيوعي وتفتيته 

مسحوق والمفتت يلعب دور العجلة الخامسة في عربـة تـشانغ           حتى األمس، كان الحزب الشيوعي الفتي ال      . العمال والفالحون 
 وي ويفتقر بالتالي إلى أي نوع من التجربة السياسية المستقلة، أما اآلن فتصدر األوامر فجـأة لهـذا                   -تشيك ووانغ تشينغ  -كاي

نغ، في ثورة مسلحة ضد هذا الحزب بأن يقود العمال والفالحين، الذين كان الكومنترن يؤخر مسيرتهم بإخضاعهم للواء الكيومنتا 
وخالل أربع وعـشرين سـاعة تـم اختـراع          .الكيومنتانغ ذاته الذي كان قد وجد الوقت الكافي ليسيطر إلى الحكم والجيش معا            

وجاءت االنتفاضة المسلحة، التي جرى توقيتها سلفا لتصادف موعد افتتـاح المـؤتمر الخـامس               ". كانتون"سوفييت وهمي في    
. إلتحاد السوفييتي، تعبر عن بطولة العمال الصينيين المتقدمين وعن إجرام قادة الكومنترن في آن واحـد               للحزب الشيوعي في ا   
هكذا كان الفصل الثاني من قصة استراتيجية الكومنترن في         . في وسط فترة من المغامرات الثانوية     " كانتون"وقد جاءت انتفاضة    

  .ويمكن اعتبارها أحقر عملية فسخ للبلشفية. الصين

اإلنتهازية وفصول المغامرات قد وجهت إلى الحزب الشيوعي الصيني ضربات لن يستطيع الشفاء             -إن فصول الليبرالية  
  .منها إال بعد عدة سنوات حتى ولو انتهج سياسة سلمية

وال عجـب،   . فأعلن موافقته غير المشروطة عليهـا     . عقد المؤتمر السادس للكومنترن لمحاسبة قيادته على هذه األعمال        
ديكتاتوريـة العمـال والفالحـين      "بالنسبة للمستقبل طـرح المـؤتمر شـعار         . فالمؤتمر قد دعي لالنعقاد لهذا الغرض بالذات      

                                                 
. ١٩١٧ة أكتوبر ورئيس احلكومة الربجوازية املؤقتة اليت أطاحت ا ثور) احلزب الفالحي يف روسيا( الثوريني – كرنسكي هو أحد قادة االشتراكيني )37(

.  الذي قاد العصيان القيصري لإلطاحة باحلكومة املؤقتة١٩١٧) فرباير(وكورنيلوف هو أحد القادة العسكريني أيام ثورة شباط ". الكاديت"مليوكوف هو رئيس حزب 
 )املترجم(
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ولكن كيف تختلف هذه الديكتاتورية الديمقراطية عن اليمين أو اليسار في الكيومنتانغ؟ بماذا تتميز عن دكتاتوريـة                 ". الديمقراطية
  .وال كان باإلمكان اإلجابة عليها. لة لم تفسر للشيوعيين الصينيينالبروليتاريا؟ إن مثل هذه األسئ

المطالبة بعقد الجمعيـة التأسيـسية،      (بعد طرحه لشعار الديكتاتورية الديمقراطية، شجب المؤتمر الشعارات الديمقراطية          
يني من جميع أسلحته في وجه      فجرد بذلك الحزب الشيوعي الص    ). وبحق االنتخاب للجميع، وبحرية الرأي والصحافة، إلى آخره       

وقـد  . خالل عدة سنوات كان البالشفة الروس يكتلون العمال والفالحين حول شعارات ديمقراطية           . دكتاتورية الزمرة العسكرية  
وفقط بعد أن ترسخت السلطة الـسوفييتية واصـطدمت سياسـيا بالجمعيـة             . ١٩١٧لعبت هذه الشعارات دورا بارزا في عام        

يف وعلى مرأى من الشعب كله، بدأ حزبنا بتـصفية المؤسـسات الديمقراطيـة التقليديـة، أي مؤسـسات                   التأسيسية بشكل عن  
  .الديمقراطية البرجوازية، وألغى شعاراتها واستعاض عنها بالديمقراطية السوفييتية الحقيقية، أي بالديمقراطية البروليتارية

فبينما اختـارت هـذه القيـادة       . لب كل هذا رأسا على عقب     إن المؤتمر السادس للكومنترن، بقيادة ستالين وبوخارين، ق       
منعته في الوقت ذاته من اسـتعمال الـشعارات         " الديكتاتورية البروليتارية "عوضا عن   " الديكتاتورية الديمقراطية "للحزب شعار   

ها جردته مـن ثيابـه      فهي لم تجرد الحزب الشيوعي الصيني من أسلحته فحسب ولكن         . الديمقراطية للتحضير لهذه الديكتاتورية   
المـضادة،  -وللتعويض عن ذلك، سمحت أخيرا باستعمال شعار مجالس السوفييت في المرحلة التي سيطرت فيها الثورة              . أيضا

إن أحد الشخصيات المحبوبة جدا في الفلكلور الروسي ينشد أغاني األعـراس            . هذا الشعار الذي كان ممنوعا منذ اندالع الثورة       
فلو كان األمر يقتـصر علـى اإلجهـاز         . وفي كال الحالتين يجهز عليه الناس بالضرب      . مآتم في األعراس  في المآتم وأغاني ال   

إن أمورا أكثر خطورة يجري التالعـب       . بالضرب على المخططين في القيادة الكومنترن الحالية، لما كان األمر بهذه الخطورة           
ولقد . عن غير وعي منها، عملية تخريب منظمة للثورة الصينية        كانت خطط الكومنترن تشكل،     . فيها ومنها مصير البروليتاريا   

 ١٩٢٤اليمينية بين األعـوام     -جرى تنفيذ هذا التخريب مع وجود ثقة كاملة بأنه سينجح، ألن الكومنترن غطى السياسة المنشفية              
رهاب الضخمة الموضوعة تحـت     بآلة اإل " المعارضة اليسارية " بهيبة البلشفية، وحمتها السلطة السوفييتية من انتقادات         ١٩٢٧و

  . تصرفها

وكنتيجة لذلك، وجدنا أمامنا تجربة ناجزة للستراتيجية الستالينية، قامت من أولها آلخرها تحت راية الصراع ضد الثورة                 
  لذا كان من الطبيعي أن يكون ماتينوف هو المفكر الستاليني الرئيسي الذي قام بتبرير إخضاع الح . الدائمة

 الناقد المنشفيكي الرئيـسي لنظريـة الثـورة         )٣٨(فقد كان مارتينوف    . ي للكيومنتانغ البرجوازي الوطني   الشيوعي الصين 
  . أي العام الذي بدأ فيه بتأدية رسالته التاريخية في صفوف الحزب البلشفي١٩٢٤ حتى عام ١٩٠٥الدائمة منذ عام 

كنت أكتـب ردا نظريـا علـى        " آتا-آلما"في  .  األول لقد عالجتُ الوقائع األساسية المتعلقة بأصل هذا الكتاب في الفصل         
 )٣٩(حتى وصلتني مخطوطـة لراديـك       . وكانت نظرية الثورة الدائمة ستحتل حيزا هاما من ذلك الكتاب         ". رجال الصف الثاني  "

ريـق  كان راديك مضطرا إلى االنحراف في هـذه الط . مكرسة لتبيان تعارض نظرية الثورة الدائمة مع خط لينين االستراتيجي   

                                                 
مث انضم إىل . ١٩٠٥قائد املشفيك عام ). الشرارة) (اأبسكر( وكان أحد ألد أعداء صحيفة ١٨٦٥ دميقراطي روسي ولد عام – مارتينوف قائد اشتراكي )38(

 )املترجم. (وأصبح فيما بعد موظفًا فيها. ١٩٢٩ و١٩٢٥حتالف مع ستالني وبوخارين وقاد األممية الشيوعية بني عام . ١٩١٩احلزب البلشفي عام 
 األيدميقراطية وأحد أنصار –ناح اليساري احلركة االشتراكية  يف اجل١٩١٠كان منذ عام . قائد بلشفي من أصل بولوين) ١٩٤٢ – ١٨٨٥( كارل راديك )39(
اليت حكمت " حماكمة موسكو الثانية"قدم إىل ". الربافدا"فصل من احلزب يف املؤمتر . ١٩٢٨ و١٩٢٣انضم إىل املعارضة اليسارية بني األعوام . األملانية" زميروالده"مؤمتر 

 )املترجم. (١٩٤٢تويف يف املنفى عام . ١٩٣٧عليه بعشر سنوات سجن مع األشغال الشاقة عام 
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عن إخضاع الحزب الشيوعي للكيومنتـانغ      ) مع زينوفييف (فقد دافع   : فجأة ألنه كان غارقا حتى أذنيه في سياسة ستالين الصينية         
  .تشيك وبعده-قبل انقالب تشانغ كاي

ن ولكي يجد مبررا لوضع البروليتاريا في قيود البرجوازية، كان طبيعيا أن يتكلم راديك عن ضرورة التحالف مع الفالحي 
وكـذا طـرح صـيغة    . فحذا حذو ستالين في الدفاع عن سياسة منشفية بلفظية بلشفية   . ألهمية هذا التحالف  " سوء تقديري "وعن  

ليغطي، كما فعل ستالين من قبله، حرمان البروليتاريا الصينية من النضال المـستقل             " دكتاتورية العمال والفالحين الديمقراطية   "
وعندما فضحتُ هذه المهزلة اإليديولوجية، تولدت عند راديك حاجة ملحـة لكـي         .  الفالحية من أجل الحكم على رأس الجماهير     

يثبت أن نضالي ضد اإلنتهازية التي تستر فضائحها باالستشهاد بمقتطفات من لينين نابع في الواقع من التعارض بـين نظريـة                 
وما كان هذا سوى جسر يعبر عليه       .  مهاجم للثورة الدائمة   فتحول راديك من مدافع عن أخطاءه إلى      . الثورة الدائمة وبين اللينينية   

ومما شجعني على هذا االعتقاد هو أن راديك كان ينوي، منذ بضع سنوات، أن يكتب منشورا يدافع فيـه عـن                     . إلى االستسالم 
احة ووضوح دون أن    فقد حاولت اإلجابة على مقاله بصر     . وبالرغم من هذا كله، لم أتسرع في الرد على راديك         . الثورة الدائمة 

إني أنشر ردي على راديك مثلما كتب مكتفيا بإضافة بعض المالحظات اإليضاحية وبإجراء تصحيحات . أقطع عليه خط الرجعة
  .في األسلوب

إن مقالة راديك لم تنشر في الصحف، وأظن أنها لن تنشر أبدا، ألنها لن تمر في مصفاة الرقابة الستالينية بالشكل الـذي                      
وحتى بالنسبة لراديك نفسه سيكون لهذه المقالة أثر فاجع عليه اليوم، ألنها تعطي فكـرة واضـحة عـن                   . ١٩٢٤ام  كتب في ع  

  .رجل يرمي بنفسه من نافذة في الطابق السادس" بتطور"تطوره اإليديولوجي الذي يذكرنا 

فهو لم يتقدم بحجة جديدة     . يحقّ له إن الدافع إلى تأليف هذا الكتاب يفسر بوضوح لماذا يشغل راديك فيه حيزا أوسع مما                
لذلك، فالمرجو من القارئ االّ يرى في راديك مجـرد          ". لرجال الصف الثاني  "فقد برز كذيل    . واحدة ضد نظرية الثورة الدائمة    

وإذا شعر راديك أنه قـد      . راديك نفسه ولكن أن يرى فيه ممثال لشركة اشترى فيها راديك عضويته بثمن تخليه عن الماركسية               
. إن هذا من الشؤون الخاصـة بالـشركة       . ال منا أكثر من نصيبه ما عليه إالّ أن يوزع ما فيض عنه على األعضاء اآلخرين               ن

  .ولست أبدي من جهتي أي اعتراض

  ١٩٢٩١٩٢٩ نوفمرب  نوفمرب ٣٠٣٠  --برينبيكو برينبيكو 

   تروتسكي تروتسكييونيونلل
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   هدف هذا الكتاب وطبيعته القسرية هدف هذا الكتاب وطبيعته القسرية--١١
رية في الحزب بشنها حملة على التروتسكية خالل ست سنوات متتالية،           الوسطية الحاجة إلى نظ   -لقد لبت الجبهة اليمينية   

ولقد خاض ستالين غمار الفكر النظري ألول مـرة         . لكون هذه الحملة البضاعة الوحيدة المتوفّرة بكلمات هائلة للتوزيع المجاني         
منـذ  . فبلغ التزوير ذروته  . ذه الجوقة وحتى مولوتوف جرى تعميده قائدا في ه      .  بمقاالته الخالدة ضد الثورة الدائمة     ١٩٢٤عام  

إن هذه هدية ثمينة للطبقة العاملة المتقدمـة فـي          .  باللغة األلمانية  ١٩١٧بضعة أيام صادفتُ إعالنا عن نشر كتابات لينين عام          
لـى أن  يكفـي أن نـشير إ     . ولكن بإمكاننا أن نتخيل سلفا مقدار األكاذيب التي ستحشر في النص وبخاصة في الحواشي             . ألمانيا

لماذا؟ لمجرد أن هذه الرسائل تحـوي       .  في نيويورك تشغل الحيز األكبر من فهرس هذا الكتاب         )٤٠(رسائل لينين إلى كوالنتاي     
مالحظات قاسية ضدي تعتمد على معلومات مغلوطة تماما من كوالنتاي التي كانت قد حقنت اتجاهها المنشفي الخالص بمـصل   

على أن يشيروا في الطبعة الروسية، وإن يكن بشكل مبهم، إلى           " رجال الصف الثاني  "لقد أجبر   . من الهستيريا اليسارية المغالية   
. غير أننا نستطيع أن نسلّم بأن الطبعة األلمانية ستخلو حتى من هذا الـتحفّظ الهروبـي               . أن لينين قد اعتمد على أخبار مغلوطة      

. ى هجوم قاس على بوخارين الذي كان متضامنا مع كوالنتـاي          وباإلضافة إلى ذلك، فإن رسائل لينين إلى كوالنتاي تحتوي عل         
وسوف ينشر على الرأي العام عندما تبدأ الحملـة العلنيـة علـى             . لقد اختفي هذا القسم من الرسائل على األقل للوقت الحاضر         

البالغة األهميـة   ومن جهة أخرى، فإن عددا من الوثائق        . )٤١(وسوف لن نضطر إلى اإلنتضار طويال حتى يتم ذلك          . بوخارين
والمقاالت والخطب والمحاضر والرسائل إلى آخره المتعلقة بلينين ما تزال طي الكتمان لمجرد أنهـا موجهـة ضـد سـتالين                     

فلم يبق سطر واحد من تاريخ الثورات الروسية الثالث ومـن تـاريخ             . من أساسها " التروتسكية"وشركاه، ألنها تنسف أسطورة     
، هذه  "التروتسكية"به، فجرى التضحية بالنظرية والوقائع والتقاليد وبتراث لينين في سبيل الحملة على             الحزب إالّ وجب التالعب     

الحملة التي ابتكرت ونظّمت، بعد موت لينين، كصراع شخصي ضد تروتسكي ثم ما لبث أن تطورت إلى حملة على الماركسية                    
  .ذاتها

الفات انتهت منذ زمن طويل يلبي عادة حاجة اجتماعية غير واعية في            ولقد تأكد مرة أن ما قد يبدو نبشا ال مبرر له لخ           
هي، في الحقيقة، حملة ضـد تقاليـد        " التروتسكية القديمة "إن الحملة ضد    . الحاضر، حاجة ال عالقة لها بخط الخالفات القديمة       

إلى كل ما تريـد     " التروتسكية"همة  فأخذت توجه ت  . أكتوبر التي غدت مع الزمن عقبة ال تطاق في طريق البيروقراطية الجديدة           
وهكذا أصبح الصراع ضد التروتسكية، تدريجيا، التعبير عن الردة النظرية والسياسية في أوسـاط واسـعة مـن            . التخلص منه 

. العناصر غير البروليتارية وفي بعض األوساط البروليتارية كذلك، والتعبير عن انتكاس هذه الردة على الحزب مـن الـداخل                  
التحالف "ي الطريقة المضحكة والممسوخة تاريخيا التي جرى التصدي بها لنظرية الثورة الدائمة بموضوعة لينين عن                وخاصة ف 

فنشأت مع مرحلة الردة االجتماعية والسياسية والحزبية، وكانت التعبير الخطي          . ١٩٢٣التي ولدت فجأة عام     " )٤٢(مع الموجيك   
، وعن حنين الموظفين    "الدائمة"بيروقراطية والمالك وبين الثورة العالمية بإزعاجاتها       عنها، والتعبير عن التناقض العضوي بين ال      

ولقد أدى التجريح السافل بالثورة الدائمة بدوره إلى تمهيـد الطريـق أمـام نظريـة            . والبرجوازية الصغيرة إلى األمن والنظام    
طبعا، فإن هذه الجذور االجتماعية الجديدة للصراع ضد        . ةالوطني-االشتراكية في بلد واحد، أي إلى آخر زي ترتديه االشتراكية         

                                                 
 مطالبة بزوال سلطة ١٩٢٣ و١٩١٧بني " املعارضة العمالية"كانت من قادة .  دميقراطية ما لبثت أن انضمت إىل احلزب البلشفي– كوالنتاي مناضلة اشتراكية )40(

 )املترجم. (الدولة وسيطرة النقابات على االقتصاد وتسيريهم شؤون الوطن مبجمله
 .)ت. ل. ( لقد حتققت هذه النبوءة)41(
 )املترجم. ( املوجيك هو الفالح الروسي الفقري)42(
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ومع ذلك، وإذا نحن لم نفهم هذه الجـذور         . التروتسكية بحد ذاتها، ال تثبت شيئا عن صحة نظرية الثورة الدائمة أو عن تهافتها             
  .الخفية ال بد للخالف من أن يتخذ طابعا أكاديميا عقيما

 مـا   ١٩٠٥خ عن المشكالت الجديدة ألعود إلى مشكالت قديمة تتعلق بثورة عام            لم أستطع في السنوات األخيرة أن أنسل      
وسوف أحتاج إلى كتابة مجلد خاص إذا مـا         . دامت هذه المشكالت تتعلق بماضي وتستخدم اآلن بشكل زائف ضد هذا الماضي           

شأت فيه، ليكون هذا التحليـل      أردت تحليل الخالفات القديمة في الرأي عامة وأخطائي القديمة خاصة في ضوء الظرف الذي ن              
وقد بدا لي أنه    . من التفصيل بحيث يفهمه الجيل الصاعد وبعض العناصر من الجيل القديم التي سقطت في طفولة سياسية ثانية                

من السخف أن أهدر وقتي ووقت غيري على عمل كهذا، في حين تطرح على بساط البحث قضايا بالغة األهمية كمهام الثـورة                      
والعالقة بين أوروبا وأمريكا، والقضايا التي طرحتها إضرابات البروليتاريا البريطانية ومهام الثورة الصينية وأخيـرا               األلمانية،  

وبشكل خاص تناقضاتنا ومهامنا االقتصادية واالجتماعية والسياسة الداخلية؛ إن هذا كله يبرر برأيي استمرار في تأجيل كتـابي                  
وفي السنوات األخيرة، ثـم     . إالّ أن الوعي االجتماعي يرفض أي نوع من أنواع الفراغ         . ئمةالسجالي عن الثورة الدا   -التاريخي

إن رجال الصف الثاني وفالسفة الردة في الحـزب  . ملء هذا الفراغ النظري، كما قلت سابقا، بحثاالت الهجوم على التروتسكية     
تافه ماتينوف، وداسوا لينين تحـت أقـدامهم، وتتلمـذوا فـي     وسماسرتها قد انحدروا إلى الدرك، وتتلمذوا على يد المنشفيكي ال        
وحالل هذه السنوات األخيرة، عجزوا عن إنتاج أثر جدي أو          . المستنقعات ثم أطلقوا على كل ذلك اسم الصراع ضد التروتسكية         

 زال يحتفظ بقيمته، وال     هام نستطيع أن نتكلم عنه بصوت مرتفع دون أن يعترينا الخجل؛ وفشلوا في إيجاد تقييم سياسي واحد ما                 
  .ال شيء سوى التفاهة واآلثار المملة في كل مكان. بشعار مستقل واحد جعلنا نتقدم خطوة إلى األمام في الحقل اإليديولوجي

إالّ تتويجا لهذه الحثالة اإليديولوجية، إنه سجل رسمي في ضـيق األفـق، وقـاموس               " قضايا اللينينية "وما كتاب ستالين    
لينينية زينوفييف ال أكثـر وال      … فهو" اللينينية"أما كتاب زينوفييف    ).  أبذل جهدي النتقاء أكثر األوصاف اعتداال      إني(للتفاهات  

يقـول  ". هنا أقف؛ وال أستطيع الوقوف في مكـان آخـر         "ولكن، بينما يقول لوثر     . فزينوفييف يسير على مبدأ لوثر تقريبا     . أقل
إن انشغال المرء بهذه البضاعة النظرية التي يصدرها        ". قوف في مكان آخر أيضا    ولكنني أستطيع الو  … هنا أقف   :" زينوفييف  

يشعر المـرء   " اللينينية"خالل قراءة كتاب زينوفييف،     : رجال الصف الثاني أمر ال يطاق في كال الحالين، مع وجود هذا الفارق            
وهذان الكتابان هما، كل علـى     . ظايا حديدية مسنّنة  بأنه يختنق بنتف من القطن، أما كتاب ستالين فهو يثير الشعور باالختناق بش            

  .طريقته، صورة لحقبة الردة اإليديولوجية وتتويج لها

إن رجال الصف الثاني، بإدخالهم جميع القضايا في نطاق التروتسكية وربطها بها، إن على اليمين أو على اليسار، وإن                   
وا أخيرا من أن يجعلوا كل حدث عالمي مرتبطا بـشكل مباشـر أو              من فوق أو من تحت، إن من األمام أو من الوراء، قد تمكن            

إن أسطورة التروتسكية، التي تفيض باألكاذيب، غذت إلى حد ما          . ١٩٠٥غير مباشر بكيف بدت الثورة الدائمة لتروتسكي عام         
 بافالسات ذات مـستوى     الوسطي خالل السنوات األخيرة يورط نفسه     -وبينما الخط اليميني  . عامال من عوامل التاريخ المعاصر    

تاريخي في كل قارة، يغدو النضال ضد أيديولوجية الكومنترن أمرا مستحيال في الوقت الحاضر، أو يغدو في غاية الـصعوبة،                    
  .١٩٠٥دون تقييم الخالفات والتكهنات القديمة كما برزت في بداية عام 

دون مساجالت مباشرة ضد خربشات رجـال الـصف   إن انبعاث الفكر الماركسي واللينيني في الحزب ال يمكن أن يتم ب        
فجميع عناصـره   . ليس من الصعب كتابة مثل هذا الكتاب      . الثاني وبدون إصدار حكم اإلعدام الفكري على حجاب اآللة الحزبية         

 طويلة  ولكن الصعوبة تكمن في أنه على المرء أن يهبط إلى مستوى تفاهات مكتوبة بدقة بالغة وأن يمكث مدة                 . في متناول اليد  
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ومهما يكن من األمر، فلم يعد باإلمكان تأجيل مثل هذا الكتاب ألن الصراع ضد الثورة الدائمة                . في جو أقل ما يقال فيه أنه آسن       
  .هو الدعامة األولى لتبرير الخط االنتهازي في حّل قضايا الشرق، أي النصف األكبر من البشرية

مؤجال ، اى في عمل هو ابعد مايكون عن التسلية         ، ييف وستالين   كنت على وشك الشروع في مساجلة نظرية ضد زينوف        
) حتى الغواصون يصعدون الى سطح الماء لتنشق الهواء النقي بين الحـين واالخـر             ( روائعنا االدبية الروسية لساعات الفراغ      

لنظرية الثـورة    ،-كل اعمق  بش -، وكانت غاية هده المقالة التصدي      ، عندما ظهرت مقالة رادريك بشكل مفاجيء وبدا تداولها         
في البدء، اردت ان اطرح مؤلف راديك جانبا خوفا من ان يصرفني هدا المـزيج               . الدائمة بواسطة اراء لينين حول الموضوع     

ولكن وصلني عدد من الرسائل من اصدقاء يحثونني        .الدي اختاره لي القدر من نثف القطن والشظايا المسننة عن متابعة عملي             
ان مقالة راديك اشد خطورة من الكتابات الرسمية على حلقـة           : فتوصلت الى النتيجة التالية     ،لة راديك بتان اكثر     على قراءة مقا  

صغيرة من االشخاص يدرسون الماركسية بشكل واع وليس بامر من احد ؛ مثلما تكون االنتهازية في السياسة اشد خطورة كلما                    
  .شخصية التي تتستر وراءها كانت مقنعة بمهارة اكثر وكلما عظمت الشهرة ال

غيـر ان عـددا مـن       . ولقد تأكدهدا بشكل جلي خالل احداث الحقبة االخيرة       . ان راديك من أقرب اصدقائي السياسيين       
اد انتقل من الجناح اليساري المتطرف في المعارضة الى جناحها          ، الرفاق كان يتابع تطور راديك بقلق خالل االشهر الماضية          

 اصدقاء راديك الحميمين يعرفون انه يتمتع بامكانات سياسية وادبية رائعـة تمتـزج بالهوائيـة واالنفعاليـة                  ان جميع .اليميني  
غير انها تؤدي الى نتائج جد مختلفـة        ، البالغتين؛ وهده الميزات تشكل مصدرا غنيا للمبادرة والنقد في ظروف العمل الجماعي             

يدعونا الى االعتقاد بأن راديك قد انحرف عـن         ، ه بعدد من اعماله السابقة    وعالقت، ان مقال راديك االخير     . في ظروف العزلة  
رحلة ، في اي حال من االحوال      ،وال يمكن اعتبار مقالة راديك      . اتجاهه او ان بوصلته هي تحت تأثير خلل مغناطيسي مستمر           

نها تبقى مساهمة هدامة للدفاع عـن الخـط         ولك، انها مساهمة لم تختمر ما فيه الكفاية في دهن كاتبها           ، كال. انية في الماضي    
  .الرسمي بكل ترهاته النظرية 

ان النتيجة السياسية التي عرضناها مند قليل والتي يؤدي اليها الصراع ضد التروتسكية اليعني باي حال من االحوال ان                   
فهده المعارضة قد نـشأت لتكـون       ، النقد الداخلي ممنوع في صفوف المعارضة وبخاصة نقد الخالفات القديمة بيني وبين لينين            

بل على العكس فان عمال كهدا يضطلع بمهمة التوضيح الداتي سـيكون            . الدعامة الماركسية ضد الردة االيديولوجية والسياسية     
  بالتأكيد عمال مثمرا 

ر وأن يتحـرى بجديـة المـصاد      ، يجب على عمل كهدا ان يحافظ على االفق التاريخي بامانـة            ، ومهما تكن االحوال    
ولكن اليوجد اي أثر لـدلك عنـد        .هدا كله في غاية االهمية      ، االصلية وأن يوضح الخالفات القديمة في ضوء الصراع الحالي        

  فقد انضم ببساطة وبدون وعي منه، . راديك 

 فهو ال يستعين بأقوال متحيزة فحسب، وإنما يتبنى التفسير الرسمي الكـاذب لهـا             ". التروتسكية"إلى قافلة الصراع ضد     
وعندما يبدوا وكأنه ينفصل عن الحملة الرسمية، يفعل ذلك بشكل مبهم بحيث يزود هذه الحملة نفسها بتأييد مزدوج مـن                    . أيضا

وكما يحدث دائما في حاالت االنحراف اإليديولوجي، نجد أن مقالة راديك خالية مـن أي أثـر لنباهتـه الـسياسة                     ". هام"شاهد  
  .ن أفق وال عمق، مقالة تعتمد على سرد لألقوال ليس إال؛ وهي باهتة السبب بالذاتإنها مقالة بدو. ولبراعته األدبية
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ما هي الحاجات السياسية التي ولدت هذه المقالة؟ لقد ولدت من الخالفات في الرأي التي نشأت بين راديك وبين الغالبية                    
اضات تقول أن الخالفات في الـرأي حـول         صحيح أن بعض االعتر   . الساحقة من أفراد المعارضة حول قضايا الثورة الصينية       

إن البلشفية قد نمت    . غير أن هذه االعتراضات ال تستأهل أن نتوقف عندها بجدية         ). بريوبراجنسكي" (ليست هامة اآلن  "الصين  
 وهي بعد حديثة العهد، وبينما ما تـزال التجـارب تجـارب             ١٩٠٥واتخذت شكلها الحالي من خالل نقد وتجميع تجارب عام          

وكيف يمكن لألمر أن يكون غير ذلك؟ ومن أي تجربة أخرى يتعلم الجيل الجديد من               . ة خاضها الجيل األول من البالشفة     مباشر
البروليتاريين الثوريين اليوم إن لم يتعلموا من تجارب الثورة الصينية التي هي حديثة العهد والتي ال تزال ترشـح بالـدم؟ إن                      

هذه ". بهدوء"بحث قضايا الثورة الصينية لكي يدرسوها فيما بعد براحة و         " بتأجيل" يطالبون   المتحذلقين الجامدين هم وحدهم الذين    
  .اللينينيين، فثورات بلدان الشرق لم تمح من سجل األحداث اليومية وما زال الجميع يعلم وقائعها-ليست من شيم البالشفة

 تبرير هذا الموقف بواسطة عـرض متحيـز ومـشوه           إن راديك بتبنيه موقفا زائفا يتعلق بقضايا الثورة الصينية يحاول         
وهنا يضطر راديك إلى استعارة أسلحته من مخزن غيره وإلى اإلبحار بدون بوصلة في بحر لـيس                 . لخالفاتنا القديمة مع لينين   

  .بحره

تفـصيال  وها أنا مضطر مرة أخرى ألن أطرح جانبا مؤلفي األكثر           . إن راديك صديقي، غير أن الحقيقة أعز علي منه        
وها أنا  . لقد أثيرت أسئلة أهم من أن نتجاهلها خاصة وأنها أثيرت بهذا الشكل المفاجئ            . حول قضايا الثورة لكي أرد على راديك      

تعدد األخطاء في مؤلف راديك وتنوعها؛ وكون الكتابات والوقائع التاريخية التي تدحض راديك    : أمام صعوبة ذات ثالث جوانب    
؛ وأخيرا الوقت القصير الذي أسـتطيع أن أخصـصه لهـذا الكتـاب ألن               )١٩٢٨-١٩٠٥(رين عاما   موزعة على ثالث وعش   

  .المشكالت االقتصادية في اإلتحاد السوفييتي أخذت تبرز إلى المقدمة

ويعود . فالكثير مما يجب ان يقال لم يقل بعد       . إن جميع هذه الظروف تحدد طبيعة كتاب هذا الذي لن يفي الموضوع حقه            
لذا ". نقد مشروع برنامج األممية الشيوعية    "ئيا، بالمناسبة، إلى كون هذا الكتاب قد جاء بعد عدة كتب أخص منها بالذكر               هذا جز 

سيبقى العدد الكبير من األدلة التي جمعتها بدون استعمال بانتظار أن أشرع في كتابة مؤلفي الجديد الموجه ضد رجال الـصف                     
  .مية لحقبة الردةالثاني، أي ضد اإليديولوجيا الرس

  :ترتكز مقالة راديك عن الثورة الدائمة على هذا االستنتاج

مهددة بخطر نشوء تيارات سوف تؤدي إلى إنفـصال تطـور الثـورة             ) أي المعارضة (إن القطاع الجديد من الحزب      "
  ."البروليتارية عن حلفائها الفالحين

من الحزب يعرض في النصف الثاني من عام        " الجديد"بالقطاع  ويستغرب المرء، بادئ بدء، لكون هذا االستنتاج المتعلق         
ولكن كيف يبرر راديـك تبنّيـه للحجـة         . ١٩٢٣لقد سمعناه يتردد باستمرار منذ خريف عام        .  على أنه استنتاج جديد      ١٩٢٨

 أبدى راديك رغبته    ١٩٢٥-١٩٢٤في عام   . إنه يعود إلى نظرية الثورة الدائمة     : الرسمية األساسية؟ إنه ال يفعل ذلك بشكل جديد       
أكثر من مرة في أن يكتب منشوراّ مكرسا إلثبات الفكرة القائلة أن نظرية الثورة الدائمة وشعار لينين عن دكتاتوريـة العمـال                      
والفالحين الديمقراطية، إذا ما نظرنا إليها على الصعيد التاريخي أي في ضوء تجربة الثورات الثالث، ال يمكن مواجهة الواحدة                   

اآلن، وبعد أن تمحص راديك فـي المـسألة         .  باألخرى وإنما، على العكس من ذلك يطابق الواحد منها اآلخر في الجوهر            منها
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مـن الحـزب    " الجديد"، كما قال ألحد أصدقائه، فقد توصل إلى االستنتاج أن نظرية الثورة الدائمة القديمة تهدد القطاع                 "مجددا"
  . وال أقلبخطر االنفصال عن الفالحين ال أكثر

  .راديك في هذه المسألة؟ إنه يزودنا ببعض المعلومات حول هذه النقطة" محص"ولكن كيف 

 ١٩٠٥وفي عـام    " الحرب األهلية في فرنسا   " في مقدمته لكتاب ماركس      ١٩٠٤إن الصيغ التي عرضها تروتسكي عام       "
  "ليست في متناول أيدينا" ثورتنا"في كتاب 

إن الموضوع كله يتلخص فـي أن       . ح هنا، ولكن ال ضرورة للتوقف عند هذه النقطة        ليست األعوام مذكورة بشكل صحي    
في " (نتائج وتوقعات "األثر الوحيد الذي عرضت فيه آرائي بشكل منظّم إلى حد ما حول تطور الثورة هو مقالة مفصولة بعنوان                   

 مجلة روزا لوكسمبورغ وتـسيزكو فـي        أما المقالة المنشورة في   "). ٢٨٦-٢٢٤، ص   ١٩٠٦، سان بطرسبرغ،    "ثورتنا"كتاب  
اآلنـف  " ثورتنـا "وتعتمد هذه المقالة نظريا على كتاب       .  التي يشير إليها راديك فإنها غير كاملة وال شاملة         ١٩٠٩بولونيا عام   

 تولّد  فمنذ ذلك الزمن، جرت أحداث هامة وتعلمنا الكثير من هذه األحداث بحيث           . ليس على أحد أن يقرأ هذا الكتاب اآلن       . الذكر
عندي نفور من طريقة رجال الصف الثاني الحالية في معالجة القضايا التاريخية الجديدة ليس في ضوء التجربة الحية للثورات                   

طبعا، لست أريد بهذا    . التي حققناها، وإنما في ضوء كتابات تتعلق فقط بتكهناتنا المتعلقة بما كانت في ذلك الحين ثورات قادمة                
ولكن، في هذا الحال، يجب معالجة األمر بـشكل         . الكتابية أيضا -حق معالجة للقضية من الزاوية التاريخية     أن أحرم راديك من     

لقد تعهد راديك بأن يلقي ضوءا على مصير نظرية الثورة الدائمة خالل ما يقارب ربع قرن، إال أنه يشير بـشكل عـابر    . سليم
  .ضت فيها هذه النظريةالوثائق ذاتها التي عر" في متناول يده"إلى أنه ليس 

أريد أن أشير رأسا هنا إلى أن لينين لم يقرأ مؤلفي الرئيسي اآلنف الذكر، وقد تجلّى لي هذا األمـر اآلن بعـد قـراءة                         
، وبـأني سـرعان مـا       ١٩٠٦صودر بعد مدة وجيزة من صدوره عام        " ثورتنا"وربما يعود ذلك إلى أن كتاب       . مقاالته القديمة 

وقد سمعت فيما بعد مـن عـدة     .  أيضا ألن ثلثي هذا الكتاب كان من المقاالت القديمة التي أعيد طبعها            هاجرت بعد ذلك، وربما   
وعلـى كـل، فـإن المالحظـات        . رفاق أنهم لم يقرءوا هذا الكتاب ألنهم ظنوا أنه يحتوي فقط على مؤلفات قديمة أعيد طبعها               

قبـل  "ائمة مبنية كلها تقريبا على مقدمة بارفوس لمنشور لي بعنـوان            السجالية القليلة المبعثرة التي وجهها لينين ضد الثورة الد        
الذي كنت أجهله؛ وعلى خالفات داخليـة بـين لينـين وبـين             !" ال قيصرية بعد اآلن   "، وعلى نداء بارفوس     "التاسع من ديسمبر  

 وتؤكد بعض اعتراضـات     ،"نتائج وتوقعات "ولم يحصل أن حلل لينين أو استشهد، ولو بشكل خاطف، بمقالة            . بوخارين وغيره 
  .)٤٣(لينين على الثورة الدائمة، التي ال تتعلق بي من بعيد أو من قريب، أنه لم يقرأ هذه المقالة 

                                                 
وليس من الصعب أن نثبت أن لينني قد أخذ . يف مقالة له يرد فيها على مارتوف" نتائج وتوقعات" مبقالة ١٩٠٩ الواقع أن لينني قد استشهد فعالً، عام )43(

وهذه هي الطريقة الوحيدة اليت ميكن أن نفسر فيها بعض االعتراضات املوجهة ضدي واملبنية على سوء تفاهم . ارتوف نفسهاالستشهادات عن مصدر ثان، أي أن م
  .واضح

ملة، أما املالحظة اليت أضافها لينني إىل الطبيعة الكاملة ملؤلفاته الكا. على شكل منشور" مقالة نتائج وتوقعات" الدار احلكومية للنشر" نشرت ١٩١٩يف عام   
نتائج "هل قرأ لينني مقاليت . بشكل خاص، بعد ثورة أكتوبر، أن هذه املالحظة تعود إىل التاريخ نفسه تقريبا" اآلن"اليت تقول أن نظرية الثورة الدائمة جديرة باالهتمام 

فقد كنت يف ذلك احلني مسافرا معظم الوقت، وال أمكث يف .  أم أنه ألقى نظرة عليه فقط؟ ال أستطيع أن أعطي حكما قاطعا حول هذا املوضوع١٩١٩عام " وتوقعات
أدولف "إال أن .  مل تكن ختطر ببالنا ذكريات اخلالفات النظرية القدمية– ذروة احلزب األهلية –موسكو إال فترات قصرية، وخالل اجتماعايت مع لينني يف تلك احلقبة 

  .لوقت ذاته تقريباقد حتادث مع لينني حول نظرية الثورة الدائمة يف ا" يوف
  .ما جري يف هذا احلديث يف الرسالة الوداعية اليت كتبها يل قبل موته" بوف"وقد يقل   
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على كل،  : ولكن يبدو أن هذا هو رأي راديك      . لينين" لينينية"ومهما يكن من أمر، فمن العبث أن نعتبر أن هذا كل فحوى             
. فحسب، وإنما أنه لم يقرأها أيضا" في متناول يده" تثبت فقط أن مؤلفاتي األساسية لم تكن فإن مقالة راديك التي سأعالجها هنا ال 

  .وعلى كل فإنه ال يحتفظ بالشيء الكثير منها في ذاكرته. وإذا كان قد قرأها فيكون ذلك منذ مدة طويلة قبل ثورة أكتوبر

       كان من المشروع وحتى في المحتم أن ندخل         ١٩٠٩ أو في عام     ١٩٠٥في عام   . غير أن األمر ال ينتهي عند هذا الحد ،
في مساجالت فيما بيننا حول مقاالت فردية كانت هامة آنذاك أو حتى حول جمل في مقاالت معزولة، خاصـة فـي ظـروف                       

ة، أما اليوم فمن غير المسموح به بالنسبة لماركسي ثوري، يريد أن يعود إلى مراجعة هذه الحقبة التاريخية الـضخم                  . االنشقاق
كيف جرى تطبيق الصيغ التي هي موضع نقاش؟ كيف جرى تفسيرها وترجمتها عمليا؟ وأي              : االّ يطرح على نفسه هذا السؤال     

 مـن مؤلفـاتي     ٢المجلـد   (فقـط   " ثورتنا األولى "خطط تكتيكية اتبعت لذلك؟ فلو أخذ راديك عناء إلقاء نظرة على كتابي حول              
على األقل،  . هذه؛ أو لكان، على كل حال، حذف منها سلسلة كاملة من محاوراته التغلوطة            ، لما كان غامر بكتابة مقالته       )الكاملة

  .هذا ما كنت أوده أن يفعل

لو قرأ راديك هاذين الكتابين لكان علم، في الدرجة األولى، أن الثورة الدائمة بالنسبة لعملي السياسي لم تكن تعني مطلقا                    
ولكان اقتنع أنه رغم أني كنت أعيش بـشكل غيـر           . رة أو عن أي من خطواتها المحددة      القفز عن المرحلة الديمقراطية من الثو     

 في روسيا دون أي عالقة مع المهاجرين، فقد صغت مهام األطوار المتتالية من الثورة بنفس الطريقة التـي                   ١٩٠٥شرعي عام   
؛ وأن  ١٩٠٥ن الحال المركزي للبالشفة عـام       صاغها بها لينين؛ ولكان علم أني قد كتبت النداءات األساسية التي نشرت في لسا             

التي كان يحررها لينين قد دافعت بحرارة في إحدى افتتاحياتها عن مقالتي حول الثـورة               ) الحياة الجديدة " (نوفيا جيزن "صحيفة  
ت دوما تدعم وتدافع    ، وأحيانا لينين نفسه، كان    "نوفايا جيزن "؛ وأن صحيفة لينين     )البداية" (ناشالو"الدائمة التي نشرت في صحيفة      

عن القرارات السياسية لمجالس السوفييت التي كنت أكتبها والتي كنت أعرضها بنفسي على السوفييت في معظم األحيان؛ ولكان                  
علم أني، بعد هزيمة ديسمبر، كتبت في السجن منشورا أشرت فيه إلى أن المزيج من االقتحاميـة البروليتاريـة ومـن ثـورة                       

" بوفايـا فولنـا   "هو القضية االستراتيجية األساسية؛ وأن لينين طلب نشر هذا الكتاب في دار النشر البلشفية               الفالحين الزراعية   
مع " تضامني" عن   ١٩٠٧وأبلغني بموافقته القبلية بواسطة كنونيانتس؛ وأن لينين قد تكلم في مؤتمر لندن عام              ) الموجة الجديدة (

إن أيا من هذا كله ليس موجودا بالنسبة لراديك، والواضـح أن هـذا              . ة الليبرالية البالشفة في آرائي حول الفالحين والبرجوازي     
  ".في متناول يديه"أيضا لم يكن 

                                                                                                                                                                  
 ١٩١٩ألول مرة عام " نتائج وتوقعات"أن لينني قرأ " وف"هل ميكن أن نفهم مما يؤكده ) ٥٣٧ و٥٣٥نيويورك، ص " حيايت"راجع كتاب تروتسكي (  

إن مقدرة هذه النكهات على اإلقناع ال تتوقف على تقييم . الذي حتتويه؟ ال أستطيع أن أقدم حول هذا املوضوع إال نكهات نفسيةوتعرف إىل صحة التوقع التارخيي 
حلقبة اليت أن لينني قد أكد صحة توقعي، غري مفهومة بالنسبة إلنسان نشأ على الريدة النظرية يف ا" أدولف بوف"وقد تبدو كلمات . جوهر املوضوع املختلف عليه بنفسه

ومن جهة . املترجم") أحل، لقد كان تروتسكي على حق"  إن لينني قال ألدولف يوف باحلرف الواحد٥٣٥من " حيايت"يقول تروتسكي يف كتابه . (عقبت موت لينني
 أن يقدم تقييما جديدا لنظرية الثورة الدائمة ١٩١٩أخرى، فإن كل من يتأمل تطور أفكار لينني قيما يتعلق بتطور الثورة ذاا سوف يفهم أن لينني كان مضطرا عام 

خيتلف عن التقييمات السابقة املستعجلة والعابرة، واليت غالبا ما كانت تتناقض فيما بينها قبل ثورة أكتوبر اعتمادا على استشهادات مقبورة ، دون أن يتفحص موقفي 
  .العام

وال حاجة يل . كان يكفي أن يعاجل كال املوقفني يف تطورمها التارخيي.  إىل التصدي مبوقفه ملوقفي مل يكن حباجة١٩١٩ولكي يؤكد لينني صحة توقعي عام   
والذي ينبثق من حتليل التغريات احلقيقية يف العالقات الطبقية أكثر مما انبثق من " الديكتاتورية الدميقراطية"أن أكرر هنا أن احملتوى احملدد الذي أعطاه لينني دائما لصيغة 

  .يف مجيع احلاالت تقريبا.  وأن هذا احملتوى التكتيكي والتنظيمي قد دخل التاريخ كنموذج كالسيكي عن الواقعية الثورية–يغة فرضية ص
ت، مل أكن هلذا السبب بالذا. وباألحرى يف مجيع احلاالت اهلامة عندما عارضت لينني أن على الصعيد التكتيكي أو على الصعيد التنظيمي كان احلق إىل جانبه  

