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أخــذت مهمــة تجميــع املــواد لهــذا الكتــاب فــرة طويلــة، متتــد ثالثــن ســنة عــى وجــه الدقــة. لكــن الصياغة 

النهائيــة أخــذت مــدة تزيــد قليــال عــن اثنتــي عــر شــهرا. ومــن أجــل االنضبــاط ملثــل هــذا الجــدول الزمنــي 

الصعــب، كان عــي االعتــاد عــى مســاعدة العديــد مــن املتعاونــن. أولهــم وأهمهــم زوجتــي، آنــا، التــي 

ــر والتحقــق مــن املصــادر واملراجــع )وهــي  ــة مــن العمــل املرهــق للتحري ــة مضني كرســت ســاعات طويل

املهمــة غــر الســهلة بالنظــر إىل نظامــي الفوضــوي، أو باألصــح غيــاب النظــام عنــدي(. 

أتقــدم بشــكري كذلــك لــروب ســيويل، ليــس فقــط ملســاعدته يل يف قــراءة عــدة مســودات صعبــة وتقديــم 

اقراحــات ال تقــدر بثمــن، بــل أيضــا، وقبــل كل يشء، لدعمــه املعنــوي الهائــل يل وحاســه وروح دعابتــه 

التــي ال تفــر. 

ومــن بــن العديــد مــن الذيــن ســاعدوين يف تصحيــح النــص أود أن أتقــدم بشــكر خــاص لريــي هوتــون، 

الــذي قــام بعمــل رائــع يف فــرز مــا كان مخطوطــة صعبــة للغايــة وســاعدين عــى اســتعادة بعــض النظــام 

وتصحيــح األخطــاء النحويــة! باإلضافــة إىل ذلــك، أتوجــه بالشــكر الجزيــل لفرنانــدو داليســاندرو لقيامــه، يف 

نهايــة العمــل، بفحــص كل يشء بدقــة مــن الغــالف إىل الغــالف وفــرز الفهــرس. كــا أود أن أتقــدم بالشــكر 

إىل فيــل ميتشينســون وســيو نوريــس وســتيف جونــز لدورهــم يف تنقيــح النــص. 

ــم  ــط وتصمي ــن أجــل تخطي ــي م ــه املضن ــوس لعمل ــس بابادميروبول وأتوجــه بكلمــة شــكر خاصــة إىل ياني

ــة.  ــة اإلنجليزي غــالف الطبع

وأخــرا وليــس آخــرا، أشــر إىل أننــي متكنــت مــن إدخــال بعــض الصــور التوضيحيــة الجميلــة بفضــل ســخاء 

دافيــد كينــغ، الــذي تكــرم بالســاح لنــا بالوصــول إىل أرشــيفه الفوتوغــرايف الغنــي جــدا. إن تعــاون دافيــد 

كينــغ مرحــب بــه للغايــة، ألنــه هــو نفســه قــام بأعــال بــارزة يف الدفــاع عــن التقاليــد الحقيقيــة لثــورة 

أكتوبــر البلشــفية، كان آخرهــا دراســته الرائعــة عــن تزويــر الســجالت التاريخيــة مــن قبــل الســتالينين.1 

1: David King : The Commissar Vanishes, published by Canongate Books, Edinburgh, 1997
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ميــر النظــام الرأســايل اليــوم بأعمــق أزمــة شــهدها يف تاريخــه، أزمــة مل تعــد مقتــرة عــىل بلــد دون اآلخــر أو قــارة دون األخــرى، 

بــل هــي أزمــة عامليــة بــكل معنــى الكلمــة. كــا أنهــا ليســت مجــرد أزمــة اقتصاديــة عابــرة، مثــل األزمــات الدوريــة التــي شــهدتها 

الرأســالية منــذ ميالدهــا، بــل هــي أزمــة شــاملة وطويلــة األمــد. أزمــة يف االقتصــاد والسياســة والبيئــة واألفــكار والقيــم، الــخ. إنهــا 

بــكل تأكيــد أزمــة االنحطــاط واالحتضــار النهائيــن للرأســالية. 

ــه يقــاوم. وهــذا طبيعــي، إذ مل يشــهد التاريــخ أبــدا طبقــة تخلــت مبلــئ  لكــن النظــام الرأســايل يرفــض أن ميــوت ويدفــن، إن

إرادتهــا عــن امتيازاتهــا وثرواتهــا وســلطتها بــدون خــوض حــرب رشســة، تكــون مســتعدة خاللهــا لجــر كل الحضــارة معهــا إىل الهاويــة. 

لذلــك تصــر مهمــة الطبقــة التقدميــة، الطبقــة العاملــة يف وقتنــا الحــايل، هــي إطــالق رصاصــة الرحمــة عــىل رأس النظــام املحتــر 

واســتبداله بنظــام جديــد وعالقــات جديــدة. وهــذا هــو مــا تعنيــه الثــورة. 