إال أين وجدت نفسي مضطرا إىل أن أعود إىل هذه املسألة فقط عندما بدأ . مهتما بأن أتقدم للدفاع عن توقعي التارخيي القدمي، ما دام األمر يبدو أنه جمرد ذكريات تارخيية
 .).ت. ل. (ندما عدا أداة لنسف الثورة الصببةكلها، وع" األممية"نقد رجال الصف الثاين لنظرية الثورية الدائمة بتعدية الردة النظرية يف 
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لقد اقتصر راديك على    . ما هو موقف راديك من مؤلفات لينين؟ ليس أفضل من موقفه من مؤلفاتي، أو ليس أفضل بكثير                
بوخارين وراديك مثال؛ إن راديك     (ه كان غالبا ما يعني بها أناسا آخرين         االستشهاد بتلك الكتابات التي وجهها لينين ضدي ولكن       

ولم يتمكن راديك من أن يجد مقطعا جديدا واحدا موجها ضدي، لقد اكتفي باسـتعمال               ). نفسه يشير إلى هذا الموضوع بوضوح     
وقد أضاف راديك بعض المقاطع     . ا هذه في أيامن " في متناول يديه  "المواد الجاهزة التي يجدها كل مواطن في اإلتحاد السوفييتي          

الثوريين حول الفـرق بـين الجمهوريـة البرجوازيـة          -التي يوضح فيها لينين بعض الحقائق األولية للفوضويين واالشتراكيين        
  !إنه أمر ال يصدق، ولكن هذا ما حصل. واالشتراكية، ويصور راديك األمور بحيث تبدو هذه المقاطع وكأنها موجهة ضدي

 راديك ذكر تلك التصريحات التي اعترف فيها لينين بتضامني مع البالشفة حول قضايا الثورة األساسية بحذر                 ويتحاشى
وال يجب أن يغيب عن األذهان هنا أن لينين قال ذلك في زمن كنت فيه خارج الجنـاح                  . بالغ وبحرص شديد ولكن بوضوح تام     

بسبب موقفي التوفيقي، ليس بسبب الثورة الدائمة التـي         ) حق في ذلك  وقد كان على    (البلشفي، وكان لينين يهاجمني بدون رحمة       
اقتصر كالمه عنها على بعض االعتراضات العابرة، وإنما بسبب موقفي التوفيقي، أي سبب استعدادي للتفاؤل بإمكـان تطـور                   

الضربات السجالية المبتـورة    " دالةبع"لقد كان لينين مهتما بالصراع ضد التوفيقية أكثر بكثير من اهتمامه            . المنشفيك نحو اليسار  
  ".التوفيقي"الموجهة لتروتسكي 

  : ضد تهجماتي عليه١٩١٧، كتب ستالين مدافعا عن سلوك زينوفييف في أكتوبر عام ١٩٢٤في عام 

أحيانا كان لينين يستبق األمـور      . ومعناها وهدفها ) حول زينوفييف (إن الرفيق تروتسكي قد فشل في فهم رسائل لينين          "
وفـي  . د فيبرز إلى المقدمة أخطاء يرجح أنها سترتكب، وينقد سلفا لغاية تحذير الحزب منها وحمايته من هذه األخطاء                 عن قص 

ولكن أن نحاول أن نـستخلص مـن   … للسبب التعليمي نفسه  " يجعل من الحبة قبة   "و" أمر تافه "بعض األحيان، يلجأ إلى تضخيم      
وان نبالغ في التكلم عنها يعني أننا ال نفهم رسائل لينـين            . وجود خالفات فاجعة  ) منهاوقد كتب العديد    (مثل هذه الرسائل للينين     

  ).١٩٢٤" تروتسكية أم لينينية"ستالين . ج." (وأننا ال نعرف لينين

، إالّ أن جوهر الفكرة صحيح رغـم        "كما يكون األسلوب كذلك يكون اإلنسان     :الفكرة معروضة هنا بشكل فظ، ال عجب        
ولكن إذا كـان لينـين يلجـأ إلـى          . بشيء" القبة"قل ما تنطبق على الخالفات خالل فترة أكتوبر، التي ال تشابه            كونها تنطبق أ  

والمساجالت الوقائية فيما يتعلق بأقرب الناس إليه في جناحه، إذن كان يفعل نفس الشيء فيما يتعلق بأناس                 " التعليمية"المبالغات  
ولم يخطر ببـال راديـك مطلقـا أن يـدخل إلـى             . ن وكانوا يبشّرون بموقف توفيقي    كانوا خارج الجناح البلشفي في ذلك الحي      
  .النصوص القديمة هذه التعديالت الالزمة

أن توقعاتي بإمكان وترجيح قيام دكتاتوريـة البروليتاريـا فـي           " ١٩٠٥عام  "، كتبت في مقدمتي لكتاب      ١٩٢٢في عام   
ويقتدي راديك بأمثلة ليست جذابـة فيعـرض        . قع صحته بعد اثني عشر عاما     روسيا قبل قيامها في البلدان المتقدمة قد أكد الوا        

إالّ أن المقدمة تظهر بوضوح أني عالجت توقع الثورة         . األمور بحيث يبدو أنى قد اعتبرت توقيعي بديالً لخط لينين االستراتيجي          
" إعـادة تـسليح   "كلم في إحدى الحواشي عن      وعندما أت . الدائمة على أساس سمتين أساسيتين تلتقيان بخط البالشفة االستراتيجي        

" خاطئا"، فإني ال أعني بذلك أن لينين قد إعترف بأن الطريق السابق الذي كان يسلكه الحزب كان                  ١٩١٧الحزب في بداية عام     
تخلـى  وإنما أعني أن لينين قد وصل إلى روسيا، ومع أنه تأخر فقد وصل في الوقت المناسب إلنجاح الثورة، ليعلم الحزب أن ي                     

الذي تخطاه الزمن الذي كان أمثال ستالين وكامنييف وريكوف وزينوفييف وغيرهم ما زالوا   " الدكتاتورية الديمقراطية "عن شعار   
ولكن مـاذا  . ، فقد كان هذا موجها ضدهم"إعادة تسليح الحزب"وال عجب إذا امتلك الغيظ أمثال كامنييف عند ذكر    . متمسكين به 
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الحـزب  " إعادة تسليح   "، أي بعد أن بدأ هو نفسه بالصراع ضد ضرورة           ١٩٢٤ة ينزعج فيها عام     بشأن راديك؟ كانت أول مر    
  .الشيوعي الصيني

كانا، عندما كان لينين ما يـزال علـى قيـد           " ثورة أكتوبر "و) بمقدمته المجرمة " (١٩٠٥العام  "فليتذكر راديك أن كتابي     
وفي ذلك الحين، صدر الكتابان بعدة طبعات باللغة الروسية وباللغـات           . ينالحياة، بين الكتب التاريخية األساسية عن كال الثورت       

ولم يقل لي أحد إن كتابي يحتوي على خطين متضادين؛ ألنه في ذلك الحين، أي قبل الحملة التحريفية، لم يكـن              . األجنبية أيضا 
  .يمة في ضوء ثورة أكتوبرهناك حزبي واحد يسخر تجربة أكتوبر للنصوص القديمة وإنما ينظر إلى النصوص القد

وفيما يتعلق ذلك، ثمة موضوع آخر يسيء راديك استعماله بشكل ال يطاق، إذ يقول إن تروتسكي قد اعترف أن لينـين                     
فقد كان في ذهنـي     . ولم يكن هذا االعتراف يحوي ولو قيراطا واحدا من الدبلوماسية         . طبعا قلت ذلك  . كان على حق وليس هو    
إال أن هذا االعتراف ال ينطبق طبعا على كل واحـد           . وموقفه النظري كله، واستراتيجيته وبناؤه للحزب     طريق لينين التاريخي،    

 خـالل التحـالف مـع    ١٩٢٦في عـام  . من النصوص السجالية، التي يساء استعمالها باإلضافة لذلك ألغراض معادية للينينية   
ينين كان على حق ولـيس أنـا ليـستر بهـا كونـه،أي              زينوفييف، حذرني راديك من أن زينوفييف يحتج إلى تصريحي بأن ل          

ولهذا قلت في االجتماع الـسابع للجنـة التنفيذيـة لألمميـة            . وطبعا فهمت هذا األمر فهما تاما     . زينوفييف، كان مخطئا تجاهي   
يين الـذين   الشيوعية أني أعني صوابية لينين وحزبه التاريخية، ولكني ال أعني، بأي حال من األحوال، صوابية نقـادي الحـال                  

  .يؤسفني اآلن أن أضطر إلى جعل هذه الكلمات تشمل راديك كذلك. يحاولون تستير أنفسهم بنصوص منتقاة من لينين

لقـد  . أما فيما يتعلق بالثورة الدائمة، فقد تكلمت فقط عن مساوئ النظرية التي هي حتمية بحكم كون القضية قضية تكهن   
سوف أتكلم  . للجنة التنفيذية لألممية الشيوعية أن تروتسكي لم يتخّل عن المفهوم كلّه          أكد بوخارين عن حق في االجتماع السابع        

في كتاب آخر أكثر شموال وسوف أسعى فيه إلى عرض تجارب الثورات الثالث وتطبيقها على المسيرة القادمة                 " المساوئ"عن  
بالرغم من مـساوئ  : د أن أقول باختصار ما يليولكن حتى ال أفسح المجال أمام سوء الفهم أو        . للكومنترن وفي الشرق بخاصة   

، فإنهـا  )١٩٠٦" (نتائج وتوقعـات  "نظرية الثورة الدائمة، حتى كما كانت عليه عندما عرضتها في مؤلفاتي األولى وخاصة في               
 ومـن   أكثر انسجاما مع روح الماركسية وبالتالي أقرب من خط لينين والحزب البلشفي من حكمة ستالين وبوخـارين التأمليـة                  

  .مؤلفات راديك األخيرة كذلك

لم أكـن أنـشغل بتجميـع       . ولست أعني بهذا القول أن مفهومي للثورة يسلك، في جميع كتاباتي، خطا واحدا ال ينحرف              
النصوص القديمة، إني مجبر اآلن على ذلك فقط بسبب حقبة الردة في الحزب وبسبب طغيان رجال الصف الثاني؛ وإنما كنـت              

ويوجد في اإلثني عشر سنة من نشاطي الثـوري والـصحفي           . عن خطأ، أن أحلل عمليات الحياة الحقيقية      أحاول، عن حق أو     
مقاالت كانت الظروف اآلنية وحتى المبالغة السجالية العابرة التي ال غنى عنها في الصراع تبرز إلى المقدمة                 ) ١٩١٧-١٩٠٥(

رت فيها عن شكوكي فيما يتعلق بـدور الفالحـين الثـوري فـي     وهكذا، نجد مثال مقاالت عب. بشكل مغاير للخط االستراتيجي 
المستقبل ككل وكطائفة؛ ورفضت في هذا الصدد، خالل الحرب االستعمارية بشكل خاص، أن أصف الثورة الروسـية القادمـة        

 تهمنا، بما فيهـا     ولكن ال يجب أن ننسى أن العمليات التاريخية التي        . ألني كنت أشعر أن هذه الصفة مبهمة      " وطنية"بأنها ثورة   
ولنالحظ في هذا المضمار أن لينين، الذي       . عمليات الفالحين، هي أكثر وضوحا اآلن بعد أن تحققت مما كانت عليه إبان نموها             

 هذا الدرس الذي تعلمناه منه جميعا، كان يظن حتى بعد قيـام             -لم تغب عن باله قط القضية الفالحية بكل ضخامتها التاريخية           
: إني أقـول  . أنه من غير المؤكد أننا سننجح في إبعاد الفالحين عن البرجوازية واستمالتهم إلى جانب البروليتاريا              ثورة فبراير   
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لنناد القساة أنه ألسهل أن ننبش خالل ساعة التناقضات الرسمية الموجودة في مقاالت اآلخرين الصحفية خالل ربع قرن من أن                    
  . الرئيسينالحظ، ولو لعام واحد، على وحدة االتجاه

لو كانت نظرية الثورة الدائمـة      : ولم يبق لي في هذه المقدمة سوى أن أتعرض العتبار محض أسطوري، يقول راديك             
  . خاطئة… لذلك فإن النظرية. ولكن هذا لم يحصل. غير صحيحة لتمكن تروتسكي من تأليف جناح كبير على أساسها

         وباإلمكـان أن   . ن لنا أنها ال تحوي على أي أثر من الـديالكتيك          إذا ما نظرنا إلى موضوعة راديك هذه بشكل عام يتبي
نستنتج منها أن موقف المعارضة من الثورة الصينية أو موقف ماركس من الشؤون البريطانيـة كمـا خاطئـا، وإن موقـف                      

  .الكومنترن من اإلصالحيين في أمريكا وفي النمسا وإن شئنا في جميع البلدان، هو خاطئ أيضا

العام وإنما كما تنطبق فقط على القضية التـي نعالجهـا، إذن            " التاريخي، الفلسفي "خذ حجة راديك في شكلها      ولكن لم نأ  
لو كنت من الرأي القائل أن اتجاه الثورة الدائمة يناقض الخط االستراتيجي البلشفي أو يـدخل فـي                  . الرتدت على راديك نفسه   

وفي مثل  . حداث ذلك وهذا ما هو أهم، إذن لكان لحجة راديك بعض المعنى           تضاد معه أو يختلف عنه شيئا فشيئا؛ ولو أثبتت األ         
إال أني أريد أن أبين، على عكس ذلك، . ولكن هذا هو بالتحديد ما يريد أن يثبته راديك. هذه الحالة يكون ثمة مبرر لقيام جناحين

. األجنحة والمزايدات الحوارية حول الموضـوع     أن الخط االستراتيجي األساسي كان واحدا بالرغم من المبالغات السجالية بين            
من أين، إذن، سيأتي الجناح اآلخر؟ لقد اتضح في الواقع أني تعاونت مع البالشفة في الثورة األولى ودافعت فيما بعد عن هـذا                       

الخـط   ناضلت جنبا إلى جنب مع لينـين ضـد    ١٩١٧وفي عام   . العمل المشترك في الصحافة العالمية ضد المنشفيك المرتدين       
الذين صعدوا على رأس الموجة الرجعية اآلن والذين ال يملكون          " البالشفة القدامى "االنتهازي الديمقراطي الذي كان يسلكه أولئك       

  .من السالح سوى التجريح بالثورة الدائمة

هو موقـف   كان موقفي داخل الحزب     . وأخيرا، إني لم أحاول مطلقا أن أنشئ مجموعة على أساس أفكار الثورة الدائمة            
وكان موقفي التوفيقي نابعا مـن نـوع مـن    . توفيقي، وعندما حاولت تكوين مجموعات فقد كانت تقوم على أساس هذا الموقف    

كانت الداللة التاريخية العظيمة لسياسة لينين ما تزال غير واضحة بالنسبة لي في ذلك الحين،               . الديمقراطية-القدرية االشتراكية 
ق اإليديولوجي غير المهادن، واللجوء إلى االنشقاق عند الضرورة لغاية لحم وتمتـين لـب الحـزب          وكذلك سياسته في االنطال   

  : حول هذا الموضوع ما يلي١٩١١وقد كتب لينين عام . الثوري الحق

إن االتجاه التوفيقي هو المجموع العام ألمزجة ومحاوالت وآراء تلتحم بجوهر المهمة التاريخية التي يواجهها الحـزب                 "
لهذا الـسبب، انزلـق عـدد مـن         . ١٩١١-١٩٠٨الديمقراطي الروسي خالل فترة الثورة المضادة خالل األعوام         -الشتراكيا

وكان تروتسكي يعبـر عـن      . الديمقراطيين، الذين انطلقوا من منطلقات مختلفة إلى االتجاه التوفيقي في تلك الفترة           -االشتراكيين
: لينـين ". ( ولعله كان الوحيد الذي حاول أن يبني هذا االتجاه علـى أسـس نظريـة               .االتجاه التوفيقي بثبات أكثر من اآلخرين     

  ).الطبعة الروسية- ٣٣١ ص-الجزء الثاني- ١١المجلد -المؤلفات الكاملة 

إني بسعيي إلى الوحدة بأي ثمن قد عملت، بشكل غير إرادي محتم، على رفع اتجاهات المنشفيك الوسطية إلى الـصعيد                  
ومن جهة أخرى، فـإن إتجـاهي   . حاوالتي اآلنية الثالث لم أصل إلى االتفاق مع المنشفيك وال كان ذلك ممكنا         ورغم م . المثالي

التوفيقي اضطرني إلى خوض معركة مع البالشفة ألن لينين كان، على عكس المنشفيك، يرفض التوفيق رفضا قاطعا، ولم يكن                   
  .شاء جناح على أساس الموقف التوفيقيومن البديهي أنه ال يمكن إن. بإمكانه أن يفعل غير ذلك
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أنه من غير المسموح به ومما يؤدي إلى عواقب وخيمة تحطيم خط سياسي معين أو إضع افه                 : من هنا كانت هذه العبرة    
لغايات توفيقية مبتذلة؛ ومن غير المسموح به أن نطلي االتجاه الوسطي بألوان زاهية عندما ينعرج إلى اليسار وأن نعمد، فـي                     

تلك هي العبر الحقيقية التي     . ان نضخم ونبالغ في الخالفات في الرأي مع رفاق ثوريين أصيلين          . ي وراء األوهام الوسطية   السع
وهي ما تزال تحتفظ بأهميتها إلى يومنا هذا، ويتوجب على راديك           . وهذه العبر جد مهمة   . تعلمنا إياها أخطاء تروتسكي الحقيقية    

  .بالذات أن يفكر فيها

ال يمكن لتروتسكي إالّ أن يكون علـى        "تالين ذات مرة بتلك اللهجة النظرية الحقيرة التي هي إحدى خصائصه            لقد قال س  
 - ٢٦٢العدد  -" البرافدا". ("إالّ أن تروتسكي ال يهتم بهذا األمر      . علم بأن لينين قد حارب نظرية الثورة الدائمة إلى نهاية حياته          

  ).١٩٢٦ نوفمبر ١٢

في أحد تصريحاته للشيوعيين األجانب، فـسر لينـين أن          . ب، إي أنه مسخ ستاليني كامل للواقع      إن هذا القول فظ وكاذ    
وكتب أن البلشفية   . الديمقراطيين-الخالفات في الرأي بين الشيوعيين تختلف إلى حد ما عن الخالفات في الرأي مع االشتراكيين              

دما استلم البالشفة الحكم وشيدوا الجمهورية، أثبتـوا أنهـم          عن…"ولكن  . قد عانت في الماضي من مثل هذه الخالفات في الرأي         
- ١٦المجلـد   -المؤلفـات الكاملـة     : لينين" (…متحدون فاستمالوا إليهم أفضل تيارات الفكر االشتراكي التي كانت لصيقة بهم          

  ).٣٣٣الصفحة 

تينوف أم كييوسـينين؟ أم كاشـين       ما هي تيارات الفكرالشتراكي التي كان يفكر فيها لينين عندما كتب هذه األسطر؟ مار             
؟ وأي اتجاه آخر كان أكثر التصاقا بالبلـشفية مـن           "أفضل التيارات اللصيقة بهم   "وثالمان وسميرال؟ هل بدأ هؤالء بالنسبة إليه        

ة الذي كنت أمثله في جميع القضايا األساسية بما فيها قضية الفالحين؟ حتى روزا لوكسمبورغ قد نفرت، في البدء، من الـسياس                    
لقد كنت إلى الطاولة بجانب لينين عنـدما        : أما بالنسبة لي فليس من شك حول موقفي       . الزراعية التي انتهجتها الحكومة البلشفية    

واقتصر عملي على تبادل اآلراء فيما بيننا على حوالي عشر مالحظات قصيرة كانت تدور حول النقطة                . كتب القانون الزراعي  
سوف تصحح هذه التناقضات في ظل نظـام ديكتاتوريـة          . ن ال مفر منها على الصعيد التاريخي      الخطوة متناقضة، ولك  : التالية

إذا كان يوجد تناقض أساسي بين نظرية الثورة        . وكل ما نحتاج إليه هو مزيد من الوقت       -البروليتاريا وفي نطاق الثورة العالمية      
 ١٩١٧راديك إذن أني لم أخطئ مطلقا حول قضية الفالحين عام           الدائمة وبين ديالكتيك لينين حول قضية الفالحين، كيف يفسر          

كما فعل أغلبية البالشفة آنذاك بالرغم من تمسكي بآرائي األساسية حول مسيرة التطور الثوري؟ بعـد ثـورة فبرايـر تبنّـى                      
ـ               وف ومولوتـوف   المفكرون والسياسيون الحاليون يقفون وراء الحملة ضد التروتسكية، زينوفييف وكـامنييف وسـتالين وريك

عن :  كيف يفسر راديك ذلك؟ مرة أخرى      -وغيرهم، بدون استثناء الموقف الديمقراطي المبتدل ولم يتبنوا الموقف البروليتاري           
ماذا وعن من كان لينين يتكلم عندما أشار أن االندماج الذي تم بين البالشفة وبين أفضل العناصر في التيارات الماركسية األكثر                     

ا؟ أليس هذا التقييم الذي انهى فيه لينين الخالفات السابقة في الرأي دليال على أنه يعتبر أن ثمة خطين اسـتراتيجيين                     التصاقا به 
  متناقضين؟

. ١٩١٧في أول أكتوبر عـام      ]" ٥٧[لجنة بتروغراد   "ومما تجدر اإلشارة إليه في هذا المضمار خطاب للينين في جلسة            
ولقد سعى مؤيدو التحالف حتى في ذلك الحين        . الثوريين-لف مع المنشفيك واالشتراكيين   في تلك الجلسة تم بحث موضوع التحا      

  فماذا كان جواب لينين؟". التروتسكية"أن يغمزوا بخجل من قناة 
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. لقد قال تروتسكي منذ زمن طويل أن الوحدة مستحيلة        . تحالف؟ إني ال أستطيع أن أتكلم بشكل جدي عن هذا الموضوع          "
  ".منذ ذلك الحين وهو أفضل البالشفة- هذا لقد فهم تروتسكي

أفـضل  "ولكي أصـبح    . لم تكن الثورة الدائمة هي التي فرقت بيني وبين البالشفة، بالنسبة للينين، وإنما موقفي التوفيقي              
  .كان علي أن أفهم فقط أن التفاهم مع المنشفيك أمر مستحيل كما رأينا" البالشفة

. ك المفاجئ بالنسبة لموضوع الثورة الدائمة؟ إني أعتقد أن ثمـة تفـسيرا واحـدا              ولكن كيف يمكن تفسير انعطاف رادي     
؛ ولكنه كان يتفق مع تفسير بوخارين لهذه النظرية         ١٩١٦عام  " الثورة الدائمة "يخبرنا راديك في مقالته أنه كان يتفق مع نظرية          

رجوازية الثوري وال حتى الدور التاريخي الذي لعبه        الذي يعتبر أن الثورة البرجوازية قد تحققت في روسيا، وليس فقط دور الب            
شعار الديكتاتورية الديمقراطية وإنما الثورة البرجوازية بحد ذاتها، لذا يجب على البروليتاريا أن تتقدم لالستيالء علـى الحكـم                   

لتفسير علنا، ولو لم يكن     ولقد فسر راديك موقفي في ذلك الحين على طريقة بوخارين وأذاع هذا ا            . تحت راية االشتراكية فحسب   
األمر كذلك لما أعلن تضامنه مع بوخارين ومعي في آن واحد، وهذا يفسر أيضا لماذا كان لينين يوجه هجومه ضد تروتـسكي                      

وإني أذكر أيضا   ). إن راديك يعترف بهذا األمر في مقالته      . (عندما كان يعني بالفعل بوخارين وراديك اللذين كانا يتعاونان معه         
بوكروفسكي، أحد زمالء بوخارين الفكريين الذي يبني بدون ككل المناهج التاريخية ويحاول تصويرها علـى               . ن.عو م أن المد 

ففي الـسياسة   . المشبوه في هذه المسألة   " تضامنه"أنها هي الماركسية، قد أثار شكوكي خالل أحاديث لي معه في باريس بسبب              
  .وهو يعتقد بصدق أن هذا الموقف يجعل منه بلشفياكان بوكروفسكي وما يزال معاديا لحزب الكاديت 

 وظّل يدمج بين هـذا      ١٩١٦، ما يزال يقتات من فتات بوخارين عام         ١٩٢٥ و ١٩٢٤ويبدو أن راديك كان، خالل عام       
وبعد دراسة سريعة لكتابات لينين خاب ظنه في هذا الموقف اليائس، كما يحصل في حاالت كهذه، ورسم                 . الموقف وبين موقفي  

وهكذا، فإن بوخارين الذي انقلب رأسـا علـى         . هذا أمر محتمل جدا ألنه إحدى شيم راديك       .  درجة فوق رأسي   ١٨٠ا من   قوس
، أي أنه تحول من يساري متطرف إلى انتهازي، يجعلني مسؤوال عن ماضيه األيديولوجي الذي               ١٩٢٥ و ١٩٢٣عقب بين عام    

لحملة ضدي، عندما كنت أجبر نفسي أحيانا على قراءة مقاالت بوخـارين،  في الفترة األولى من ا ". التروتسكية"يطلق عليه لقب    
واني أتساءل اآلن ما . من أين أتى بهذا؟ ولكن سرعان ما فطنت إلى أنه قد ألقى نظرة إلى كتاباته السابقة             : غالبا ما كنت أتساءل   

إني ال أصـر علـى هـذه        . لبنيان النفسي ذاته  إذا كان تحول راديك من أحد دعاة الثورة الدائمة إلى أحد أعدائها يرتكز على ا              
  .غير أني ال أستطيع أن أجد تفسيرا آخر. الفرضية

وها نحن مجبرون على الشروع في رحلـة        . لقد غُرفت الخمرة وال بد من شرابها، على حد تعبير الفرنسيين          : على كل 
فليكن عزائي  . لك ال يزال هناك العديد منها     ومع ذ . لقد خفضت من عددها قدر المستطاع     . طويلة إلى مجاهل النصوص القديمة    

  .أني بتنقيبي اإللزامي في هذه النصوص القديمة أسعى وراء الخيوط التي ترتبط بالقضايا المعاصرة الملحة



 
net.socialists-e.www                                                                                 ١٠٦                                                مركز الدراسات االشرتاكية ـ مصرمركز الدراسات االشرتاكية ـ مصر

تقوم بها الربوليتاريا، وإمنا هي تقوم بها الربوليتاريا، وإمنا هي " " قفزةقفزة"" ليست الثورة الدائمة  ليست الثورة الدائمة --٢٢
  إعادة بناء األمة حتت قيادتهاإعادة بناء األمة حتت قيادتها

  :كتب راديك

عن نظرية لينـين تكمـن فـي        " الثورة الدائمة "سية التي تميز االتجاه الفكري الذي يسمى نظرية وخطة          إن السمة األسا  "
  ".خلطها مرحلة الثورة الديمقراطية بمرحلة الثورة االشتراكية

 وترتبط بهذا االتهام األساسي، أو باألحرى تنتج عنه اتهامات ليست أقل خطورة منه، كأن يقول أن تروتسكي لم يفهم أنه                   
، وينتج عن ذلك أيـضا      "من المستحيل أن تتحقق الثورة االشتراكية في ظروف روسيا إذ هي لم تنبثق عن الثورة الديمقراطية               "

تلتقـي آراء   "دور الفالحـين، وهنـا      " أنكـر "أو أن يقول أن تروتسكي قد       ". بالقفز عن مرحلة الدكتاتورية الديمقراطية    "اإلتهام  
إن الهدف من جميع هذه االتهامات هو إثبات خطأ موقفي من قـضايا الثـورة               : ما ورد سابقا  أكرر  " تروتسكي بآراء المنشفيك  

  .الصينية األساسية بالبراهين المستفيضة

ما دامت القضية تتعلق بالقسم المسموح به رسميا من كتابات لينين، فالمسلّم به أن لراديك مطلق الحرية في أن يستشهد                    
إني سوف أبين عما قليل أن تهجمات . الجميع" في متناول"ألن هذا القسم من كتابات لينين موجود وهذا ما يفعله، . به هنا وهناك

لينين ضدي كانت ذات طابع آني ليس إالّ، ولم تكن صحيحة أي أنها لم تكن تصور موقفي الحقيقي كما كان عليه حتى في عام                        
الف عن هذه الكتابات المتداولة ومناقضة لها، وأحكام أكثـر          ففي كتابات لينين ذاته، هناك مالحظات مختلفة كل االخت        . ١٩٠٥

وان . غير أن راديك لم يبذل أي مجهود لتوحيد مالحظات لينين المختلفة والمتباينة           . دقة حول موقفي من قضايا الثورة األساسية      
  .)٤٤(يجلي هذه التناقضات الناجمة عن السجال النظري بمقارنتها بآرائه الفعلية 

وبدون أن أعلم بذلك، قمت أنـا       . ، نشر لينين مقاال لكاوتسكي حول القوة الدافعة للثورة الروسية وقدم له           ١٩٠٦في عام   
وقد أبدى كالنا   ". دفاعا عن الحزب  "بدوري بترجمة مقال كاوتسكي هذا خالل وجودي في السجن وقدمت له ونشرته في كتابي               

فأجـاب كاوتـسكي    " هل إن ثورتنا ثورة برجوازية أم اشتراكية؟      : "اءل  كان بليخانوف قد تس   . اتفاقا كامال مع تحليل كاوتسكي    
وبهـذا  . مؤكدا أن الثورة لم تعد برجوازية إالّ أنها لم تصبح اشتراكية بعد، أي أنها تمثل مرحلة انتقالية بين الواحدة واألخـرى                    

  :الصدد كتب لينين في مقدمته

إن السؤال ال يطـرح     . عام؟ يقول كاوتسكي أن هذه الصيغة قديمة      ثورتنا، هل هي برجوازية أم اشتراكية في طابعها ال        "
إن الثورة في روسيا ليست ثورة برجوازية، ألن البرجوازية لم تعد إحـدى             . بهذا الشكل، ليست هذه الطريقة الماركسية لطرحه      
  " .ولكن الثورة في روسيا ليست ثورة اشتراكية. القوى الدافعة للحركة الثورية الحالية في روسيا

                                                 
". ولكن هناك كتابات للينني تتناقص مع ما تقوله" أذكر أن بوخارين قد استشهد بالكتابات نفسها يف املؤمتر الثاين للحية املركزية لألممية الشيوعية، فقلت له )44(

هو دا مثال رائع عن سرعة خاطر هذا ". وليس ما حتتاجه أنت. أنتقي منها ما أحتاجه أناولكين . أعرف ذلك. أعرف ذلك"وبعد برهة من االرتباك أجاب بوخارين 
 .).ت. ل. (املفكر
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  ).  الطبعة الروسية-٨٢ص - ٨المجلد : المؤلفات الكاملة: لينين(

وبالرغم من ذلك، فمن السهل أن نجد عددا ال بأس به من النصوص التي كتبها لينين قبل هذه المقدمة أو بعدها والتـي                       
ن لينين بنفس األسـاليب التـي   هل هذا تناقض؟ إذا كنا نريد أن نحدد موقفا م         . يصف فيها الثورة الروسية بأنها ثورة برجوازية      

ولكننا نعلل وجودها، للقـارئ     . الحاليون، لوجدنا، بسهولة، عشرات بل مئات من مثل هذه التناقضات         " التروتسكية"يعتمدها نقاد   
الجدي النبيه، باالختالف في طرق معالجة الموضوع في أوقات مختلفة، وهذا ال يسيء بأي حال من األحـوال إلـى الوحـدة                      

  .ة لفكرة لينيناألساسي

ومن جهة أخرى، فإني لم أنكر قط الطابع البرجوازي للثورة فيما يتعلق بمهامها التاريخية العاجلة، ولكني تنكرت لهـذا                   
إن الكتاب األساسي الذي عالجت فيه موضوع الثورة الدائمة فـي تلـك الفتـرة               . الطابع فيما يتعلق بقواها المحركة وتطلعاتها     

  :مقطع التالييبدأ بال) ١٩٠٦-١٩٠٥(

فمنذ زمن طويل تنبأت الماركـسية بحتميـة        . الديمقراطيين-إن الثورة في روسيا قد فاجأت الجميع ما عدا االشتراكيين         "
الثورة الروسية، التي كان البد منها من أن تنفجر نتيجة للصراع القائم بين التطور الرأسمالي من جهة وبين قوى الحكم المطلق                     

وعندما أطلقت الماركسية على هذه الثورة صفة الثورة البرجوازية، كانت تشير إلى أن األهـداف               … المتحجرة من جهة أخرى   
ولقد كانت الماركسية علـى  ". الظروف الطبيعية لتطوير المجتمع البرجوازي كله"الموضوعية العاجلة للثورة تتلخص في توفير    

إنهـم مطـالبون بـأن يكتـشفوا        : ديد تواجه الماركسيين اآلن   إن مهمة من نوع ج    . حق، هذا أمر ال يحتاج إلى نقاش أو إثبات        
إن الثورة الروسية تتميز بطابع فريـد هـو         … الكامنة في الثورة التي تتولى أمامنا بواسطة تحليل تركيبها الداخلي         " اإلمكانات"

  " قا تاريخية جديدةحصيلة االتجاه الخاص الذي سار فيه التطور االجتماعي والتاريخي عندنا، والذي يفتح أمامنا آفا

  ). الطبعة الروسية-٢٢٤ص -" نتائج وتوقعات" المقالة -١٩٠٦-" ثورتنا: "تروتسكي(

لم تعد قادرة على حل القضايا السياسية والتكتيكيـة وال التناقـضات            " ثورة برجوازية "إن العبارة السوسيولوجية العامة     "
  ". التي يطرحها علينا تركيب ثورة برجوازية معينة

  ).٢٤٩ص -جع ذاته المر(

وهكذا، فإني لم أنكر الطابع البرجوازي للثورة التي كانت على وشك الحدوث في ذلك الحين، ولم أخلـط الديمقراطيـة                    
ولكني حاولت أن أبين أن الجدلية الطبقية للثورة البرجوازية في بلدنا سوف تأتي بالبروليتاريا إلى الحكم، وأنـه ال                   . باالشتراكية

  . هام الديمقراطية بدون تحقيق دكتاتورية البروليتاريايمكن تنفيذ الم

  :ما يلي) ١٩٠٦-١٩٠٥(ولقد كتبت في المقالة ذاتها 

بهذا المعنى يكون تطور الرأسمالية هو تطور البروليتاريا فـي          . إن البروليتاريا تنمو وتتضاعف قوتها بنمو الرأسمالية      "
حكم إلى الطبقة العاملة ال يعتمد بشكل مباشر على المستوى الذي بلغته قـوى              على أن توقيت انتقال ال    . اتجاه تحقيق دكتاتوريتها  
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اإلنتاج ولكن على عالقات الصراع الطبقي وعلى الوضع العالمي وأخيرا على عدد من العوامل الذاتية كتقاليد الطبقـة العاملـة         
  .ومبادرتها واستعدادها للنضال

إن التصور أن قيـام     … تخلف اقتصاديا قبل وصولهم إليه في بلد متقدم       من المحتمل أن يصل العمال إلى الحكم في بلد م         
. التافهة" االقتصادية"دكتاتورية البروليتاريا يعتمد بطريقة ما على التطور التقني وعلى موارده إنما هو زعم من مزاعم المادية                 

  .إن وجهة النظر هذه ال تمت للماركسية بأية صلة

رأينا، الظروف التي تمهد النتقال السلطة إلى العمال، وفي حال انتصار الثورة يتوجب             إن الثورة الروسية سوف تخلق ب     
  ". عليها أن تمهد لهذا االنتقال، قبل أن يتسنى للسياسيين البرجوازيين الليبراليين أن يعرضوا كل براعتهم في تسيير الحكم

  ).٢٤٥ص-المرجع ذاته (

 والتي طبعت   ١٩٠٦ وعام   ١٩٠٥المبتذلة التي كانت شائعة خالل عام       " الماركسية"إن هذه األسطر تحوي هجوما على       
وفـي  .  قبل وصول لينين، وكان خطاب ريكوف في مؤتمر أبريل خير تعبير عن هذا االتجاه              ١٩١٧مؤتمر البالشفة في مارس     

مدرسية المنحرفـة يـشكل     المزيفة، أي هذا المنطق الدعي المطعم بالذهنية ال       -مؤتمر الكومنتيرن السادس كانت هذه الماركسية     
  !وقد جرى هذا كله بعد عشر سنين من انتصار ثورة أكتوبر. لخطاب كيوسينين وآخرين، آخرين غيره" العلمية"القاعدة 

فـسوف أكتفـي    " نتائج وتوقعـات  "ما دمت لن أستطيع أن أعرض هنا جميع جوانب الخط الفكري الذي تتضمنه مقالة               
  .١٩٠٥عام ) البداية" (ناشالو"في صحيفة باالستشهاد بمقطع جامع من مقال لي 

عند كل لحظة حاسمة يزيـدنا  . إن البرجوازية الليبرالية عندنا تبرز كقوة معادية للثورة حتى قبل أن تبلغ الثورة ذروتها          "
ن يخـدموا   ولكنهم ل . أما الفالحون كمجموع فإنهم يمثلون قوة أساسية من قوى االنتفاضة         . الديمقراطيون المثقفون قناعة بعقمهم   

إن المكانة الطليعية للطبقة العاملة في الثورة واالرتباط المباشر بينها وبين الريف            . الثورة إالّ إذا استولت قوة ثورية على الدولة       
وهذا . انتصار الثورة الكامل هو انتصار البروليتاريا     . الثوري وبسط نفوذها على الجيش، كل هذا يدفعنا حتما إلى استالم الحكم           

  ". بدوره ديمومة الثورةيعني 

  ). الطبعة الروسية-١٧٢ص" ثورتنا: "تروتسكي(

ولهذا الـسبب   . إن نوقع قيام دكتاتورية البروليتاريا ينبثق من الثورة الديمقراطية البرجوازية على عكس ما يقوله راديك              
د انتهاء الثورة الديمقراطية كما يـدعي       إن دكتاتورية البروليتاريا لن تموت بع     ). غير متقطعة (بالذات تسمى الثورة ثورة دائمة      

فلو كان األمر كذلك لكانت مستحيلة الحدوث في روسيا ألن البروليتاريا الضعيفة عدديا ال تستطيع الوصول إلى الحكم                  . راديك
بل حتمية علـى    إن دكتاتورية البروليتاريا محتمة     . ال. في بلد متخلف إذا كان قد تم تحقيق أهداف الفالحين في المرحلة السابقة            

. وبالتحديد ألنه ال يوجد قوة أخرى تستطيع تنفيذ مهام الثورة الزراعية وال يوجد طريق أخرى إليهـا        . أساس الثورة البرجوازية  
  .وهذا ما يجعل إنضاج الثورة الديمقراطية إلى ثورة اشتراكية أمرا متوقعا
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 ال حول لهم وال قوة ولكن كقوة قيادية، يهدم الحـد            إن مجرد اشتراك ممثلي البروليتاريا في الحكم ليس كأسراء حرب         "
وإن الحد الـذي يتوقـف      . الفاصل بين برنامج الحد األدنى وبرنامج الحد األقصى، أي أنه يضع قضية التجميع في حيز التنفيذ               

  .ا األصليةعنده تقدم البروليتاريا في هذا االتجاه ليتوقف على العالقة بين القوى وليس على نوايا حزب البروليتاري

لهذا السبب، ال معنى للحديث عن شكل خاص من أشكال دكتاتورية البروليتاريا في الثورة البرجوازية أو عن دكتاتورية                  
إن الطبقة العاملة ال تـستطيع أن تحـتفظ بالطـابع الـديمقراطي             ). أو عن دكتاتورية العمال والفالحين    (بروليتارية ديمقراطية   
  …ت حدود برنامجها الديمقراطيلدكتاتوريتها إالّ إذا تخط

وحيث يكون أحد أسلحتها في هذا القتال . إن البروليتاريا بمجرد استيالئها على الحكم سوف تقاتل لالحتفاظ به إلى النهاية    
ولكن . لالحتفاظ بالحكم وتدعيمه هو التحريك والتنظيم في الريف بشكل خاص، يكون سالحها اآلخر هو انتهاج سياسة تجميعية                

كون التجميع الطريق الحتمية الوحيدة إلى األمام من الموقع الذي يجد الحزب الحاكم نفسه فيه فحسب، بل أداة االحتفاظ بهذا                    لن ي 
  " الموقع بمساندة البروليتاريا أيضا

  ).٢٥٨ص-" نتائج وتوقعات("

  :ما يلي" شيريفانين" ضد المنشفيكي ١٩٠٨كتبت عام . فلنذهب إلى أبعد من ذلك

 عن مثال تقليدي لثورة مهد انتصار دكتاتورية البرجوازية الصغيرة اإلرهابية فيها لقيام حكـم البرجوازيـة                 إننا نعرف "
. فساروا تحت قيادة اليعاقبة   . كان ذلك في فترة يشكل فيها الحرفيون وأصحاب الحوانيت غالبية البرجوازية الصغيرة           . الرأسمالية

هذه المقارنة وحدها تؤكد وجود وضع تاريخي ال يمكـن أن           . لبروليتاريا الصناعية إن غالبية سكان المدن في روسيا اليوم من ا        
فهل تفقد الثـورة بـذلك طابعهـا        . فيه إال من خالل استيالء البروليتاريا على السلطة الثورية        " البرجوازية"يتم انتصار الثورة    

فـإذا تمكـن    . تجاه الذي تسير فيه األحداث الالحقة     ألن هذا ال يعتمد على الصفة الرسمية ولكن على اال         . البرجوازي؟ نعم وال  
تحالف الطبقات البرجوازية، بما فيها الفالحون الذين حررتهم البروليتاريا، من إسقاط حكم البروليتاريا تحتفظ الثورة بطابعهـا                 

 حكمهـا لكـي     أما إذا برهنت البروليتاريا من جهة أخرى، على مقدرتها واستطاعت أن تحرك كل قـوى              . البرجوازي الضيق 
أيـة مرحلـة سـتبلغها      : إن السؤال . تخترق إطار الثورة الروسية الوطني، يمكن أن تغدو الثورة بداية طوفان اشتراكي عالمي            

أمر واحد صحيح تماما وال يرقى إليه الشك هو أن مجرد تسمية الثورة الروسـية               . الثورة الروسية؟يسمح طبعا بجواب مشروط    
أي شيء عن طبيعة تطورها الداخلي وال يعني، بأي حال من األحوال، أنه يتوجب على البروليتاريا                بثورة برجوازية ال يفيدنا ب    

  ".أن تكيف خططها مع سلوك الديمقراطية البرجوازية بوصفها المطالبة الشرعية الوحيدة بالحكم

  ). الطبعة الروسية-٢٦٣ص-" ١٩٠٥العام : "تروتسكي( 

  :وفي المقالة نفسها ورد ما يلي

ورتنا، التي هي ثورة برجوازية بالنسبة للمهام المباشرة التي انبثقت عنها، لم تتمخض عن أيـة طبقـة برجوازيـة               إن ث 
مؤهلة لقيادة الجماهير الشعبية بعد أن تدمج وزنها االجتماعي وخبرتها السياسية بحيوية الجماهير الثورية، ذلك بسبب التمـايز                  

لجماهير المضطهدة من عمال وفالحين، بعد أن حرمتهم من كل شيء إال من حقها في            إن ا . الطبقي الحاد في المناطق الصناعية    
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أن تنهل من مواردها الخاصة، مطالبة بأن توفر الشروط السياسية والتنظيمية الضرورية إلحـراز انتـصارها، فـي مدرسـة                    
  ". فليس لها من طريق أخرى غير هذه الطريق. الصراعات العنيفة والهزائم القاسية

  ).٢٦٨-٢٦٧ص : مرجع ذاتهال(

في . قضية الفالحين : حول النقطة التي يرتكز عليها الهجوم بشكل خاص       "نتائج وتوقعات "مرة أخرى سوف نستشهد من      
  :ورد ما يلي" البروليتاريا في الحكم والفالحين"فصل بعنوان 

لى الثورة قطاعات كبيرة من الجماهير      فتنجذب إ . ولكي ترسخ البروليتاريا حكمها، ال تستطيع إال أن توسع قاعدة الثورة          "
ويـتم القيـام    .  على دفة الحكم   - بروليتاريا المدن  -الكادحة، وفي الريف بخاصة، وتنتظم سياسيا فقط بعدما تقف طليعة الثورة            

أن …ه الثـوري  وتغدوا السلطة التشريعية أداة فعالة لدفع الجماهير في االتجا        . بالتحريك والتنظيم الثوريين بمساعدة موارد الدولة     
  .مصير أبسط المصالح الفالحية الثورية، مصالح الفالحين ككل، كطبقة، مرهون بمصير الثورة كلها أي بمصير البروليتاريا

وحكـم البروليتاريـا ال يعنـي المـساواة         . إن البروليتاريا في الحكم ستقف أمام الفالحين بوصفها الطبقة التي حررتهم          
لحر، ووضع كل عبء الضرائب على عاتق الطبقات الميسورة، وتذويب الجـيش النظـامي فـي                الديمقراطية، والحكم الذاتي ا   

) االستيالء علـى األرض   (الشعب المسلح وإلغاء الضرائب الكنسية اإللزامية فحسب، بل أيضا االعتراف بكل التغيرات الثورية              
جعل من هذه التغييرات نقطة االنطالق نحو مزيد مـن          على البروليتاريا أن ت   .التي أحدثها الفالحون في العالقات الزراعية أيضا      

في ظروف كهذه، سيكون من مصلحة الفالحين، في المرحلة األولى والـصعبة            . اإلجراءات تقوم بها الدولة في الحقل الزراعي      
فالحـين الفرنـسيين    في جميع األحوال، مثلما كان لل     ) الديمقراطية العمالية (من الثورة، أن يحافظوا على نظام حكم البروليتاريا         

  …مصلحة في المحافظة على نظام حكم نابليون العسكري الذي ضمن للمالكين الجدد حرمة ممتلكاتهم بقوة حرابه

فكل التجربة التاريخيـة    . ولكن، أليس من المحتمل أن يزيح الفالحون البروليتاريا ويحتلوا مكانها؟ إن هذا أمر مستحيل             
  ." تاريخية تبين أن الفالحين عاجزين تماما عن القيام بدور سياسي مستقلإن التجربة ال. تدحض هذا االفتراض

  ).٢٥١ص-" نتائج وتوقعات("

، ذلـك  "أتجاهل الفالحين"فهل يبدو أني . ١٩٢٤ وال حتى في عام ١٩٢٩ وليس في عام   ١٩٠٥لقد قيل هذا كله في عام       
  وان، أيها السادة، لتكونوا أكثر دقة في أقوالكم؟عن القضية الزراعية هنا؟ أما آن األ" القفز"ما أود معرفته؟ أين 

كتب مفكر الردة في الحزب، مشيرا إلى مقاالتي التي كتبتها فـي            . ستالين حول هذا الموضوع   " دقة"واآلن، فلنتبين مدى    
  : في نيويورك والتي تتفق جملة وتفصيال مع مقاالت لينين في جينيثا١٩١٧فبراير 

سائل تروتسكي ورسائل لينين ال من حيث المحتوى وال من حيث االسـتنتاجات التـي               ليس هناك أي تشابه بين ر     … "
هذا الشعار الـذي يعنـي القيـام        ". ال قيصرية بل حكومة عمالية    : "يخلص إليها، ألنها تعكس شعار تروتسكي المعادي للبلشفية       

  ." بالثورة بمعزل عن الفالحين
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  .) الطبعة اإلنجليزية-٣٤٩ص - ٦المجلد " :المؤلفات الكاملة"ستالين (

ال قيـصرية بـل حكومـة       : "المنسوب لتروتسكي " الشعار المعادي للبلشفية  "ما أروع وقع هذه الكلمات التي تحكي عن         
سنعود بعد قليـل إلـى هـذا        ". ال حكومة عمالية، بل القيصرية    " فلو ترك األمر لستالين، لفضل أن يكون الشعار هكذا        "! عمالية

فلنستمع اآلن إلى رجل آخر يطمح إلى أن يكون علما من أعالم الفكر المعاصر، إنـه أقـل                  . تروتسكيإلى  " المنسوب"الشعار  
  :أعني به لوناتشارسكي-جهال من ستالين ولكنه مثله قد تخلى عن أي نوع من األمانة الفكرية 

وأن ال  [!]  أن تبقى معزولة   ، كان ليف دافيدوفيتش تروتسكي يميل إلى الرأي القائل إنه على البروليتاريا           ١٩٠٥في عام   "
تدعم البرجوازية ألن ذلك الموقف هو موقف انتهازي، ولكن يصعب على البروليتاريا أن تحقق الثورة بمفردها ألنها لم تكن في                  

لذا، يقرر ليف دافيدوفيتش أنه على البروليتاريا أن تحتفظ بحالة من الثورة            . من مجموع السكان  % ٨ أو   ٧ذلك الحين أكثر من     
دائمة في روسيا، أي أن تناضل ألجل تحصيل أكبر عدد ممكن من اإلنجازات حتى تؤدي شرارات هذه الشعلة إلـى تفجيـر                      ال

  ."مستودع البارود العالمي كله

  ).١٠ص-لوناتشارسكي . بقلم ا" حول طبيعة الثورة الروسية: "١٩٢٧ عام -٧العدد -" سلطة السوفييت"مجلة (

ما أجمل ما يكتبه بعض     … حتى تؤدي الشرارة إلى تفجير مستودعات البارود      " ى معزولة تبق"يجب على البروليتاريا أن     
ولكننـا ال نريـد أن نقـسو علـى          . بعد مع أن رؤوسهم الصغيرة مهـددة بـالخطر        " يعزلوا"الذين لم   ] ٥٩" [مفوضي الشعب "

  .ن تفاهات الكثيرين غيرهوفي التحليل النهائي نجد أن تفاهاته ليست أسوأ م… لوناتشارسكي، فمن كل حسب طاقته

بالنسبة لتروتسكي؟ للرد على هذا السؤال سوف أستشهد بمقطع من          " تبقى معزولة "ولكن كيف يجب على البروليتاريا أن       
فـي  . وبالمناسبة، فقد بالغ لوناتشارسكي في كيل المديح لهذا المنشور عند صـدوره           ). ١٩٠٦عام  " (ستروف"منشور لي ضد    

بعيـدة عـن    " ما تزال على الهـامش    "ورد أنه بينما كانت األحزاب البرجوازية       ) السوفييت(المندوبين  الفصل المتعلق بمجالس    
  :الجماهير الشعبية المستيقظة

وكانت الجماهير البرجوازية الصغيرة في المـدن تبـدي عطفـا           . فارتكزت الحياة السياسية حول السوفييت العمال     … "
أي (فالتجأ جميع المضطهدين والمعذّبين إليه      . ن أنها على درجة عالية من الوعي      بالرغم م ) ١٩٠٦عام  (واضحا على السوفييت    

من الفالحين الذين يعانون من المظـالم، وانهمـرت عليـه           " العرائض"فكان يتلقى   . وتخطت شعبيته حدود المدينة   ). السوفييت
نت أفكار األمة وتأييدها وتأييد الدول الديمقراطية       هنا، وهنا فقط كا   . مقررات الفالحين وتوافدت إليه الوفود من التجمعات الريفية       

  ." الحقيقية وليست المزيفة منها

  ).١٩٩ص -" ثورتانا: "تروتسكي(

في جميع هذه المقاطع، ويمكن مضاعفتها مثنى وثلثا وعشرا، وصفت الثورة الدائمـة بأنهـا ثـورة تكتـل الجمـاهير                     
ظمة في السوفييت، وأنها ثورة وطنية ترفع البروليتاريا إلى سـدة الحكـم             المضطهدة في المدينة والريف حول البروليتاريا المن      

  .وتفسح المجال أمام إنضاج الثورة الديمقراطية إلى ثورة اشتراكية
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على هذا النحو فهمتُ توقـع      . ليست الثورة الدائمة قفزة معزولة تقوم بها البروليتاريا، إنها إعادة بناء األمة تحت قيادتها             
  .١٩٠٥مة وفسرته ابتداء من عام الثورة الدائ

 تشابه آرائي فيهـا دون      ١٩٠٥، الذي كانت آراؤه حول الثورة الروسية عام         )٤٥(إن راديك يخطئ أيضا بصدد بارفوس       
التي قال بها بارفوس من حكومـة قيـصرية إلـى حكومـة           " القفزة"أن تكون هي نفسها، عندما يكرر الصيغة المعدة سلفا عن           

والواقع أن راديك يدحض نفسه بنفسه عندما يشير في قسم آخر من مقاله، بشكل عابر ولكنه صـحيح،                  .  ديمقراطية -اشتراكية
لم يكن بارفوس يعترف بالرأي القائل أنه بمقدور حكومة         . إلى االختالف بين آرائي في الثورة الروسية وبين آراء بارفوس فيها          

ها تنضج إلى دكتاتوريـة اشـتراكية مـن خـالل إنجازهـا للمهـام               عمالية في روسيا أن تسير نحو الثورة االشتراكية، أي أن         
كان دور الحكومة العمالية يقتصر، بالنسبة لبارفوس، على تنفيذ المهام الديمقراطية فقط، وهذا ما يؤكـده المقطـع    . الديمقراطية

فزة إلى االشتراكية؟ فكل ما كان      أين هي الق  : في حالة كهذه، ال بد لنا من التساؤل       .  الذي يستشهد به راديك    ١٩٠٥المكتوب عام   
لقد وضـع   . بعد نجاح الثورة  " النموذج األسترالي "يدور في خلد بارفوس في ذلك الوقت هو إنشاء نظام حكم عمالي على غرار               

بارفوس روسيا وأستراليا على مستوى واحد حتى بعد انتصار ثورة أكتوبر، غير أنه كان في ذلك الحين قد اتخذ موقفا يـصنفه                   
مثال أستراليا بعد   " ابتكر"وقد إدعى بوخارين، في هذا الصدد، أن بارفوس قد          . االجتماعية-أقصى يمين النزعة اإلصالحية   إلى  

، رأى بارفوس في استالم ١٩٠٥ففي عام . ولكن األمر لم يكن كذلك. فوات األوان ليغطي أهدافه القديمة المتعلقة بالثورة الدائمة     
ى الديمقراطية وليس إلى االشتراكية، أي أنه عين للبروليتاريا الدور الذي لعبته بالفعل في الفترة ما                البروليتاريا للحكم الطريق إل   

ولكي ننظر إلى أبعد من ذلك، كان بارفوس حتى في ذلك الحين يتطلع إلى              . بين الشهر الثامن والشهر العاشر بعد ثورة أكتوبر       
فيه حزب العمال ولكنه ال يحكم وينفذ أهدافه اإلصالحية فقط كتكملة لبرنامج            الديمقراطية األسترالية، أي إلى نظام حكم يشترك        

 داعيا إلى   ١٩٢٨ و ١٩٢٣ بين عام    )٤٦(الوسطية  -إنه لمن سخريات القدر أن يكون االتجاه الرئيسي للجبهة اليمينية         . البرجوازية
. راطية العمالية، أي باتجاه تحقيق توقـع بـارفوس        دفع دكتاتورية البروليتاريا باتجاه وضع يشابه النموذج األسترالي من الديمق         

البرجوازيين الصغار في روسيا كانوا، منذ عقدين أو ثالثة، يصورون          " االشتراكيين"ويتضح األمر أكثر فأكثر عندما نتذكر أن        
رسـوم الجمركيـة    استراليا باستمرار على أنها بلد العمال والفالحين الذين انغلق على سائر أجزاء العالم وراء حـاجز مـن ال                  

كان األحرى براديك، لو أنه ابتغى السير       . مشيدا بذلك صرح االشتراكية في بلد واحد      " االشتراكية"المرتفعة وراح ينفذ المشاريع     
في الطريق الصحيح أن يبرز هذا الوجه من القضية عوضا عن اجترار الخرافات حـول قفزتـي المروعـة عـن المرحلـة                       

  .الديمقراطية

  

                                                 
وكان لينني من أشد املعجبني به ينصح ". الشرارة"وكان يساهم يف حترير .  كان بارفوس اقتصاديا ماركسيا من أصل روسي قضي معظم حياته يف أملانيا)45(

 عندما كان بارفوس على رأس اجلناح اليساري ١٩٠٣اجتمع به تروتسكي ألول مرة عام ". االقتصاد العاملي واألزمة الزراعية"ءة مؤلفاته خاصة كتابه احلزبيني دائما بقرا
 تروتسكي تأثر بارفوس وقد ارتبط معه ومما ال شك فيه أن. اليت يقول البعض أن تروتسكي أخذها عنه" الثورة الدائمة"وكان امسه آنذاك مرتبطًا بنظرية . يف احلزب األملاين

فأعلن تروتسكي . خالل احلرب وضع بارفوس نفسه يف خدمة اجليش األملاين وقام حلسابه بعدة صفقات جتارية يف البلقان. ١٩٠٥بعدة مشاريع صحفية قبل ثورة عام 
وبعد انتصار ". أن يعرب عن آراء واضحة حبمل بسيطة"طوره الفكري وبأنه علمه اعترف فيها بتأثري بارفوس على ت" مرئية صديق حي"براءته منه يف مقال مؤثرة بعنوان 

يف أملانيا " قاميار"وقد انتهى بارفوق مستشارا لدى رئيس مجهورية . فلم حييه تروتسكي عن رسائله. ثورة أكتوبر، كتب بارفوس إىل تروتسكي عارضا عليه خدماته للثورة
 )املترجم. (بعد احلزب

 )املترجم. ( القائمة من حتالف بوخارين وريكوف مع ستالني اجلبهة)46(
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الطبقات، املهام، الطبقات، املهام، ::الثالثة للدكتاتورية الدميقراطيةالثالثة للدكتاتورية الدميقراطية العناصر  العناصر --٣٣
  الرتكيب الطبقيالرتكيب الطبقي

إن الفرق بين موقف الثورة الدائمة والموقف اللينيني قد عبر عن نفسه سياسيا في مواجهة شعار دكتاتورية البروليتاريـا      
 يتعلق بما إذا كان يجب القفز عن الطور         لم يكن الخالف  . المستندة إلى الفالحين بشعار دكتاتورية العمال والفالحين الديمقراطية       

  .الديمقراطي البرجوازي أم ما إذا كان التحالف بين العمال والفالحين في الثورة الديمقراطية

هم وحدهم الـذين يطرحـون مـسألة التعبيـر          " الذين لم يتعمقوا في األداة المعقدة للماركسية واللينينية       "يقول راديك إن    
اتورية الديمقراطية، في حين يدعي أن لينين قد لخّص المسألة كلها في تعاون الطبقتين لتنفيذ مهـام                 الحزبي عن الدكت  -السياسي

  .ال، ليس األمر كذلك.  هذا القول يحمل من اإلدعاء والطيش الشيء الكثير-تاريخية موضوعية

 الـسياسي والتنظيمـي لتعـاون       أي الـشكل  -األحزاب وبرامجها   : إذا تغافلنا في هذه المسألة، العامل الذاتي في الثورة        
 تذوب جميع الخالفات في الرأي ليس فقط بيني وبين لينين، هذه الخالفات التي كانت تشكل اتجاهين                 -البروليتاريا مع الفالحين  

تذوب الخالفات في الرأي بين البلشفية والمنشفية كذلك، وأخيرا الخالفات بـين            : في جناح ثوري واحد، بل ما هو أسوأ من ذلك         
 إلى مدى ما نستطيع أن نتكلم عن عالقة البروليتاريا بهذه الثورة            ١٧٨٩ وعام   ١٨٤٨ وثورات عام    ١٩٠٥ثورة الروسية عام    ال

وهذا العامل بالـذات هـو   . لقد قامت جميع الثورات البرجوازية على تعاون الجماهير المضطَهدة في المدينة و الريف            . األخيرة
  . ما، طابعها الوطني، أي شمولها الشعب كلهالذي أضفي على هذه الثورات، إلى حٍد

ولم يكن الخالف النظري والسياسي بيننا يدور حول تعاون العمال والفالحين بحد ذاته، وإنما كان يدور حـول برنـامج    
ية الليبرالية  العمال والفالحون تحت قيادة البرجواز    " تعاون"ففي الثورات السابقة    . هذا التعاون وأشكاله الحزبية وأساليبه السياسية     

تجربة الثورات القديمـة فـي وضـع        " األممية الشيوعية "ولقد كررت   . أو تحت قيادة جناحها البرجوازي الصغير الديمقراطي      
تاريخي جديد إذ بذلت كل جهدها إلخضاع العمال والفالحين الصينيين لقيادة تشانغ كاي تشيك الوطني الليبرالي السياسية وفيما                  

لقد طرح لينين مسألة تحالف العمال والفالحين التي تعارض البرجوازية الليبرالية بـال      . وي-وانغ شينغ " اطيالديمقر"بعد لقيادة   
فكان، من حيث أسلوبه، تجربة جديدة في تعـاون الجمـاهير           . هوادة ولم يسبق أن تحقق مثل هذا التحالف في التاريخ من قبل           

إن راديك قد تغافل هذا بكـل       . ة األشكال السياسية للتعاون مرة أخرى     إذ ذاك طرحت مسأل   . المضطهدة في المدينة وفي الريف    
إلى تجريـد تـاريخي   " الدكتاتورية الديمقراطية"ولهذا السبب يقذف بنا بعيدا عن صيغة الثورة الدائمة وعن شعار لينين         . بساطة
  .فارغ

ظيم الحزبي الـسياسي والحكـومي      أجل، لقد رفض لينين خالل عدة سنوات أن يعطي حكما مسبقا على كيف سيبدو التن              
لدكتاتورية العمال والفالحين الديمقراطية، وأبرز إلى المقدمة مسألة تعاون هاتين الطبقتين مقابل مسألة التحالف مع البرجوازية                

ـ                   : لقد قال لينين  . الليبرالية ال في طور تاريخي معين ال بد من أن يولّد الظرف الموضوعي بمجمله تحالفـا ثوريـا بـين العم
هل سيتمكن الفالحون من خلق حزب مستقل وهل سينجحون فـي ذلـك؟ هـل     . والفالحين الضطالع بمهام الثورة الديمقراطية    

سيشكل هذا الحزب األغلبية في حكومة الدكتاتورية أم أقلية؟ ماذا سيكون بالتحديد وزن ممثلي البروليتاريا في الحكومة الثورية؟                  
إلى مدى ما أجابت صيغة الدكتاتوريـة       !" التجربة هي البرهان  . " من اإلجابة عليه بشكل مسبق     إن أيا من هذه األسئلة ال يمكننا      



 
net.socialists-e.www                                                                                 ١١٤                                                مركز الدراسات االشرتاكية ـ مصرمركز الدراسات االشرتاكية ـ مصر

الديمقراطية على نصف مسألة التركيب السياسي لتحالف العمال والفالحين، فهي قد بقيت إلى حد ما معادلة رياضـية جبريـة                    
  .أن تتحول إلى تجريد راديك العقيمتفسح المجال أمام تفسيرات سياسية جد مختلفة في المستقبل ولكن دون 

وباإلضافة لذلك، فإن لينين لم يكن من الرأي القائل بأن األساس الطبقي للدكتاتورية وأهدافها التاريخية الموضوعية تفي                 
لهذا .  هذا لقد كان لينين يفهم بعمق معنى العامل الذاتي، األهداف واألداة الواعية والحزب، وكان معلمنا جميعا في               . المسألة حقّها 

السبب لم يتخل لينين مطلقا، في تعليقاته على شعاره، عن حكم تقريبي وفرضي مسبق على مسألة األشكال السياسية التـي قـد                      
على أن الطريقة التي عالج بها لينين هذه المسألة فـي مناسـبات             . يتخذها أول تحالف مستقل بين العمال والفالحين في التاريخ        

إن لينـين لـم يـأت       . ال يجب النظر إلى فكر لينين على أساس القوالب الجامدة وإنما تاريخيا           . ا دائما مختلفة لم تكن هي نفسه    
بوصايا جاهزة من جبل سيناء، ولكنه كان يصوغ األفكار والشعارات لتتالءم مع الواقع، فيجعلها محددة ودقيقة ويمألهـا فـي                    

لقا هذه الناحية من المسألة التي اكتست فيها بعد أهميـة بالغـة             غير أن راديك لم يدرس مط     . مناسبات متنوعة بمضمون متغير   
  . على عتبة االنشقاق١٩١٧ووضعت الحزب البلشفي عام 

ومهما يكن من األمر، يصح القول إن لينين لم يصف التعبير الحزبي السياسي الممكن والشكل الحكومي بتحالف هـاتين                   
ما هي أسباب هذا الحذر؟ يجب البحـث عـن          . الحزب بهذه التفسيرات الفرضية   الطبقتين بالطريقة ذاتها، وقد امتنع عن إلتزام        

  .األسباب في كون هذه المعادلة الرياضية الجبرية تحوي كما ضخما في أهميته ولكنه كان غير محدد سياسيا هو الفالحون

هو أن عرضا شامال لتطور فكر      أريد أن استشهد ببعض األمثلة عن تفسير لينين للدكتاتورية الديمقراطية مع أيراد تحفظ              
  .لينين حول هذه المسألة يتطلب كتابا مستقال

  :١٩٠٥في معرض تطويره للفكرة القائلة بأن البروليتاريا والفالحين هما عماد الديكتاتورية، كتب لينين في مارس عام 

 شك، في تكـوين الحكومـة       إن تكوين األساس االجتماعي للدكتاتورية الثورية المحتملة والمطلوبة سوف ينعكس، وال          "
وبسبب وجود هذا التكوين، فإن إشراك أكثر العناصر تباينا من ممثلي الديمقراطية الثوريـة أو حتـى طغيـان هـذه                     . الثورية

  ). الطبعة الروسية-١٣٢ ص-٦المجلد -" المؤلفات الكاملة: "لينين". (العناصر هو أمر محتم

س الطبقية للدكتاتورية فحسب ولكنه يرسم صورة محددة لشكلها الحكـومي           إن لينين، في كلماته هذه، ال يشير إلى األس        
  .أيضا، مع إيراد احتمال طغيان ممثلي العناصر الديمقراطية من البرجوازية الصغيرة

  :١٩٠٧كتب لينين عام 

 أن تسيطر على    لكي تنتصر الثورة الفالحية الزراعية التي تتكلمون عنها أيها السادة يجب عليها كثورة فالحية زراعية              "
  ). الطبعة الروسية-٥٣٩ ص -٩المجلد -" المؤلفات الكاملة: "لينين". (مركز السلطة في الدولة

يمكن أن نفهم منها أنها تعني وجوب حصر السلطة الثورية بشكل مباشر بـين              . ان هذه الصيغة تذهب إلى أبعد من ذلك       
ذي أدخله فيها سير التطور ذاته، تشمل أيضا ثورة أكتـوبر التـي             على أن هذه الصيغة في تفسيرها األرحب ال       . أيدي الفالحين 

تلك هي رحابة التفسيرات الممكنة لـصيغة دكتاتوريـة   . تحقيق الثورة الفالحية " واسطة"جاءت بالبروليتاريا إلى الحكم بوصفها      
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ها الرياضي الجبري، غير أن أخطارهـا       وقد نسلِّم، إلى حٍد ما، بأن جانبها المنيع يكمن في طابع          . العمال والفالحين الديمقراطية  
  .تكمن هنا كذلك التي عبرت عن نفسها بشكل جلي بعد فبراير وفي الصين حيث أدت إلى كارثة

  :١٩٠٥كتب لينين في يوليوز عام 

ال أحد يتكلم عن استيالء الحزب على الحكم، إننا نتكلم فقط عن االشتراك، بقدر اإلمكان، في لعـب دور قيـادي فـي                       "
  ). الطبعة الروسية-٢٧٨ ص -٦المجلد -" المؤلفات الكاملة: "لينين" (…رةالثو

  :، اعتبر لينين أنه من الممكن االتفاق مع كاوتسكي حول مسألة استيالء الحزب على الحكم١٩٠٦وفي ديسمبر عام 

 خـالل الثـورة   الديمقراطي-إن كاوتسكي ال يعتبر أنه من المحتمل جدا أن يكون النصر من نصيب الحزب االشتراكي     "
فحسب، ولكنه يعلن أيضا أنه يجب على االشتراكيين الديمقراطيين أن يبثوا بين أنصارهم فكرة حتميـة النـصر ألن النـضال                     

  ). الطبعة الروسية-٥٨ ص -٨المجلد -" المؤلفات الكاملة: "لينين". (مستحيل إذا رفض النصر مسبقا

يعرضها لينين نفسه، ليست أقصر من المـسافة التـي تفـصل بـين              إن المسافة التي تفصل بين هذين التفسيرين، كما         
ما هو معنى هذه    : نريد أن نطرح السؤال التالي في هذا المضمار       . وسوف يتضح لنا ذلك فيما بعد     . صياغتي وبين صياغة لينين   

وليس عـن عبـث     . لفالحونفي الصيغة السياسية للثورة، أي ا     " المجهول األكبر : "التناقضات عند لينين؟ إنها تعكس شيئا واحدا      
إن قضية طبيعة الديكتاتورية الثورية ". أبو هول التاريخ الروسي "كان المفكرون الراديكاليون يشيرون أحيانا إلى الفالح على أنه          

 ال يمكن فصلها مطلقا عن قضية إمكان نشوء حزب فالحي مستقل معاد للبرجوازية الليبرالية ومـستقل                 - شاء راديك أم أبى    -
فإذا تمكن الفالحون من إنشاء حزبهم المستقل فـي         . وليس من الصعب استيعاب المدلول الحاسم لهذه القضية       . روليتارياعن الب 

حقبة الثورة الديمقراطية، المكن تحقيق الدكتاتورية الديمقراطية بشكل خالص ومباشـر، ولكانـت مـسألة اشـتراك األقليـة                   
وتنعكس اآليـة إذا مـا انطلقنـا مـن أن     .  هاما، حقا، إالّ أنه يبقى معنى ثانويا  البروليتارية في الحكومة الثورية اكتسبت معنى     

الفالحين، بسبب وضعهم الوسطي وتباين تكوينهم االجتماعي، لن يكون لهم سياسة مستقلة وال حزب مـستقل؛ وانهـم سـوف                    
إن هذا التقييم ومده لطبيعة الفالحـين       . ايضطرون، في الحقبة الثورية، إلى االختيار بين سياسة البرجوازية وسياسة البروليتاري          

أو " تنكر"وفي هذا ال يوجد طبعا أي       . السياسية يفتح أمامنا احتمال إنبثاق دكتاتورية البروليتاريا مباشرة من الثورة الديمقراطية          
المسألة الزراعية الحاسـمة    فال يمكن التكلم عن دكتاتورية البروليتاريا في روسيا لوال أهمية           . للفالحين" سوء تقدير "أو  " تجاهل"

غير أن الرأي القائل أن الثورة الزراعية قد        . بالنسبة لحياة المجتمع بأسره ولوال عمق الثورة الفالحية السحيق واتساعها الشاسع          
في . مخلقت ظروف قيام دكتاتورية البروليتاريا إنما ينبثق عن عجز الفالحين عن حّل مشكلتهم التاريخية بواسطة قواهم وبقيادته                

ظل الظروف الحالية في البلدان البرجوازية وحتى في المتأخرة منها، إلى مدى ما تكون هذه البلدان قد دخلت في حقبة لصناعة                     
الرأسمالية وإلى مدى ما ترتبط أطرافها بشبكة من سكك الحديد وخطوط التلغراف وهذا ال ينطبق على روسيا فحـسب ولكـن                     

الفالحين أكثر عجزا من لعب دور قيادي عن لعب دور مستقل مما كانوا عليه إبان الثورات                على الصين والهند أيضا، نجد أن       
إن كوني أؤكد على هذه الفكرة بإلحاح دوما وأبدا، هذه الفكرة التي تشكل إحدى السمات الرئيسية لنظريـة                  . البرجوازية القديمة 

  .الجوهر، التهامي بسوء تقدير الفالحينالثورة الدائمة، قد وفّر أيضا مبررا ال معنى وال أساس له، في 

ماذا كانت آراء لينين حول مسألة الحزب الفالحي؟ إن اإلجابة على هذا السؤال تقتضي مراجعة وافرة لتطور آراء لينين                   
  .إالّ أني سأقتصر على االستشهاد بهذين النصين هنا. ١٩١٧ و١٩٠٥حول الثورة الروسية خالل الفترة ما بين عام 
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  :١٩٠٧ عام كتب لينين

أن تحول الصعوبات الموضوعية لتوحيد البرجوازية الصغيرة سياسيا دون نشوء مثل هذا الحزب فتبقى              …من المحتمل "
: لينـين . ()٤٧(الديمقراطية الفالحية لمدة طويلة مثلما هي عليه اآلن كتلة إسفنجية هالمية مائعة شـبيهة بوضـع الترودوفيـك                   

  ). الطبعة الروسية-٤٩٤ ص -٨المجلد -" المؤلفات الكاملة"

  :، تحدث لينين عن الموضوع ذاته بطريقة مختلفة١٩٠٩وفي عام 

مستوى من التطور كالدكتاتورية الثورية سوف تخلق حزبا فالحيـا ثوريـا أكثـر              … ال شك في أن الثورة التي تبلغ      " 
عض األعـضاء األساسـية فـي       إن إطالق حكم على هذا الموضوع غير هذا الحكم يعني االفتراض أن حجم ب             . رسوخا وقوة 

 - الجـزء األول     ١١المجلد  -" المؤلفات الكاملة : "لينين. (اإلنسان البالغ وشكلها ومدى تطورها يمكن أن تبقى في وضع طفولي          
  ). الطبعة الروسية-٢٣٠ص 

لى شكل معادلة   وهذا هو بالذات األمر الذي دفع لينين إلى أن يعطي جوابا ع           . هل أثبت هذا االفتراض؟ كال، إنه لم يثبت       
إن لينين لم يـضع، بـالطبع، صـيغته    . جبرية على مسألة الحكومة الثورة إلى حين إثبات التاريخ لصحتها إثباتا ال يقبل الجدل     

أما رجال الصف الثاني البائسون     . كان النضال من أجل حزب سياسي مستقل للبروليتاريا هو هدف حياته          . الفرضية فوق الواقع  
هم وراء الحزب الفالحي، إلى إخضاع العمال الصينيين للكيومنتانغ، وإلى خنق الشيوعية في الهنـد باسـم                 فقد انتهوا، في سعي   

وما " عصبة النضال ضد االستعمار   "، وإلى مهزلة    "األممية الفالحية "، وإلى الوهم الخطير الذي يسمى       "حزب العمال والفالحين  "
  .شابه ذلك

د للتوقف عند التناقضات في فكر لينين التي بيناها أعاله خارجية وظاهريـة             إن الفكر الرسمي السائد ال يبذل أي مجهو       
، الذين غالبـا مـا      "الحمر"واآلن وقد برزت بيننا فصيلة خاصة من األساتذة         . كانت أم حقيقية غير أنها تنبثق من المشكلة ذاتها        

كونهم أكثر جهال، يجري تشذيب لينين بأسـلوب        يتميزون عن األساتدة الرجعيين القدماء ليس بكونهم أكثر صالبة منهم ولكن ب           
أكاديمي وتحريره من جميع التناقضات أي من حيوية فكره؛ فينشرون عينات من النصوص على حبال منفـصلة ثـم ينزلـون                     

  ".اللحظة الراهنة"منها أو أخرى إلى السوق وفق مقتضيات " سلسلة"

سياسيا غدت عويصة بعـد وقفـة تاريخيـة    " بكر"ة في بلد وال يجب أن يغيب عن البال لحظة واحدة أن مشكالت الثور 
ولقد عبـر   . طويلة، بعد حقبة رجعية مديدة في أوروبا والعالم أجمع، فاحتوت لهذا السبب وحده على عدد كبير من المجهوالت                 

وفـسر هـذه    . لينين من خالل صيغة دكتاتورية العمال والفالحين الديمقراطية عن خصوصية الظروف االجتماعية الروسـية             
فأين تكمـن هـذه     . الصيغة بأشكال مختلفة، إالّ أنه لم يرفضها االّ بعد أن غاص إلى أعماق الظروف الخاصة بالثورة الروسية                

  الخصوصية؟

إن الدور الكبير الذي تلعبه المسألة الزراعية خاصة والمسألة الزراعية عامة كركيزة أساسية أو ثانوية لجميع المشكالت                 
المعاديـة  "د الكبير من الفالحين المثقفين ومن الذين يؤيدون الفالحين، بأيـديولوجيتهم النارودنيـة، وبتقاليـدهم                األخرى؛ والعد 

                                                 
 .)ت. ل. ( الدميقراطيني–وبني االشتراكيني ) الليرباليون( الترودوفيك هم ممثلوا الفالحني يف جمالس الدوما األربعة، وكانوا يتقلبون دائما بني الكاديت )47(
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وبمزاجهم الثوري؛ إن هذا بمجمله يعني أنه لو كان باإلمكان أن ينشأ حزب فالحي ثوري معاد للبرجوازية لتم ذلك                   " للرأسمالية
  .في روسيا أوال وبشكل خاص

خالل المساعي لخلق حزب فالحي، أو حزب عمالي فالحي، يتميز عن الحزبين الليبرالـي والبروليتـاري                وفي الواقع،   
زمليا أي  : "معا، جرى إختيار كل األشكال السياسية في روسيا على اختالف أنواعها إن سرية أو برلمانية أو مزيجا من االثنين                  

" النارودنيشـستوفا "،  )إعـادة التوزيـع األسـود     " (تشيرني بيريديل "،  )عبإرادة الش " (نارودنايا فوليا "،  )األرض والحرية " (فوليا
، إلـى   "الثـوري -اليسار االشتراكي "،  "الترودوفيك"،  "االشتراكيون الشعبيون "،  "الثوريون-االشتراكيون"،  )الشعبيون(المرخّص  

يقـف موقفـا    " اد للرأسمالية مع"وبدا خالل نصف قرن، وكأن في روسيا مختبرا ضخما لخلق حزب فالحي             . آخره، إلى آخره  
-الحزب االشتراكي "وكما هو معلوم كان أبعد ما تم الوصول إليه في هذا المضمار هو تجربة               . مستقال من الحزب البروليتاري   

ولكن ماذا جرى بعد ذلك؟     . ، الحزب الذي يمثل فعليا غالبية الفالحين الساحقة       ١٩١٧الذي كان يشكل، لفترة خالل عام       " الثوري
الثوريون في تحالف مـع     -فدخل االشتراكيون . تغل هذا الحزب وضعه ليخون الفالحين كليا لحساب البرجوازية الليبرالية         لقد اس 

  .وخاضوا معهم حريا مسلحة ضد البروليتاريا الروسية" االنثانت"استعماريي 

ين ما زال بمقدورها اإلبقاء على      إن هذه التجربة التقليدية تؤكد أن األحزاب البرجوازية الصغيرة التي تعتمد على الفالح            
ما يشابه السياسة المستقلة خالل الفترات الخامدة من التاريخ عندما تطفو القضايا الثانوية إلى السطح؛ ولكن عندما تضع أزمـة                    

جوازية البرجوازي الصغير رأسا إلى أداة طيعة في يد البر        " الفالحين"المجتمع الثورية قضايا الملكية على المحك، يتحول حزب         
  .موجهة ضد البروليتاريا

إذا جرى تحليل خالفاتي القديمة في الرأي مع لينين على أساس بعدها التاريخي الصحيح وليس على صعيد النـصوص                   
التي تجتزأ من هذه السنة أو تلك ومن هذا الشهر أو ذلك اليوم، يتضح إذ ذاك أن الخالف لم يكن قائما، من طرفي على األقل،                         

-ان تحالف البروليتاريا مع الفالحين ضروريا إلنجاز المهام الديمقراطية؛ وإنما كان يدور حول الشكل الحزبـي               حول ما إذا ك   
السياسي والحكومي الذي سيكتسيه التعاون الثوري بين البروليتاريا والفالحين وحول النتائج التي تنتج عنه في تطـور الثـورة                   

الف وليس عن موقف بوخارين أو راديك آنذاك هذا الموقف الذي تقع عليهمـا              إني أتكلم طبعا عن موقفي في هذا الخ       . الالحق
  .مهمة الدفاع عنه

، ١٩٠٥في صيف عام    . قريبة من صيغة لينين   " الثورة الدائمة "إن المقارنة التالية توضح بدقة إلى أي مدى كانت صيغة           
  :ما يلي" السال"قدمة إلحدى خطب أي قبل إضراب ديسمبر العام وقبل انتفاضة ديسمبر في موسكو، كتبت في م

من البديهي أن تؤدي البروليتاريا رسالتها مدعمة من الفالحين ومن البرجوازية الـصغيرة فـي المـدن كمـا فعلـت                     "
إالّ أنـه ال بـد      . البروليتاريا تقود الريف، وتجذبه إلى الحركة، وتثير اهتمامه في نجاح مخططاتهـا           . البرجوازية إبان ثورتها  

هذه ليست دكتاتورية العمال والفالحين الديمقراطية، بل دكتاتورية البروليتاريا المدعومـة           . يا من أن تظل هي القائدة     للبروليتار
  ).  الطبعة الروسية-٢٨١ص-" ١٩٠٥العام : "تروتسكي ()٤٨(." من الفالحين

                                                 
، أي قبل أن ١٩٠٥ عابر إين كنت أعلم بوجود الفالحني وبأمهية املسألة الزراعية منذ عشية ثورة عام  إن هذا املقطع إىل جانب املئات من أمثاله، يؤكد بشكل)48(

يفسر يل أمهية الفالحني أناس أمثال ماسلوف، وناخيتر، وبامان، ورمييل، وكاتشني، وموميوسو، وبيالكون، وبيري، وكيومينني وعلماء االجتماع املاركسيون اآلخرون، 
 .). ت.ل(مبدة طويلة 
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 بالكلمـات التـي   ١٩٠٩عام  والتي استشهدت بها في مقالي البولوني        ١٩٠٥واآلن فلنقارن هذه الكلمات التي كتبت عام        
 مباشرة بعد أن تبنى مؤتمر الحزب، تحت ضغط من روزا لوكسمبورغ، صـيغة              ١٩٠٩ستلي للينين التي كتبت هي أيضا عام        

لقد رد لينين على المنشفيك الـذين تكلمـوا      . عوضا عن الصيغة البلشفية القديمة    " دكتاتورية البروليتاريا المدعومة من الفالحين    "
  : ر جذري في موقفه، قائالعن وجود تغي

  ]٦٤." [البروليتاريا التي تقود الفالحين وراءها: إن الصيغة التي اختارها البالشفة هنا تقول…"

أليس من البديهي أن الفكرة التي تتخلل جميع هذه الصياغات هي واحدة؟ أليس من البديهي أن هذه الفكرة تعبر بدقة عن             "
 صيغة البروليتاريا المدعومة من الفالحين تبقى كليا في نطاق دكتاتورية العمال والفالحـين              ديكتاتورية العمال والفالحين، وأن   

  ).-٢٢٤ و٢١٩ ص -١المجلد -" المؤلفات الكاملة: "لينين" (بالذات؟

التي تستبعد فكرة نشوء حزب فالحي مستقل وحتى إمكانية لعبه          " الجبرية"هنا نجد أن لينين قد أضاف شيئا إلى معادلته          
البروليتاريا تقود الفالحين، الفالحون يدعمون البروليتاريـا، وبالتـالي فالـسلطة الثوريـة             : ور أساسي في الحكومة الثورية    لد

  .ولكن هذه هي بالتحديد النقطة الرئيسية لنظرية الثورة الدائمة. محصورة في يد حزب البروليتاريا

تطيع قوله عن الخالفات القديمة فـي الـرأي حـول مـسألة             أما اآلن، أي بعد أن جرى االمتحان التاريخي، فكل ما نس          
  :الدكتاتورية هو ما يلي

في حين كان لينين، الذي ينطلق من دور البروليتاريا القيادي، يؤكد ويطور بكل الطرق ضرورة تعاون العمال الثـوري    
هذا التعاون مؤكـدا بكـل الطـرق         كنت بدوري أنطلق دوما وأبدا من        -وكان بذلك معلمنا جميعا   -والديمقراطي مع الفالحين    

وليس من خالفات أخرى    . ضرورة القيادة البروليتارية ليس في الجبهة فحسب ولكن في الحكومة التي سترأس هذه الجبهة أيضا              
  . في الموضوع

 يستعمله ستالين وزينوفييف إلثبات تناقض آرائي مع آراء       " نتائج وتوقعات "نص من مقالة    : فلنأخذ نصين في هذا الصدد    
  .لينين، ونص آخر من مقالة سجالية للينين ضدي يستعمله راديك للغرض نفسه

  :ها هو النص األول

إن اشتراك البروليتاريا في الحكومة هو أمر محتمل جدا من الناحية الموضوعية، وجائز من الناحية المبدئية فقط عندما                  "
ه الحكومة اسم دكتاتورية العمال والفالحـين، أو دكتاتوريـة          ويمكن بالطبع أن نطلق على مثل هذ      . يكون اشتراكيا قياديا طاغيا   

البروليتاريا والفالحين واالنتليجنسيا، أو حتى حكومة التحالف الطبقية العاملة والبرجوازية الصغيرة، ولكن يبقى السؤال التـالي                
 عمالية، إنما نجيب علـى الـسؤال        من سيهيمن على الحكومة نفسها ومن خاللها على البلد؟ ونحن، إذ نتكلم عن حكومة             : "معلقا

  ) الطبعة الروسية-٢٥٠ ص-١٩٠٧-" ثورتنا: "ليون تروتسكي." (بالقول أن الطبقة العاملة هي التي يجب أن تهيمن

. الفالحين واالنتلجنسيا على مستوى واحـد     !) ١٩٠٥عام  (ضجة كبيرة ألني وضعت     !) ١٩٢٥عام  (لقد أثار زينوفييف    
كانت اإلشارة إلى االنتلجنسيا ناجمة عن ظروف تلك الحقبة حيث كانت االنتلجنـسيا      . مذكورة أعاله هذا كما فهمه من األسطر ال     



 
net.socialists-e.www                                                                                 ١١٩                                                مركز الدراسات االشرتاكية ـ مصرمركز الدراسات االشرتاكية ـ مصر

فقد كانت منظمات المثقفين هي التي تحتكر الكالم باسم الفالحين فـي ذلـك   . تلعب دورا مختلفا جدا عن الدور الذي تلعبه اليوم        
البروليتاريا، الفالحون، االنتلجنسيا؛ وكان المنـشفيك،      ": الثالوث"هذا  الثوريون حزبهم رسميا على     -الحين؛ فقد بنى االشتراكيون   

ولقد كتبت  . على حد تعبيري في ذلك الحين، يتمسكون بكل مثقف راديكالي لكي يثبتوا أن الديمقراطية البرجوازية ما تزال يانعة                 
  .زى الحاسم للفالحين الثوريينوعن المغ" مستقلة"مئات المرات من ذلك الحين عن عقم المثقفين كفئة اجتماعية 

إن جوهر النص هـو  . ومهما يكن، لسنا بالتأكيد في معرض مناقشة جملة سجالية واحدة لست مستعدا للدفاع عنها مطلقا              
إني أقبل المحتوى الذي يعطيه لينين للديكتاتورية الديمقراطية قبوال كليا، وإني أطالب فقط بتحديد أدق لتركيبه السياسي،                 : التالي

  .ي باستبعاد ذلك النوع من التحالف الذي تكون فيه البروليتاريا أسيرة أغلبية برجوازية صغيرةأ

رسـميا ضـد تروتـسكي      " التي كانت، على حد تعبير راديك نفسه، موجهة          ١٩١٦واآلن، فلنلتفت إلى مقالة لينين عام       
إن هذا االعتـراف    ." وعدد آخر من الرفاق   ) يكأي راد (ولكنها موجهة في الواقع ضد بوخارين وبياتاكوف وكاتب هذه السطور           

ثمين يؤكد انطباعي في ذلك الحين أن لينين يوجه مساجلته ضدي في الظاهر فقط، ألن مضمون المساجلة في الواقع ال عالقـة                      
" للفالحـين بإنكـاري  "على االتهام ذاتـه المتعلـق   ) في سطرين أثنين  (إن هذه المقالة تحتوي     . بي، األمر الذي سأبينه فيما يلي     

في هذه المقالة علـى  " بيت القصيد"إن . المزعوم الذي أصبح فيما بعد رأس المال األساسي في يد رجال الصف الثاني وأتباعهم           
  :حد تعبير راديك، يكمن في المقطع التالي إذ يقول لينين مستشهدا بكالمي

ا الجماهير غير البروليتارية في الريف لمـصادرة        إن تروتسكي لم يأخذ بعين االعتبار أنه إذا قادت البروليتاريا وراءه          "
ممتلكات أصحاب األراضي واإلطاحة بالملكية فهذا يعني إنتهاء الثورة البرجوازية الوطنية، يكون موازيا في روسيا لدكتاتورية                

  ).وسية الطبعة الر-٢١٤ ص -١٣المجلد -" المؤلفات الكاملة: "لينين." (العمال والفالحين الديمقراطية الثورية

فقد كان يتوجه، في الواقع، إلى بوخارين وراديك        " العنوان الصحيح "الفالحين إلى   " إنكاري"إن لينين لم يوجه تأنيبه حول       
اللذين ال يتضح قفزهما عن الطور الديمقراطي من الثورة من كل ما قيل أعاله فحسب، وإنما يتضح أيضا من المقطـع الـذي                       

وفي الواقع، يستشهد لينين بكلمات مقالتي رأسا التي . في مقالة لينين" بيت القصيد "سميه عن حق    يستشهد به راديك نفسه والذي ي     
يجر ورائها الجماهير غير البروليتارية في الريف لمصادرة        "تقول بأن انتهاج البروليتاريا لسياسة مستقلة صلبة هو العامل الذي           

إن … إن تروتسكي لم يأخذ بعين االعتبـار      : "ه؛ ثم يستطرد لينين قائال    إلى آخر " ممتلكات أصحاب األراضي ولإلطاحة بالملكية    
وبكلمات أخرى، إن لينين يؤكد هنا ويستشهد أن        ". هذا يكون موازيا في روسيا لدكتاتورية العمال والفالحين الديمقراطية الثورية         

، )ع الفالحين ومهام هذا التعاون الديمقراطية     تعاون العمال م  (تروتسكي يقبل، في الواقع، كل المضمون العقلي للصيغة البلشفية          
لذا، ينتج عن  . غير أنه يرفض أن يعترف أن هذا هو بالذات انتهاء الثورة الوطنية وهذا هو بالذات قيام الديكتاتورية الديمقراطية                 

ة وقواه الطبقية الدافعة، وإنما     ظاهريا ال يتعلق ببرنامج الطور القادم من الثور       " العنيفة"ذلك أن الخالف في هذه المقالة السجالية        
وكنتيجة لغموض العمليات نفـسها فـي   . يتعلق بالتأكيد بالعالقة المتبادلة بين هذه القوى وبالطابع السياسي والحزبي للدكتاتورية         

أليـام؛  ذلك الحين من جهة، ونتيجة للمبالغات الناجمة عن صراع األجنحة كانت إساءة الفهم السجالية مفهومة وحتمية في تلك ا                  
  .أما ما ال يمكن فهمه هو أن راديك يسعى إلدخال هذه الفوضى في المسألة بعد وقوع الحدث

) وحول درجة هذا االسـتقالل    (كانت مساجلتي مع لينين تدور، في جوهرها، حول إمكانية استقالل الفالحين في الثورة              
. لينين بالمبالغة في تقدير دور الفالحـين المـستقل        في تلك المساجلة اتهمت     . وبخاصة حول إمكانية نشوء حزب فالحي مستقل      
ولكن أليس كريها أن يـستعمل      . وكان هذا ينبثق من طبيعة المساجلة نفسها      . واتهمني لينين بإساءة تقدير دور الفالحين الثوري      
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ـ                   ين ومـضفيا   المرء هذه النصوص اآلن، بعد مضي عقدين من الزمن، عازال اياها عن مضمون العالقات الحزبية في ذلك الح
على كل مبالغة سجالية أو خطأ آني معنى مطلقا، عوضا عن أن يعري في ضوء التجربة الثورية العظيمة التي اخترناها طبيعة                     

  .المحور األساسي للخالفات وبعدها الحقيقي وليس بعدها اللفظي

الرئيسية التي كتبت في نهايـة  لكوني مجبرا على أن أحد من اختياري للنصوص، سوف أشير فقط إلى أطروحات لينين  
وأنـي أذكـر أن جميـع       ). ٤٥١ص" (متفرقات لينين " في المجلد الخامس من      ١٩٢٦ ولم تنشر ألول مرة إالّ عام        ١٩٠٥عام  

المعارضين، بما فيهم راديك، اعتبروا أن نشر هذه األطروحات هو أثمن هدية تقدم للمعارضة، ألنه تبين انه لو أردنا تطبيـق                     
فبدت أهم النقاط التـي وردت فـي مقـررات          ". بالتروتسكية"نون الستاليني على هذه األطروحات لتبين ان لينين متهم          مواد القا 

التي تدين التروتسكية وكأنها موجهة بصراحة وعن قصد ضـد أطروحـات            " للجنة المركزية لألممية الشيوعية   "المؤتمر السابع   
الصلفة التـي   " الطيبة"صراحة بتلك   " المتفرقات" قال لي كامنييف الذي تولّى نشر        وقد. فأزبد الستالينيون غيظا  . لينين األساسية 

وأخيـرا عمـد   . يتميز بها، قال لوال أنه لم يكن يمهد لقيام جبهة بيننا لما كان سمح، في أي حال من األحوال، بنشر هذه الوثيقة 
ات لغرض واحد هو إعفاء لينين من أن توجه إليه تهمة           إلى تزوير هذه األطروح   " البلشفي"في مقالة له في مجلة      " كوستريزيوا"

  .التروتسكية في موقفه من الفالحين عامة ومن الفالح المتوسط خاصة

  :١٩٠٩وباإلضافة لذلك، سأستشهد هنا بتقييم لينين نفسه لخالفه في الرأي معي كما تحدث عنه عام 

الحكومـة  "فـي   " مثلي القطاع الديمقراطي من الـشعب     باشتراك م "إن الرفيق تروتسكي نفسه يسلّم، في هذا المضمار         "
  .أي أنه يسلّم بحكومة تضم ممثلين من البروليتاريا والفالحين" العمالية

في أية ظروف يسمح بها اشتراك البروليتاريا في الحكومة الثورية؟ فذلك موضوع آخر؛ واألرجح أن               : أما حول السؤال  
الـديمقراطيين  -ي هذا الصدد، ليس مع تروتسكي فحسب بـل مـع االشـتراكيين            البالشفة لن تكون لهم وجهة نظر مشتركة، ف       

فـي  " األغلبية"إالّ أنه يمكن تحويل مسألة دكتاتورية الطبقات الثورية، بأي حال من األحوال، إلى مجرد مسألة  . البولونيين أيضا 
". الديمقراطيين في هـذه الحكومـة أو تلـك        -هذه الحكومة أو تلك، أو إلى ماهية الظروف التي يسمح بها اشتراك االشتراكيين            

  ). الطبعة الروسية-٢٢٩ ص -١المجلد -" المؤلفات الكاملة: "لينين(

إن لينين يؤكد مرة أخرى في هذا النص أن تروتسكي يقبل بحكومة تضم ممثلين عن البروليتاريا والفالحين فهو إذن ال                    
ين أنه ال يمكن تحويل مسألة الدكتاتورية إلى مجرد مسألة األغلبيـة فـي              عالوة على ذلك، فقد أكّد لين     . عن هذه األخيرة  " يقفز"

إن الموضوع يتعلق أوال وآخرا بنضال البروليتاريا والفالحين المـشترك، وبالتـالي            . إن هذا بمجمله ال جدال حوله     . الحكومة
غير أنه ال يمكن تحويل مسألة دكتاتورية       . يننضال الطليعة البروليتارية، ضد البرجوازية الليبرالية الوطنية للتأثير على الفالح         

العمال والفالحين الثورة إلى مسألة هذه األغلبية أو تلك في الحكومة، على أنه البد من أن تبرز هذه المسألة كمسألة حاسمة بعد                      
 إلى درجـة اشـتراك      فيؤكد أنه لو وصلت األمور    ) تجاه جميع االحتماالت  (وكما رأينا، فإن لينين يتحفظ بحذر       . انتصار الثورة 

إذن كـان   . الحزب في الحكومة الثورية لربما برزت خالفات مع تروتسكي ومع الرفاق البولونيين حول ظروف هذا االشتراك               
الموضوع هو موضوع احتمال نشوء اختالف في الرأي إلى مدى ما كان لينين يعتبر أنه من الجائز نظريا أن يشترك ممثلـون                      

، نشب  ١٩١٧ففي أكتوبر   . غير أن األحداث برهنت أنه لم تنشأ خالفات فيما بيننا         . في حكومة ديمقراطية  عن البروليتاريا كأقلية    
وبدون أن يعترض   . الثوريين والمنشفيك -صراع عنيف في القيادة العليا للحزب حول مسألة الحكومة االئتالفية مع االشتراكيين           



 
net.socialists-e.www                                                                                 ١٢١                                                مركز الدراسات االشرتاكية ـ مصرمركز الدراسات االشرتاكية ـ مصر

وكنت إلى جانـب    . طلب بوضوح تام المحافظة على األغلبية البلشفية      لينين مبدئيا على التحالف على صعيد مجالس السوفييت،         
  .لينين في ذلك الموقف

  إلى ماذا يحول كل مسألة دكتاتورية العمال والفالحين الديمقراطية؟. واآلن، فلنسمع راديك

عمال بتروغراد  عن صحتها في األساس؟ في كون النضال المشترك ل١٩٠٥أين أثبتت نظرية البالشفة عام : "إنه يتساءل
 قـد   ١٩٠٥وعلى كل، فإن صـيغة      .]. ت.ل- ١٩١٧عام  [هو الذي أطاح بالحكم القيصري      ) جنود حامية بتروغراد  (وفالحيها  

  ".تكهنت في أساسها بالعالقة بين الطبقات فقط ولكنها لم تتكهن بمؤسسات سياسية محددة

لم أكن أعني أنه يجوز تحويلها إلى       " جبرية"نها معادلة   عندما وصفت الصيغة اللينينية القديمة بأ     ! لحظة واحدة من فضلك   
غيـر أن   ". اإلطاحة بالقيصرية "لقد اشترك العمال والفالحون في      : تحقق الشيء األساسي  . ابتذال فارغ كما يفعل راديك بطيش     

نـت الـضربات التـي      لقد كا . قد تحقق، بدون استثناء، في جميع الثورات الناجحة أو التي نجحت جزئيا           " الشيء األساسي "هذا  
ويعود ذلك إلى   . وجهت إلى القيصرية واإلقطاعية والكهنة دوما مصدرها قبضات البروليتاريين وأسالفهم المعدمون والفالحون           

وفي الصين كان العمال والفالحون هم الذين وجهـوا الـضربات إلـى             . القرن السادس عشر في ألمانيا وحتى إلى ما قبل ذلك         
لم . الصينية أو الثورات القديمة لم تعرف مثل هذه الدكتاتورية        . ة هذا بالدكتاتورية الديمقراطية؟ إن الثورة     فما عالق ". العسكريين"

إن راديك قد انفصل    . ال؟ ألن البرجوازية كانت تركب على ظهور العمال والفالحين الذين اضطلعوا بالمهام الصعبة في الثورة              
ومهما يكـن مـن     . في الثورة، أي من يقودها ومن يستولي على الحكم        "  شيء أهم"بحيث نسي   " المؤسسات السياسية "بعنف عن   

إنها صراع سياسي تخوضه الطبقات ليس بأيديها العارية وإنما تخوضـه بواسـطة             . أمر، فالثورة نضال من أجل استالم الحكم      
  ).كاألحزاب وما شابه" (مؤسسات سياسية"

يحملون المفهوم  " اللينينية-م يتعمقوا في فهم تعقيدات األداة الماركسية      إن الذين ل  : "ويكرر راديك وعيده ضدنا نحن الكفرة     
يجب أن يؤدي كل شيء في النهاية إلى حكومة مشتركة من العمال والفالحين؛ ويذهب البعض إلى حد االعتقاد أنـه ال                     : "التالي

  ".بد لذلك من أن يكون في حكومة ائتالفية تضم األحزاب العمالية والفالحية

ما رأي راديك؟ هل يعتقد أنه ليس من الضروري أن تـنعكس الثـورة              "! البعض"م من متحجري الرؤوس هؤالء      يا له 
إلـى  " الـسوسيولوجية "المنتصرة على العالقة المحددة بين الطبقات الثورية، وأن تترك طابعها عليها؟ لقد عمق راديك المشكلة                

  .درجة أنه لم يتبقّ منها سوى قشرة لفظية

إلى أي مدى ال يجوز أن ينفصل المرء عن مسألة األشكال السياسية لتعاون العمال والفالحـين عنـدما نقـرأ                    يتبين لنا   
  :١٩٢٧في مارس من عام " األكاديمية الشيوعية"الكلمات التالية من خطاب لراديك نفسه، في 

وقد اعتبر  . ومة الفالحين والعمال  وقلت أنها حك  ] حكومة كانتون [حول هذه الحكومة    " البرافدا"منذ سنة، كتبت مقالة في      "
إني لم أعترض علـى هـذا      . أحد الرفاق في هيئة التحرير أن تلك هفوة من جانبي، فحول المجلة إلى حكومة العمال والفالحين               

  "وتركتها كما هي حكومة العمال والفالحين
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ـ    ) ١٩٠٥وليس في عام     (١٩٢٧وهكذا، كان راديك في مارس من عام         ه باإلمكـان قيـام حكومـة       من الرأي القائل أن
و أني أقسم بحياتي أني لم      ".البرافدا"كان ذلك فوق مستوى تفكير محرر       . الفالحين والعمال عوضا عن حكومة العمال والفالحين      

ولكن ما هي حكومة الفالحين والعمل التي هي بـديل          . إننا نعرف تمام المعرفة ما معنى حكومة العمال والفالحين        . أفهمه أيضا 
. هنا نضع أصبعنا على جوهر المـسألة      .  العمال والفالحين ومعاكسة لها؟ المرجو أن تفسروا لنا لغز تبديل النعوت هذا            لحكومة
 ١٩٢٧وفي عـام    . تشيك هي حكومة الفالحين والعمال    - اعتبر راديك أن حكومة كانتون التي أقامها تشانغ كاي         ١٩٢٦في عام   

ا حكومة برجوازية تستغل النضال الثوري للعمال والفالحين ثم تغرقهم في بركة من وقد تبين، في الواقع، أنه. كرر هذه الصيغة
كيف تفسر هذه الفعلة الشنيعة؟ هل أن راديك قد أخطأ الحكم فقط؟ من السهل أن يخطئ المرء الحكم إذا كان بعيـدا عـن                        . الدم

 ليس هذا خطأ ناجما عن قلة المعلومات، بل هو كمـا            ال. إني لم أفهم، أني لم أر، لقد أخطأت       : لماذا لم يقل راديك إذن    . الحدث
. إن حكومة الفالحين والعمال التي تعاكس حكومة العمال والفالحين ليست سوى الكيومنتـانغ            . يتضح اآلن خطأ فادح في المبدأ     

ظن إن هذه المسألة قـد      وأ. إن الفالحين إما أن يتبعوا البروليتاريا وإما أن يتبعوا البرجوازية         . وال يمكن أن تكون أي شيء آخر      
". حزب الطبقتين، طبقـة العمـال وطبقـة الفالحـين         : "اتضحت بما فيه الكفاية في معرض نقدي لفكرة ستالين االنشقاقية حول          

في كانتون مقابـل حكومـة      " حكومة الفالحين والعمال  "، إن   ")نقد الخطوط الرئيسية لمشروع برنامج األممية الشيوعية      :" راجع(
" الديكتاتورية الديمقراطية "ن هي أيضا التعبير الوحيد الذي يمكن أن نتبينه، في لغة السياسة الصينية الحالية، عن                العمال والفالحي 

التي تعاكس دكتاتورية البروليتاريا؛ أنها بكلمات أخرى، تجسيد لسياسة الكيومنتانغ الستالينية التي تعاكس السياسة البلشفية التي                
  ".تروتسكية" بانها سياسة "األممية الشيوعية"تنعتها 
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   كيف بدت نظرية الثورة الدائمة عند التطبيق العملي كيف بدت نظرية الثورة الدائمة عند التطبيق العملي--٤٤
فالنقـد  . إن هذه اإلضـافة جـد مهمـة       . كما رأينا " للخطة التكتيكية المستخرجة منها   "يضيف راديك لنقده لنظريتنا نقدا      

إنه يخوض معركة ضـد     . كافيا بالنسبة لراديك  إالّ أن هذا ليس     … قد اقتصر بحذر على النظرية    " للتروتسكية"الستاليني الرسمي   
لذا فهو يسعى إلى الحظ من هذا الخط بواسطة نظرية الثورة الدائمة، ولكي يصل إلـى                . معين في الصين  ) بلشفي(خط تكتيكي   

في عمله  . ةذلك عليه أن يبين، أو أن يدعي أن غيره قد سبق وبين، أن خطا تكتيكيا خاطئا قد انبثق في الماضي عن هذه النظري                      
ولكن يبدو أنه لم يبـذل أي جهـد         . قد يكون غير ملم بتاريخ الثورة التي لم يشترك فيها بشكل مباشر           . هذا يخدع راديك قراءه   

وأهم هذه الوثائق يتضمنها الجزء الثاني من مؤلفاتي الكاملة التي هي في متناول كل مـن                . ليتفحص المسألة على ضوء الوثائق    
فليعلم راديك أني كنت خالل جميع مراحل الثورة األولى على اتفاق تام مع لينين حول تقدير قـوى الثـورة                    لذا،  . يجيد القراءة 

إني مجبر على االكتفـاء  .  في السجن ١٩٠٦ كله مختبئا في روسيا وعام       ١٩٠٥ومهامها المتعاقبة بالرغم من أني أمضيت عام        
  .هنا بالحد األدنى من اإلثباتات والوثائق

 طبعت في مارس من العام نفسه، أي قبل شهرين أو ثالثة من موعد انعقاد أول مـؤتمر                  ١٩٠٥في فبراير   في مقالة لي    
  :، كتبت ما يلي)المعروف في تاريخ الحزب بالمؤتمر الثالث للحزب(بلشفي 

ملة إن الصراع المرير الذي يدور بين الشعب والقيصر والذي سيستمر حتى إحراز النصر، واالنتفاضة الوطنية الـشا                "
التي هي ذروة هذا النضال، والحكومة المؤقتة التي هي تتويج ثوري النتصار الشعب على عدوه القديم، وانتزاع الـسالح مـن                
الرجعية القيصرية وتسليح الشعب من قبل الحكومة المؤقتة، وعودة الجمعية التأسيسية إلى االنعقاد على أساس انتخـاب عـام                   

  "  هي المراحل المحددة موضوعيا التي تمر بها الثورةإن هذه كلها-متساوي ومباشر وسري 

  ).٢٣٢ص -الجزء األول - ٢المجلد : المؤلفات الكاملة: تروتسكي (

 لنتبين في الطريقة التـي صـيغت بهـا هـذه            ١٩٠٥يكفي أن نقارن هذه الكلمات بمقررات المؤتمر البلشفي في ماي           
  .األساسيةالمقررات تضامني الكامل مع البالشفة حول المشكالت 

فعلى ضوء هذه المقالة، وضعت في بطرسبرغ باالتفاق مع كراسـين أطروحـات حـول               . وليس هذا كل ما في األمر     
وكلمات لينين هذه تبين مدى     . وقد دافع كراسين عنها في المؤتمر البلشفي      . الحكومة المؤقتة وزعت بشكل سري في ذلك الحين       

  :اتفاقه معها

من الطبيعي أن أكون، بوصفي كاتبا، قد أوليت الـصياغة األدبيـة            . اسين جملة وتفصيال  إني أتفق مع أراء الرفيق كر     "
لقد بين الرفيق كراسين أهمية الهدف الذي يسعى إليه النضال، وكان مصيبا في ذلك، إني أمنحه تأييـدي                  . للمسألة اهتماما زائدا  

  … "ستيالء على الموضع الذي نناضل من أجلهفليس باإلمكان أن نخوض النضال إذا لم نكن مصممين على اال. المطلق

  ). الطبعة الروسية-١٨٠ص - ٦المجلد : المؤلفات الكاملة: لينين(



 
net.socialists-e.www                                                                                 ١٢٤                                                مركز الدراسات االشرتاكية ـ مصرمركز الدراسات االشرتاكية ـ مصر

ومما يثبت إنـي    . إن القسم األكبر من تعديالت كراسين المفصل، الذي أحيل القارئ إليه، قد أدخل في مقررات المؤتمر               
إن كامنييف وغيره يعرفون هذه الحقبة مـن تـاريخ الحـزب            . وزتيكنت كاتب هذا التعديل رسالة من كراسين ما تزال في ح          

  .معرفة جيدة

تستأثر باهتمام  " عصبة الفالحين "كانت مشكلة الفالحين ومشكلة جذبهم لاللتفاف حول سوفييت العمال وتنسيق العمل مع             
ت إلي؟ وفيما يلي نص مـن بـين         هل يعلم راديك أن رئاسة هذا السوفييت أوكل       . سوفييت بطرسبرغ بشكل متزايد يوما بعد يوم      

  :مئات النصوص التي كتبتها في ذلك الحين حول المهام التكتيكية للثورة

في جميع المدن لتقود نضال الجماهير في المدن وتضع في حيـز التنفيـذ              " مجالس سوفييت "على البروليتاريا أن تنشئ     "
  ". التحالف النضالي مع الجيش والفالحين

  ).١٩٠٥ نوفمبر ٣٠ في ٤العدد -" لوناشا"مجلة : تروتسكي(

من الحكم الفردي إلى االشتراكية أمر ممٌل ومخجـل         " قفزة"إني أقر أن االستشهاد بنصوص تثبت أني لم أتكلم أبدا عن            
، مثال، كتبت ما يلي حول مهام الجمعية التأسيـسية، دون أن أطرحهـا كبـديل         ١٩٠٦ففي فبراير عام    . ولكن ال مفر منه   . معا
فعالية كـل   -س السوفييت، كما يفعل اآلن راديك الذي يسير على خطى ستالين بالنسبة للصين، لكي يزيل بمكنسة يسارية                  لمجال

  :أوساخ سياسة األمس االنتهازية

عليها أن تعـود    . وستلقى على عاتق هذه الجمعية مهام جسام      . إن الشعب المتحرر سيدعو الجمعية التأسيسية بقوته هو       "
وسيكون من واجبها أن تنظم الميليـشيا الـشعبية وأن          .  أسس ديمقراطية، أي وفق مبادئ سيادة الشعب المطلقة        بناء الدولة على  

المؤلفـات  : تروتـسكي   ". (تجري إصالحا زراعيا بعيد المدى وتدخل يوم العمل من ثماني ساعات وضريبة دخل تـصاعدية              
  ).  الطبعة الروسية-٣٤٩ص -الجزء األول - ٢المجلد : الكاملة

  ":مباشرة" في منشور تحريكي مسألة إدخال االشتراكية ١٩٠٥وهذا ما كتبته عام 

. فإن ريفنا ما زال يسوده الظالم والجهل إلى حـد كبيـر           .. هل من المعقول إدخال االشتراكية إلى روسيا مباشرة؟ كال        
. ي الذي يبقى جماهير الشعب في الظالم      علينا بادئ بدء أن نقضي على الحكم الفرد       . واالشتراكيون الحقيقيون بين الفالحين قلة    

يجب تحرير فقراء الريف من جميع الضرائب، وإدخال ضريبة دخل تصاعدية وفرض التعليم اإللزامي العام، وأخيـرا يجـب                   
إن هذا الجيش وحده .  ديمقراطي واحد  -البروليتاريا في الريف مع بروليتاريا المدن في جيش اشتراكي        -صهر البروليتاريا وشبه  

-٢٢٨ص -الجـزء األول  - ٢المجلـد  : المؤلفات الكاملة: تروتسكي  ". (الذي يستطيع أن يحقق الثورة االشتراكية العظمة      هو  
  ).الطبعة الروسية

ويستنتج من ذلك أني كنت أميز بين المرحلة الديمقراطية والمرحلة االشتراكية من الثورة، قبل أن يبدأ راديـك، الـذي                    
  :منذ اثنين وعشرين عاما كتبت ما يلي. ، بتزويدي بالنصائح حول هذا الموضوع)٤٩( يسير على خطى ستالين وثالمان

                                                 
 )املترجم. ( ثاملان هو أحد قادة احلزب الشيوعي األملاين)49(
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عندما تبلورت فكرة الثورة المتقطعة في الصحافة االشتراكية، تلك الفكرة التي تربط بـين تـصفية الحكـم المطلـق                    "
ات جماهيرية جديدة وشن البروليتاريـا      واإلقطاعية وبين الثورة االشتراكية إلى جانب تفاقم الصراعات االجتماعية وتمرد قطاع          

" التقدمية"للهجمات المستمرة على االمتيازات االقتصادية والسياسية للطبقات الحاكمة، عندما تبلورت هذه الفكرة أطلقت صحافتنا               
  )٢٥٨ ص-١٩٠٦-" ثورتنا: "تروتسكي".(صيحة استنكار واحدة

إنها تربط بين تصفية بقايا القرون : تقطعة الذي تحويه هذه الكلماتأريد أوال أن الفت األنظار إلى تعريف الثورة غير الم         
فأين إذن هي القفزة؟ أيـن هـو        . الوسطى وبين الثورة االشتراكية من خالل عدد من االصطدامات االجتماعية المتزايدة الحدة           

  ؟١٩١٧تجاهل المرحلة الديمقراطية؟ وعلى كل، أليس هذا ما حدث فعال عام 

 ضد الثورة غير    ١٩٠٥عام  " التقدمية"في هذا الصدد، إلى أن صرخة االستنكار التي أطلقتها الصحافة           وتجدر اإلشارة،   
المتقطعة ال يمكن بأي حال من األحوال مقارنتها بالنباح غير التقدمي الذي يطلقه مرتزقة هذا الزمن الذين تدخلوا في الموضوع                    

  .بعد مضي ربع قرن

لسان حال الجناح البلشفية التي كانت تصدر تحت إشراف لينين الـيقظ عنـدما أثـرتُ                " الحياة الجديدة "ماذا كان موقف    
" الراديكالية"البرجوازية  " حياتنا"كتبت صحيفة   . ال شك ان هذه النقطة ال تخلوا من األهمية        . موضوع الثورة الدائمة في الصحافة    

الحيـاة  "، فأجابت عليهـا صـحيفة       "األكثر معقولية "ء لينين   ، لتروتسكي بآرا  "نظرية الثورة الدائمة  "مقالة تحاول فيها أن تواجه      
  :بما يلي) ١٩٠٥ نوفمبر ٢٧في (البلشفية " الجديدة

لقد قال الرفيق تروتسكي إنه من الممكن أن ال تتوقف ثورة البروليتاريا عنـد              . إن هذا االفتراض الكيفي هراء ليس إالّ      "
لين؛ وقد أشار لينين من طرفه إلى أن الثورة السياسية ما هي إالّ الخطـوة     المرحلة األولى بل تكمل طريقها فتقوض حكم المستغ       

الرعب : أوال: إن سوء التفاهم كله يرجع إلى أسباب ثالثة       … يريد أن يرى تناقضا بين هاذين القولين      " حياتنا"إن محرر   . األولى
رغبة هذه الصحيفة في اكتـشاف خـالف        : ثانيا. عبارة الثورة االجتماعية  " حياتنا"الذي تثيره في أوساط أسرة تحرير صحيفة        

". دفعة واحدة"الثورية التي يستعملها الرفيق تروتسكي في عبارة     : وثالثا. الديمقراطيين-عميق حاد بين وجهات نظر االشتراكيين     
  : تأويل فيقوليوضح الرفيق تروتسكي هذه العبارة بما ال يفسح المجال أمام أي)البداية"(ناشالو"في العدد العاشر من صحيفة 

إن البروليتاريا تحقق فـي الحيـاة المهـام الديمقراطيـة           . ولكن هذا االنتصار يعني بدوره ديمومة الثورة في المستقبل        "
األساسية غير أن منطق صراعها العاجل من أجل ترسيخ حكمها السياسي يطرح عليها، في لحظة معينة، مشكالت ذات طـابع                    

). الديمقراطيين-من مطالب االشتراكيين  (رية بين برنامج الحد األدنى وبرنامج الحد األقصى         فتتولد ديمومة ثو  . اشتراكي فحسب 
ومن العبث أن نحـاول     . ، أو مسألة يوم واحد أو شهر واحد، إنها مسألة حقبة تاريخية برمتها            "دفعة واحدة "ليست المسألة مسألة    

  ."تحديد مدتها سلفا

هو أكثر  " رجال الصف الثاني  "أي دحض لكل النقد الالحق الذي وجهه        . حاليإن هذه اإلشارة تستنفذ موضوع المنشور ال      
معلنة تأييدها الكامل   " الحياة الجديدة "وضوحا ودقة ومتانة من هذا الدحض الذي تحويه مقالتي الصحفية التي نقلتها صحيفة لينين               

يمقراطية، سوف يفرض عليها منطق وضـعها ذاتـه         لها؟ إن مقالتي توضح إن البروليتاريا المنتصرة، خالل إنجازها للمهام الد          
هنا بالتحديد تكمن الديمومة بين برنامج الحد األدنى وبرنـامج          . مواجهة مشكالت ذات طابع اشتراكي فحسب في مرحلة معينة        

ازيـة  وقد أوضحت في ذلك الحين لنقادي في معسكر البرجو        . الحد األقصى التي تنبثق بشكل حتمي عن دكتاتورية البروليتاريا        
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" الحيـاة الجديـدة   "ولقد وقفت صحيفة لينين     . الصغيرة أن هذه لن تتم دفعة واحدة وأنها ليست قفزة بل هي حقبة تاريخية كاملة              
 عن صحته بشكل    ١٩١٧وأهم من ذلك هو أن هذا التوقع قد أكده سير التطور الفعلي، وبرهن عام               . بحزم إلى جانب هذا التوقع    

  .حاسم

، كان هنالك المنـشفيك الـذين       "حياتنا"مقراطية من البرجوازية الصغيرة المتكتلة حول صحيفة        إلى جانب العناصر الدي   
المروعـة عـن الديمقراطيـة باتجـاه        " القفـزة " بعد أن بدأت الثورة باالنتكاس، عن        ١٩٠٦ وبخاصة عام    ١٩٠٥تكلموا عام   
ولنذكر بشكل  . كل خاص السباقين في هذا المجال     ومن بين هؤالء المنشفيك كان مارينوف والمرحوم يوردانسكي بش        . االشتراكية

 مقالة مفصلة ومكتوبة بأسلوب شعبي للرد على ١٩٠٦وقد خصصتُ عام  . عابر أنهما صارا فيما بعد من الستالينيين المتحمسين       
سـتطاعتي اآلن   وبا. بي، فبينت تهافت هذا اإلدعاء وسـفاهته      " القفز إلى االشتراكية  "هؤالء المنشفيك الذين حاولوا إلصاق تهمة       

ولكنني سأكتفي باالستشهاد بخاتمـة هـذه       " رجال الصف الثاني  "إعادة طبع هذه المقالة دون أن أحذف منها شيئا للرد على نقد             
  :المقالة التي تتلخص بالكلمات التالية

 بشيء تخطيهـا    إني أعلم علم اليقين أن القفز عن عقبة سياسية في مقالة صحفية ال يشبه             ) يوردانسكي(فليطمئن ناقدي   "
  ".عمليا

  ).الطبعة الروسية-٤٥٤ص -الجزء األول - ٢المجلد : المؤلفات الكاملة: تروتسكي (

حتى ال أفسخ المجال أمام نقاد على طـراز راديـك ليقولـو أن    . ترى أيكفي هذا؟ وإذا لم يكن كافيا، فإني سوف أستمر     
  .الشهمةلكي يطلقوا عليها أحكامهم " في متناول أيديهم"المواد ليست 

طبعه لينين رأسا وهو يحوي     " خططنا التكتيكية " منشورا صغيرا بعنوان     ١٩٠٦لقد كتبت خالل وجودي في السجن عام        
  :الخاتمة المميزة التالية

سوف تتمكن البروليتاريا من االستناد إلى انتفاضة في الريف وفي المدينة، مركزي الحياة السياسية، وسوف تتمكن من                 "
وباعتمادها على قوى الفالحين األساسية وبقيادتها لها لـن توجـه البروليتاريـا             . القضية التي بادرت بإثارتها   أن تحقق انتصار    

  ". الضربة القاضية المظفرة للرجعية فحسب، ولكنها ستعرف كيف تحقق انتصار الثورة أيضا

  ).الطبعة الروسية-٤٤٨ص -الجزء األول - ٢المجلد : المؤلفات الكاملة: تروتسكي (

  :هل يبدو هذا من هذا القول أني أتجاهل الفالحين؟ وبالمناسبة، بلورت في المنشور ذاته الفكرة التالية

إن خططنا التكتيكية، المبنية على تقدم الثورة المضطرد، ال يجب أن تتجاهل أطوار الحركة الثورية ومراحلها أكانـت                  "
  ".هذه حتمية أم ممكنة أم متوقعة

  ).الطبعة الروسية-٤٣٦ص -الجزء األول - ٢المجلد : لكاملةالمؤلفات ا: تروتسكي (
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  هل يبدو هذا وكأنه قفزة مروعة؟

أو بـاألحرى توقعـات     (بينت توقعات تطور الثورة الالحق      ) ١٩٠٦" (دروس من السوفييت األول   "في مقالة لي بعنوان     
  :على الشكل اآلتي) الثورة الجديدة كما تبين فيما بعد

، )١٩٠٥نوفمبر إلى ديـسمبر     (فلن يضطر السوفييت الجديد إلى اجتياز أحداث األيام الخمسين          -سه  التاريخ ال يعيد نف   "
التعـاون الثـوري مـع    : وهذا البرنامج في غاية الوضوح. عوضا عن ذلك بإمكانه أن يستعيد برنامج عمله كله من هذه الفترة    
تقويض تنظيمه المادي بواسطة إعادة     . إلغاء الحكم الفردي  . نالجيش والفالحين والفئات الدنيا من البرجوازية الصغيرة في المد        

تحديد يوم العمل بثمـاني     . التنظيم من جهة، وبواسطة تذويب الجيش حاال وتحطيم اآللة البرقراطية والبوليسية من جهة أخرى             
. تية الثورية فـي المـدن     تحويل مجالس السوفييت إلى منظمات لإلدارة الذا      . تسليح الشعب عامة والبروليتاريا خاصة    . ساعات

تنظيم . بوصفها المنظمات المولجة بتحقق الثورة الزراعية في الريف       ) اللجان الفالحية (إنشاء مجالس سوفييت لمندوبي الفالحين      
  ". االنتخابات للجمعية التأسيسية، والنضال االنتخابي على أساس برنامج عمل محدد يطرحه ممثلو الشعب

  ). الطبعة الروسية-٢٠٦ص -الجزء الثاني - ٢المجلد : ملةالمؤلفات الكا: تروتسكي (

هل يبدو هذا القول وكأنه قفز عن القضية الزراعية، أو أنه تجاهل للمسألة الفالحية بشكل عام؟ هل يبدو من هذا القـول                      
سية التي يرسمها راديك؟    ولكن كيف تبدو الصورة السيا    . أني كنت متعاميا عن المهام الديمقراطية للثورة؟ كال إنه ال يبدو كذلك           

  .إنها ال تبدو كأي شيء

 الـذي يـشوهه وبـين موقـف         ١٩٠٥يحاول راديك بواسطة اإلبهام والتضخيم أن يضع حدا فاصال بين موقفي عـام              
المنشفيك، دون أن يدري أنه هو نفسه يردد ثالثة أرباع نقد المنشفيك؛ فيقول أنه بالرغم من أن تروتسكي اتبع نفـس الوسـائل                       

. بهذه الصيغة الذاتية يسيء راديك إلى الطريقة التي يعالج فيهـا المـسألة    . يتبعها المنشفيك إال أن هدفه كان مغايرا لهدفهم       التي  
وقد ذهب إلى حد كتابة مسرحية حول هذا        . كان يعلم أن الهدف يعتمد على الوسيلة ويتحدد بها في التحليل األخير           " السال"حتى  

ولكن، ما هو القاسم المشترك بين وسائلي ووسائل المنشفيك؟ موقـف كالنـا مـن               ". نكينجينفرانز فون س  "الموضوع بعنوان   
 اآلنفة الذكر، مشيرا بشكل عابر      ١٩١٦وكبرهان على ذلك، يستشهد راديك بثالث أسطر سجالية من مقالة لينين عام             . الفالحين

وإلـى  . ع يوجه مساجلته ضد بوخارين وضد راديك ذاته       إلى أن لينين، بالرغم من أنه يذكر تروتسكي باالسم، فقد كان في الواق            
في معرض . جانب هذه األسطر من لينين التي سبق ورأينا كيف يدحضها محتوى مقالة لينين كله، يتناول راديك تروتسكي نفسه

ية هـي التـي     إذا لم تكن البرجوازية الليبرال    :  السؤال التالي  ١٩١٦فضحي لتهافت مفهوم المنشفيك، طرحت في مقالة لي عام          
. ستقود الثورة، فمن سيقودها؟ على كل، أنتم أيها المنشفيك، ال تؤمنون بأي حال من األحوال بدور الفالحين السياسي المـستقل                   

كان المنشفيك، يرفضون فكـرة     . مع المنشفيك حول دور الفالحين    " يتفق"إن تروتسكي   : هنا يقبض علي راديك بالجرم المشهود     
المنـشفيك، فـي    " وسيلة"تلك كانت   . لليبرالية بغية إقامة تحالف مشبوه، ال يمكن اإلعتماد عليه مع الفالحين          البرجوازية ا " إبعاد"

وحـول هـذه المـسألة    . حين كانت وسيلتي تعتمد على استبعاد البرجوازية الليبرالية والنضال من أجل قيادة الفالحين الثوريين             
لستم، بأي حال من األحوال، علـى  : "قلت للمنشفيك في معرض صراعي ضدهمفعندما . األساسية كنت على اتفاق تام مع لينين    

، فلم يكن ذلك اتفاقا مع وسيلة المنشفيك، كما يحاول راديك أن يوحي، وإنمـا كـان                 "استعداد لالعتراف بدور الفالحين القيادي    
  .اإما دكتاتورية األثرياء الليبراليين وإما دكتاتورية البروليتاري: طرحا جليا لبديل
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، والتي يحاول راديك اآلن استعمالها بخبث ضـدي، وقـد           ١٩١٦إن نفس الحجة األكيدة التي واجهت بها المنشفيك عام          
 في معرض دفاعي عن أطروحات البالشفة حول الموقف         ١٩٠٧سبق لي وعرضتها قبل ذلك بتسع سنوات في مؤتمر لندن عام            

ء األساسي من خطابي في لندن الذي نشر، في السنوات األولى للثورة،            سوف استشهد هنا بالجز   . من األحزاب غير البروليتارية   
هذا ما قلتـه فـي ذلـك        . في المجموعات والكتب المدرسية كنموذج على الموقف البلشفي من الطبقات واألحزاب خالل الثورة            

  :الخطاب الذي يحوي صياغة جلية لنظرية الثورة الدائمة

لقد سمعتهم يرددون اتهامات تقول إن مفهومي لمجـرى         . سبة إليهم في غاية التعقيد    إن أفكار الرفاق المنشفيك تبدو بالن     "
ولكن، بالرغم من هالميتهم المفرطة، التي هي شكل من أشكال التعقيد، وربمـا بـسبب          . الثورة الروسية مبسط أكثر من الالزم     

  .تر مليكوف فهمهاهذه الهالمية نجد أن آراء المنشفيك موضوعة في قالب بسيط يسهل حتى على المس

: ما يلـي " ما هي نتائج انتخابات مجلس الدوما الثاني؟"في ملحق لكتابه األخير   " الكاديت"فقد كتب الملهم النظري لحزب      
أما بالنسبة للمجموعات اليسارية، بالمعنى الضيق لهذه العبارة، أي المجموعات االشتراكية والثورية، فاالتفاق معهـا سـيكون                 "

كن حتى في هذا المضمار، إذا لم تتوفر أسباب إيجابية واضحة تسهل االتفاق فيما بيننا، هنـاك علـى األقـل                     ول. أكثر صعوبة 
وكلنـا  . إن هدفهم هو نقدنا وتجريحنا، لهذا السبب وحده علينا أن نكون موجودين وأن نتحرك             . أسباب سلبية وجيهة تدعوا لذلك    

-إنها ثورة تحققها الديمقراطيـة    . لقائمةاالن ثورة برجوازية ال ثورة اشتراكية     يعلم أن اشتراكيي روسيا والعالم يعتبرون الثورة ا       
إن تخطي هذه الثورة أمر ال يدخل في تخطيط أي اشتراكي في العالم، وإذا كانت األمة قد انتخبتهم إلى مجلـس                     … البرجوازية

" البرجوازيـة "ن أو لكي يقوموا هم باإلصـالحات        الدوما بهذه األعداد الضخمة، فبالتأكيد ليس لكي يحققوا الثورة االشتراكية اآل          
  ".واألجدر بهم أن يتركوا لعب دور البرلمانيين لنا وأن ال يورطوا أنفسهم في لعب هذا الدور… التحضيرية

إن النص المنشور أعاله يحوي أهم العناصر التي يتكون منها          . إن مليكوف، كما اتضح، يدخل بنا إلى صلب الموضوع        
  . تجاه الثورة وتجاه العالقة بين الديمقراطية البرجوازية والديمقراطية االشتراكيةموقف المنشفيك

إن الثـورة  . هذه هي النقطة األولـى واألكثـر أهميـة     " الثورة القائمة اآلن هي ثورة برجوازية وليست ثورة اشتراكية        "
ليس بمقدور الديمقراطية االشـتراكية أن تقـوم        . ، تلك هي النقطة الثانية    "يجب أن تحققها الديمقراطية البرجوازية    "البرجوازية  

وأخيـرا،  . تلك هي النقطـة الثالثـة     ". النقد والتجريح "باإلصالحات البرجوازية نفسها، إن دورها يقتصر على المعارضة،على         
ـ    ) البرجوازية-نحن الديمقراطية (لكي نضمن لالشتراكيين البقاء في المعارضة علينا        : النقطة الرابعة  ودين وأن  أن نكـون موج

  ".نتحرك

موجودين؟ ماذا لو لو لم يكن ثمة ديمقراطية برجوازية قادرة على قيادة الثورة البرجوازية؟ إذن " نحن"ولكن ماذا لم نكن     
وتلك بالتحديد هي النتيجة التي يخلص إليها المنشفيك إنهم ينسجون مـن صـنع خيـالهم ديمقراطيـة                  . توجب علينا اختراعها  
  . وتاريخهابرجوازية مع توابعها

علـى أيـة فئـات أو       : بوصفنا ماديين، يتوجب علينا بادئ بدء أن نطرح قضية األسس الطبقية للديمقراطية البرجوازية            
  هيئات بإمكانها أن تعتمد؟
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فحتى إبان الثورة الفرنسية العظمى، التي كانت ثـورة         . البرجوازية الكبيرة ليست قوة ثورية، هذا أمر نتفق عليه جميعا         
ولكن يقال لنـا أن البرجوازيـة       . دورا معاديا للثورة  " ليون" بالمعنى الواسع لهذه العبارة، لعب بعض صناعيي مدينة          برجوازية

ولكن مـاذا تمثـل هـذه البرجوازيـة         . المتوسطة وبشكل خاص البرجوازية الصغيرة تشكالن القوة القائدة للثورة البرجوازية         
  الصغيرة؟

وكـان الـصناع الـصغار      . ديمقراطية في المدن التي انبثقت من التعاونيات الحرفية       لقد اعتمد اليعاقبة على العناصر ال     
القـوة الدافعـة لحـزب    ) Les sans culottes(والمياومون وسكان المدن المرتبطون بهم يكونون جيش المعدمين الثـوريين  

طويل لحقبة التعاونيات الحرفية، هـي التـي        إن هذه الجموع الكثيفة من سكان المدن، التي اجتازت التاريخ ال          . القائد" الجبليين"
ومهما يكـن   . االستغالل الرأسمالي " الطبيعية"وكانت النتيجة الموضوعية لهذه الثورة خلق الظروف        . حملت جميع أعباء الثورة   

-الـشارع   أي ديمقراطيـة    " الـسوقة "أن يكون   : من أمر، فالتركيبات االجتماعية للعملية التاريخية هي التي ولدت هذه النتيجة          
فقـد طهـرت دكتـاتوريتهم اإلرهابيـة     .  هم الدين مهدوا الطريق أمام سيطرة البرجوازية-)Les sans culottes(المعدمون 

  .المجتمع البرجوازي من حثالته القديمة، فجاءت البرجوازية إلى الحكم بعد أن توخت دكتاتورية ديمقراطيي البرجوازية

ويا لألسف، أية طبقة اجتماعية سترفع ديمقراطيي البرجوازية الثورية إلـى سـدة             إني أسأل اآلن، وليس للمرة األولى       
الحكم، وتمكنهم عن االضطالع بمهامها الجبارة إذا ظلت البروليتاريا في المعارضة؟ ذلك هو السؤال الرئيسي، وأني أطرحـه                  

  .مجددا على المنشفيك

غير أن الرفاق المنشفيك يعلمون، بقدر ما أعلم، أن         . لثوريينال شك في أنه يوجد في بلدنا جماهير غفيرة من الفالحين ا           
الفالحين، بغض النظر عن مدى ثوريتهم، عاجزون عن أن يلعبوا دورا سياسيا مستقال وهم بالتالي عاجزون عـن لعـب دور                     

 عـادة أنـه بإمكـان       ومما ال شك فيه أن الفالحين سيثبتون أنهم قوة ضخمة في خدمة الثورة، ولكن الماركسي ال يؤمن                . قيادي
حزب فالحي أن يقود الثورة البرجوازية وأن يبادر في تحرير قوى اإلنتاج في األمة من العقبات القديمـة الموضـوعية فـي                      

إن المدينة هي الكائن المسيطر في المجتمع الحديث، والمدينة فقط هي التي تستطيع أن تلعب دور المسيطر في الثورة                   . طريقها
  .البرجوازية

، أين هي العناصر الديمقراطية في مدن روسيا القادرة على قيادة األمة؟ إن الرفيق مارتينوف ينقب عنها منذ مدة                   واآلن
وكغيره ممـن يـشاركونه     . فاكتشف أساتذة في ساراتوف، ومحامين في بطرسبرغ وعلماء إحصاء في موسكو          . وفي يده مجهر  

روليتاريا الصناعية قد احتلت نفس الموقع في الثورة الروسية كـالتي           الرأي، رفض مارتينوف أن يالحظ شيئا واحدا وهو أن الب         
أيهـا  . البروليتاريا في نهاية القرن الثـامن عـشر  -من الحرفيين وشبه) Les sans culottes(احتلها الديمقراطيون المعدمون 

  .الرفاق، إني الفت انتباهكم إلى هذه الحقيقة األساسية

وتاريخ مدننا االقتصادي ال يذكر شـيئا عـن         .  تنبثق بشكل عضوي من نظام الحرف      إن الصناعة الواسعة في بلدنا لم     
فقد ولدت الصناعة الرأسمالية في بلدنا تحت ضغط سريع ومباشر من رأس المـال األوروبـي، الـذي                  . وجود مرحلة حرفية  

األجنبي إلى بلدنا عبـر قنـوات       لقد دخل رأس المال     . استولى على أرض بكر وبدائية دون أن تقف في وجهه التقاليد الحرفية           
فجمع حوله جيش البروليتاريا الصناعية وحال دون نشوء الحـرف          . القروض التي تطلبها الدولة وعبر أنابيب المبادرة الفردية       

ونتيجة لهذه العملية ظهرت فيما بيننا، إبان الثورة البرجوازية، بروليتاريا صناعية ذات مستوى مرتفع من التطـور                 . وتطورها
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وال يمكن مناقشتها ويجب اتخاذها أساسا السـتنتاجاتنا التكتيكيـة          . هذه هي الحقيقة  . جتماعي تشكل القوة الرئيسية في المدن     اال
  .الثورية

إذا كان الرفاق المنشفيك يؤمنون بأن الثورة ستنتصر، أو إذا كانوا يعترفون بأن االنتصار محتمل، إذن ال يجوز لهم أن                    
فمثلما قادت العناصـر الديمقراطيـة مـن        . تاريخي الوحيد بالسلطة الثورية في بلدنا هي البروليتاريا       يشككوا في أن المطالب ال    

البرجوازية الصغيرة في المدن األمة الثائرة، إبان الثورة الفرنسية العظمى، كذلك يجب على البروليتاريا، الطاقة الديمقراطيـة                 
ر الفالحية وأن تستولي على الحكم؛ بدون هذا تفقد الثـورة كـل أمـل لهـا                 الثورية الوحيدة في مدننا، أن تكسب تأييد الجماهي       

  .باالنتصار

إن قيام حكومة ترتكز بشكل مباشر على البروليتاريا ومن خاللها على الفالحين الثوريين ال يعني أنهـا قـد أصـبحت                     
من المحتمل أن يكـون     . مة البروليتارية لن أعالج في هذا الصدد التوقعات األخرى المطروحة أمام الحكو         . دكتاتورية اشتراكية 

لكني أريد أن أقول مـا      . مصير البروليتاريا هو الفشل، كما فشلت ديمقراطية اليعاقبة، لكي تفسح المجال أمام حكم البرجوازية             
ة ممكن فقط   إذا كانت الحركة الثورية في بلدنا ستنتصر بوصفها حركة عمالية، كما تنبأ بليخانوف، إذن فانتصار الثور               : يلي فقط 

  .عندما يكون انتصار البروليتاريا الثوري؛ وفيما عدا ذلك فأي انتصار آخر مستحيل كل االستحالة

إن الذين يسلِّمون بأن التناقضات االجتماعية بين البروليتاريـا والفالحـين سـتمنع             . إني أصر على هذا االستنتاج بعناد     
بروليتاريا ال تملك بمفردها القوة الكافية إلحراز النصر؛ إن الذين يـسلمون بهـذا              الطبقة األولى من قيادة الطبقة الثانية، وبأن ال       

في هذه الحالة، البد من أن تكون النتيجة الطبيعية للثورة          . يجب أن يخلصوا بالضرورة إلى ان ثورتنا ال نصيب لها من النجاح           
غير أنه من الواضح    . استثناء ال يمكن إنكار احتمال حدوثه     إن هذا   . هي االتفاق بين البرجوازية الليبرالية وسلطات العهد القديم       

إن جـوهر تحليـل المنـشفيك، وبخاصـة تقيـيمهم           . أن هذا االستثناء يوازي انهزام الثورة ويتحدد في ضوء صنعها الداخلي          
  .للبروليتاريا ولعالقاتها الممكنة مع الفالحين يقودهم حتما إلى طريق التشاؤم الثوري

  . دوما عن هذا الطريق ويولدون تفاؤال ثوريا مبنيا الديمقراطية البرجوازيةإالّ أنهم يحيدون

فهذا الحـزب يجـسد بالنـسبة إلـيهم الديمقراطيـة البرجوازيـة،        . على هذا األساس يبنون موقفهم من حزب الكاديت       
  …والديمقراطية البرجوازية هي المطالب الطبيعي بالسلطة الثورية

أن الكاديت ما زال حزبا يستطيع أن يقف على رجليه؟ تـرى علـى حقـائق التطـور                  على أي أساس يبنون اعتقادهم      
تحتاجون إلى ديمقراطيي برجوازية المدن،     " تتحقق الثورة حتى نهايتها   "لكي  . السياسي؟ كال، إنكم تبنونها على منهاج خاص بكم       

ل عجيب تجاههم، فتبدءون بتحضيرهم ليلعبـوا  فيتولد لديكم تفاؤ. فتبحثون عنهم بشغف، غير أنكم ال تجدون أحدا سوى الكاديت      
إني لم أتلقَّ جوابا على سؤالي األساسي الذي طرحته         . دورا خالقا، هذا الدور الذي ال يريدون وال يستطيعون وسوف لن يلعبوه           

  .إن سياستكم تفتقر إلى األهداف الكبيرة. مرارا

حـسب مـا    : "تم بها موقفكم من األحزاب البرجوازية     في هذا الصدد يجب على المؤتمرين أن يتذكرو الكلمات التي صغ          
إنكم ال تريدون للبروليتاريا أن تخوض نضاال دؤوبا للتأثير على جماهير الـشعب، وال أن تحـدد خططهـا                   ". تقتضي األحوال 

  ". التكتيكية على ضوء فكرة واحدة موجهة لتوحيد جميع الكادحين والمضطهدين لتكون حاملة لوائهم وقائدتهم
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  ).١٨٥-١٨٠الصفحة . رة ومقررات المؤتمر الخامس للحزبمحاض(

 قد حظي بالتأييد    ١٩٠٦-١٩٠٥هذا الخطاب الذي يلخص بوضوح وإيجاز جميع مقاالتي وخطبي ومواقفي خالل عامي             
ثيقة على أساس هذا الخطاب نشأت فيما بيننا عالقات و        (الكامل من قبل البالشفة مثلما حظي بتأييد روزا لوكسمبورغ وتيسيزكو           

إن لينين، الذي لم يغفر لـي مـوقفي التـوفيقي تجـاه             ). أدت إلى مشاركتي في تحرير الصحيفة البولونية التي كانا يصدرانها         
  :وهذا ما قاله. المنشفيك، وكان على حق في ذلك، تكلم عن خطابي بلهجة تحفظ مقصودة

لن عن تضامنه العلني مع كاوتسكي الذي كتـب  قد أع" دفاعا عن الحزب"أريد فقط أن أشير إلى أن تروتسكي في كتيبه      "
وقد اعترف تروتسكي بإمكان نشوء جبهة      . عن وحدة المصالح االقتصادية بين البروليتاريا والفالحين في الثورة الروسية الحالية          

ذ في اإلقتراب من    هذه الوقائع تكفي لالستنتاج بأن تروتسكي آخ      . يسارية ضد البرجوازية الليبرالية وطالب باإلسراع في إنشائها       
يمكن القول أننا متضامنون حول النقاط األساسية لمسألة العالقـة بـاألحزاب            " الثورة المستمرة "إذا ما استثنينا مسألة     . مفهومنا

  ". البرجوازية

  ). الطبعة الروسية-٤٠٠ ص -٨الجزء : المؤلفات الكاملة: لينين(

لنظرية الثورة الدائمة، ألني لم أبلور في خطابي التوقعـات الالحقـة            لم يحاول لينين في خطابه هذا أن يقدم تقييما عاما           
من مفاهيم  " اقترابي"ويبدو أنه لم يقرأ بالتأكيد كتابي األساسي حول هذه المسألة، وإالّ لما كان تكلم عن                . لدكتاتورية البروليتاريا 

لقد تكلم لينين   . ١٩٠٦ و ١٩٠٥لفاتي في عامي    البالشفة وكأنه حدث جديد، ألن خطابي في لندن لم يكن سوى تكرار موجز لمؤ             
لقد . بسبب ذلك، تترك كلماته مجاال للتأويل     : وبالرغم من ذلك، وبدقة أكثر    . بتحفظ شديد ألني كنت آنذاك خارج الجناح البلشفي       

إن هـذا   . لليبراليـة أننا متضامنون حول النقاط األساسية للمسألة المتعلقة بالموقف من الفالحين والبرجوازيـة ا            "أكد لينين على    
أما فيما يتعلق بتوقع نضوج     . التضامن ليس تضامنا مع أهدافي، على حد قول راديك الفظيع، ولكنه بالتحديد تضامن مع وسائلي              

مـا هـو   )". الثورة المستمرة(إذا ما استثنينا مسألة : "الثورة الديمقراطية إلى ثورة اشتراكية، فصحيح أن لينين يورد هذا التحفظ    
ذا التحفظ؟ من الواضح أن لينين ال يربط مطلقا بين الثورة الدائمة وبين تجاهل دور الفالحين أو القفـز عـن الثـورة                       معنى ه 

إنـي لـن    : إن فكرة لينين هي على الشكل اآلتي      . الجهلة والفاقدون لألمانة الفكرية   " رجال الصف الثاني  "الزراعية، مثلما يفعل    
دنا وما إذا كانت البروليتاريا ستصل إلى الحكم في بلدنا قبـل وصـولها إليـه فـي     أتعرض لمسألة إلى مدى ستصل الثورة عن    

حول المسألة األساسـية المتعلقـة      " فإننا متضامنون "أوروبا، وما هو نصيب تحقيق االشتراكية من النجاح؛ ومهما يكن من أمر             
  .بموقف البروليتاريا من الفالحين ومن البرجوازية الليبرالية

لنظرية الثورة الدائمة عند والدتها أي في       " الحياة الجديدة "كان سابق كيف كانت ردة فعل صحيفة البالشفة         لقدشهدنا في م  
ففي مالحظـات الملحـق ة      . ١٩١٧عن هذه النظرية بعد عام      " مؤلفات لينين الكاملة  "فلنقرأ اآلن ماذا يقول ناشرو      . ١٩٠٥عام  

  :، ورد ما يلي٤٨١، الجزء الثاني، ص ١٤بالمجلد 

بنظرية أصيلة يجدر االنتباه إليها اآلن بشكل خاص هي نظرية الثورة الدائمـة             ) تروتسكي( تقدم   ١٩٠٥ى قبيل ثورة    حت
 البرجوازية سوف تنتقل مباشرة إلى ثورة اشتراكية فتكون بذلك الحلقة األولى في سلـسلة مـن                 ١٩٠٥يؤكد فيها أن ثورة عام      

  ".الثورات على الصعيد الوطني
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غير أنه اعتراف بعـدم     . بأن هذا ليس بأي حال من األحوال اعترافا بصحة ما كتبته عن الثورة الدائمة             إني أسلم القول    
هذه هي نظرية نضوج الثـورة إلـى        -" إن الثورة البرجوازية ستنتقل مباشرة إلى ثورة اشتراكية       . "صحة ما يكتبه راديك عنها    

، والخطة التكتيكية المنبثقة عنها هي خطة واقعية        "ة إلى االشتراكية  القفز عن المرحلة الديمقراطي   "ثورة اشتراكية وليست نظرية     
؟ إنه يعنـي    "التي يجدر االنتباه لها اآلن بشكل خاص هي نظرية الثورة الدائمة          …النظرية"وما هو معنى    . وليست خطة انتحارية  

لمة في السابق بالنسبة للكثيرين أو أنها       أن ثورة أكتوبر قد ألقت ضوءا جديدا على تلك األوجه من الثورة الدائمة التي كانت مظ               
 من مؤلفات لينين الكاملة بينما كان مؤلفها ما يزال علـى  ١٤لقد صدر الجزء الثاني من المجلد      . بالنسبة لهم " غير متوقعة "بدت  

ير صحيحة عام   ولم يعلن أي منهم أنها غ     . وقد قرأ هذه المالحظة األلوف بل عشرات األلوف من األعضاء الحزبيين          . قيد الحياة 
  . فقط١٩٢٨وقد فطن راديك إليها عام . ١٩٢٤

ولكن ما دام راديك ال يقتر في حديثه على النظرية بل يتعداها إلى الخطة التكتيكية، فأهم حجة توجد ضده هي طبيعـة                      
ـ   ١٩٠٥إن عملي في سوفييت بطرسبرغ عام  . ١٩١٧ و ١٩٠٥اشتراكي العملي في ثورتي      ن  ينسجم مع تبلور ذلـك القـسم م

فكيف يمكن أال يكـون لهـذه اآلراء التـي          . الرأي الذي يتعلق بطبيعة الثورة التي شن عليها رجال الصف الثاني هجومهم كله            
يعتبرونها مغلوطة أي انعكاس على نشاطي السياسي بأي شكل الذي كنت أمارسه على مرأى من الجميع والذي كانت الصحف                   

ية مغلوطة كهذه قد انعكست على سياستي، إذن، لماذا الزم المـسيطرون الحـاليون              تكتب عنه يوميا؟ ولكن إذا اعتبرنا أن نظر       
لماذا دافع لينين في ذلك الحين بحماس بالغ عن         : على الحزب والحكم جانب الصمت في ذلك الحين؟ وما قد يكون أهم من ذلك             

  زامها؟الخط الذي كان يسلكه سوفييت بطرسبرغ سواء خالل ذروة انتصار الثورة أم بعد انه

في عدة مقاالت كتبتها فـي نيويـورك،        . ١٩١٧إن األسئلة ذاتها، ولكن بشكل أكثر حدة، يمكن طرحها بشأن ثورة عام             
وكانت االستنتاجات التكتيكيـة    . لقد أعيد طبع جميع هذه المقاالت اآلن      . قيمت ثورة فبراير من وجهة نظر نظرية الثورة الدائمة        

مع االستنتاجات التي خلص إليها لينين في الوقت ذاته في جنيف، وكانت بالتالي على تضاد               التي خلصت إليها على انسجام تام       
وعندما وصلت بتروغراد، لم يسألني أحد إذا كنت قد تخليت          . اآلخرين" رجال الصف الثاني  "مع استنتاجات كامنييف وستالين و    

فقد كان ستالين منكفئا على ذاته بارتباك ينتقل من زاوية          : لوفي الواقع لم يكن هنالك أحد ليسأ      . في الثورة الدائمة  " أخطائي"عن  
ألخرى تجيش في نفسه رغبة واحدة هي أن ينسى الحزب بأسرع وقت ممكن السياسة التي كان يدعو إليها إلى حـين وصـول            

ومع اوردجونيكيـدج   ، فقد كان يتعاون مع المنشفيك       "للجنة المراقبة "ولم يكن ياروسالفسكي قد احتل بعد منصب الموجه         . لينين
: أما كامنييف فقد اتهم لينين بالتروتسكية وقال لي عندما قـابلني          ". ياكوتسك"وآخرون على إصدار وريقة شبه ليبرالية تافهة في         

عشية ثورة أكتوبر كتبت في الصحيفة الرسمية للحزب البلشفي عن توقـع الثـورة              ". بإمكانك اآلن أن تسخر منا ما شئت ذلك       "
فماذا يريد راديـك    . كان تضامني مع لينين قد غدا تضامنا كامال بال قيد أو شرط           . يخطر ببال أحد أن يتصدى لي     ولم  . الدائمة

والنقاد اآلخرون أن يقولو؟ هل يريدون أن يقولوا إني فشلت فشال تاما في فهم النظرية التي كنت ادعوا إليها، وأني تصرفت في                      
نظرية وكنت على حق في ذلك؟ أليس من األسهل أن نسلم بأن نقادي قد فشلوا في                أخطر مرحلة من التاريخ بشكل مغاير لهذه ال       

فهم الثورة الدائمة مثلما فشلوا في فهم قضايا أخرى غيرها؟ فاذا سلمنا بأن هؤالء النقاد الذين جاؤوا في مؤخرة الركب مؤهلين                     
 أو موقفهم مـن الثـورة       ١٩١٧جميعهم في ثورة    لتحليل أفكارهم وأفكار غيرهم، كيف نفسر إذن الموقف المخجل الذي اتخذه            

  الصينية الذي وصمهم بوصمة عار أبدية؟

ال قيـصرية بـل حكومـة       "ولكن ماذا بشأن شعارك التكتيكي البالغ األهميـة؛         : وعلى كل حال، فقد يتذكر القارئ فجأة      
  "عمالية؟
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يتخلـل  !" ال قيـصرية  "ي الـشنيع    إن الحديث عن شعار تروتسك    . إن بعض األوساط تعتبر أن هذه الحجة حجة حاسمة        
كتابات جميع نقاد الثورة الدائمة؛ فالبعض يعتبره الحجة الهامة والحاسمة والنهائية، أما بالنسبة للبعض اآلخر فإنه مرفـأ أمـين                    

  .تستريح عنده العقول المرهقة

" قضايا اللينينيـة "ي ال يضاهى الجهل والغدر عندما يقول في مؤلفه الذ      " سيد"هذا النقد يصل إلى أعمق أعماقه طبعا عند         
  :ما يلي

كل ما يتعلق بالفالحين كقوة ثورية      " ببساطة" عندما نسي    ١٩٠٥لن نتوقف طويل عند موقف الرفيق تروتسكي في عام          "
  " أي شعار الثورة بمعزل عن الفالحين" ال قيصرية بل حكومة عمالية"وطرح شعار 

  ). الروسية الطبعة-١٧٥- ١٧٤ص-قضايا اللينينية : ستالين(

، سأحاول االستنجاد   "يمكث طويال "بالرغم من وضعي الذي يكاد يكون عاجزا في وجه هذا النقد الكاسح الذي ال يريد أن                 
  .هاك بعضا منها فأرجو االستماع إليها. ببعض الظروف المخففة

ئم قد يفسح المجال أمـام       تحوي شعارا معزوال مبهما أو غير مال       ١٩٠٥حتى لو كانت إحدى المقاالت التي كتبتها عام         
التأويل، ال يجب النظر إليه اآلن بعد ثالثة وعشرين عاما بمفرده بل يجب أن يوضع ضمن إطاره إلى جانب كتاباتي األخـرى                      

. حول الموضوع نفسه، ويجب وضعه في إطاره إلى جانب مشاركتي السياسية في األحداث، وهذا ما هو أهم من أي شيء آخر                    
وأن يضفي على هذا العنوان معنى يتناقض       " بقدر ما يجهله النقاد أنفسهم    (لقراء فقط عنوان كتاب يجهلونه      فال يجوز أن يعطى ا    

  .تماما مع كل كتاباتي وتصرفاتي

ال قيـصرية بـل     "لن أكون هادرا للوقت، أيا نقادي، إذا قلت لكم إني لم أكتب ولم أقل ولم أقترح شعارا كهذا الـشعار                     
ففي أساس الحجة الرئيسية التي يواجهها لي هؤالء الذين يقاضونني يكمـن خطـأ              . ن أو أي زمان   في أي مكا  !" حكومة عمالية 

ال "إن حقيقة األمر هي أن بارفوس قد كتب ونشر في الخـارج بيانـا بعنـوان                 . فادح في المعلومات، إلى جانب أشياء أخرى      
ي بطرسبرغ، ولم يكن لي أية عالقة، من بعيد         كنت يومذاك أعيش متخفيا ف    . ١٩٠٥في صيف عام    " قيصرية بل حكومة عمالية   

ولم تـسنح   . وقد علمت بوجوده فيما بعد من خالل المقاالت السجالية التي دارت حوله           . أو من قريب، بهذا البيان فكرا أو عمال       
وهذا هو حال جميع    (أما فيما يتعلق بالبيان ذاته فإني لم أره ولم أقرأه قط            . لي الفرصة وال الظرف المالئم ألعبر عن رأيي فيه        

إني آسف لحرماني أمثال ثالمان وسيمار من هذه الحجة التـي يـسهل             . هذه هي الحقيقة في هذه القضية الفظيعة      ). نقادي أيضا 
  .ولكن الحقائق أقوى من مشاعري اإلنسانية. استعمالها واإلقناع بها

ي كتبت منشورا وزع سرا في بطرسبرغ       فالصدفة قد جمعت األحداث إلى بعضها بحيث إن       . وليس هذا كل ما في األمر     
ال قيصرية بـل    : "في نفس الوقت الذي نشر فيه بارفوس بيانه الذي أجهله         !" ، بل الشعب  )٥٠(ال القيصر وال الزيمتزي     "بعنوان  

الذي يرد مرارا في نص المنشور بوصفه شـعارا يـشمل           !" ال القيصر وال الزيمتزي، بل الشعب     "إن عنوان   ". حكومة عمالية 
. ل والفالحين لهو خير حجة مكتوبة بلهجة شعبية تدحض االدعاءات الالحقة حول قفزي عن المرحلة الديمقراطية للثـورة                 العما

                                                 
اليت أنشئت يف أواخر احلكم القيصري وكانت ذات صالحيات حمدودة يسيطر عليها " زميتسوما" الزميتزي هم أعضاء أجهزة احلكم الذايت احمللية املسماة )50(

 )املترجم اإلجنليزي. (األشراف الليرباليون
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إلى جانب ذلك توجد النداءات التي كتبتها ). ٢٥٦، الجزء األول، ص ٢المجلد  " (مؤلفات تروتسكي الكاملة  "إن المنشور يوجد في     
  .)٥١(على حد تعبير ستالين الذكي" ساطةنسيتهم بب"بالشفة الموجهة لهؤالء الفالحين الذين والتي طبعتها اللجنة المركزية لحزب ال

" رافـيس "منذ زمن ليس ببعيد، كتب أحد قادة ومفكري الثورة الصينية، الـسيد             . ولكن هذه أيضا ليست كل ما في األمر       
ت المجلة الفكرية الناطقـة باسـم اللجنـة          على صفحا  ١٩١٧المحترم، عن الشعار الشنيع ذاته الذي طرحه تروتسكي في عام           

على كل حـال، فـإن      ! ١٩١٧ بل عن عام     ١٩٠٥لم يتكلم رافيس عن عام      . المركزية للحزب الشيوعي في اإلتحاد السوفييتي     
 كان ما يزال وزيرا في حكومة بتليورا، فكيف له وهو يرزح تحـت              ١٩٢٠رافيس المنشفيكي معذور بعض الشيء، فحتى عام        

ولكن كيف تسمح لجنة تحريـر المجلـة        ! ت الصراع ضد البالشفة أن يراقب ماذا يجري في معسكر ثورة أكتوبر           ثقل مسؤوليا 
  …إنها حماقة جديدة ليس إالّ. الناطقة باسم اللجنة المركزية بنشر مثل هذا الهراء؟ إن هذا ألمر عجيب

ن يحصل ذلك؟ ألم يعلمونا فـي مئـات         ولكن كيف يمكن أ   : "وقد يعترض قارئ تثقف على حثالة هذه السنوات األخيرة        
  "؟…وآالف الكتب والمقاالت

                                                 
.  وكان كراسني، أحد القادة البالشفة، هو الذي توىل نشرها بإمضاء اللجنة املركزية١٩٠٥كي هذه البدايات بعد عودته إىل روسيا يف شباط  كتب تروتس)51(

 سار عمال ١٩٠٥ كانون األول عام ٢٣يف ". يوم األحد الدموي"لضيق اال سنكتفي بنشر مقطع من نداء رائع وجهه تروتسكي إىل الفالحني يقص فيه عليهم قصة 
فرفض القيصر استقبال وفد العمال . ليعرضوا على القيصر مظاملهم وكان على رأسهم راهب يدعى األب عابون" القصر الشتوي"بطرسربغ يف تظاهرة سلمية كبرية إىل 

" الشرارة"قوله تروتسكي يف ندائه املنشور يف صحيفة البالشفة هذا ما ي. فكانت جمزرة قتل فيها املئات من األبرياء. وأمر جنود حامية القصر بإطالق النار على املتظاهرين
  :١٩٠٥ آذار ٣ يف ٩للعدد 

  ماذا فعل القيصر؟ كيف رد على كادحي سان بطرسربغ؟"  
  ... امسعوا امسعوا أيها الفالحون  
  .هكذا تكلم القيصر مع شعبه  
  ...ث مع أتباعههكذا كان القيصر يتهيأ للحدي... استقر مجيع وحدات اجليش يف بطرسربغ  
  .وسار مئتا ألف عامل باجتاه القصر  
هكذا ذهب الشعب إىل . وكان اآلباء واألمهات يقودون أطفاهلم بأيديهم. كانوا يرتدون أمجل ثياب يوم األحد، شيبا وشبانا، وجاءت الزوجات مع أزواجهن  

  .قيصره
  .امسعوا، امسعوا، أيها الفالحون، ولتتحفز كل كلمة يف قلوبكم  
  ...ومأل اجلنود مجيع الشوارع والساحات اليت كان سيمر منها العمال املساملون  
  !"دعونا ندخل إىل القيصر: "واستجدى العمال  
  وركع الكهول  
  :استحدوا... وساحتدث النساء واألطفال  
  !"دعونا ندخل إىل القيصر"  
  !ومث حدث ما حدث  
  !أخربوا اجلميع، مجاعات وأفرادا، كيف عامل القيصر كادحي سان بطرسربغ. م العمال األمحرانطلقت البنادق بدوى كقصف الرعد، واصطبغ الثلج بد  
لقد حول القياصرة الروس الفالحني " يف بلدي رجل القصر األول واإلقطاعي األول: "وتذكروا يا فالحي روسيا، كيف كان كل قيصر روسي يردد باعتزاز  

  . املخلصني مثلما دي الكالبإىل طبقة من األرقاء وأهدوهم إىل خدامهم
  ".أم لن جيرؤوا على أن يطلقوا النار على الشعب. أيها الفالحون قولوا يف جلساتكم للجنود، أبناء الشعب الذين يعيشون على مال الشعب  
ويف اخلتام يفسر . رح له أهداف حرية وأساليبههذه الكلمات البسيطة املنعمة على إيقاع أغنية شعبية سالفية يسيطر تروتسكي على حميلة الفالح الفقري، ويش  

  : العربية عن اللغة الروسية على هذا الشكل" الثورة"عبارة 
  ".إن هذا احلريق الذي يشمل الوطن بأسره هو الثورة. فلن تتمكن أية قوة من إمخادها. أيها الفالحون، فلتندلع هذه النار يف روسيا كلها يف آن واحد"  
 )املترجم. ١٢٣ – ١٢٢إلسحق دوينشر ص " ملسلحالنيب ا"عن كتاب (  
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تلك هي النفقـات الباهظـة التـي        . أجل، أيها األصدقاء، هذا ما علموكم إياه؛ ولهذا السبب عليكم أن تتعلموا من جديد             "
  ." اليا في متاهات ستالينوهو قد تعثر ح. فالتاريخ ال يسير في خط مستقيم. ذلك هو السبيل الوحيد. تفرضها علينا حقبة الردة
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  يف بلدنا، ومىت؟يف بلدنا، ومىت؟" " الديكتاتورية الدميقراطيةالديكتاتورية الدميقراطية"" هل حتققت  هل حتققت --٥٥
يستنجد راديك بلينين مدعيا أن الديكتاتورية الديمقراطية قد تحققت في بلدنا على شكل السلطة المزدوجة، أجـل، إنـي                   

يحتج راديك ويتهمني بالتهجم على إحـدى أفكـار         " أحيانا؟. "أعترف أن لينين قد طرح السؤال على هذا الشكل أحيانا وبشروط          
الذي ينقده راديك بدوره بعد تأخير      " دروس أكتوبر "ففي كتابي   . غير أن راديك يغضب ألنه على خطأ ليس إالّ        . لينين األساسية 

  :الديكتاتورية الديمقراطية على النحو التالي" تحقيق"ما يقارب األربع سنوات، فسرت كلمات لينين عن 

حالف العمال والفالحين يتخذ شكال غير ناضج من أشكال السلطة العاجزة عن بلوغ السلطة الحقيقية؛ إنه يتخذ شكال     إن ت "
  " كاتجاه فقط وليس كواقع محدد

  ).الطبعة الروسية-٢١ص -الجزء األول - ٣المجلد : المؤلفات الكاملة: تروتسكي (

  :وقد كتب راديك بصدد هذا التفسير

  ".ضمون أحد أروع الفصول النظرية في مؤلفات لينين ال يساوي شيئا البتةإن هذا التفسير لم

  :ويعقب هذه الكلمات نداء يستدر العطف على التقاليد البلشفية ثم تأتي الخاتمة أخيرا

  "إن هذه القضايا من األهمية البالغة بحيث ال يمكن اإلجابة عليها باإلشارة إلى ما كان يقوله لينين أحيانا"

إالّ أن راديك يهدر استنكاره وغيضه بدون       . أفكار لينين " إحدى أروع "اديك بهذا أن يوحي أني أعالج باستخفاف        ويريد ر 
، رغم ابتساره، ال يعتمد على وحي مفاجئ هبطت         "دروس أكتوبر "إن ما عرضته في     . إن قليال من التفهم يفيده أكثر هنا      . سبب

إنها تستخرج جوهر . ا يعتمد على دراسة أصلية مستفيضة لكتابات لينين     به نصوص ليست مأخوذة عن مصادرها األصلية، وإنم       
فكرة لينين حول هذه المسألة، في حين ال يحتفظ عرض راديك اللفظي بمقطع حي واحـد مـن فكـر لينـين رغـم غـزارة                          

  .اإلستشهادات فيه

" تحققـت "ن الديكتاتورية الديمقراطية قد     لقد أشار لينين إلى أ    . ؟ ألن األمر كان كذلك    "أحيانا: "لماذا استعملت هذا التحفظ   
، أي قبل أن تتحقق الثـورة       ١٩١٧في الفترة بين أبريل وأكتوبر عام       ") بشكل معين وإلى حد ما    ("على شكل السلطة المزدوجة     

وفي معرض صراعه ضـد رجـال الـصف الثـاني           . إن راديك لم يالحظ هذا األمر ولم يفهمه وال تقييمه         . الديمقراطية فعليا 
وهو لم يفعل ذلك ليقدم وصفا تاريخيا لحقبـة     . )٥٢(الديكتاتورية الديمقراطية   " تحقيق"لحاليين، تكلم لينين بشكل جد مشروط عن        ا

السلطة المزدوجة، فلو فعل ذلك على هذا الشكل لبدا األمر سخيفا، ولكن ليرد على أولئك الذين يتوقعون طبعة منقحة ثانية عن                     
إن كلمات لينين قد عنت فقط أنه لم يوجد دكتاتورية ديمقراطية خارج عملية إجهاض السلطة               .  المستقلة الدكتاتورية الديمقراطية 

أمـا اإلدعـاء أن تحـالف       . الحزب أي إلى تغيير الشعار    " إعادة تسليح "المزدوجة البائسة وأن هذا هو السبب الذي يدعوا إلى          

                                                 
 ).املترجم). ( موسكو–الطبعة الفرنسية ( والصفحات اليت تليها ١٤ ص ١٩١٧، "أطروحات نيسان" راجع لينني )52(
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للشعار " تحقيق"فض إعطاء األرض للفالحين واضطهاد البالشفة، هو        الثوريين مع البرجوازية، الذي ر    -المنشفيك واالشتراكيين 
  .البلشفي؛ فهو يعني إما أن نعمد عن قصد إلى تسمية األبيض أسود وإما أن نكون قد فقدنا عقولنا

 هـل تنتظـر مـن   " "وفيما يتعلق بالمنشفيك، باإلمكان أن نرد عليهم بحجة مشابهة لتلك التي رد بها لينين على كامنييف       
فالـدور الـسياسي الـذي لعبـه        : في الثورة؟ لقد سبق لهذه الرسالة أن تحققت       " تقدمية"البرجوازية أن تضطلع بتحقيق رسالة      

رودزيانكو وغوشكوف ومليوكوف هو أقصى ما تستطيع البرجوازية أن تقدمه، كما أن الكرنسكية هي الحد األقصى من الثورة                  
  ".تقلالديمقراطية الذي يمكن تحقيقه في طور مس

وهذه الـسمات   .  تبين أن أجدادنا كان لهم ذيل      -الترسبات-التي ال تخطيء    ] (Anatomical )٥٣( إن السمات الِشراحية  
لقد أظهـر لينـين     . ولكن فلنقل بسالمة نية أن ال ذيل لإلنسان       ). Genestic(كافية للتأكيد على وحدة العالم الحيواني التكوينية        

الديمقراطية في نظام السلطة المزدوجة محذّرا إياه من أنه ال أمل بنمو عضو جديـد مـن هـذه                   لكامنييف ترسبات الدكتاتورية    
ولم تتحقق عندنا دكتاتورية ديمقراطية مستقلة، رغم أننا قد أنجزنا الثورة الديمقراطية بطريقة أعمق وأعند وأصـفي                 . الترسبات

  .من جميع الثورات األخرى

لو أن الدكتاتورية الديمقراطية قد تحققت فعالً في الفترة ما بين فبراير وأبريل             : يقةيتوجب على راديك أن يتأمل هذه الحق      
لقد فهم الحزب والطبقة الدكتاتورية الديمقراطية على أنها نظام حكم يحطم بـال هـوادة آلـة                 . لكان حتى مولوتوف اعترف بها    

وكان . لكن لم يكن ثمة من أثر لهذا في فترة حكم كرينسكي          و. الدولة القديمة التابعة للملكية ويصفي نهائيا نظام ملكيات األرض        
الـسوسيولوجية  " الترسـبات "األمر بالنسبة للحزب البلشفي يتعلق بالتحقيق الفعلي للمهام الثورية ولم يكن يتعلق بتبيان بعـض                

النضوج، وكان هذا كل مـا      وفي سعيه لتنوير خصومه نظريا، أبرز لينين ببراعة هذه السمات التي لم تبلغ مرحلة               . والتاريخية
كانت موجودة في فترة السلطة المزدوجة، أي في        " الدكتاتورية"إالّ أن راديك يسعى بكل جدية إلقناعنا أن         . فعله في هذا الصدد   

كما نرى بحيث كانت بحاجة إلى كـل  " ثورة ديمقراطية"على أنها كانت . فترة انعدام السلطة، وأن الثورة الديمقراطية قد تحققت    
إن الثورة الديمقراطية الحقيقية هي ثورة يسهل على كل فالح          . ولكن هذا هو ما يثبت أنها لم تتحقق       . قرية لينين للتعرف إليها   عب

، فـاألمر يـزداد     ](Morphological )٥٤( أما فيما يتعلق بالسمات المورفولوجيـة     . أمي في روسيا أو الصين أن يتعرف إليها       
رغم العبرة من حادثة كامنييف في روسيا، أن يالحظ أن الدكتاتوريـة الديمقراطيـة قـد                فمثال، يستحيل على راديك،     . صعوبة

؛ وأنها قد تحققت بشكل أكمل وأجلى مما كان الحـال           )خالل الكيومنتانغ (في الصين أيضا بالمعنى الذي يستعمله لينين        " تحققت"
فـي  " الديمقراطية"لذين يتوقعون طبعة منقحة ثانية عن       إن السذّج البائسين هم وحدهم ا     . في بلدنا خالل وجود السلطة المزدوجة     

  .الصين

لو أن الدكتاتورية الديمقراطية قد تحققت فقط في بلدنا على شكل الكرينسكية، التي لعبـت دورا أجيـر للويـد جـورج                      
لقد تحقـق   . سن الحظ ليس األمر كذلك لح   . وكليمانصو،إذن لكان علينا أن نقول إن التاريخ يهزأ من شعار البالشفة االستراتيجي           

إن حـرب   . إالّ أنه لم يتحقق قبل أكتـوبر وإنمـا بعـده          . شعار البالشفة فعال كحقيقة تاريخية عظيمة وليس كسمة مرفولوجية        
. ولقد تحقق تعاون الطبقتين على نطاق واسع خالل أكتوبر        . الفالحين، على حد تعبير ماركس، قد دعمت دكتاتورية البروليتاريا        

ولقـد  . ستوعب كل فالح جاهل وشعر أن الشعار البلشفي قد أصبح حيا، حتى بدون االستعانة لشروحات لينين               وفي ذلك الحين ا   
اعتبر لينين أن الطور األول من ثورة أكتوبر هو التحقيق الحقيقي للثورة الديمقراطية، وأن هذه الثورة هي التجسيد الفعلي، وإن                    

                                                 
 )املترجم. ( مرجع العاليلي– علم يبحث يف تركيب بناء اإلنسان العضوي وأجزائه )Anatomy( الشراحة )53(
 )املترجم. (م الشكل اخلارجي للكائنات احلية املورفولوجيا عل)54(
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وبخاصة لينين ما بعد أكتوبر عندما كان يراقب األحداث         . النظر إلى لينين ككل   يجب  . يكن قد طرأ عليه تغيير، لشعار البالشفة      
  .وأخيرا، يجب النظر إلى لينين من وجهة نظر لينينية وليس من وجهة نظر رجال الصف الثاني. ويقيمها من موقع أفضل

وفيما يلي أحـد    ). ثورة أكتوبر بعد  (في كتابه ضد كاوتسكي     " ولنضوجها"لقد تعرض لينين لمسألة الطابع الطبقي للثورة        
  :مقاطع هذا الكتاب الذي يجب على راديك أن يتمعن فيه بعض الشيء

إن هذا أمر في غاية  . هي ثورة برجوازية ما دمنا نسير جنبا إلى جنب مع الفالحين ككل           ] ثورة أكتوبر [أجل، إن ثورتنا    "
 فلم نحاول أن نقفز عن الطور الضروري في العمليـة           ١٩٠٥م  الوضوح بالنسبة إلينا، ولقد رددناه مئات وآالف المرات منذ عا         

  ".التاريخية وال أن نلغيه بالمراسيم

  :ويقول فيما بعد

ضـد  " ككـل "مع الفالحين   : في البدء . ولقد أكّدت مسيرة الثورة صحة تفكيرنا     . لقد سارت األمور مثلما توقعنا أن تسير      "
إلى هذا المدى تبقى الثورة ثورة برجوازية وثورة برجوازيـة          (ون الوسطى   الملكية، مالّك األرض، والنظام الموروث عن القر      

ثم مع الفالحين الفقراء ومع أشباه البروليتاريا ومع جميع المضطهدين ضد الرأسماليين بما فيهم أغنيـاء الريـف                  ). ديمقراطية
  ". والكوالك والمرابون، وإلى هذا المدى تصبح الثورة ثورة اشتراكية

  ). الطبعة الروسية-٥٠٨ ص -١٥المجلد -" ؤلفات الكاملةالم: "لينين(

بل دائما وأبدا عندما قدم تقييمه الكامل العام الممتاز للثورة بشكل عام ولثورة أكتوبر              " أحيانا"هكذا كان لينين يتكلم، ليس      
رجوازية كتحالف يـضم العمـال     الب-لقد تحققت الثورة الديمقراطية   ". لقد سارت األمور مثلما توقعنا لها أن تسير       . "بشكل خاص 
ولكننا نعلم اآلن أنـه لـم       . أصحيح هذا؟ نعم إنه صحيح    . خالل فترة كرنسكي؟ كال، خالل الفترة األولى بعد أكتوبر        . والفالحين

بهذا تختفي أيضا الحاجة إلى المعادلة الجبريـة        . يتحقق على شكل دكتاتورية ديمقراطية وإنما على شكل دكتاتورية البروليتاريا         
  .القديمة

 إلى جانب وصف لينين الشامل لثورة أكتوبر فـي الـسنوات      ١٩١٧إذا وضعنا نقاش لينين المشروط ضد كامنييف عام         
إن هذا األمـر فظيـع      . التي تلتها، وفعلنا هذا بطريقة غير نقدية، ينتج عن ذلك أن الثورتين الديمقراطيتين قد تحققتا في روسيا                

  .لمسلحة تفصل بين الثورة األولى والثورة الثانيةخاصة وأن انتفاضة البروليتاريا ا

وبين هذا المقطع   " ثورة البروليتاريا والمرتد كاوتسكي   . "واآلن فلنقارن بين المقطع الذي استشهدنا به لتوه من كتاب لينين          
يـة وتوقعـات    حيث عرضت الطور األول مـن الدكتاتور      " نتائج وتوقعات "في مقالتي   " نظام حكم البروليتاريا  "من الفصل عن    
  :تطورها الالحق

وستلقى الضريبة التصاعدية كذلك تأييـد غالبيـة        . سيلقى إلغاء اإلقطاعي تأييد الفالحين ككل لكونهم الطائفة المظلومة        "
غير أن أي تشريع يهدف إلى حماية البروليتاريا الزراعية لن يفشل في اكتساب التأييد الحي لألغلبية فحسب،                 . الفالحين الساحقة 

  .نه سيجابه بمعارضة حيوية من طرف أقلية من الفالحين أيضاولك
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وستجد البروليتاريا نفسها مجبرة على نقل الصراع الطبقي إلى القرى فتحطم بذلك وحدة المصالح الموجودة، وال شـك،                  
لبروليتاريـا أن   ومنذ اللحظة األولى الستالمها الحكم، يتوجب على ا       . بين جميع الفالحين رغم كونها محصورة في نطاق ضيق        

  ".". تجد دعما لها في التناقضات بين فقراء القرية وأغنيائها، وبين البروليتاريا الزراعية والبرجوازية الزراعية

  ). الطبعة الروسية-٢٥٥ص- ١٩٠٦" ثورتنا: "ليون تروتسكي (

  ! وموقف لينينموقفي: التام بين موقفين" التناقض"للفالحين، وما أبعده عن " تجاهلي"ما أبعد ذلك عن 

بل على العكس من ذلك، فكما هو الحـال دومـا           . ليس المقطع الذي استشهدنا به أعاله المقطع الوحيد في مؤلفات لينين          
ففـي  . بالنسبة للينين، تصبح الصيغة الجديدة التي تنفذ بشكل أعمق إلى األحداث محورا لخطبه ولمقاالته خالل مرحلة بكاملهـا           

  :نين قال لي١٩١٩مارس من عام 

كانت تلك ثورة برجوازية إلى مدى ما كـان الـصراع           . ، استلمنا الحكم بالتعاون مع الفالحين ككل      ١٩١٧في أكتوبر   "
  ). الطبعة الروسية-١٤٣ ص -١٥المجلد -" المؤلفات الكاملة: "لينين". (الطبقي في المناطق الريفية لم يتطور بعد

  :١٩١٩س عام وفيما بلي ما قاله لينين في مؤتمر الحزب في مار

 أو باألحرى حتى خريف ذلك العام عنـدما تـم           ١٩١٨لقد ظلت ثورتنا ثورة برجوازية إلى حد بعيد حتى صيف عام            "
، ذلك ألننا كنا في بلد اضطرت فيه البروليتاريا إلى استالم الحكم بمساعدة الفالحين وحيث قيض                "لجان الفالحين الفقراء  "تنظيم  

  ". ورة البرجوازية الصغيرةلها أن تكون واسطة قيام الث

  ). الطبعة الروسية-١٠٥ ص -١٦المجلد -" المؤلفات الكاملة: "لينين(

إالّ أن راديك يتهرب ببساطة من فكرة لينين الرئيـسية  . لقد ردد لينين هذه الكلمات في مناسبات مختلفة وبأشكال متنوعة   
  .هذه التي تلعب دورا حاسما في المساجلة

. وبهذا وحده كانت الثورة ثورة برجوازية     . روليتاريا قد استلمت الحكم في أكتوبر بالتعاون مع الفالحين        يقول لينين أن الب   
غير أن هذا يعني أن دكتاتورية العمال والفالحين الديمقراطية الحقيقية أي تلـك             . هل هذا القول صحيح؟ إنه صحيح إلى حد ما        

زعت األرض من اإلقطاعيين قد تحققت بعد أكتوبر وليس قبله؛ لقد تحققـت،     التي حطّمت بالفعل نظام الحكم الفردي والرق وانت       
على حد تعبير ماركس، على شكل دكتاتورية البروليتاريا التي تدعمها الحرب الفالحية ثم بـدأت بالنـضوج إلـى دكتاتوريـة               

  أي حول هذه النقطة إلى اليوم؟هل من الصعب فهم هذا حقا؟ وهل يمكن أن تستمر الخالفات في الر. اشتراكية بعد بضعة أشهر

في الواقع خلطت القوى الطبقية     . تزني إذ تخلط الطور البرجوازي بالطور االشتراكي      " الدائمة"يعتبر راديك أن النظرية     
الدافعة بشكل كامل بين هذين الطورين، أي أنها قد مزجتهما بحيث لم يعد باستطاعة هذا الغيبي السيئ الحظ أن يهتـدي إلـى                       

  . منهاخيوط كل
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ولكن ال يجب أن ننسى أن هذا الكتاب . تحتوي على عدة فجوات وعلى عدة أقوال خاطئة   " نتائج وتوقعات "من المؤكد أن    
إن راديك ال يتعرض مطلقـا لمـسألة        . ١٩٠٥، لقد كتب قبل ثورة أكتوبر بمدة طويلة أي قبل أكتوبر عام             ١٩٢٨لم يكتب عام    

 ابتغينا المزيد من الدقة لقلنا أنه لم يتعرض لمناقشاتي األساسية دفاعا عن هذه النظريـة                الفجوات في نظرية الثورة الدائمة وإذا     
في ذلك الحين؛ إنه يسير على خطى أساتذته، رجال الصف الثاني، فال يهاجم الفجوات وإنما يهاجم الجوانب المنيعة مـن هـذه                      

 باسم استنتاجات جد مغلوطة يستنبطها من صـيغ لينـين           النظرية، تلك التي أثبت سير التطور التاريخي صحتها، وهو يهاجمها         
  .الذي لم يدرسه راديك الدراسة الكافية وال نفذ إلى أعماق فكره

إن اللعب بالنصوص القديمة هو من عادات مدرسة رجال الصف الثاني كلها، تقوم به على صعيد خـاص ال يتقـاطع                     
بتحليل التطور الحقيقي لثـورة أكتـوبر وعنـدما         " التروتسكية"غل خصوم   ولكن عندما ينش  . مطلقا مع العملية التاريخية الحقيقية    

ينشغلون بهذا التحليل بجدية ودأب، األمر الذي يحدث لهم بين الحين واآلخر، نجد أنهم يصلون حتما إلى صيغ مـستوحاة مـن                      
إن هـذا   . ال واضح علـى هـذا     ياكوفليف المكرسة لتاريخ الثورة الروسية لهي مث      . إن مؤلفات أ  . روح النظرية التي يرفضون   

المؤلف، الذي هو حاليا عضو في الزمرة الحاكمة والذي هو على قدر أكبر من الثقافة من الستالينيين اآلخرين ومـن سـتالين                      
  :)٥٥(نفسه، يصوغ العالقات الطبقية في روسيا القديمة على هذا الشكل 

وعندما ارتقت االنتفاضة إلى مستوى     ). ١٩١٧ر عام   مارس إلى أكتوب  (نالحظ محدودية مزدوجة في انتفاضة الفالحين       "
الحرب الفالحية، لم تتمكن من التغلب على محدوديتها، ولم تتجاوز مهمتها العاجلة تحطيم مالك األرض المجاور؛ ولم تتحـول                   

  ."إلى حركة ثورية منظمة؛ ولم تتخط طابع الفورة العفوية التي تميز الحركة الفالحية

ة الفالحية بمفردها، أي بوصفها فورة عفوية تقتصر في هدفها على إفناء مالك األرض المجاور، نجد                إذا أخذنا اإلنتفاض  
ولهذا الـسبب ال يمكـن      . أنها ال يمكن أن تنتصر وال يمكن أن تحطم سلطة الدولة المعادية للفالحين والتي تدعم مالك األرض                

لهذا السبب، نجد في التحليل األخير أن عـشرات         …ثلة لها في المدن   للحركة الزراعية أن تحرز النصر إالّ إذا قادتها طبقة مما         
إن الطبقة العاملة، التي كانت     . اآلالف في القرى لم تكن هي التي قررت مصير الثورة الزراعية وإنما قررته المئات في المدن               

اإلنتفاضـة الفالحيـة؛ إن انتـصار       توجه الضربة القاضية للبرجوازية في مراكز البلد، هي التي كانت تستطيع تحقيق انتصار              
الطبقة العاملة في المدينة هو وحده الذي يستطيع انتزاع الحركة الفالحية من نطاق اصطدام عفوي بين عشرات الماليين مـن                    
الفالحين وبين عشرات اآلالف من مالكي األرض؛ وأخيرا فإن انتصار الثورة هو وحده الذي يستطيع أن يرسي قواعـد نمـط                     

لقد كانت مـشكلة    . لتنظيم الفالحي الذي يوحد الفالحين الفقراء والمتوسطين مع الطبقة العاملة وليس مع البرجوازية            جديد من ا  
  .انتصار االنتفاضة الفالحية هي مشكلة انتصار الطبقة العاملة في المدن

  نتفاضة الفالحيةوعندما وجه العمال الضربة القاضية للبرجوازية في أكتوبر، حلّوا بذلك مشكلة انتصار اال

  :ويقول فيما بعد

 مـع مـالكي     ١٩١٧بحكم ظروف تاريخية محددة تحالفت روسيا البرجوازية عـام          : إن جوهر األمر كله هو هذا     … "
الثوريين، لم يستطع أن يذهب إلى أبعد مـن         -وحتى أكثر األجنحة يسارية ضمن البرجوازية، كالمنشفيك واالشتراكيين       . األرض

هنا يكمن أهم فارق بين ظروف الثورة الروسية وظروف الثورة الفرنسية التي اندلعت منذ              . مالكي األرض تأمين صفقة لصالح    
                                                 

 .)ت. ل. ( لقد عني باكوفليف مؤخرا مفوضا للشعب لشؤون الزراعة يف االحتاد السوفيييت)55(
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كـان أمامهـا    .] ت.ل-! تمامـا . [١٩١٧لم يكن بإمكان الثورة الفالحية أن تنتصر كثورة برجوازية عـام            … ما يقارب القرن  
جوازيون ومالكو األرض، وإمـا أن تنتـصر كحركـة مواكبـة           فأما أن تنهزم تحت الضربات التي يوجهها إليها البر        . طريقان

إن الطبقة العاملة في روسيا قد أمنت احتمال قيامها بثورة بروليتارية ناجحة عندما حملت الرسالة               . ومناصرة لثورة البروليتاريا  
. ثورة الديمقراطية الزراعية  التي حملتها البرجوازية في الثورة الفرنسية العظمى عوضا عنها، وعندما اضطلعت بمهمة قيادة ال             

  ).١٩٢٧-، دار الدولة للنشر ١٢-١١، و١١-١٠ص-" ١٩١٧الحركة الفالحية عام ("

ما هي العناصر الرئيسية في حجج ياكوفليف؟ عجز الفالحين عن لعب دور سياسي مستقل؛ ما ينتج عن ذلك من حتمية                    
لروسية من قيادة الثورة الزراعية؛ ما ينتج عن ذلك من حتمية أن     أن تلعب الطبقة في المدن دورا قياديا؛ عدم تمكن البرجوازية ا          

تلعب البروليتاريا دورا قياديا؛ استيالؤها على الحكم بوصفها قائدة الثورة الزراعية؛ وأخيرا، دكتاتورية البروليتاريا التي تعتمـد       
أم " البرجـوازي "لطرح الغيبي لمسألة الطابع     إن هذا ينسف من األساس ا     . على الحرب الفالحية وتفتتح حقبة الثورة االشتراكية      

إن جوهر الموضوع يكمن في أنه ال يمكن حّل القضية الزراعية، التي هي أساس الثورة البرجوازية، فـي                  . للثورة" االشتراكي"
نهـا ظهـرت    ظل حكم البرجوازية، لم تظهر دكتاتورية البروليتاريا على الساحة بعد إتمام الثورة الديمقراطية الزراعيـة، ولك               

ففي نهج ياكوفليف الذي يلتفت إلى الماضي نجد جميع العناصر األساسـية المكونـة              : وبكلمة. كشرط مسبق ضروري إلتمامها   
كانت المسألة بالنسبة لي مسألة توقّع تاريخي؛ أما ياكوفليف، الذي يعتمد علـى             . ١٩٠٥لنظرية الثورة الدائمة كما صغتها عام       

 كامل من الباحثين الشباب، فقد أجرى عملية كشف حساب ألحداث الثـورات الـثالث بعـد                 دراسات تحضيرية حضرها جهاز   
  .١٩٠٥ثم ماذا؟ يردد ياكوفليف حرفيا تقريبا ما قلته عام . الثورة األولى باثنتين وعشرين سنة وبعد ثورة أكتوبر بعشر سنين

جدير بأي موظف ستاليني يريد أن يبقـى فـي         ومع ذلك، فما هو موقف ياكوفليف من نظرية الثورة الدائمة؟ إنه موقف             
ولكن كيف يوفق ياكوفليف، والحالة هذه، بين تقييمه للقوى الدافعة لثورة أكتوبر وبين . منصبه وحتى أن يرقى إلى منصب أعلى     

بعض الموظفين  إنه شبيه ب  . ؟ إنه يفعل ذلك ببساطة متناهية إذ انه ال يعير مثل هذا التوفيق أي اهتمام              "التروتسكية"الصراع ضد   
الليبراليين القيصريين الذين كانوا يقرون نظرية داروين ويذهبون في نفس الوقت للمناولة في الكنيسة؛ لذا فهو يـشتري حـق                    

ويمكن إعطاء العـشرات مـن      . التعبير عن أفكار ماركسية بين الحين واآلخر بثمن اشتراكه في شعائر التجريح بالثورة الدائمة             
  .األمثلة المشابهة

يبقى أن نضيف أن ياكوفليف لم يكتب هذا الكتاب عن تاريخ ثورة أكتوبر بمبادرته الخاصة وإنما فعل ذلك بنـاء علـى                      
كان شفاء لينين من مرضه مـا زال        . )٥٦(قرار اللجنة المركزية التي أوكلت إلي في الوقت نفسه مهمة مراجعة كتاب ياكوفليف              

ن رجال الصف الثاني أن يثير خالفا مصطنعا حول الثورة الدائمة على أي حـال،               متوقعا في ذلك الحين، فلم يخطر ببال أي م        
بوصفي المحرر السابق للتأريخ الرسمي لثورة أكتوبر، أو باألحرى المحرر المقترح لهذا التأريخ، أستطيع أن أكد برضا تام أن                   

عي منه أو بدون وعي، الصياغات الموجـودة        المؤلف، فيما يتعلق بجميع المسائل التي هي موضع خالف، قد استعمل حرفيا بو            
  "نتائج وتوقعات: "في كتابي الهرطقي الملعون حول الثورة الدائمة

واتجـاه  " الثورة الدائمة "إتجاه  : إن تقييم لينين الشامل للمصير التاريخي للشعار البلشفي يؤكد أن الخالف بين االتجاهين            
وإن أساسي كال اإلتجاهين للذين اندمجا اندماجا كليـا  . ينهما هو أساسي للغايةلينين كان ذا طابع ثانوي وفرعي؛ وأن ما يجمع ب        

                                                 
تاريخ ثورة بتأليف كتاب عن ... يطلب من الرفيق ياكوفليف: "٢١ رقم – ١٩٢٢ آيار ٢٢ مقطع من حماضر اجتماع مكتب التنظيم التابع للحية املركزية يف )56(

 .)ت. ل". (أكتوبر حتت إشراف ومراجعة الرفيق تروتسكي
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في ثورة أكتوبر ال يتناقض تناقضا تاما مع اتجاه ستالين بين فبراير ومارس، ومع اتجاه كامنييف وريكوف وزينوفييـف فـي                     
  .الصين فحسب ولكن مع اتجاه راديك الحالي بخصوص الصين أيضا

، بـأني   ١٩٢٨ والنصف الثاني من عام      ١٩٢٥ك، الذي بدل حكمه على القيم بشكل جذري بين عام           وعندما يتهمني رادي  
نتائج "إني أعتبر أن االتجاه الفكري األساسي الذي بلورته منذ اثنين وعشرين عاما في              : أجيبه" اللينينية-تعقيد الماركسية "ال أفهم   
  . م مع خط البالشفة االستراتيجيقد أكدت صحته وهو، لهذا السبب بالذات، منسج" وتوقعات

العـام  "عن الثورة الدائمة في مقدمة كتابي       ١٩٢٢بشكل خاص، ال أرى أي سبب يدعوني للتراجع عما قلته عام            -وإني  
" يـزعج "الذي قرأه الحزب كله وتدارسه في عدة طبعات ونسخ عندما كان لينين ما يزال على قيد الحياة، والذي بـدأ                     " ١٩٠٥

  :ففي هذه المقدمة أقول. ١٩٢٨راديك ألول مرة في خريف عام " يزعج" وبدأ ١٩٢٤يف عام كامنييف في خر

؟ )نظرية الثورة الدائمة  ( يناير وإضراب أكتوبر بالتحديد كون المؤلف هذه اآلراء التي سميت فيما بعد              ٩في الفترة بين    "
الروسية التي تواجهها مهـام برجوازيـة ال تـستطيع أن           إن هذا اإلسم الغريب بعض الشيء يعبر عن الفكرة القائلة أن الثورة             

فال يمكن للثورة أن تنجز مهامها البرجوازية العاجلة إالّ إذا أتت بالبروليتاريا إلى             . تتوقف عند هذه المهام بأي حال من األحوال       
  …الحكم

ية أن تنتهي إلى إقامـة نظـام        وال يمكن للثورة الروس   . لقد تأكدت صحة هذا التقييم ولكن بعد انقضاء اثنتي عشرة سنة          
وإذا كانت الطبقة العاملة ما تزال ضعيفة بحيث لم         . فالبد لها من أن تنقل السلطة إلى يد الطبقة العاملة         .  برجوازي -ديمقراطي

قيصرية الثالث من   (، فقد كان عليها أن تنضج وتقوى في ظروف العمل السري إبان             ١٩٠٥تستطع أن تستولي على الحكم عام       
  ". البرجوازية- وليس في الجمهورية الديمقراطية)٥٧() ويوني

  ).الطبعة الروسية-٥ و٤ ص-المقدمة-" ١٩٠٥العام : "المؤلفات الكاملة: ليون تروتسكي (

ففـي عـام   ". الدكتاتورية الديمقراطيـة  "أريد أن أستشهد باإلضافة إلى ذلك بأحكام سجالية أكثر حدة أطلقتها على شعار              
  :ة روزا لوكسمبورغ في بولونيا ما يلي، كتبت في مجل١٩٠٩

ويصلون إلى فكرة تكييـف تكتيـك       " ثورة ديمقراطية "في حين ينطلق المنشفيك من الفكرة المجردة التي تقول أن ثورتنا            
توريـة  الدكتا: "البروليتاريا كله مع سلوك البرجوازية الليبرالية بما فيه استالم الحكم، ينطلق البالشفة من التجريد العقيم نفـسه                

ويصلون إلى الفكرة القائلة بأن تقتصر البروليتاريا الحاكمة علـى تحقيـق الثـورة              " الديمقراطية وليس الديكتاتورية االشتراكية   
فـي حـين تتجلّـى اآلن       : إن الفرق بينهما حول هذه المسألة لهو فرق على جانب كبير من األهميـة             . الديمقراطية البرجوازية 

لكامنة عند المنشفيك، تمدد السمات المعادية للثورة الكامنة عند البالشفة بأن تغدو خطرا كبيرا فقط في                الجوانب المعادية للثورة ا   
  "حال إنتصار الثورة

، ما  "١٩٠٥عام  " إلى هذا المقطع من المقالة، الذي أعيد طبعه في الطبعة الروسية من كتاب               ١٩٢٢لقد أضفت في يناير     
  :يلي

                                                 
 ).املترجم اإلنكليزي. ( املضادة املنتصرة– مت االنقالب الذي افتتح بشكل رمسي حقبة الثورة ١٩٠٧ حزيران عام ٣ يف )57(
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إعادة تـسلحها   ) ولكن بعد فترة من الصراع الداخلي     (، ألن البلشفية حققت بقيادة لينين       إن هذا لم يحصل، كما هو معلوم      "
  ".  أي قبل االستيالء على الحكم١٩١٧اإليديولوجي حول هذه المسألة البالغة األهمية في ربيع عام 

نوات، إنضم راديك إلى واآلن، وبعد تأخير أربع س.  إلى وابل عنيف من النقد١٩٢٤لقد تعرض هذان المقطعان منذ عام      
ومع ذلك، فإذا تعمقنا بدأب في هذه األسطر، ال بد من أن نقر أنها كانت تحتوي على توقع هام وعلى تحذير ال يقل         . صف النقاد 
عند حدوث ثورة فبراير كانت ما تسمى القيادات البلشفية القديمة ما تزال تتخذ موقف مجابهـة                : ويبقى األمر التالي  . عنه أهمية 

إلى بنيان غيبي بحث موجهين إياه      " الجبرية"وحول أقرب تالمذة لينين معادلته      . دكتاتورية االشتراكية بالدكتاتورية الديمقراطية   ال
وعند هذا المنعطف التاريخي البالغ األهمية، تبنت القيادات البلشفية العليا في داخل روسيا موقفـا               . ضد المسيرة الحقيقية للثورة   

 لينين في الوقت المناسب لكانت اغتالت ثورة أكتوبر باسم الصراع ضد التروتسكية مثلما اغتالت فيما بعـد                  رجعيا ولوال مجيء  
". الـصدفة "إن راديك يصف، بخشوع، هذا الموقف الخاطئ الذي اتخذه القطاع القيادي للحزب بأنه نوع مـن                 . الثورة الصينية 

ي المبتذل الذي اتخذه كامنييف، وزينوفييف، وسـتالين، ومولوتـوف،          ولكن هذا ال قيمة له كتفسير ماركسي للموقف الديمقراط        
وريكوف، وكالينين، وفوجين، ومليفين، وكرتنسكي، وفرونز، وباراالفسكي، وأردجو، وبريوبراجنسكي، وسـميلغا وعـشرات             

ت تحوي بعض المخاطر في     أليس من األصح أن نعترف أن المعادلة البلشفية الجبرية القديمة كان          ". البالشفة القدماء "غيرهم من   
ومن البديهي  . داخلها؟ وكما يحدث دائما للصيغ السياسية المبهمة، فقد مألها التطور السياسي بمضمون معاد للثورة البروليتارية              

لو أن لينين عاش في روسيا وراقب تطور الحزب يوما بعد يوم، وخاصة خالل الحرب، لكان أدخل التصحيحات والتوضيحات                   
ومن حسن حظ الثورة أن لينين وصل في الوقت المناسب، وإن كان متأخرا، لتولي إعادة التسليح                .  الوقت المناسب  والالزمة في 

إن حس البروليتاريا الطبقي والضغط الثوري الذي مارسته قواعد الحزب، الذي مهـد لهمـا نـضال                 . اإليديولوجي الضرورية 
ير سياسة الحزب إلى اتجاه جديد وفي الوقت المناسب، ذلك في صـراعه مـع               البلشفية السابق بمجمله، قد مكّنا لينين من أن يغ        

  .قيادات الحزب العليا وبالرغم من مقاومتها

 بشكلها الجبري وبكل إبهامها بالنسبة للصين ١٩٠٥هل يعني هذا أن علينا أن نقبل اآلن صيغة لينين كما كانت عليه عام 
ديمقراطي وبرجـوازي صـغير المثـال       -ك أمر ملء هذه الصيغة بمضمون وطني      والهند والبلدان األخرى؛ وأن علينا أن نتر      

، ثم ننتظر إلى حين ظهور لينـين جديـد ليتـولى القيـام     )شان، روي، وغيرهم-تانغ بينغ(ريكوف وستالين في الصين والهند  
للصين والهند؟ ألـيس مـن      بالتصحيحات الالزمة مثلما فعل في الرابع من أبريل؟ ولكن هل إن هذا التصحيح مضمون بالنسبة                

  األفضل أن ندخل إلى هذه الصيغة تلك التصحيحات المحددة التي أثبتت تجربة روسيا والهند كليهما ضرورة إدخالها؟

؟ كما نعلم، "خطأ"هل يعني ما سبق أنه يجب أن ننظر إلى شعار دكتاتورية العمال والفالحين الديمقراطية على أنه مجرد       
؛ والمغلوطـة   "الخط العام "الصحيحة منها وتمام الصحة، أي تلك التي تنسجم مع          : اله تقسم اآلن إلى فئتين    فإن آراء اإلنسان وأفع   

دون أن يعلن أن ما كان صحيحا تماما باألمس         " طبعا"إالّ أن هذا ال يحول      . منها تمام الغلط، أي تلك التي تنحرف عن هذا الخط         
. عرف التطور الحقيقي لآلراء أسلوب التقريبات المتتالية من الحقيقـة     " خط العام ال"ولكن قبل ظهور    . قد غدا مغلوطا تماما اليوم    

حتى في القسمة البسيطة في الحساب نجد أنه من الضروري االختبار في انتقاء اآلحاد؛ فيبدأ المرء بآحاد كبيرة أو صغيرة ثـم                      
المدفعية يسمى أسلوب التقريبات المتتاليـة مـن        وفي تحديد الهدف في قصف      . يرفضها جميعا إالّ واحدة خالل عملية االختبار      

إن القضية كلها هي أن نفهم في الوقت المناسب         . وال مفر مطلقا من اعتماد أسلوب التقريب في السياسة كذلك         ". التجميع"الهدف  
  .أننا قد أخطأنا الهدف وأن ندخل التصحيحات الالزمة دون تأخير
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ن تكمن في كونها قد تفحصت إلى النهاية أهم القضايا النظرية والسياسية، فـي              إن األهمية التاريخية العظيمة لصيغة ليني     
ظروف حقبة تاريخية جديدة، وبخاصة قضية مدى اإلستقالل السياسي الذي قد تبلغه مختلف التجمعات البرجوازيـة الـصغيرة                  

 قد أوصدت الباب بإحكام في      ١٩١٧ و ١٩٠٥وبفضل كمالها فإن التجربة البلشفية بين عام        . بشكل عام والفالحون بشكل خاص    
إما : ولقد صاغها بهذه الكلمات   ". ال خروج -ال دخول   : "وكتب لينين بيده فوق الباب هذه العبارة      ". الدكتاتورية الديمقراطية "وجه  

 تؤدي  ومع ذلك فقد تغافل رجال الصف الثاني عن هذا االستنتاج الذي          . أن يسير الفالح مع البرجوازي وإما أن يسير مع العامل         
هنا، . إليه الصيغة البلشفية القديمة تغافال تاما، وعلى عكس هذه الصيغة رسموا فرضية مؤقتة بإدخال هذه الصيغة في البرنامج                 

  .بشكل عام، يكمن جوهر ذهنية رجال الصف الثاني
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   حول القفز عن املراحل التارخيية حول القفز عن املراحل التارخيية--٦٦
 التي عاشت في السنوات األخيرة، إنه يبسطها أيـضا فـي         إن راديك ال يكتفي باجترار بعض التمرينات النقدية الرسمية        

ويمكن أن نستنتج، من خالل ما يكتبه، إني ال أميز مطلقا بـين الثـورة البرجوازيـة                 . بعض األحيان، عندما يكون ذلك ممكنا     
كرني بأنه ال يجـوز     ويحذو حذو ستالين فيذ   . ١٩٠٥والثورة االشتراكية، وبين الشرق والغرب، وإني لم أتبدل في ذلك منذ عام             

  .القفز عن المراحل التاريخية

، "ثـورة اشـتراكية   " أن القضية ال تتعدى كونها قضية        ١٩٠٥إذا كنت قد اعتبرت في عام       : يجب أن نتساءل أوال بأول    
ام ؟ الوطنية   لماذا إذن توقعت أن تبدأ هذه الثورة في روسيا المتخلفة قبل أن تبدأ في أوروبا المتقدمة؟ هل كان دلك بدافع الحمية                    

هل يفهم راديك أنه لو تحققت الثورة الديمقراطية في بلدنا كمرحلـة            . ومع ذلك، فهذا ما حدث بالفعل     ؟ بدافع من العزة القومية     
مستقلة لما كانت دكتاتورية البروليتاريا تحققت؟ وإذا كنا قد وصلنا إلى هذه الدكتاتورية قبل أن يصل إليها الغرب، فإنما يعـود                     

 ولكنه جمع جمعا عضويا، بين المضمون األساسي للثـورة البرجوازيـة وبـين              - لم يخلط    -كون التاريخ قد جمع،     ذلك إلى   
  .المرحلة األولى من ثورة البروليتاريا ليس إالّ

تـأتي  " األلـف بـاء   "وبعـد   . السياسة" ألف باء "إن التمييز بين الثورة البرجوازية والثورة البروليتارية يدخل في نطاق           
إن التاريخ قد حقق هذا التركيب إذ ضم أهم أحرف في األبجدية البرجوازية إلـى               . التي تتركب من األحرف   " اطع الصوتية المق"

التي سبق أن تكونـت إلـى       " المقاطع"وبالرغم من ذلك، يريد راديك أن يعود بنا من          . األحرف األولى من األبجدية االشتراكية    
  .اقعإن هذا األمر تعيس لكنه و". األلف باء"

معزولة مـستمدة مـن     " مراحل"ألن مسيرة التاريخ الحية تقفز دوما عن        . من العبث القول باستحالة القفز عن المراحل      
إن . تقسيم عملية التطور بكليتها إلى عناصرها المكونة على الصعيد النظري، أي أنه يجري معالجتها فـي مـداها األرحـب                   

فالفرق األول بين الثوري والتطوري المبتذل يكمن فـي         .  ذاتها في اللحظات الحاسمة    السياسة الثورية مطالبة بأن تقوم بالعملية     
  .المقدرة على التعرف ا لى مثل هذه اللحظات واستغاللها

" ألـف بـاء   "إن تقسيم ماركس لتطور الصناعة إلى مرحلة الحرف، ومرحلة المانفاتورة، ومرحلة المصنع، يدخل فـي                
ومع ذلك فقد ظهر المصنع في روسيا بالقفز عن         . االقتصادية-النظرية التاريخية " ألف باء "ر في   االقتصاد السياسي، وبتحديد أكث   

وقد حـصل تطـور     . في التاريخ " المقاطع الصوتية "إن هذه الحقيقة تدخل تحت عنوان       . مرحلتي المانفاتورة والحرف في المدن    
وليس باإلمكان فهم تاريخ روسيا المعاصر بدون أن نفهـم          . امشابه لهذا التطور على صعيد السياسة والعالقات الطبقية في بلدن         

ذلـك أن   . بيد أن معرفة هذه األمور وحدها ال تكفي       . الحرف، المانفاتورة، المصنع  : منهج ماركس الذي يقول بالمراحل الثالث     
ولكـن  ). ضده بالذات ليس من الضروري أن يعتبر ستالين أن هذا القول موجه           (تاريخ روسيا قد قفز بالفعل عن بضعة مراحل         

  .التمييز النظري بين هذه المراحل أمر ضروري لروسيا أيضا، فبدونه ال نستطيع أن نفهم طبيعة القفزة وال نتائجها

مثلما نظر لينين في بعـض األحيـان إلـى موضـوع الـسلطة              (ومن الممكن أن ننظر إلى القضية من زاوية أخرى          
ل الثالث التي يتكلم عنها ماركس، غير أن المرحلتين األوليين لم توجدا إالّ بشكل              ، فنقول أن روسيا قد مرت بالمراح      )المزدوجة

، أي وجود مرحلتي الحرف والمانيفاتورة، اللتين ال يمكن تمييزهما إالّ بـصعوبة             "الرواسب"إن وجود هذه    . جنيني صغير جدا  
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تين المرحلتين الكمي كان عظيما إلى درجة أنـه ولـد           بالغة، يكفي إلثبات الوحدة التكوينية للعملية االقتصادية، ولكن تقلص ها         
  .على الصعيد السياسي هو ثورة أكتوبر" االختالف النوعي"وأوضح تعبير عن هذا . اختالفا نوعيا في كل بنية األمة االجتماعية

اثنين، فيـضع  ستالين الذي يجمع كل بضاعته النظرية في كيسين  " تفلسف"إنما ما ال يمكن تحمله في كل هذا النقاش هو           
إن ستالين ما يزال إلى يومنـا هـذا         ". استحالة القفز عن المراحل   : "، ويضع في الثاني   "قانون التطور غير المتكافئ   : "في األول 

هو بالتحديد ما نعنيه عندما نتحـدث عـن         ) أو المكوث مدة طويلة في مرحلة واحدة      (عاجزا عن أن يفقه أن القفز عن المراحل         
إن . بقانون التطور غيـر المتكـافئ     … وبجدية ال تضاهيها جدية، يتصدى ستالين لنظرية الثورة الدائمة        . التطور غير المتكافئ  

توقع وصول روسيا المتأخرة تاريخيا، إلى ثورة البروليتاريا قبل وصول إنكلترا المتقدمة إليها، إنما يرتكز جملة وتفصيال على                  
التوقع، يجب أن نفهم عدم التكافؤ التاريخي بكل وضوحه الحي، ال أن نجتر   ولكي نتوصل إلى هذا     . قانون التطور غير المتكافئ   

  . إلى ما ال نهاية بعد أن نقلبه رأسا على عقب ونفسره بجهل مطبق١٩١٥مقطعا كتبه لينين عام 

مـذاهب  وعلى العكس من ذلك، تكـون ال . التاريخية في فترات التقدم الثوري" المراحل"من السهل نسبيا أن نتفهم جدلية   
إن الستالينية، هذا الفيض من االبتذال األيـديولوجي واالبنـة          . التطورية الرخيصة هي الطاغية طبعا في فترات الردة الرجعية        

إن . المدللة للردة في الحزب، قد خلقت من التطور على مراحل طقسا قائما بذاته تغطي فيه تبعيتها السياسية ومواقفها التجريبية                  
  . في فخ هذه اإليديولوجيا الرجعيةراديك قد وقع بدوره

وعلى . إن إحدى مراحل العملية التاريخية قد تكون حتمية في ظروف معينة دون أن تكون حتمية على الصعيد النظري                 
قـاطرات  : تعتبر حتميا نظريا، خاصة خالل الثورات التي لم تسم عبثا         " مراحل"العكس من ذلك، فإن حيوية التطور قد تتخطى         

  .التاريخ

سـوى  " الجمعية التأسيـسية "قفزت البروليتاريا في روسيا على مرحلة البرلمانية الديمقراطية، فلم تمهل  : ال على ذلك  مث
المضادة في الصين ال يمكن القفز عنها بأي حال من األحوال مثلما لم يكن باإلمكان       -غير أن مرحلة الثورة   . بضع ساعات تافهة  

المضادة الحالية في الصين ال يمكن اعتبارها بأي حـال          -إن مرحلة الثورة  .  في روسيا  األربع" الدوما"القفز عن مرحلة مجالس     
ألنها النتيجة المباشرة لسياسة ستالين وبوخارين الفاجعة وسـيدخل         . من وجهة النظر التاريخية   " ال بد منها  "من األحوال مرحلة    

ى أن ثمار اإلنتهازية قد أصبحت عامال موضوعيا يمكـن          عل". منظمو الهزائم "هذان الرجالن التاريخ من الباب الذي كتب عليه         
  .أن يعرقل المسيرة الثورية لمدة طويلة

إن كل محاولة للقفز على مراحل حقيقية، أي عن تلك المراحل التي يمكن تحديدها موضـوعيا كمرحلـة فـي تطـور                      
أغلبية الجماهير الكادحة تثق بالديمقراطيين     ما دامت   . الجماهير، إن كل محاولة كهذه هي ضرب من المغامرة السياسية ليس إالّ           

بل يجـب   . االجتماعيين مثال، أو الكيومنتانغ أو بقيادة النقابات، لن نستطيع أن نطالبها بالقضاء العاجل على السلطة البرجوازية               
فقط هو الذي يعتقد أنـه      " الذيلي"إن  . طويلة جدا " مرحلة"وقد تستغرق عملية التهيئة هذه      . تهيئة الجماهير لتقبل مثل هذه المهام     

في الجناح اليميني من الكيومنتانغ أوال ثم في الجناح اليساري منه ثانيا، أو أن ننشئ جبهـة مـع                   " نبقى مع الجماهير  "علينا أن   
، وفي أثناء هذه الفترة كلها نمحض هؤالء أنفسهم         "حتى يخيب ظن الجماهير بقيادتها    " مخرب اإلضرابات العمالية     )٥٨(" بورسيل"
  .قتنا كاملةث

                                                 
 )املترجم. (١٩٢٦ اإلنكليزية املشتركة يف عام – النقابات الروسية  كان بروسيل رئيس االحتاد العام للنقابات الربيطانية وكان ممثل هذا االحتاد لدى جلنة)58(



 
net.socialists-e.www                                                                                 ١٤٧                                                مركز الدراسات االشرتاكية ـ مصرمركز الدراسات االشرتاكية ـ مصر

قد نعتوا المطالبة بخروج الحزب الشيوعي من الكيومنتانغ وبحـل اللجنـة            " الجدليين"إن راديك ما زال يتذكر أن بعض        
وعن الجماهير  ) في حالة الصين  (عن المراحل تؤدي إلى االنفصال عن الفالحين        " قفز" روسية بأنها ليست سوى عملية       -األنكلو

أما اآلن فهو يوغـل فـي أخطائـه         . التعسين" الجدليين" إن راديك يتذكر ذلك ألنه كان أحد هؤالء          ).في حالة إنكلترا  (العمالية  
  .اإلنتهازية ويعممها ليس إالّ

  ":األممية الثالثة ومكانتها في التاريخ"، كتب لينين في مقال له على شكل برنامج بعنوان ١٩١٩في أبريل عام 

عـن المرحلـة الديمقراطيـة      " قفزتهـا "ض بالذات بين روسيا المتخلفة وبين       لن نكون على خطأ إذا قلنا أن هذا التناق        "
البرجوازية إلى أعلى مستوى من مستويات الديمقراطية الذي هو الديمقراطية السوفييتية أو البروليتارية قد أخر في تفهم الغرب                  

  ". لدور السوفييت ووضع العراقيل في طريق هذا الفهم

  ). الطبعة الروسية-١٨٣ ص-١٦المجلد -" المؤلفات الكاملة: "لينين(

وتتضح في موضوعة لينـين     ". قفزت عن المرحلة الديمقراطية البرجوازية    "يقول لينين هنا وبشكل مباشر، إن روسيا قد         
جميع البراهين الضرورية، فعلى كل حال، ال تعتبر الجدلية أنه من الضروري دائما أن نكـرر جميـع الظـروف المحـددة،                      

وبالرغم من ذلك؛ فقد ظلّت القفزة عن الديمقراطيـة البرجوازيـة،           . تب من جهته أنه في عقل القارئ بعض الفهم        ويفترض الكا 
فـي  "على حد تعبير مالحظة لينين المصيبة، تزيد في صعوبة فهم دور السوفييت من قبل جميع المذهبيين والمنهجيـين لـيس                     

  .فحسب، ولكن في الشرق أيضا" الغرب

  :، الذي أخذ يزعج راديك فجأة اآلن، عالجت هذه القضية على النحو التالي"١٩٠٥العام "في مقدمتي لكتاب 

وكانت هـذه   " حكومة البروليتاريا " كان عمال بطرسبورغ يطلقون على السوفييت الذي انشأوه اسم           ١٩٠٥حتى في عام    "
. لطبقة العاملة من أجل استالم الحكم     التسمية تجري على كل لسان في ذلك الحين، وقد تجسدت بشكل كامل في برنامج نضال ا               

حـق االقتـراع للجميـع،      (ولكننا كنا نتصدى، في الوقت نفسه، للنظام القيصري ببرنامج كامل من الديمقراطيـة الـسياسية                
ولم يكن أمامنا من سبيل، ألن الديمقراطية السياسية مرحلة ضـرورية مـن مراحـل نمـو                 ). الجمهورية، الميليشيا، إلى آخره   

قد تستغرق هذه المرحلة عقودا من الزمن في بعض األحيان، وفي أحيان أخرى يتيح              : ر العاملة، مع إيراد تحفظ مبدئي     الجماهي
  " الوضع الثوري للجماهير فرصة تحرير نفسها من عقَد الديمقراطية السياسية قبل أن تكون مؤسساتها قد تحولت إلى واقع

  )٧ ص-المقدمة-" ١٩٠٥العام : "تروتسكي(

مناسبة، فإن هذه األفكار التي تنسجم مع أفكار لينين التي استشهدت بها منذ قليل، كافية، برأيي، لتفـسير ضـرورة                    وبال
ولكن عند هذه النقطة بالـذات ينعطـف        ". ببرنامج مفصل من الشعارات الديمقراطية السياسية     "التصدي لدكتاتورية الكيومنتانغ    

ري كان يعارض انسحاب الحزب الشيوعي الصيني من الكيومنتـانغ، أمـا فـي فتـرة                ففي فترة التقدم الثو   . راديك إلى اليسار  
إنه كمن يرتدي الصوف فـي      .  للثورة فإنه يعارض تكتيل العمال الصينيين حول الشعارات الديمقراطية         -الديكتاتورية المضادة 

  .الصيف ويخرج عاريا في الشتاء
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  " " الدكتاتورية الدميقراطيةالدكتاتورية الدميقراطية"" ماذا يعني شعار  ماذا يعني شعار --٧٧

  النسبة للشرق اآلن؟النسبة للشرق اآلن؟بب
التاريخيـة، يـسعى اآلن إلـى       " المراحل"إن راديك إذ يتيه في المفهوم الستاليني التطوري المدعي وغير الثوري حول             

البلشفية التي كيفها لينين    " الفرضية العملية "ضمن  . بالنسبة للشرق عامة  : ديكتاتورية العمال والفالحين الديمقراطية   "تقديس شعار   
طور في بلد محدد وعدلها وبلورها ثم أهملها في مرحلة معينة، من هذه الفرضية يبني راديك منهجا يرتفـع فـوق                     مع سير الت  

  :وحول هذه النقطة يكرر بعناد في مقاالته. التاريخ

حـّل  هذه النظرية والخطة المستنبطة منها تنطبق على جميع البلدان ذات التطور الرأسمالي الفتي، حيث البرجوازية لم ت  "
  ".السياسة السابقة-مشكلة اإلرث الذي تركته التكوينات االجتماعية

البرجوازية الروسـية مـشكالت     "؟ هل حلّت    ١٩١٧أليست تبريرا لموقف كامنييف عام      : فكِّر أيها القارئ، بهذه الصيغة    
كيف أمكن أن   . المشكلة الزراعية : الثورة الديمقراطية بعد ثورة فبراير؟ كال، لقد ظلت هذه المشكالت بدون حّل، بما فيها أهمها              

  ؟ ولماذا تخلّى عن هذا الشعار؟"ساري المفعول"يفشل لينين في أن يفهم أن الشعار القديم ما زال 

وقـد تفحـصنا هـذه      ". قد تحقـق  "لقد تخلى لينين عن هذا الشعار ألنه كان         : لقد أجابنا راديك حول هذه النقطة من قبل       
ة بشكل مزدوج على لسان راديك الذي يعتقد بأن جوهر الشعار اللينيني القديم ال يكمن مطلقا فـي               إنها متهافتة، ومتهافت  . اإلجابة

ولكن هذا هو بالتأكيد ما لم تفعلـه        . أشكال الحكم ولكن في التصفية الفعلية لنظام الرق بواسطة تعاون البروليتاريا مع الفالحين            
لدنا بغية إيجاد حل ألخطر قضية من قضايا اليوم، القضية الـصينية،            وينتج عن ذلك أن عودة راديك إلى ماضي ب        . الكرينسكية

، ولكن ما لم يـستطع أن       ١٩٠٥لم يكن المطلوب أن نتحرى ما فهمه تروتسكي أو ما لم يفهمه عام              . ضرب من العبث ليس إالّ    
وقف راديك في ذلـك     لست أدري ماذا كان م     (١٩١٧يفهمه ستالين ومولوتوف وخاصة ريكوف وكامنييف بين فبراير ومارس          

إلى ذلك المدى في السلطة المزدوجة بحيث تقتضي تبدال سريعا          " تحققت"ألنه إذا اعتقدنا أن الديكتاتورية الديمقراطية قد        ). الحين
قد تحققت في الصين بشكل أكمل وأشمل خالل نظـام          " الديكتاتورية الديمقراطية "في الشعار األساسي، إذن علينا أن نعترف بأن         

لذا، فمن الضروري جدا أن     . )٥٩(شان  - وي وذيلهما تانغ بينغ    -كيومنتانغ، أي خالل حكم تشانغ كاي تشيك ووانغ تشينغ        حكم ال 
  .نغير الشعار في الصين

في الصين؟ كال، لم يـتم تـصفيتها   " السياسية السابقة-االرث الذي تركته التكوينات االجتماعية    "على كل، ألم تتم تصفية      
؟ "البالشفة القدامى " عندما أعلن لينين الحرب على الفئة العليا من          ١٩١٧ أبريل   ٤صفيتها في روسيا يوم     ولكن، هل تمت ت   . بعد

فلنالحظ، في هذا الصدد، أنه ليس من قبيـل الـصدفة أن            . إن راديك يناقض نفسه بشكل تعيس ويرتبك ويقفز من جهة ألخرى          
، ويتالعب بمشتقاته، ويتحاشى بشكل جلـي اسـتعمال عبـارة           "ناتاإلرث الذي تركته التكوي   "يستعمل راديك تعبيرا معقدا مثل      

                                                 
 ري هو قائد اجلناح اليساري فيه، أما تابع بيع شان فهو الوزير الشيوعي الذي نقد – تشانغ كاي تشيك هو قائد اجلناح اليميين يف الكيوميناع، ولوابع شيع )59(
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، لماذا؟ ألن راديك أنكر باألمس فقط وجود هذه البقايا إنكارا تاما فنسف بذلك كـل أسـاس                  "بقايا اإلقطاع أو الرق   "أوضح مثل   
  :قال" األكاديمية الشيوعية"ففي تقريره إلى . لشعار الديكتاتورية الديمقراطية

وبامكاننا أن نؤكد أن تحالف الطبقة العاملـة مـع   . ١٩٠٥رة الصينية ال تقل عمقا عن جذور ثورتنا عام         إن جذور الثو  "
، لسبب بسيط هو أن هذا التحالف لن يكون موجها ضد طبقتـين اثنتـين               ١٩٠٥الفالحين سيكون أقوى مما كان عليه عندنا في         

  ".ولكن ضد طبقة واحدة هي البرجوازية

ما توجه البروليتاريا المتحالفة مع الفالحين معركتها ضد طبقة واحدة في البرجوازية، ولـيس              عند". لسبب بسيط "أجل،  
ضد بقايا اإلقطاع ولكن ضد البرجوازية، ماذا تُسمى هذه الثورات إذا سمحت؟ ثورة ديمقراطية ربما؟ فلنتذكر فقط أن راديك لم                    

 ١٩٢٧ففي مارس عام    . ، فكيف نفهم ذلك؟ ببساطة تامة     ١٩٢٧ ولكن في مارس عام      ١٩٠٩ وال حتى عام     ١٩٠٥يقل هذا عام    
" المعارضـة "في أطروحاتها حول الثـورة الـصينية، أدخلـت          . انحرف راديك أيضا عن الطريق المستقيم ولكن باالتجاه آخر        
: ض الحقيقة ولكن الكلمات التي استشهدنا بها منذ قليل تحوي بع        . تصحيحا هاما للغاية على نظرة راديك الجزئية في ذلك الحين         

ال يكاد يوجد طبقة من أسياد األرض في الصين، فمالكو األرض فيها أكثر التصاقا بالرأسماليين مما كان عليـه فـي روسـيا                       
القيصرية، لذلك فإن ثقل القضية الزراعية في الصين أقل مما كانوا عليه في روسيا القيصرية؛ ولكن، من جهة أخـرى، فـإن                      

وبالتالي، فإن مؤهالت الفالحين الصينيين للنضال السياسي الثوري المستقل من أجل تجديـد             . يةقضية التحرر الوطني أكثر أهم    
وقد عبر هذا عن نفسه، من بـين تعبيـرات          . البلد على أسس ديمقراطية ال يمكن أن تكون أكثر من مؤهالت الفالحين الروس            

 أو خـالل الـسنوات الـثالث        ١٩٢٥ة في الصين قبل     يرفع راية الثورة الزراعي   ) شعبي" (حزب نارودني "نشوء  "أخرى، بعدم   
-١٩٢٥إن كل هذا إنما يشير إلى أن صيغة الديكتاتورية الديمقراطية، بالنسبة للصين التي تركـت وراءهـا تجربـة                    . للثورة
  .، تشكل فخا رجعيا أشد خطورة مما كانت تشكله في روسيا بعد ثورة فبراير١٩٢٧

يتعلق األمر هذه المـرة بـشعار       . ديك إلى الماضي السحيق ترتد عليه بدون رحمة       إن الرحلة األخرى التي يعود بها را      
  :يقول راديك. )٦٠( ١٨٥٠الثورة الدائمة الذي طرحه ماركس عام 

 المحور الـسياسي    ١٩٠٧ و ١٩٠٥إن ماركس لم يطرح شعار الديكتاتورية الديمقراطية، في حين كان هذا الشعار بين              "
  ]."؟[البلدان ذات التطور الرأسمالي البدائي] ؟[من مفهومه للثورة في جميعلفكر لينين وكان جزءا مكونا 

اعتمادا على بضعة أسطر من لينين، يفسر راديك االختالف في المواقف بإرجاعه إلى أن المهمـة األساسـية للثـورة                    
قارنة بشكل آلي، وإذا احتفظنا بحـس      إذا لم تتم هذه الم    . األلمانية كانت الوحدة القومية، في حين هي في روسيا الثورة الزراعية          

ولكن كيف يبدو الوضع بالنسبة للصين؟ إن الوزن الخاص للقضية الوطنيـة فـي              . للنسبة، يكون هذا القول صحيحا إلى حد ما       
الصين، هذا البلد شبه المستعمر، لهو أكبر، وال شك، مـن وزن للقـضية الزراعيـة حتـى كمـا كانـت عليـه مـا بـين                            

ولقد صاغ ماركس توقعاته حول الثورة الدائمـة        . ية في الصين هي قضية توحيد وتحرر في آن واحد         ،ألن القض ١٨٥٠و١٨٤٨
ما زالوا يملكون األرض، وال يـسمح لقيـادة البرجوازيـة           " الينكر"في زمن كانت العروش في ألمانيا ما تزال راسخة، وكان           

، وطبقة مالكي األرض ليست موجـودة       ١٩١١لكية منذ عام    أما في الصين، فقد انهارت الم     . بالتحرك إالّ في كواليس الحكومة    
الوطني يسطر على الحكم وعالقات الـرق ممزوجـة بـشكل عـضوي باإلسـتغالل               -بشكل مستقل، والكيومنتانغ البرجوازي   

                                                 
 )املترجم(جع املقطع األساسي هلذا النص يف أول الكتاب  يرا)60(
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هكذا فالمقارنة بين مواقف ماركس ومواقف لينين التي خاض فيها راديك إنما ترتـد ضـد شـعار الديكتاتوريـة                    . البرجوازي
  .يمقراطية في الصينالد

 حيـث   ١٨٥٠غير أن راديك ال ينظر بجدية إلى موقف ماركس، فنظرته إليه عرضية وآنية تقتصر على منشورا عام                  
كان ماركس في ذلك الحين     . كان ماركس ما زال يعتبر الفالحين الحلفاء الطبيعيين لديمقراطيي البرجوازية الصغيرة في المدن            

ة الديمقراطية في ألمانيا، يستلم فيها الحكم لفترة قصيرة راديكاليو البرجوازية الصغيرة في المدن              يتوقع مرحلة مستقلة من الثور    
فحتى فـي   . وليس من قبيل الصدفة أنه لم يحصل      . ولكن هذا هو بالتأكيد ما لم يحصل      ! هذا هو بيت القصيد   . بدعم من الفالحين  

وقد تعلم ماركس من هذه     . رة عن عجزها عن تنفيذ ثورتها المستقلة      منتصف القرن األخير، أثبتت ديمقراطية البرجوازية الصغي      
  :، أي بعد مضي ست سنوات على صدور المنشور المنوه عنه كتب ماركس إلى إنجلز١٨٥٦ أبريل عام ١٦ففي . األمثولة

ـ  "يتوقف كل شيء في ألمانيا على إمكانية تغطية مؤخرة ثورة البروليتاريا بطبعة ثانية من               " إذّاك . )٦١(" ينحرب الفالح
  ."يصبح األمر رائعا

إن هذه الكلمات المرموقة، التي يتجاهلها راديك تماما، تشكل مدخال هاما لفهم ثورة أكتوبر ولفهم المشكلة التي تـشغلنا                   
هل اعتقد بضرورة تحالف العمـال مـع        . هل قفز ماركس عن الثورة الزراعية؟ كال، إنه لم يقفز عنها كما رأينا            : هنا بشمولها 

هل توقّع أن يلعب الفالحون دورا قياديا أو حتى مجرد دور مستقل في الثورة، كال، لم يتوقع                 . الفالحين في الثورة القادمة؟ أجل    
بسبب خطأ  (فقد انطلق من أن الفالحين، الذين لم ينجحوا في دعم الديمقراطية البرجوازية في الثورة الديمقراطية المستقلة                 . ذلك

إذاك يـصبح   . "، سيكونون في مركز يسمح لهم بدعم البروليتاريا في ثورتها         )ية وليس بسبب خطأهم هم    البرجواز-الديمقراطية
  .ولكن راديك ال يريد أن يعترف أن هذا هو بالتحديد ما حصل في أكتوبر، وقد حصل بشكل ال غبار عليه". األمر رائعا

إن الخالف ال يدور حول الدور الحاسـم        . الوضوحأما فيما يخص الصين، فاالستنتاجات التي نخلص إليها هنا في غاية            
أم إذا كانت   . الذي يلعبه الفالحون كحلفاء، ولكنه يدور حول ما إذا كانت الثورة الزراعية الديمقراطية المستقلة ممكنة في الصين                

. ي تطرح فيهـا المـسألة     هذه هي الطريقة الوحيدة الت    . هي التي ستدعم دكتاتورية البروليتاريا    " طبعة ثانية عن حرب الفالحين    "
وكل من يطرحها بشكل مغاير يثبت أنه لم يتعلم شيئا وال يفقه شيئا، بل إنه يضلل الحزب الشيوعي الـصيني ويحرفـه عـن                        

  .الطريق السليم

لكي تتمكن بروليتاريا البلدان الشرقية من شق طريق النصر، عليها أن تتخلص في البدء من نظرية ستالين ومارتينوف                  
فلقد نضجت البلشفية خـالل صـراعها       . ، وأن تطرحها جانبا وتهمشها وتكنسها     "الخطوات"و" المراحل"لمتحذلقة حول   الرجعية ا 

لسنا مطالبين بأن نكيف أنفسنا مع خط سير جرى تحديده بشكل مـسبق، ولكـن   . ضد هذا النوع من الذهنية التطورية المستبذلة    
فمن الضروري إذن أن نرفض فكرة ستالين وكيوسينين، هذه         .  الصراع الطبقي  بان نكيف أنفسنا مع االتجاه الحقيقي الذي يسلكه       

الفكرة التي تحدد نظاما تسير وفقه البلدان على مختلف مستويات التطور فيها نحو الثورة؛ ذلك بأن موزع عليها سلفا حصـصا                     
ع الطبقي، ومعيننا الذي ال ينضب فـي هـذا          علينا أن نكيف أنفسنا مع االتجاه الحقيقي الذي يسلكه الصرا         . متنوعة من الثورية  

  .المجال هو لينين، شرط أن نأخذ كل فكر لينين بعين االعتبار

                                                 
إىل ضرورة قيام حرب فالحية " احلرب الفالحية يف أملانيا"لإلشارة بشكل مزدوج إىل كتاب أنعلز " طبعة ثانية من حرب الفالحني" يستعمل ماركس عبارة )61(
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، "األمميـة الـشيوعية   "، وحد لينين االستنتاجات المتعلقة بالمرحلة السابقة وخاصة ما يتعلق منها بتنظيم             ١٩١٩في عام   
في مجتمع برجوازي تتوفر    : جربة ثورة أكتوبر على الشكل التالي     وصاغها صياغة نظرية متكاملة، وفسر تجربة الكرنسكية وت       

إن . فيه التناقضات الطبقية المتبلورة إما ان تقوم دكتاتورية برجوازية واضحة أو خفية، وإما أن تقوم دكتاتوريـة البروليتاريـا                  
لينين هو الذي يسخر من هـذا       " (ةدكتاتورية تمارسها الديمقراطي  "فكل ديمقراطية، وكل    . الكالم عن نظام وسيط كالم مرفوض     

هي مجرد قناع لحكم البرجوازية األمر الذي برهنت عليه تجربة أكثر البلدان األوروبيـة تخلفـا،                ) التعبير بوضعه بين هاللين   
عتبـر  وقـد ا  ". دكتاتورية تمارسها الديمقراطية  "روسيا، إبان ثورتها البرجوازية، أي إبان المرحلة المهيأة أكثر من غيرها لقيام             

  .لينين هذا االستنتاج قاعدة بنى عليها أطروحاته حول الديمقراطية التي لم تكن سوى تلخيص لتجارب ثورتي فبراير وأكتوبر

وهـذا هـو    . مثل الكثيرين غيره، يفصل راديك بشكل ميكانيكي قضية الديمقراطية عن قضية الدكتاتورية الديمقراطيـة             
هذا ما تعلمنـا إيـاه      . ليست سوى قناع يستر حكم البرجوازية خالل الثورة       " يمقراطيةالدكتاتورية الد "إن  . مصدر هفوات كبيرة  

  . وتجربة الكيومنتانغ في الصين١٩١٧في بلدنا عام " السلطة المزدوجة"تجربة 

تتجلى بوضوح في كونهم ما زالوا إلى وقتنـا هـذا يحـاولون             " رجال الصف الثاني  "إن الحالة اليائسة التي وصل إليها       
ولكن هـذا يعنـي أنـه علـى الدكتاتوريـة           . ة دكتاتورية البرجوازية ودكتاتورية البروليتاريا بالدكتاتورية الديمقراطية      مجابه

لذا، فإن مشاركة البروليتاريا فيها ال تبدل       . الديمقراطية أن تكون ذا طابع انتقالي، إي أن تكون ذات مضمون برجوازي صغير            
فإذا لم تقم دكتاتورية البرجوازيـة      . ف بقاسم حسابي مشترك بين مختلف االتجاهات الطبقية       شيئا في األمر، ألن الطبيعة ال تعتر      

غير أن هذا يعودنا إلى نفـس       . ولم تقم دكتاتورية البروليتاريا، إذن يجب أن تلعب البرجوازية الصغيرة الدور الموجه والحاسم            
هل بإمكان البرجوازية الصغيرة اليوم في ظـل        : تان الصينيتان القضية التي أجابت عليها عمليا الثورات الروسية الثالث والثور        

ظروف سيطرة اإلمبريالية على العالم، أن تلعب دورا ثوريا قياديا في البلدان الرأسمالية، حتى ولو كانت القضية تتعلق بالبلدان                   
  المتخلفة التي ما تزال تواجهها مشكلة إنجاز مهامها الديمقراطية؟

هذا أمر نعرفـه    . مكنت فيها الفئات الدنيا من البرجوازية الصغيرة من إقامة دكتاتوريتها الثورية          عرف التاريخ حقبات ت   
ولكن جرى ذلك في حقبات لم تكن البروليتاريا فيها، أو سلف البروليتاريا، قد تميز عن البرجوازية الصغيرة، بل علـى                . جميعا

غير أن الوضع في زمننا هذا      . لنواة المقاتلة داخل البرجوازية الصغيرة    العكس كانت هده البروليتاريا في وضعها غير المتبلور ا        
فليس بإمكاننا التحدث عن مقدرة البرجوازية الصغيرة على توجيه حياتنا المعاصرة، حتى فـي مجتمـع                . يختلف كل االختالف  

برجوازية الكبيرة على أسـاس     برجوازي متخلف، ما دامت البروليتاريا قد انفصلت عن البرجوازية الصغيرة وأخذت تعادي ال            
التطور الرأسمالي، األمر الذي يؤدي إلى اضمحالل البرجوازية الصغيرة، ويواجه الفالحين بخيار سياسي ال مفـر منـه بـين                   

ففي كل مرة يؤيد فيها الفالحون حزبا برجوازيا صغيرا في مظهره الخـارجي، يكونـون               . البرجوازية الصغيرة والبروليتاريا  
خالل فترة الثورة الروسية األولى أو خالل الفترة ما بين الثورتين األولى والثانية، كان              . موا رأس المال المصرفي   عمليا قد دع  

حول درجـة   (باإلمكان أن توجد خالفات في الرأي حول درجة استقالل الفالحين والبرجوازية الصغيرة في الثورة الديمقراطية                
  .األحداث بمجمله خالل السنوات االثنتي عشر األخيرة قد حسم الموضوع بشكل نهائي؛ أما اآلن فإن سير )االستقالل ليس إالّ

وقد أعيد طرح هذا الموضوع عمليا بعد ثورة أكتوبر في عدة بلدان وبجميع األشكال والتركيبات الممكنة، وقد حسم في                   
. تجربة أساسية على غرار التجربة الكرنـسكية      سبق وأشرنا إلى تجربة الكيومنتانغ على أنها        . جميع هذه األمكنة بالطريقة ذاتها    

ولكن يجب أن نولي التجربة الفاشية في إيطاليا نفس األهمية، فهناك انتزعت البرجوازية الصغيرة المسلحة الحكم مـن أيـدي                    
 بولونيا، حيث   وطرحت القضية ذاتها في   . األحزاب البرجوازية القديمة لكي تسلمه رأسا بواسطة قيادتها إلى األوليغاركية المالية          
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موجهة بشكل مباشر ضد حكومة تحالف البرجوازيين ومالكي األرض الرجعية، والتي كانت تعكـس              " بيلسودسكي"كانت حركة   
ولم يكن من قبيل الـصدفة أن يعمـد االشـتراكي           . أماني الجماهير البرجوازية الصغيرة وحتى أوساط واسعة من البروليتاريا        

أن يـسيء   "خشية منه   " بدكتاتورية العمال والفالحين الديمقراطية   "إلى تشييد ثورة بيلسودسكي     الديمقراطي البولوني، وارسكي،    
سوف أخرج عن الموضوع إذا حاولت تحليل التجربة البلغارية، أي السياسة المرتبكـة التـي اتبعهـا أمثـال                   ". تقدير الفالحين 

تي خاضها حزب العمال والمـزارعين فـي الواليـات          كوالروف وكاباكشييف تجاه حزب سطانبولسكي؛ أو التجربة الحزبية ال        
لقد حللت بعضا من هـذه      . المتحدة؛ أو تودد زينوفييف لرادييه؛ أو تجربة الحزب الشيوعي في رومانيا؛ وهكذا إلى ما ال نهاية               

 اسـتنتاج   وقد خلصت من هذه التجارب إلى     ". نقد مشروع برنامج األممية الشيوعية    "التجارب في خطوطها العريضة في كتابي       
أساسي يؤكد دروس أكتوبر ويدعمها، وبخاصة التي تقول منها أن البرجوازية الصغيرة بما فيها الفالحون غير قادرة على لعب                   

إن الفالحين  . دور قيادي في مجتمع برجوازي معاصر حتى ولو كان مجتمعا متخلفا في حقبات ثورية أو رجعية على حد سواء                  
إن األشكال الوسطية ما هي إالّ      . لبرجوازية وإما أن يكون نضالهم حافزا لقيام دكتاتورية البروليتاريا        إما أن يدعموا دكتاتورية ا    

أقنعة تخفي وراءها دكتاتورية برجوازية، عندما تكون هذه البرجوازية متعثرة أو غير قادرة على الوقوف على رجليها بعد فترة                  
  ).يلسودسكيالكرنسكية، الفاشية، نظام حكم ب(من االضطرابات 

ولكن عندما تزمع البروليتاريا على التقدم، بـأي ثمـن،          . الفالحون إما أن يتبعوا البرجوازية وإما أن يتبعوا البروليتاريا        
العمـال عنـدما    : أمثل على ذلك  . حتى ولو لم يكن الفالحون معها، فإنها تثبت في الواقع أنها أصبحت ذيال لرأسمال المصرفي              

؛ العمال، بما فيهم الشيوعيون أيضا، في الكيومنتانغ في الصين؛ العمال في الحزب  ١٩١٧في روسيا عام    دافعوا عن الوطن األم     
  .، إلى آخره١٩٢٧االشتراكي البولوني؛ الشيوعيون أيضا إلى حد ما في بولونيا عام 

ه، فاألفضل له أالّ يتدخل     إن من لم يفكر بهذا األمر حتى نهايته، ومن لم يفهم األحداث من خالل األثر الحديث الذي خلفت                 
  .بالسياسة الثورية مطلقا

إن االستنتاج األساسي الذي خلص إليه لينين بشكل كامل ونهائي من دروس ثورتي فبراير وأكتـوبر يـرفض فكـرة                    
  :١٩١٨وهذا ما كرره لينين أكثر من مرة بعد عام . رفضا تاما" الدكتاتورية الديمقراطية"

ا كان أحد قد تعلم منه شيئا، وكل تاريخ الثورة، وكل تاريخ التطور السياسي خالل القرن                إن االقتصاد السياسي كله، إذ    "
إلى المواطنين الذين ال يفهمون لماذا يحصل ذلك        … التاسع عشر يعلموننا أن الفالح إما أن يتبع العامل وإما أن يتبع البرجوازي            

 عشر والتاسع عشر، راقبوا التاريخ السياسي ألي بلد في القرن           راقبوا تطور أي من الثورات الكبرى في القرنين الثامن        … أقول
إن البنيان االقتصادي للمجتمع الرأسمالي مركب بحيث ال يمكن لغيـر رأس المـال أو               . التاسع عشر ينبؤكم لماذا يحصل ذلك     
  ". عال توجد قوى أخرى في البنيان االقتصادي لهذا المجتم. البروليتاريا أن يقلب القوى الحاكمة فيه

  ). الطبعة الروسية-٢١٧ ص -١٦الجزء -المؤلفات الكاملة :لينين(

على أساس الدروس التي تقدمها أي من الثورات الكبرى في القـرنين الثـامن              . القضية ال تتعلق هنا بإنكلترا أو ألمانيا      
اج أن النظـامين الممكنـين همـا        عشر أو التاسع عشر، أي الثورات البرجوازية في البلدان المتخلفة، يخلص لينين إلى االستنت             

  .أي دكتاتورية وسيطة" ديمقراطية"فال يمكن أن تقوم دكتاتورية . دكتاتورية البرجوازية أو دكتاتورية البروليتاريا
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****  

وكما نرى، يصل راديك في نهاية نزهته النظرية والتاريخية إلى هذه الحكمة الهزيلة التي تقول أنه يجب تمييز الثـورة                    
الذي ينطلـق   ] ٧٨[، يرفع يده رأسا مستعينا بكيوسينين       "الخطوة"وبعد أن يخطو راديك هذه      . ية عن الثورة الديمقراطية   االشتراك

، ويعتبر أنه من غير المعقول أن يرفع شعار دكتاتورية البروليتاريا في البلدان المتقدمـة والبلـدان                 "البدهية: "من مورده الوحيد  
ويحـدو  . ١٩٠٥منذ عـام  " يتعلم شيئا"جل ال يفقه شيئا يتهم كوسينين هذا تروتسكي بأنه لم    وبإخالص ر . المتخلفة في آن واحد   

أن خصائص الثوريين الصينية والهنديـة تكمنـان        "يعتقد تروتسكي   : راديك حدو كيوسينين فيبدي بدوره هذه المالحظة الالذعة       
 في أوروبا الغربية، لذا يجب أن تؤديا منذ خطواتهمـا           بالتحديد في أنه ال يمكن تمييزهما، بأي حال من األحوال، عن الثورات           

  ".إلى دكتاتورية البروليتاريا!] ؟[األولى 

لم يسبق أن تحققت دكتاتورية البروليتاريا في بلـد أوروبـي ولكنهـا             : غير أن راديك ينسى أمرا بسيطا في هذا الصدد        
" خـصائص "وتسكي إذا كانت العملية التاريخية قد تغافلت        هل يجب أن يالم تر    . تحققت بالتأكيد في بلد متخلف في شرق أوروبا       

روسيا؟ وينسى راديك أيضا أن البرجوازية، وبشكل أدق رأس المال المصرفي، يحكم في جميع البلدان الرأسمالية بالرغم مـن                   
ضا نجد أن التطور    هنا أي ". خصائصها"اختالف في مستوى تطورها وفي بنيانها االجتماعي وتقاليدها وما شابه، أي بالرغم من              

  .التاريخي هو الذي لم يحترم هذه الخصوصية وليس تروتسكي

أين، إذن، يكمن التمايز بين البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة؟ إن التمايز كبير، غير أنه يبقى محصورا ضـمن حـدود                    
ففي جهة، يتخذ   . تلف كثيرا باختالف البلدان   إن أساليب البرجوازية واألشكال التي يتخذها حكمها تخ       . طغيان العالقات الرأسمالية  

وفي الجهة المقابلة، يتكيف رأس المال المصرفي مـع المؤسـسات           . هذا الطغيان طابعا مطلقا مباشرا كما في الواليات المتحدة        
. ي الهنـد البالية الموروثة عن القرون الوسطى اآلسيوية بأن يخضعها لسيطرته ويفرض عليها وسائله الخاصة، كما هو الحال ف     

وينجم عن ذلك أن دكتاتورية البروليتاريا ستأخذ بدورها طابعا متنوعا للغايـة فيمـا              . غير أن البرجوازية تحكم في كال البلدين      
غيـر أن قيـادة     . يتعلق بأساسها االجتماعي وأشكالها السياسية ومهامها العاجلة وسرعة عملها في مختلف البلدان الرأسـمالية             

نتصار على جبهة اإلمبرياليين واإلقطاعيين والبرجوازيين الوطنيين ال يمكن أن تتحكم إالّ تحت هيمنـة               جماهير الشعب نحو اال   
  .البروليتاريا الثورية التي تحول نفسها بعد استالمها الحكم إلى دكتاتورية البروليتاريا

رية االشـتراكية، وفئـة أخـرى قـد         لتتقبل الدكتاتو " نضجت"فئة قد   : يتوهم راديك أنه عندما يقسم اإلنسانية إلى فئتين       
فقط لتتقبل الدكتاتورية الديمقراطية، فهو قد استطاع بهذا فقط، على العكس مني، أن يأخذ بعين االعتبار مـا يـسمى                    " نضجت"
ميتة ال تؤدي إالّ إلى صرف الشيوعيين عن الدراسـة الجديـة            " بكليشيه"وفي الواقع، إنه قد خرج      . كل بلد بمفرده  " خصوصية"

  .صية بلد معين، أي عن التفسير الحي لمختلف الخطوات والمراحل التي يمر فيها التطور التاريخي في ذلك البلدلخصو

إن خصائص بلد لم يحقق ثورته الديمقراطية أو هو لم يكملها بعد لهي ذات مغزى عظيم بحيث يتوجب أخذها كأسـاس                     
 كهذا يستطيع الحزب الشيوعي أن ينمي نضاله الحقيقي بنجاح في       وفقط على أساس برنامج وطني    . لبرنامج الطليعة البروليتارية  

  .سبيل أغلبية الطبقة العاملة وسائر الكادحين ضد البرجوازية وضد عمالئها الديمقراطيين

إن إمكان نجاح هذا الصراع يتوقف إلى حد بعيد طبعا على الدور الذي تلعبه البروليتاريا في اقتصاد البلد، وبالتالي على                    
ففي المنزلة ذاتها تقع مسألة ما إذا كان في البلد مشكلة           . غير أن هذا ليس المحك الوحيد     . ستوى الذي بلغه تطوره الرأسمالي    الم
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من بين مشكالت   . تهتم في حلّها أغلبية سكان األمة؛ ويقتضي حلها اتخاذ اإلجراءات الثورية الجرئية           " عند الشعب "عميقة عاجلة   
فبفضل القضية الزراعية المستعصية واالضطهاد الوطني      .  الزراعية والوطنية بتركيباتهما المختلفة    من هذا النوع تقع القضيتان    

الذي يطاق في البلدان المتخلفة، تستطيع البروليتاريا الفتية الصغيرة نسبيا ان تصل الى إلى الحكم على أساس ثورة ديمقراطيـة                  
منذ ثورة أكتوبر، بدا وكأنه ال مبـرر الثبـات         . لى أساس اشتراكي فحسب   وطنية قبل أن تصل البروليتاريا إليه في بلد متقدم ع         

النظري أصبح بديهيات المفاهيم الثورية مخنوقة ومتعفنة       " رجال الصف الثاني  "ذلك، لكن خالل الردة األيديولوجية وبسبب عقم        
  .ةيطغى عليها شبح كيوسينين إلى درجة أن المرء مجبر في كل مرة على البدء من البداي

إن هـذه   . هل ينجم عما قلناه إن جميع بلدان العالم ناضجة اليوم، بشكل أو بآخر، لقيام الثورة االشتراكية فيهـا؟ كـال                   
إن االقتصاد العالمي بمجملـه ناضـج لقيـام ثـورة     .  بوخارين الزائفة الميتة لطرح السؤال     -الطريقة هي طريقة زمرة ستالين    

مـاذا سيحـصل إذن     . هذا ال يعني أن كل بلد بمفرده ناضج لقيام ثورة اشتراكية فيـه            غير أن   . هذا أمر ال شك فيه    . اشتراكية
التاريخ ال يصنع حـسب     : لدكتاتورية البروليتاريا في سائر البلدان المتخلفة كالصين والهند، إلى آخره؟ على هذا السؤال نجيب             

بل أن يكون ناضجا لبناء االشتراكية بشكل مستقل، ولكن لدكتاتورية البروليتاريا ليس فقط ق" ناضجا"إن بلدا ما قد يصبح  . الطلب
فال يجب أن ننطلق من فرضية مـسبقة تـدعي وجـود            . قبل أن يكون ناضجا لتقبل اإلجراءات االشتراكية البعيدة المدى أيضا         

 سـتالين النظريـة     ما زال على قيد الحياة بالرغم من عناقات       " التطور غير المتكافئ  "إن قانون   . انسجام في التطور االجتماعي   
وما زالت قوى هذا القانون تفعل ليس فقط في العالقات بين البلدان، ولكن في العالقـات المتبادلـة بـين مختلـف                      . الرقيقة له 

وهـذا  . وال يمكن مصالحة العمليات االقتصادية والسياسية غير المتكافئة إالّ على الصعيد العـالمي            . العمليات داخل البلد الواحد   
خاص أنه ال يمكن معالجة موضوع ديكتاتورية البروليتاريا في الصين بشكل منعزل وضـمن حـدود االقتـصاد                  يعني بشكل   

  .الصيني والسياسة الصينية وحدهما

نظريـة الثـورة   "النظرية الثورية العالمية التي تحمل اسـم  : عند هذه النقطة بالذات يواجهنا موقفان ينفي أحدهما اآلخر     
ال تستطيع الصين المتخلفة، وال أي بلد       ". نظرية االشتراكية في بلد واحد    "نية اإلصالحية التي تحمل إسم      ، والنظرية الوط  "الدائمة

إن قوى اإلنتاج ذات التطور السريع والتي تخطـت الحـدود           : آخر في العالم عامة، أن تبني االشتراكية ضمن الحدود الوطنية         
إن دكتاتوريـة   . القوى التي لم تتطور التطور الكـافي لتقبـل التـأميم          الوطنية تقف في وجه مثل هذا العمل، وكذلك تفعل تلك           

البروليتاريا في بريطانيا، مثال، سوف تجابه مصاعب وتناقضات تختلف نوعيا عن تلك التي تجابهها دكتاتورية البروليتاريا في                 
حالتين، ال يمكن تجاوز هـذه      وفي كال ال  . هذا صحيح، ولكن هذه المصاعب لن تكون أقل ضخامة مما هي في الصين            . الصين

" نـضج "هذا الموقف يسد الطريق يسد الطريق في وجه التساؤل عـن مـدى              . التناقضات إالّ بالسير في طريق الثورة العالمية      
ومما ال شك فيه أن تخلف الصين يزيد في صعوبة المهام المطروحة على             . للقيام بالتحويل االشتراكي  " عدم نضجها "الصين أو   
  .التاريخ ال يصنع حسب الطلب، وال خيار أمام البروليتاريا الصينية: ولكن نكرر. لبروليتاريادكتاتورية ا

هل يعني هذا، على األقل، أن جميع البلدان، بما فيها أكثر البلدان المستعمرة تخلفا، ناضجة ان لم يكن لبناء االشـتراكية                     
ذا، إذن، هو مصير الثورة الديمقراطيـة بـشكل عـام والثـورة فـي               ما. فلقيام دكتاتورية البروليتاريا؟ كال، إنه ال يعني ذلك       

من قال أن كل بلد مستعمر هو ناضج للحّل السريع الشامل لمهامـه  : المستعمرات بشكل خاص؟ أجيب على السؤال بسؤال آخر       
يق انتـصار الثـورة     في ظروف الحقبة االستعمارية، يمكن تحق     . الديمقراطية الوطنية؟ ويجب معالجة المسألة من زاوية أخرى       

الديمقراطية الوطنية فقط عندما تكون العالقات االجتماعية والسياسية في بلد ناضجة لتسليم البروليتاريا الحكم بوصـفها قائـدة                  
ولكن، ماذا لو لم يكن األمر كذلك؟ إذن، يعطي النضال من أجل التحرر الوطني نتائج جد جزئية موجهة كلها . الجماهير الشعبية

، لم تكن البروليتاريا في روسيا من القوة بحيث تلفّ الجمـاهير الفالحيـة              ١٩٠٥في عام   . باشر ضد الجماهير العاملة   وبشكل م 
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أما في الصين، حيث    . بهذا السبب بالذات، توقفت الثورة في منتصف الطريق وغاصت في الرمال          . حولها وتستولي على الحكم   
الصينية من النضال الستالم الحكم، بالرغم من الظروف المشجعة جداً، فقد وجـدت             البروليتاريا  " األممية الشيوعية "منعت قيادة   

  .المهام الوطنية حلّها البائس غير المستقر في نظام حكم الكيومنتانغ

ال يمكن التكهن متى وفي أية ظروف يصبح البلد المستعمر ناضجا لحل مشكالته الزراعية والوطنيـة بـشكل ثـوري                    
أي إلـى   .  نستطيع أن نؤكد اآلن أن كال الصين والهند سوف تصالن إلى الديمقراطية الشعبية الحقيقية              وعلى كل حال،  . حقيقي

وفي سيرهما على هذا الطريق قد تجتازان عـدة مراحـل           . ديمقراطية العمال والفالحين، فقط من خالل دكتاتورية البروليتاريا       
زية في اتخاذ خطوات نحو اليسار لكي تنقض فيمـا بعـد   تحت ضغط جماهير الشعب سوف تستمر البرجوا   . وخطوات وأطوار 

ولكن من غير الممكن أو المتوقع أن تقـوم دكتاتوريـة           . إن مراحل السلطة المزدوجة ممكنة ومتوقعة     . على الشعب بدون شفقة   
 إالّ علـى غـرار   ال يمكـن أن تكـون    " مستقلة"إن دكتاتورية ديمقراطية    . ديمقراطية حقيقية متميزة عن دكتاتورية البروليتاريا     

علينا أن نفهم هذا منذ البداية وأن نقوله للجماهير دون أن نخفي الحقائق             . الكيومنتانغ، أي موجهة برمتها ضد العمال والفالحين      
  .الطبقية وراء الصيغ المجردة

 الذي تـرزح    يبشر ستالين وبوخارين بأن البرجوازية تستطيع أن تحقق الثورة الوطنية في الصين بسبب نير االستعمار              
. لن تأتي الدكتاتورية الديمقراطيـة    : فقيل إذاك . ماذا كانت النتائج؟ سلمت البروليتاريا لسكين الجزار      . فتمت المحاولة . تحته البلد 

إن الفالح إما أن يتبـع  . "بالصدفة؟ كال. لقد برهنت دكتاتورية البرجوازية الصغيرة على أنها مجرد قناع لدكتاتورية رأس المال        
يبدو أن أمثولـة    . في الحالة األولى تقوم دكتاتورية البروليتاريا، وفي الثانية تقوم دكتاتورية البرجوازية          ".  أو البرجوازي  العامل

كانت تلك مجرد تجربة لـم يكتـب لهـا          . ال. "فجاء الجواب . الصين واضحة الوضوح الكافي حتى ولو درسنا األمر عن بعد         
على قاعدة اجتماعيـة    " "بواسطة أية أساليب؟  ". "األصلية"لمرة الدكتاتورية الديمقراطية    سوف نبدأ من جديد ونقيم هذه ا      . النجاح

ولكن، إذا سمحت، قام الكيومنتـانغ      . هذا هو االكتشاف األخير الذي يعرضه علينا راديك       ". يقوم عليها تعاون العمال والفالحين    
قل لنا كيـف سـيكون التركيـب        .  الخطرة لحساب البرجوازية   فيه العمال والفالحون لينفذوا المهام    " تعاون: "على نفس القاعدة  

على ! بماذا سوف تستبدل الكيومنتانغ؟ أية أحزاب ستستلم الحكم؟ أشر إليها ولو تقريبا، ِصفها على األقل              . السياسي لهذا التعاون  
 الماركسية يمكـن أن يكونـوا   إن اإلنسان الذي انتهوا، والذين يعجزون عن فهم تعقيد   !) ١٩٢٨عام  (هذه األسئلة، يجيب راديك     

البلشفي نفسه مـن    " يجرد"مهتمين بسؤال تقني ثانوي كهذا حول أية طبقة ستكون الحصان وأية طبقة ستكون الفارس، في حين                 
. نفسك بما فيه الكفايـة " جردت"لقد . ال، اسمح لي، لقد قلت قولتك . البنيان الفوقي السياسي ويصيب اهتمامه على البنيان الطبقي       

نفسك من قضية كيف يعكس التعاون الطبقي نفسه على القضايا الحزبيـة، وجـررت          " جردت"في الصين،   !  أكثر من الكفاية   بل
البروليتاريا إلى الكيومنتانغ، ووقعت في هوى الكيومنتانغ إلى درجة أنك فقدت عقلك، وتملصت في قضايا النـضال الـسياسي                   

فلنبدأ مـن جديـد، وفـي البـدء         : ية رأس البروليتاريا، ها أنت تقترح علينا      وبعد أن هشمت البرجواز   . مرددا الصيغ المجردة  
  .لن نسمح ألنفسنا بالعودة إليها. إن هذه نكات قديمة! ال. أنفسنا من مسألة األحزاب والحكم الثوري" نجرد"دعونا

بأن ال تسيء تقـدير  " لمعارضةا"وينذر راديك . إن جميع هذه البهلوانات، كما شاهدنا، تتم باسم تحالف العمال والفالحين   
في بعض األحيان، عندما يرى المرء المصير الذي آلـت إليـه            . الفالحين ويستشهد في هذا الصدد بصراع لينين ضد المنشفيك        

أجل، لقد قال لينين مرارا عديدة أن إنكـار         . كتابات لينين يستنكر بمرارة هذه اإلساءات التي ترتكب ضد كرامة الفكر اإلنساني           
، حيث أمضى   ١٩١٧ولكن إلى جانب ذلك، هناك عام       . وكان على حق في ذلك    . لفالحين الثوري هو من ميزات المنشفيك     دور ا 

-وكان االشتراكيون ". الثوريين-االشتراكيين"المنشفيك األشهر الثمانية بين ثورة فبراير وثورة أكتوبر وهم في تحالف متين مع              
الثوريون يـسمون  -وكان المنشفيك واالشتراكيون. حين الساحقة التي أيقضتها الثورةالثوريون في ذلك الحين يمثلون غالبية الفال  
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وهكـذا  ). والجنـود (أنفسهم الديمقراطية الثورية ويجادلوننا قائلين أنهم الوحيدون الذين يرتكزون إلى تحالف العمال والفالحين              
واتهموا البالشفة بأنهم يعملون على     . تحالف العمال والفالحين  استولى المنشفيك، بعد ثورة فبراير، على الصيغة البلشفية القائلة ب         

وبكلمات أخرى، اتهم المنـشفيك لينـين بأنـه         . شق الطليعة البروليتارية عن الفالحين وأنهم يساعدون بذلك على انهيار الثورة          
  .يتجاهل الفالحين، أو أنه يسيء تقديرهم في احسن األحوال

إن نقد راديك الحالي لـيس      . زينوفييف وآخرون إلى لينين مجرد صدى لنقد المنشفيك       وكان النقد الذي وجهه كامينييف و     
  .بدوره إالّ صدى بعيدا لنقد كامنييف

لقد . ١٩١٧في الصين، بما فيها سياسة راديك، استمرار وتطوير لمهزلة النمشفيك عام            " رجال الصف الثاني  "إن سياسة   
وعي في الكيومنتانغ مستعملين الحجة ذاتها وهي ضرورة التحالف بين العمـال            دافع ستالين وراديك معا على بقاء الحزب الشي       

فكانت ". اليساري"أن الكيومنتانغ حزب برجوازي، تكرر نفس المحاولة من الكيومنتانغ          " صدفة"ولكن عندما تكشف    . والفالحين
 مـن هـذا     -متميزة عن دكتاتورية البروليتاريا   ال-وكنتيجة لذلك جرى انتشال تجريد الدكتاتورية الديمقراطية        . النتائج هي ذاتها  

" ودان" "تـسيريتللي "، سـمعنا    ١٩١٧في عام   . الواقع التعيس الذي لم يحقق اآلمال العظام، فكان تكرارا لما شاهدناه في السابق            
كتاتوريـة  لقد قامت دكتاتورية الديمقراطية الثوريـة، ولكـنكم تـسيرون باتجـاه د         : "وآخرين يرددون هذا القول مئات المرات     

التـي  " الثوريـة -الدكتاتورية الديمقراطية   "إن ذاكرات الناس لهي حقا ضعيفة إن        ". البروليتاريا، أي أنكم تسيرون نحو الخراب     
" . ودان" "تـسيريتللي "التـي ينـادي بهـا    " دكتاتورية الديمقراطيين و الثوريين"ينادي بها ستالين وراديك ال تختلف بشيء عن   

مـن  .  هذه الصيغة ال ترد في جميع مقررات الكومنترن فحسب، بل إنها قد أدرجت في برنامجه أيـضا                 وبالرغم من ذلك، فإن   
الصعب أن نتخيل مهزلة بهذه السفالة تكون في الوقت نفسه ثأرا مريرا للمنشفيك على اإلهانات التي وجهتها البلشفية اليهم عام                    

١٩١٧.  

" الدكتاتورية الديمقراطيـة " يسمعوا جوابا محددا للسؤال عن طابع       ومهما يكن من أمر، يبقى حق الثوريين في الشرق أن         
الدكتاتورية "ما هي   : في جوابه على السؤال   . يكون مبنيا على الوقائع وعلى التجربة السياسية وليس على نصوص قديمة جاهزة           

 في  ١٩٠٥قدمها لينين بشأن عام     :التي  إنها بالنسبة للشرق نفس الصيغة      : كان ستالين يقدم الرد الكالسيكي التالي     -" الديمقراطية
. وهي موجودة في الكتب والمقررات المتعلقة بالصين والهند وبولينزيـا         . وقد أصبح هذه الصيغة الرسمية إلى حد بعيد       " روسيا

ذلك تفسر لينين المتعلقة بأحداث قادمة، التي أصبحت اآلن أحداثا سابقة، وعالوة على  " مفاهيم"وهو ينصح الثوريون بالعودة إلى      
  .لينين الفرضية بهذه الطريقة أو تلك، ولكن ليس بالطريقة التي فسرها فيها لينين بعد أن مرت األحداث" مفاهيم"

سنحاول أن نفهم هذا الشعار كما فهمه لينين قبل الثورة، على حـد             . "يقول الشيوعي الشرقي وهو يخفض رأسه     !" حسنا"
  ".كيف يبدو هذا الشعار في الواقع؟ كيف تحقق في بلدكم؟ولكن هل تسمحون بأن تقولوا لنا . قولكم

  ".لقد تحقق في بلدنا على شكل الكرنسكية في حقبة السلطة المزدوجة"

  "هل تريدوننا أن نقول لعمالنا إن شعار الدكتاتورية الديمقراطية سوف يتحقق في بلدنا على شكل كرنسكية محلية؟"

  ".نى شعار كهذا، إن الكرنسكية تبعية للبرجوازية وخيانة للشعب العاملفما من عامل يتب! ماذا تقول؟ ال، أبدا"
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  "ولكن ماذا علينا أن نقول للعمال؟: "فيسأل الشيوعي الشرقي بكآبة

عليك أن تقول لهم أن الدكتاتورية الديمقراطية هي تلك التي طرحها           : "، الرجل المكلف بهذه المهمة    )٦٢(فيجيب كيوسينين   
  ".لثورة الديمقراطية القادمةلينين فيما يتعلق با

  :وإذا كان الشيوعي الشرقي غير محروم من ملكة التفكير، سوف يجيب

 أن الدكتاتورية الديمقراطية قد تحققت بشكل حقيقي أصيل فقط في أكتوبر التي أقامـت               ١٩١٧ولكن، ألم يقل لينين عام      "
  ".قة العاملة نحو هذا الهدف؟دكتاتورية البروليتاريا ؟ أليس من األفضل أن نوجه الحزب والطب

  ".إنها نزعة تروتسكية. إنها الثورة الدائمة. ال أريدك حتى أن تفكر بهذا. ليس في أي حال من األحوال"

بعد هذا التأنيب العنيف يغدو الشيوعي الشرقي أكثر بياضا من الثلج على أعلى قمم الهيماليا فيتخلى عـن كـل شـغف         
  .فليأت ما هو آت. للمعرفة

  .تشيك، وإما المغامرة البطولية-إما التمرغ المشين عند أقدام تشانغ كاي: ا تكون النتائج؟ إننا نعرف جيداوماذ

  
  

                                                 
تويف خالل هذا العام . ، شغل عدة مناصب حربية أيام ستالني١٩١٨، اعتنق الشيوعية عام ١٩١٧تراكي الفنلندي قبل عام  كيوسيبني هو أحد قادة احلزب االش)62(

 . يف االحتاد السوفيييت
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   من املاركسية إىل النزعة السلمية من املاركسية إىل النزعة السلمية--٨٨
إن الظاهرة التي تدعو للقلق أكثر من غيرها هي مقطع من مقالة راديك ال عالقة له بالموضوع األساسي الـذي نحـن                      

أعني بذلك تـودد راديـك الخجـول لنظريـة          . بطه به وحدانية إنحياز راديك نحو مفكّري الوسطية الحاليين        بصدده، وإنما تر  
من أخطاء راديك قد تجـاوز جميـع الخالفـات          " الحاشية"يجب أن نتوقف عند هذه النقطة، ألن هذه         . االشتراكية في بلد واحد   

  .حولت نهائيا إلى نوعيةاألخرى في الرأي في تطورها الالحق، مبينة أن كميتها قد ت

كـان مـدركا أن الدكتاتوريـة       …"في معرض مناقشته لألخطار التي تهدد الثورة من الخارج، يكتب راديك أن لينين              
ال تستطيع أن تحافظ على نفسها إالّ إذا هبت البروليتاريا األوروبية لنجدتها، ذلـك بـسبب مـستوى                  ) دكتاتورية البروليتاريا (

  ."١٩٠٥ي روسيا عام التطور االقتصادي ف

لقد قال لينين في الواقـع، أكثـر مـن مـرة، إن             . األخطاء تتوالى، فتؤدي قبل شيء إلى خرق بذيء لألفق التاريخي         
ال تستطيع المحافظة على نفسها فـي روسـيا بـدون قيـام الثـورة               ) البروليتاريا.وليس دكتاتورية   (الدكتاتورية الديمقراطية   

ذه الفكرة تتخلل، كخيط أحمر، جميع مقاالت لينين وخطبه إبان مؤتمر الحزب في ستوكهولم عـام                إن ه . االشتراكية في أوروبا  
ولم يخطر ببال لينين، في تلك الفترة، أن يطرح         ). في مساجلته مع بليخانوف، وفي معالجته لقضايا التأميم، إلى آخره          (١٩٠٦

غير أن الموضوع األساسي ليس هنا فـي        . االشتراكية في أوروبا  قضية قيام دكتاتورية البروليتاريا في روسيا قبل قيام الثورة          
؟ وكيف كان مستوى هذا التطور "١٩٠٥بسبب مستوى التطور االقتصادي في روسيا عام "ما هو معنى عبارة    . الوقت الحاضر 

" الكـومنتيرن "رنـامج   ولقد قسم ب  . ؟ إن نظرية االشتراكية في بلد واحد قد بينت على هذا التباين في المستويات             ١٩١٧في عام   
لـذلك؛ فـأوقع   " غيـر مؤهلـة  "في مستواها لبناء االشتراكية بشطل مـستقل، وأخـرى        " مؤهلة"الكرة األرضية إلى مربعات     

ال شك في أن التباين في المستويات االقتصادية قد ينعكس          . االستراتيجية الثورية بذلك في طريق مسدودة ال أمل بالخروج منها         
، لم نستطع أن نرتفع إلى مستوى دكتاتورية البروليتاريا كما أننا لم نستطع             ١٩٠٥ففي عام   . ملة السياسية على قوى الطبقة العا   

، أقمنا دكتاتورية البروليتاريـا التـي ابتلععـت الدكتاتوريـة           ١٩١٧أن نرتفع إلى مستوى الدكتاتورية الديمقراطية، وفي عام         
 لم يسمح للدكتاتورية بـأن تحـافظ        ١٩٠٥ وعام   ١٩١٧ان موجودا عام    الديمقراطية، ولكن مستوى التطور االقتصادي الذي ك      

وطبعا، ال يمكن تحديد هذا     . على نفسها وتتطور نحو االشتراكية إالّ إذا هبت البروليتاريا األوروبية لنجدتها في الوقت المناسب             
ة األساسية التي تحددها العالقة بـين       إلى جانب هذه المسأل   . بشكل مسبق، إن مجرى التطور والنضال يحددانه      " الوقت المناسب "

 ١٩٠٥القوى في العالم والتي لها الكلمة الفاصلة األخيرة في األمر، يصبح التباين في مستويات التطور في روسيا بين عـامي                     
  . عامال ثانويا مهما بلغ من األهمية١٩١٧وعام 

فبعد اإلشارة إلى أن لينين قد أدرك االرتبـاط         . ياتغير أن راديك ال يكتفي باإلشارة المبهمة إلى هذا التباين في المستو           
  :بين قضايا الثورة الداخلية وقضاياها العالمية، يستطرد قائال

إالّ أن لينين لم يشدد فقط على هذا االرتباط بين المحافظة على الدكتاتورية االشتراكية فـي روسـيا وبـين مـساعدة                      "
اغة تروتسكي الشديدة الحدة التي تؤكد أنه يجب على المساعدة أن تكون مساعدة             بروليتاريا أوروبا الغربية لها مثلما بالغت صي      

  ".حكومية، أي مساعدة تقدمها بروليتاريا أوروبا الغربية بعد تحقيق إنتصارها
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رجال "ألي هدف استعار راديك هذا السالح البالي من مستودع          . بصراحة، لم أصدق عيوني عندما قرأت هذه األسطر       
وعالوة عن األشياء األخرى، فـإن هـذا        . ؟ إنه مجرد ترداد مخز للتفاهات الستالينية التي كنا دوما نسخر منها           "الصف الثاني 

إن لينين، على عكس ستالين، لم يكـن يعتقـد أن ضـغط             . المقطع يبين أن راديك ال يفهم المعالم الرئيسية لخط لينين الفكري          
 البديل الستالم البروليتاريا للحكم بل على العكس، فقد صاغ مسألة المساعدة            البروليتاريا األوروبية على الحكم البرجوازي هو     

فخالل فترة الثورة األولى كان يردد بدون كلل أنـه ال يمكـن لنـا أن       . الثورية الخارجية بحدة تفوق الحدة التي صغتها أنا بها        
ويمكن أن نقول بشكل عام، أنه فـي        . راكية في أوروبا  إالّ إذا قامت الثورة االشت    !) وال حتى بالديمقراطية  (نحتفظ بالديمقراطية   

، لم ينظر إلى مصير ثورتنا ولم يقيمه إالّ مرتبطا بمصير الثورة االشتراكية التي كانت بوادرها آخذة فـي         ١٩١٨-١٩١٧فترة  
وقد قال ذلـك  ".  هالكونبدون انتصار الثورة في ألمانيا فإننا ال محالة: "وعلى سبيل المثال، فقد صرح علناً  . البروز في أوروبا  

، وهو لم يكن يتكلم عن العقود القادمة وإنما عن الفترة التـي             ١٩٠٥عام  " المستوى االقتصادي " ولم يقله بصدد     ١٩١٨في عام   
  .تلي مباشرة أي عن سنوات أو األشهر القليلة القادمة

 وجود مزيج مالئم من الظروف حمانا       إلى… فإنما يعود ذلك  "إذا كنا قد صمدنا     : لقد أعلن لينين في عشرات المناسبات     
ال يمكن لالستعمار العالمي فـي أي       : "ويقول بعد ذلك  !). لفترة قصيرة :إنتبه إلى عبارة    " (من االستعمار العالمي لفترة قصيرة    

وما هي النتيجة؟ الدعوة    ". إن الصراع حتمي على هذا الصعيد     … ظروف وبأي شرط أن يعيش جنب مع الجمهورية السوفييتية        
إن الصعوبة التـي    : "النتيجة هي التالية  . البرجوازية؟ كال " إزالة مفعول "البروليتاريا أم الدعوة إلى     " بضغط"ى التفاؤل السامي    إل

 الطبعـة   -١٢٦ ص   -١٥المجلـد   -لينين المؤلفات الكاملـة     ". (ضرورة تفجير الثورة العالمية   … تواجه الثورة الروسية هي     
 عندما كان نقوال الثاني يفاوض وليم       ١٩٠٥ وفي األعوام التي تلته ولم يقل عام         ١٩١٧يل عام   متى هذا الكالم؟ لقد ق    ). الروسية

  ".الحدة"الثاني بغية القضاء على الثورة وعندما قدمت صيغتي البالغة 

  :الثالث" الكومنترن"هذا ما قاله لينين في مؤتمر 

وكنـا  . أمر مستحيل ما لم تدعمها الثورة العالميـة       ) وسيافي ر (كان واضحا بالنسبة إلينا أن انتصار ثورة البروليتاريا         "
إما أن تندلع الثورة في البلدان األخرى، أي في البلدان األكثر تقدما في االتجاه الرأسمالي، رأسا أو على األقل بـسرعة                     : نقول

لى النظام السوفييتي في جميـع   وبالرغم من هذه القناعة، فلقد بذلنا كل جهد للمحافظة ع         . عظيمة وإما أن يكون مصيرنا الهالك     
كنـا نعلـم    . الظروف غير مبالين بالعواقب، ألننا كنا نعلم أننا ال نعمل من أجل أنفسنا فقط وإنما من أجل الثورة العالمية أيضا                   

ي الواقع  أما ف ". بريست ليتوفسك "ذلك، ولقد رددنا هذه القناعة مرارا قبل ثورة أكتوبر وبعد قيامها مباشرة وإبان توقيع معاهدة                
  ". الفعلي فإن األحداث لم تسلك خطا باالستقامة التي توقعنا لها أن تسلكه

  ). الطبعة الروسية-٣٥٤ص-محاضر مؤتمر الكومنترن الثالث (

 بدأت الحركة بالسير في خط لم يكن باالستقامة التي توقعنا لها أنا ولينـين أن تـسير بـه عـام             ١٩٢١ابتداء من عام    
ومع ذلك فقد تطورت في خط التناقضات العدائية بـين الدولـة العماليـة والعـالم                ). ١٩٠٥ عام   وليس فقط  (١٩١٩-١٩١٧

وال يمكن المحافظة على الدولة العمالية في وجه األخطار المميتة التي تتهددها،            ! وكان ال بد من أن ينهار أحدهما      . البرجوازي
وان محاولة اكتشاف التباين بين موقفي وموقف لينـين         . في الغرب اقتصاديا كانت أم عسكرية، إالّ بانتصار ثورة البروليتاريا         

  !أعيدوا قراءة لينين على األقل، ال تشوهوه، وال تسقونا هذا الحساء الستاليني الفاسد. لهو ذروة من القذارة النظرية
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         ن يعتبـر أن المـساعدة      فبعد أن يخترع راديك قصة تقول أن ليني       . إالّ أن االنحدار نحو الدرك ال يتوقف عند هذا الحد
، وان تروتـسكي    )هذه الفكرة اإلصالحية في جوهرها والمنسوبة إلى بورسيل       (التي تقدمها البروليتاريا العالمية تكفي      " البسيطة"

  :على المساعدة الحكومية فقط، أي المساعدة الثورية؛ بعد ذلك يستطرد راديك قائال"بالغ في اإللحاح "قد 

لم تكن البروليتاريا األوروبية قد أصبحت مـن القـوة          . ينين كان على حق في هذه النقطة أيضا       لقد أثبتت التجربة أن ل    "
بحيث تستطيع االستيالء على الحكم، غير أنها كانت تملك القوة الكافية، خالل فترة التدخل، لتمنع البرجوازية العالمية مـن أن                    

إن الخوف من الحركة العماليـة      . افظة على السلطة السوفييتية   وقد ساعدت بذلك على المح    . تحشد قوى فعلة في المعركة ضدنا     
والتناقضات داخل العالم الرأسمالي ذاته كانت القوة األساسية التي ضمنت استمرار السلم خالل السنوات الثماني بعد انتهاء فترة                  

  ".التدخل

ي يخطّها الموظفون الفكريون في زمننا      إن هذا المقطع الذي ال يحمل شيئا من الطرافة إذا ما قورن بفروض اإلنشاء الت              
  .هذا، يبقى جديرا باالهتمام ألنه مزيج من التزوير التاريخي ومن البلبلة السياسية ومن أفظع األغالط المبدئية

وهـذا هـو    " (الديمقراطية-خطط عمل لالشتراكية  " بعنوان   ١٩٠٥يستنتج من كالم راديك أن لينين، في منشور له عام           
 سيكون في وضع يحـول      ١٩١٧قد تنبأ أن ميزان القوى بين الدول والطبقات بعد عام           ) الذي يشير إليه راديك   المنشور الوحيد   

 بالوضع الـذي    ١٩٠٥ومقابل ذلك فإن تروتسكي لم يتنبأ عام        . فيه لمدة طويلة دون إمكان حصول تدخل عسكري واسع ضدنا         
بوقائع تلك الحقبة كقوة جيش الهوهنزولرن مثال، وضخامة جيش         سينتج حتما بعد الحرب االستعمارية، ولكنه اكتفي باالعتراف         

هذا افتراء حقير على التاريخ، يزيد في تعقيده التناقضات السالفة التـي            . الهابسبورغ، وجبروت البورصة الفرنسية، إلى آخره     
 مستوى التطور االقتصادي كما مع وجود"يعتبر راديك أن خطأي األساسي هو أني توقعت قيام دكتاتورية البروليتاريا . تحتويها

إني لم أعالج توقع قيام دكتاتورية البروليتاريا الذي عرضته عـشية ثـورة             : واآلن يتضح الخطأ الثاني   ". ١٩٠٥كان عليه عام    
عندما يبدو حجج ستالين على هذا النحو، فإننا ال ندهش . ١٩١٧ في ضوء الوضع الدولي الذي لم يبرز إالّ بعد عام ١٩٠٥عام 
ولكم كيف وقـع راديـك بـين        - ١٩٢٨ وكما هو عام     ١٩١٧ستالين كما كان عام     " بمستوى تطور " ألننا على علم وثيق      بها،

  مجموعة كهذه؟

إن راديك قد قفز عن الحاجز الذي يفـصل الماركـسية عـن االنتهازيـة     . ومع ذلك فحتى هذا ليس أسوأ ما في األمر    
ليست المسألة إالّ مجرد مسألة النضال ضد الحرب أي مسألة          .  في األمر  وهذا أسوأ ما  -والموقف الثوري عن الموقف السلمي      

ضغط البروليتاريا على البرجوازية أم حرب أهلية تقضي على البرجوازية؟          : البحث عن أساليب تتبع لتفادي الحرب أو إيقافها       
  .الدائر بيننالقد أدخل راديك، بدون علم منه، مسألة أساسية تتعلق بسياسة البروليتاريا في النقاش 

دور الفالحين فحسب وإنما أتجاهل ضغط البروليتاريا على البرجوازية كذلك، وإني ال            " أتجاهل"هل يعني راديك أني ال      
" سـيمار "و" ثالمـان "آخذ بعين االعتبار إالّ ثورة البروليتاريا؟ يصعب التصديق أن راديك يدافع عن تفاهة كهذه جديرة بأمثال                 

إلـى  ) زينزفييف، ثالهايمر، بيالكون، إلى آخره    (الثالث دعا اليساريون المتطرفون آنذاك      " الكومنترن "في مؤتمر ". مونموسو"و
ففسرت لهم ولينين، بأبسط أسلوب ممكـن، أن        . انتهاج خطط تكتيكية غايتها القيام بانقالب في الغرب إلنقاد االتحاد السوفييتي          

 منهجي مبرمج لترسيخ مواقعهم ولتحضير أنفاسهم لالستيالء على الحم          أفضل مساعدة يستطيعون تقديمها هي أن يعملوا بشكل       
ومما يدعو لألسف الشديد أن راديك لم يقف في تلك المناسبة إلى جانـب              . عوضا عن أن يفتعلوا المغامرات الثورية لمساعدتنا      

وهر نقاشي ونقاش لنين كـان      وال شك في أن راديك يتذكر أن ج       . لينين وتروتسكي وإنما وقف إلى جانب زنوفييف وبوخارين       
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التي تقدم بها اليساريون المتطرفون؛ على كل إذا كان راديك ال يتذكر ذلك فمـا  " الصياغة الشديدة الحدة  "الهجوم على اعتباطية    
وبعد أن فسرنا لهم أن دعم الحزب وممارسة البروليتاريا للضغط هما عـامالن             . عليه إالّ أن يعود إلى محاضر المؤتمر الثالث       

هو وضيفة من وظائف النظال النظري      " الضغط" إلن   -نحن الماركسيين -ي غاية األهمية في العالقات الداخلية والدولية أظفنا         ف
لهذا السبب، ألقى لينين خطابا في نهايـة المـؤتمر          . الثوري الهادف إلى استالم الحكم وأنه يعتمد كليا على تطور هذا النضال           

ندوبين كان موجها ضد نزعات االستكانة والوقوف إلى هامش األحداث، وختم خطابه بهـذه              الثالث في اجتماع واسع خاص للم     
  .وحده" الضغط"أيها األصدقاء، ال تشترطوا في المغامرات، ولكن ال تتلكأوا، إننا لن نصمد طويال إذا مارستم : الوصية

عد الحرب غير أنها منعت البرجوازية من أن        يشير راديك إلى أن البروليتاريا األوروبية لم تكن مؤهلة الستالم الحكم ب           
بيد أن البروليتاريا األوروبية قد نجحت في أن نحول دون سحقنا   . ولقد تكلمتُ حول هذا الموضوع في أكثر من مناسبة        . تسحقنا

ـ              ي زادت فقط ألن ضغط البروليتاريا صادف وجود النتائج الموضوعية الخطيرة للحرب االستعمارية والتناقضات العالميـة الت
الصراع داخل المعـسكر الرأسـمالي أم االنهيـار         : وال يمكن أن نحدد أي عامل كان له الدور الحاسم         . هذه الحرب من حدتها   

لقد أثبتت الحرب االستعمارية، بما ال يـسمح الـشط، أن           . االقتصادي أم ضغط البروليتاريا؛ المسألة ال تطرح على هذا النحو         
وأخيرا، وهذا أهم ما في األمـر،       ". الضغط" ألن هذه الحرب قد نشبت بالرغم من جميع أنواع           الضغط السلمي ال يكفي بمفرده    

إذا كان ضغط البروليتاريا فعاال في السنوات الحرجة األولى من الحياة الجمهورية السوفييتية فذلك يعود إلى أن المسألة لم تكن                    
ل من أجل استالم الحكم؛ وغالبا ما أخذ هذا النضال شكل حـرب             بالنسبة لعمال أوروبا مسألة ممارسة الضغط بل مسألة النضا        

  .أهلية

، لم يكن هناك حرب وال انهيار اقتصادي وكانت الرأسمالية والنزاعات العسكرية فـي ذروة هيجانهـا                 ١٩٠٥في عام   
ز جوزيف من اجتياح    الديمقراطيون آنذاك عن أن يمنع وليم الثاني أو فران        -الذي مارسه االشتراكيون  " الضغط"فعجز  . الدموي

، فالضغط الذي مارسته البروليتاريا األلمانيـة لـم         ١٩١٧وحتى في عام    . مملكة بولونيا بجيشهما ومن أن يهبوا لنجدة القيصر       
يحل دون احتالل الهوهنزولرن لمقاطعات البلطيق وأوكرانيا، وإذا لم يصلوا إلى موسكو فإنما يعـود ذلـك ضـعف قـواهم                     

إن لينـين لـم   ! مر غير ذلك، لماذا وكيف عقدوا معاهدة الصلح في بريست؟ ما أسهل نسيان الماضـي       وإذا كان األ  . العسكرية
وكان . يقتصر في كالمه على تعليق اآلمال بضغط البروليتاريا ولكنه أكّد مرارا أننا ال بد هالكون إذا لم تندفع الثورة في ألمانيا                    

لقد صـدر بحقنـا حكـم    : يجب أن ال تخدعنا األوهام. من قد انقضت هذا القول مصيبا في جوهره رغم أن فترة أطول من الز          
  .ونحن ما زلنا نعيش، كما كنا في السابق، برهة استنشاق الهواء قبل العودة إلى الغوص. مؤجل إلى أجل غير مسمى

مال قوتها لشن  إن وضعا ال تستطيع البروليتاريا فيه أن تستولي على الحكم ولكنها تستطيع أن تمنع البرجوازية من استع                
ونعتبر التوازن غير مستقر بالتحديد ألنـه ال يمكـن أن           . الحرب، هو خير مثال على وضع من التوازن الطبقي غير المستقر          

فإما أن تستلم البروليتاريا الحكم وإما ان تـضعف البرجوازيـة الـضغط             . البد من أن ترجح هذه الكفة أو تلك       . يستمر طويال 
  . الضربات الساحقة، بحيث يتسنى لها أن تستعيد حرية التصرف خاصة في قضيتي الحرب والسلمالثوري، بواسطة سلسلة من

إن الموقف اإلصالحي هو وحده الذي يصور ضغط البروليتاريا على الدولة البرجوازية على أنه عامل تتزايد أهميتـه                  
 االشتراكية في بلد واحـد التـي تنطلـق مـن            فمن هذا المفهوم بالذات نشأت نظرية بناء      . باستمرار وأنه ضمانة ضد التدخل    

ومثلما تهرب البومة عند انبالج الفجر فإن نظرية ستالين عـن إزالـة             ). ستالين(البرجوازية العالمية   " إزالة مفعول "موضوعة  
  .مفعول البرجوازية بواسطة ضغط البروليتاريا تنشأ فقط عندما تأخذ الظروف التي ولدتها باالضمحالل
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ع العالمي من تغيرات مفاجئة في فترة أدى فيها التفسير الخاطئ لتجربة ما بعد الحرب إلى التعلّل باألمل لقد عانى الوض  
إن . بشكل عام " الدعم"الكاذب بأننا سوف نتدبر أمورنا دون الحاجة إلى ثورة البروليتاريا الوروبية باستبدالنا هذه الثورة بفكرة                

. لقد تغلبت الرأسمالية على النكسة التي أصـيبت بهـا الحـرب           . مام استقرار الرأسمالية  هزائم البروليتاريا قد مهدت الطريق أ     
فكانت النتيجة أن البرجوازية تملك اآلن حرية في التصرف بآلتهـا           . وبرزت أجيال جديدة لم تدق أهوال المجازر االستعمارية       

  .الحربية أكثر مما كانت تملك من حرية منذ خمس أو ثمانية سنوات خلت

دما تتجه الجماهير العاملة إلى اليسار تؤدي هذه العملية، في تطورها الالحق، إلى إزدياد ضغطها مرة أخرى علـى                   عن
إن تفاقم خطر الطبقة العاملة بالذات هو الذي يدفع البرجوازيـة، فـي   . غير أن هذا العامل سيف ذي حدين    . الدولة البرجوازية 

ؤكد أنها سيدة في دارها وإلى محاولة تحطيم المركز الرئيسي الذي ينشر العدوى    طور الحق، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لكي ت       
إن النضال ضد الحرب ال يحدده الضغط على الحكومة وإنما النضال الثوري الستالم الحكـم               . الجمهورية السوفييتية : الثورية
 ما هو إال منتوجات للنـضال الثـوري السـتالم           للصراع الطبقي البروليتاريا، مثل آثار اإلصالحية،     " السلمية"إن اآلثار   . فقط

إن خـوف   . الحكم؛ إنها ال تملك إال قوة نسبية ومن السهل قلبها إلى نقيضها، أي أنها قد تدفع البرجوازية في طريق الحـرب                    
الشـتراكيين  البرجوازية من الحركة العمالية، الذي يعالجه راديك من زاوية جد مميزة، هو األمل الفعلي الذي يتعلق بع جميع ا                  

لهذا السبب قال لينين أن الـضمانة الوحيـدة   . الثورة هي التي تقرر. من الثورة ال يقرر سيئا بمفرده" الخوف"إالّ أن  . السلميين
، ليس الضغط الذي تمارسه البروليتاريا وإنمـا انتـصارها          ١٩١٨، وضد عودة الرأسمالية عاو      ١٩٠٥ضد عودة الملكية عام     

وبالرغم من طول مدة استنشاق الهواء قبل العودة إلى الغوص، فإن           .  هو الشكل الوحيد لطرح القضية     هذا. الثوري في أوروبا  
عام " فكتبت في نتائج وتوقعات   . ولقد صغت المسألة بالطريقة ذاتها    . صياغة لينين ما تزال تحتفظ بكل قوتها حتى في هذه األيام          

  : ما يلي١٩٠٦

 بالتحديد العامل الذي يجبر األحزاب البرجوازية، حتى وهي تصوت إلى جانب            إن الخوف من انتفاضة البروليتاريا هو     "
لجان تحكـيم   "صرف المبالغ الهائلة لمتابعة الحرب، على اإلدالء بتصريحات رنّانة تؤيد فيها السلم، وعلى تعليق اآلمال على                 

نانة البائسة ال تستطيع طبعا أن تلغي التناقض        إن هذه التصريحات الر   ". الواليات المتحدة األوروبية  "، وحتى على تنظيم     "دولية
  ". بين الدول وال الصراعات المسلحة

  )٢٨٣ ص-"نتائج وتوقعات"مقالة -" ثورتنا: "تروتسكي(

إن الخطأ األساسي الذي وقع فيه المؤتمر السادس يكمن في أنه، سعيا منه وراء إنقاذ توقعات ستالين وبوخارين السلمية                   
تقنية لتفادي خطر الحرب فاصال بذلك النضال ضد الحرب عن النضال           -أخذ يبحث عن وصفات ثورية    الوطنية،  -واإلصالحية

  .من أجل استالم الحكم

وقد حاول موجهو المؤتمر السادس هؤالء البناة المترددين لالشتراكية في بلد واحد الذين هم فـي جـوهرهم سـلميون                    
وبما أنه لم يكـن بإمكـانهم إال أن         . مكثف" ضغط"زية بواسطة وسائل    البرجوا" إزالة مفعول "متخوفون، ان يزيدوا في سرعة      

يعلموا ان قيادتهم قد أدت إلى هزيمة الثورة في عدد من البلدان حتى اآلن، وإنها قد أخرت مسيرة طليعة البروليتاريا العالمية،                     
ركسية والتي تربط قضية الحرب بقضية الثورة       التي طرحتها الما  " الصياغة الشديدة الحدة  "فقد سعوا في الدرجة األولى إلى نبذ        

وحتى ال تتغافل األحزاب الوطنية عن الـساعة الحاسـمة،          . بشكل عضوي فحولوا النضال ضد الحرب إلى مهمة اكتفاء ذاتي         
نظام فلم تعد الحرب بعد اآلن أداة في يد ال. وكل ما يحدث في العالم غايته الحرب      . أعلنوا أن خطر الحرب دائم عاجل ال يؤجل       
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ونتيجة لذلك تحول نضال األممية الشيوعية ضـد الحـرب إلـى            . البرجوازي بل أصبح النظام البرجوازي أداة في يد الحرب        
إن االشتراكية الوطنية الستالينية تتجه نحو تحويـل  . مجموعة من الشعائر تردد بشكل آلي في كل مناسبة فتفقد مفعولها وتتبخر        

إن هذا هو االتجاه الذي يدعمه راديـك بنقـده الـسريع والمـائع      . على البرجوازي " للضغط"وية  األممية الشيوعية إلى أداة ثان    
  .لقد أضاع بوصلته وانحراف في تيار هجين قد يقذف به إلى شطآن غريب بعيد. والسطحي وليس االتجاه الماركسي

  ١٩٢٨١٩٢٨أطا أكتوبر أطا أكتوبر --املااملا
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   ـ ما هي الثورة الدائمة ـ ما هي الثورة الدائمة٩٩

  الفرضيات األساسية الفرضيات األساسية 
ب نظرية الثورة الدائمة اآلن االهتمام األكبر من طرف كل ماركسي ألن سير الصراع الطبقي واأليـديولوجي               تتطل -١

قد رفع هذه المسألة، بشكل كامل ونهائي، من نطاق ذكريات الخالفات القديمة في الرأي بين الماركسيين الروس وحولها إلـى                    
  .ساليبها بشكل عاممسألة تتعلق بطابع الثورة العالمية وبعالقاتها وبأ

 تقول نظرية الثورة الدائمة، فيما يتعلق بالبلدان ذات التطور البرجوازي المتأخر وخاصة البلدان المستعمرة أو شبه                 -٢
المستعمرة، إن الحل الكامل األصيل لمهام الديمقراطية والتحرر الوطني فيها ال يمكـن أن يـتم إالّ مـن خـالل دكتاتوريـة                       

  . قائدة ألمة المخضعة، وبشكل خاص بوصفها قائدة لجماهيرها الفالحيةالبروليتاريا بوصفها

 إن المسألتين الزراعية والوطنية تعينان للفالحية، األغلبية الساحقة من سكان البلدان المتخلفة، دورا أساسـيا فـي                  -٣
.  لم يتم تحالف البروليتاريا مع الفالحين      وال يمكن تنفيذ مهام الثورة الديمقراطية وال حتى طرحها بجدية إذا          . الثورة الديمقراطية 

  .إالّ أن تحالف هاتين الطبقتين يمكن تحقيقه فقط خالل النضال الدؤوب ضد نفوذ البرجوازية الوطنية الليبرالية

 مهما تكن طبيعة المراحل األولى من الثورة في كل بلد بمفرده، فإن تحقيق التحالف الثـوري بـين البروليتاريـا                     -٤
وهذا يعني أنه ال يمكـن  . ال يمكن ان يتم إالّ تحت القيادة السياسية للطبيعة البروليتاريا المنظمة في الحزب الشيوعيوالفالحين  

أن تتبين انتصار الثورة الديمقراطية إالّ من خالل قيام دكتاتورية البروليتاريا التي تركز على التحالف مع الفالحين والتي تنفّـذ        
  ديمقراطية في البدء مهام الثورة ال

تقييما تاريخيا، نجد أنه عبر بدقة عـن        " دكتاتورية العمال والفالحين الديمقراطية   " إذا ما قيمنا شعار البالشفة القديم        -٥
إالّ أن  . وهذا ما أكدته تجربـة أكتـوبر      . العالقة التي سبق أن حددنا طابعها بين البروليتاريا والفالحين والبرجوازية الليبرالية          

كيف ستكون العالقات المتبادلة بين البروليتاريـا والفالحـين داخـل الجبهـة             :  القديمة لم تجب سلفا على السؤال      صيغة لينين 
الثورية؟ وبعبارات أخرى، احتفظت هذه الصيغة عن قصد بطابع المعادلة الرياضية الجبرية، فكان ال بد لهـا مـن أن تفـسح                  

ربة التاريخية، ومهما يكن من أمر، فقد أكدت التجربـة التاريخيـة، فـي              المجال أمام كميات حسابية أكثر دقة في عملية التج        
إن . ظروف ال تحتمل الشك، انه مهما كان دور الفالحين كبيرا فليس بإمكانهم أن يلعبوا دورا مستقال وال أن يلعبوا دورا قياديا                    

إالّ " دكتاتورية العمال والفالحين الديمقراطيـة    "هم  وهذا يعني أنه ال يمكن ف     . الفالح إما أن يتبع العامل وإما أن يتبع البرجوازي        
  .كدكتاتورية البروليتاريا التي تقود الجماهير الفالحية

 إن دكتاتورية العمال والفالحين الديمقراطية كنظام يتميز بمضمونه الطبقي عن دكتاتورية البروليتاريا، يتحقق فقط               -٦
ر عن مصالح الفالحين بشكل خاص وعن مصالح العناصر الديمقراطيـة           عندما تتوفر إمكانية تأسيس حزب سياسي مستقل يعب       

من البرجوازية الصغيرة بشكل عام، حزب يستطيع أن يستولي على الحكم بهذا القدر أو ذاك من مساعدة البروليتاريا له، وان                    
العشرين األخيرة في روسـيا،  إن التاريخ الحديث بأجمعه يشهد، وبخاصة تجربة السنوات الخمس و   . يحدد لنفسه برنامجا ثوريا   

إن الحاجز الذي ال يمكن إزاحته عن الطريق إلى تكوين حزب الفالحين هو فقدان البرجوازية الصغيرة لالستقالل االقتـصادي                   
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ومـن  (لهذا السبب، تقف القطاعات العليا مـن البرجوازيـة الـصغيرة            . والسياسي، والمفارقات العميقة الموجودة في داخلها     
لى جانب البرجوازية الكبيرة في جميع القضايا الحاسمة في حالتي الحرب والثورة، بينما تقف القطاعات الدنيا منها                 إ) الفالحين

بين الكرنـسكية والـسلطة     . إلى جانب البروليتاريا مما يجبر القطاعات الوسطية على االختيار بين قطبين على طرفي نقيض             
دكتاتوريـة  "ليتاريا ال ولن يمكن أن يرتسم سبيل وسط، أي ال يمكن أن تتحقق فهـم                البلشفية، بين الكيومنتانغ ودكتاتورية البرو    

  " العمال والفالحين الديمقراطية

الـذي اسـتهلكه    " دكتاتورية العمال والفالحين الديمقراطية   " إن محاولة الكومنترن إقناع البلدان الشرقية بشعار فهم          -٧
وإلى المدى الذي يستعمل هذا الشعار كبـديل لـشعار   . كون له إالّ مردود رجعيالتاريخ نهائيا ومنذ زمن طويل، ال يمكن أن ي    

فهو يساهم في تذويب البروليتاريا سياسيا في مجموع البرجوازية الصغيرة، خالقـا بـذلك الظـروف                " دكتاتورية البروليتاريا "
وإن إدراج هـذا الـشعار فـي برنـامج          . المشجعة على سيطرة البرجوازية الوطنية وبالتالي على انهيار الثورة الديمقراطية         

  .الكيومنترن لهو خيانة صريحة للماركسية ولتقاليد ثورة أكتوبر البلشفية

 إن دكتاتورية البروليتاريا التي ارتفعت إلى سدة الحكم بوصفها قائدة الثورة الديمقراطية سوف تجابه حتما وسريعا                 -٨
إذاك تنضج الثورة رأسا إلى ثورة اشـتراكية فتـصبح          . ق الملكية البرجوازية  بمهام ال يمكن تنفيذها االّ بالمساس العميق بحقو       

  .ثورة دائمة

وال يمكن تبيان عملية البناء االشـتراكي إال علـى أسـاس    .  إن استالم البروليتاريا للحكم ال ينهي الثورة بل يبدأها     -٩
ما إلى انفجارات، أي إلى حروب أهلية فـي         وسوف يؤدي هذا الصراع حت    . الصراع الطبقي على الصعيدين الوطني والعالمي     

هنا تكمـن ديمومـة     . الداخل وحروب ثورية في الخارج لكون العالقات الرأسمالية طاغية على الصعيد العالمي طغيانا كامال             
لديمقراطيـة  الثورة االشتراكية كثورة اشتراكية، دونما أي اعتبار لما إذا كان البلد المعني باألمر متخلفا، أي أنه انجز ثورتـه ا     

  .حديثا، أم رأسماليا عريقا يحمل وراءه فترة طويلة من التقاليد الديمقراطية والبرلمانية

وان أحد األسباب الكامنة وراء أزمنة المجتمع       .  إن إنهاء الثورة االشتراكية ضمن الحدود الوطنية أمر غير معقول          -١٠
وينـتج عـن ذلـك الحـروب        .  منسجمة مع إطار الدولة القوميـة      البرجوازي هو ان قوى اإلنتاج التي خلقها المجتمع لم تعد         

من جهة أخرى أن الثورة االشتراكية      . البرجوازية" الواليات المتحدة األوروبية  "االستعمارية من جهة، والحديث الطوباوي عن       
لثورة االشتراكية ثـورة   وهكذا تصبح ا  . تبدأ ضمن اإلطار الوطني وتتفتح على الصعيد الدولي ثم تستكمل على الصعيد العالمي            

  .دائمة بالمعنى الجديد والواسع لهذه الكلمة، وال تصل إلى كمالها إالّ عندما ينتصر المجتمع الجديد نهائيا على كوكبنا بأجمعه

" غير الناضجة "أو البلدان   " الناضجة" إن الصورة التي رسمناها أعاله لتطوير الثورة العالمية تستبعد قضية البلدان             -١١
فما دامت الرأسمالية قد خلقت السوق العالمية وتقـسيم         . الترتيب االدعائي الميت الذي يتضمنه برنامج الكومنترن الحالي       وحق  

  .العمل العالمي وقوى اإلنتاج العالمية، فهي تحضر بذلك االقتصاد العالمي ككل للتحويل االشتراكي

قد تصل الدول المتخلفة، في ظروف معينة، إلى دكتاتوريـة  و. إن الدول المتخلفة تسير في هذه االتجاه بسرعات متباينة  
  .البروليتاريا قبل الدول المتقدمة، ولكنها تصل بعدها إلى االشتراكية
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إن بلدا متخلفا مستعمرا أو شبه مستعمر ليست طبقته العاملة مهيأة التهيئة الكافية لتوحيد الفالحين والسـتالم الحكـم ال                    
وعلى العكس من ذلك، ففي بلد يكون الحكم بين أيدي البروليتاريا نتيجة للثـورة              . ورة الديمقراطية يستطيع بالتالي أن ينجز الث    

الديمقراطية يتوقف مصير الدكتاتورية واالشتراكية في التحليل النهائي ليس فقط، وليس بهذا القدر من األهميـة علـى قـوى                    
  . العالميةاإلنتاج الوطنية بقدر ما يتوقف على تطور الثورة االشتراكية

التي ظهرت على وجه خميرة الردة ضد ثورة أكتوبر هي النظرية الوحيـدة             " االشتراكية في بلد واحد   " إن نظرية    -١٢
  .التي تناقض نظرية الثورة الدائمة دائما وأبدا

روسيا في  " االشتراكية في بلد واحد   "، تحت لسعات نقدنا، ان يحصروا تطبيق نظرية         "رجال الصف الثاني  "وإن محاولة   
ألن االنفـصال عـن     . ال يحسن األمور بل يزيـدها رداءة      ) اتساعها ووفرة مواردها الطبيعية   (فقط بسبب خصائصها المميزة     

الموقف األممي يؤدي دوما وابدا إلى وسيلة قومية، أي إلى محاولة إضفاء أفضليات وميزات خاصة على وطن ما تؤهلـه أن                     
  . يلعب دورا تعجز أوطان أخرى عن لعبه

ن تقسيم العمل على الصعيد العالمي، واعتماد الصناعة السوفييتية على التقنية األجنبية، واعتماد قوى اإلنتاج في بلدان                 إ
أوروبا المتقدمة على المواد الخام اآلسيوية، إلى آخره، كل هذا يجعل من بناء مجتمع اشتراكي مستقل في أي بلد بمفرده أمـرا             

  .مستحيال

وبوخارين التي تسير باتجاه مغاير لتجربة الثورة الروسية بأكملها ال تميز الثـورة االشـتراكية     إن نظرية ستالين     -١٣
  .بشكل آلي عن الثورة الديمقراطية فحسب، بل تخلق أيضا هوة سحيقة بين الثورة الوطنية والثورة العالمية

لدكتاتورية الديمقراطية يستحيل تحقيقـه،     إن هذه النظرية تفرض على الثورات في البلدان المتخلفة، مهمة إنشاء نظام ا            
وهكذا تُدخل هذه النظرية األوهام واألساطير إلى السياسة وتشل نضال بروليتاريا الشرق من             . كبديل عن دكتاتورية البروليتاريا   

  .أجل استالم الحكم وتعيق انتصار الثورة في الدول المستعمرة

، إنجاز الثـورة    "رجال الصف الثاني  "ذاتها تعني، على حد إدعاء نظرية       إن عملية استيالء البروليتاريا على الحكم بحد        
إلـى  " الكوالك"لذلك فإن نظرية نضج . ، وبداية فترة من اإلصالحات الوطنية  )على حد قول ستالين   " إلى درجة التسعة أعشار   ("

إن هـذه   ". االشتراكية في بلد واحـد    "ة  البرجوازية العالمية ال تنفصالن بالنتيجة عن نظري      " إزالة مفعول "االشتراكية، ونظرية   
  .النظريات اما ان تقف معا وإما أن تنهار معا

إلى مجرد سالح ثانوي ينفع فقط فـي الـصراع ضـد            " األممية الشيوعية "الوطنية تقلصت   -بواسطة نظرية االشتراكية  
يختار بها مسؤوليه الرئيـسيين تتناسـب       ونظامه والطريقة التي    " الكومنترن"والسياسة الحالية التي ينتهجها     . التدخل العسكري 
  .إلى مستوى الجهاز الثانوي غير المؤهل لتنفيذ المهام المستقلة" األممية الشيوعية"تماما مع سقوط 

إنه محاولة يائسة للتوفيق بين نظريـة       . الذي وضعه بوخارين هو انتقائي جملة وتفصيال      " الكومنترن" إن برنامج    -١٤
إن .  وبين األممية الماركسية، التي ال يمكن فصلها بأي حال من األحوال عن ديمومة الثورة العالميـة "االشتراكية في بلد واحد "

لسياسة صحيحة وتبنيها لنظام سليم، يرتبط ارتباطـا        " األممية الشيوعية "من أجل انتهاج    " المعارضة الشيوعية اليسارية  "نضال  
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ا البرنامج ال تنفصل بدورها عن مشكلة النظريتين التي تنفي الواحدة     ومسألة هذ . وثيقا بالنضال من أجل وضع برنامج ماركسي      
إن قضية الثورة الدائمة قد تجاوزت منذ زمـن بعيـد        ". االشتراكية في بلد واحد   "ونظرية  " الثورة الدائمة "نظرية  : منها األخرى 

إن الصراع يدور اآلن    . تاريخ استهالكا كامال  الخالفات اآلنية في الرأي التي كانت قائمة بين لينين وتروتسكي والتي استهلكها ال            
  .بين أفكار ماركس ولينين األساسية من جهة، وبين انتقائية الوسطيين من جهة أخرى
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   خامتة خامتة--١٠١٠
في األسطر التي ختمتُ بها الفصل السابق أودت تنبؤا أو باألحرى تخوفا جرى تأكيده بعد بضعة أشـهر، كمـا يعلـم                      

إن كتابنا كله يبرهن، كما نأمل، أن انتقال راديك         . قده للثورة الدائمة كمبرر لالنشقاق عن المعارضة      لقد استخدم راديك ن   . القراء
وفي البيان الذي يعلن فيه راديك توبته، يعيـد         . ولكن الكفر له مستوياته ودرجات انحطاطه     . إلى معسكر ستالين لم يفاجئنا قط     

ولم يبق لي سوى أن أستشهد بمقطـع مـن    . ار إلى أحطّ مستويات الخيانة    هذا يعني االنحد  . االعتبار لسياسة ستالين في الصين    
الذي أصدره راديك وبريوبراجنسكي وسميلغا، هذه التوبة التي أدرجت أسماءهم على الئحة الحقراء             " إعالن التوبة "ردي على   

  :السياسيين السوداء

إن الثـورة   . الثي إالّ أن يتستر وراء الثورة الدائمة      وكما هو جدير بجميع المفلسين الذين يحترمون أنفسهم، أبى هذا الث          "
فما هو موقفهم منها؟ يسعى هذا الثالثي مـن         . الصينية هي أعظم تجربة مأساوية في كل تاريخ انهزامات االنتهازية المعاصر          

  .ةالمستسلمين إلى صرف النظر عنها بواسطة قسٍم رخيص يؤكدون فيه أن ال عالقة لها بنظرية الثورة الدائم

لقد دافع راديك وسميلغا بعناد عن إخضاع الحزب الشيوعي الصيني للكيومنتانغ البرجوازي ليس فقط إلى حـين قيـام         "
أما بريو براجنسكي، فقد تمتم بشيء مبهم كعادته دائما عنـدما           . تشانغ كاي تشيك بانقالبه العسكري ولكن بعد ذلك الحين أيضا         

عـن  " المعارضـة "ويجدر االنتباه إلى أن جميع الذين دافعوا في داخـل صـفوف   . تطرح القضايا السياسية على بساط البحث     
وما من معارض ظل مخلصا لشعاراته يحمل هذه الوصمة، التـي           . إخضاع الحزب الشيوعي للكيومنتانغ قد انتهوا باالستسالم      

 من تأسيس حزب البالشفة ما زال       ، وبعد ربع قرن   "البيان الشيوعي "فبعد ثالثة أرباع القرن من ظهور       . هي وصمة عار كبيرة   
وفـي رده علـى   ! السيئو الطالع يظنون أنه باإلمكان الدفاع عن إبقاء الشيوعيين في قفـص الكيومنتـانغ     " الماركسيون"هؤالء  

في البروليتاريا  " إنعزال"أعلن تخوفه من    : اتهاماتي له في تلك الفترة، قدم راديك نفس الحجة التي قدمها في رسالة توبته اليوم              
" حكومة كانتون"وكان راديك، قبل ذلك بوقت قصير، قد أطلق على    . حال انسحاب الحزب الشيوعي من الكيومنتانغ البرجوازي      

هذه األفعـال المخزيـة     . لقب حكومة عمالية وفالحية فساعد ستالين بذلك على تغطية سياسة إخضاع البروليتاريا للبرجوازية            
  . ة وهذه الخيانة الصريحة للماركسية، بماذا يجري تغطيتها؟ بمذا حقا؟ بإدانة الثورة الدائمةالناتجة من هذا التعامي وهذه الباله

 كان راديك يبحث عن مبررات الستسالمه، فأيد في الوقت المناسب قرارا صدر في الشهر            ١٩٢٨حتى في فبراير عام     "
سكيين باالنهزامية ألنهم يـسمون الهـزائم هـزائم،         كان هذا القرار يصم التروت    . نفسه عن اجتماع اللجنة المركزية للكومنترن     

وقد أعلن هذا القرار ذاته فـي       . المضادة في الصين أعلى مستوى من مستويات الثورة الصينية        -وألنهم رفضوا اعتبار الثورة   
يعتبـر هـذا    إن أي إنسان ال يعوزه الحس والخبرة السياسيين كان          . فبراير عن التحضير لالنتفاضة المسلحة ولبناء السوفييت      

وعـالج بريوبراجنـسكي    . غير أن راديك تبنى القـرار     . القرار مثال ألقذر أنواع نزعة المغامرة وأكثرها بعدا عن المسؤولية         
فكتب يقول إن الثورة قد انهزمت فعال وأن هزيمتها . الموضوع بطريقة ال تقل براعة عن طريقة راديك ولكن من زاوية أخرى           

هل يجدر بنا أن نهدر الوقت سدى في نقاش تافـه حـول الـصين مـع                 .  في المستقبل القريب   ولن تقوم ثورة جديدة   . ستطول
فتسائلت . ، شعرت بالخجل  "أتا-الما"وعندما قرأتها في    . الوسطيين؟ حول هذا الموضوع كتب بريوبراجنسكي المؤلفات الطوال       

رض كل التعارض مع منطلقات راديك ومع ذلك        ماذا تعلم هؤالء في مدرسة لينين؟ كانت منطلقات بريوبراجنسكي تتعا         : مرارا
فكالهما مدفوع برغبة جامحة لكي يعانقه ياروسالفسكي بشكل أخوي بعد أن ينقي منجينسكي             : فقد وصال إلى استنتاجات واحدة    
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 إنهم مجـرد أشـخاص ال     . حاشى وكال . إنهم ليسوا طالب مناصب   . طبعا، لقد قاموا بكل هذا لصالح الثورة      ] ٨٢[الجو بينهما   
  .حول لهم وال قوة قد أعلنوا إفالسهم العقائدي

، كنـتُ قـد     ١٩٢٨في مقابل القرار المشهور الذي صدر عن اللجنة المركزية للكومنترن في اجتماعها فـي فبرايـر                 "
ولكـن  . اقترحت العمل على تكتيل العمال الصينيين حول مطالب ديمقراطية بما فيها مطالب عقد جمعية تأسيسية في الـصين                 

شعارات ديمقراطية؟  . المغالية، فكان موقعهم رخيصا لم يلزمهم بشيء      -ثي السيئ الطالع سقط عند هذه النقطة في اليسارية        الثال
. إننا ال نرضى إالّ بمجالس السوفييت للصين؛ وليس بأي شيء آخر          ". ذلك هو الخطأ الجسيم الذي ارتكبه تروتسكي      . "كال وأبدا 

إن شعار مجـالس الـسوفييت فـي فتـرة الـردة      . ن نجد موقفا أكثر تفاهة من موقفكم     عن اذنكم يا سادة، ولكن من الصعب أ       
ولكن حتى إبان الثورة، أي إبان فترة بناء السوفييت مباشرة، لـم            . البرجوازية هو لغو طفولي، إنه استهزاء بمجالس السوفييت       

 الحقيقية، التي كانت قد استولت على الحكم،        ولم نسحبها إالّ بعد أن اصطدمت مجالس السوفييت       . نسحب الشعارات الديمقراطية  
عـدم  ): وليس في لغة الدعي ستالين وجوقته     (هذا يسمى في لغة لينين      . بمؤسسات الديمقراطية ذاتها على مرأى من الجماهير      

  .القفز عن المرحلة الديمقراطية من تطور البلد

ل من ثماني سـاعات، وبمـصادرة األراضـي،         بدون برنامج ديمقراطي، يحوي المطالبة بجمعية تأسيسية وبيوم عم        "
وباستقالل الصين الوطني، وبحق تقرير المصير لشعوب الصين يبقى الحزب الشيوعي الصيني موثـوق األيـدي واألرجـل                  

الديمقراطيين الصينيين ليحتلوا مكان الحزب الشيوعي بمساعدة سـتالين         -ومضطرا إلى إخالء الطريق بهدوء أمام االشتراكيين      
  .شركاهماوراديك و

وهكذا، فبالرغم من أن راديك قد واكب المعارضة منذ تكوينها، إال أنه خفي عنه أهم شيء في الثورة الصينية عنـدما                     "
المضادة في الصين عندما دعم االتجـاه       -لقد تجاهل راديك الثورة   . دافع عن إخضاع الحزب الشيوعي للكيومنتانغ البرجوازي      

المضادة وعـن النـضال مـن أجـل         _وها هو اليوم يقفز عن مرحلة الثورة      ". كانتون"رة  الواعي إلى العمل المسلح بعد مغام     
. الديمقراطية بإهماله مهام المرحلة االنتقالية وبتمسكه باألفكار المجردة التي تتكلم عن مجالس السوفييت خارج الزمان والمكان               

  …أمر يدعو إلى اإلمتنان ويجلب العزاءهذا . ومقابل هذا كله، يقسم راديك أن ال عالقة له بالثورة الدائمة

إن نظرية راديك وستالين المعادية للماركسية تعني بالنسبة للصين والهند وسائر بلدان الشرق تكرار تجربة الكيومنتانغ                "
  .بشكل معدل ولكنه ليس أفضل من ذي قبل

 التي جرى اختبارها في ضوء هـاتين        بناء على تجربة الثورتين الصينية والروسية، وبناء على تعاليم ماركس ولينين          "
  :الثورتين، تؤكد المعارضة ما يلي

التـي تقـود    " دكتاتورية البروليتاريا "الذي يطرح في مقابل شعار      " دكتاتورية العمال والفالحين الديمقراطية   "إن شعار   "
إنه نـوع   : ذاتي، بل أسوأ من ذلك    الفالحين وتنفذ البرنامج الديمقراطي، ما هو إالّ مجرد أسطورة من األساطير وعملية خداع              

  ".الكيومنتانغية"أو " الكرينسكية"من 

بين نظام حكم كرينسكي وتشانغ كاي تشيك من جهة، وبين دكتاتورية البروليتاريا من جهة أخرى ال ولن يوجد نظـام                    "
  .رث جديدةوكل من يتقدم بمثل هذه الصيغة الفارغة يخدع عمال الشرق بنذالة، ويمهد لكوا. حكم ثوري وسيط
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إن المستسلمين الذين أفلسوا نتيجة المؤامرات في داخل الحزب، يساعدون       : إن المعارضة تتوجه إلى عمال الشرق قائلة      "
فمن حهة، غدوتم بال حول وال قوة      . ستالين على زرع بذور الوسطية وعلى ذر الرماد في عيونكم وصم آذانكم وتخدير عقولكم             

إذ منعتم من النضال من أجل الديمقراطية، ومن جهة أخـرى، يجـري تـضليلكم بـصورة                 تجاه دكتاتورية برجوازية صلفة     
لدكتاتورية تجلب الخالص هي ليست دكتاتورية البروليتاريا، تمهد الطريق أمام تقمص الكيومنتانغ شكال جديدا في المـستقبل،                 

  .أي تمهد لهزائم جديدة لثورة العمال والفالحين

تعلموا أن ال تثقوا بهم، تعلموا أن تمقتوهم، تعلموا أن تطردوهم مـن             : فيا عمال الشرق  . ةإن هؤالء المبشرين هم خون    
  ".…!صفوفكم

  
   

      
 
  
  

   
  
 