وبالفعــل، يعيــش العــامل اليــوم عــىل وقــع نهــوض ثــوري عــارم، ليــس مقتــرا عــىل البلــدان املســتعمرة ســابقا، بــل امتــد صــداه 

إىل معاقــل الرأســالية العامليــة، وإن يف شــكل مــا يــزال جنينيــا (حــركات احتــالل الســاحات بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، حركــة 

الســاخطن وحركــة نقــدر يف إســبانيا، النهــوض النضــايل الرائــع يف اليونــان، الــخ). 

نفــس النهــوض الثــوري نــراه يف املنطقــة املغاربيــة والــرشق أوســطية، حيــث متكنــت الجاهــر الكادحــة مــن إســقاط عــدد مــن 

أعتــى الدكتاتوريــن يف املنطقــة، ومــا تــزال الحركــة الثوريــة مســتمرة، عــر فــرتات جــزر ومــد، هزائــم وانتصــارات. 

إن مــا يجعــل الســرورة الثوريــة طويلــة ومؤملــة هــو غيــاب قيــادة ثوريــة حازمــة وجريئــة، متتلــك برنامجــا اشــرتاكيا أمميــا، قــادرة 

ــي توفــرت  ــك الت ــل تل ــادة مث ــر االشــرتايك للمجتمــع. أي قي ــام التغي ــة إىل حســم الســلطة وإنجــاز مه ــادة الطبقــة العامل عــىل قي

للطبقــة العاملــة الروســية خــالل ثــورة 1917. 

ســتضيع أفضــل االنتصــارات هبــاء وســتتبدد أعظــم الجهــود والتضحيــات، وســتبقى الســرورة طويلــة وســتبقى مؤملــة طاملــا مل 

تتوفــر مثــل هــذه القيــادة. هــذا مــا تبينــه لنــا تجربــة أزيــد مــن قــرن مــن الثــورات املجهضــة (يف أوربــا وإفريقيــا وآســيا وأمريــكا). 

ــه ويــرشع يف  ــوري أن يضعهــا عــىل كاهل ــد مــن الشــباب الث ــل الجدي ــة، عــىل الجي ــوري مهمــة ملحــة وآني ــاء الحــزب الث إن بن

إنجازهــا. ومســاهمة منــا يف خدمــة هــذه القضيــة ال بــد أن أفضــل مــا ميكننــا أن نقدمــه للجيــل الجديــد مــن الشــباب الثــوري مــن 

الناطقــن باللغــة العربيــة هــو كتــاب املنظــر املاركــيس آالن وودز عــن الحــزب البلشــفي، الــذي يتقــى بدقــة وعمــق تاريــخ الحــزب 

البلشــفي مــن كل جوانبــه، ويــرشح كيــف متكــن، عــر تاريــخ مــن العمــل الــدؤوب، واإلخفاقــات والنجاحــات، مــن قيــادة الطبقــة 

العاملــة إىل حســم الســلطة، كتــاب: “البلشــفية: الطريــق نحــو الثــورة”. 
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دروس الثورة العربية1

تعتــر الرتجمــة العربيــة لكتــاب “البلشــفية الطريــق نحــو الثــورة” حدثــا يف غايــة األهميــة. لقــد شــكلت الثــورة العربيــة مصــدر إلهــام 

حقيقــي ملاليــن العــال والشــباب يف جميــع أنحــاء العــامل. فهنــا رأينــا، عــىل أرض الواقــع، عظمــة القــوة التــي تختزنهــا الجاهــر. وإذا كان 

هنــاك مــن يشــك يف قــدرة الجاهــر عــىل القيــام بثــورة، فهــذا هــو الجــواب املــدوي. واآلن مــا الــذي أظهرتــه تلــك األحــداث؟

إن صــور ماليــن العــال والفالحــن وهــم ينهضــون لإلطاحــة بدكتاتوريــات الطغــاة، يف بلــد عــريب تلــو اآلخــر، قدمــت دليــال قاطعــا عــىل 

أن هنــاك قــوة يف املجتمــع أعظــم مــن أي حكومــة أو جيــش أو رشطــة.

لقــد أظهــرت أنــه عندمــا تتخلــص الجاهــر مــن خوفهــا، ال يعــود يف اســتطاعة أي قــدر مــن القمــع أن يوقفهــا. فبــدون قيــادة أو تنظيــم 

أو برنامــج واضــح، نزلــت الجاهــر إىل الشــوارع وأطاحــت بحكوماتهــا.

لكــن الثــورة العربيــة العظيمــة تظهــر لنــا أيضــا شــيئا آخــر. إنهــا تثبــت بشــكل قاطــع أنــه بــدون قيــادة صحيحــة، ال ميكــن للثــورة أن 

تنجــح. لقــد كانــت الســلطة يف أيــدي الجاهــر، لكنهــا ترسبــت مــن بــن أصابعهــا. كان يكفــي لقــادة االحتجاجــات أن يقولــوا: “نحــن منتلــك 

الســلطة اآلن. نحــن الحكومــة”. لكــن هــذه الكلــات مل تقــل قــط.

لقــد فشــل الثــوار، رغــم كل بطوالتهــم، يف اســتغالل الوضــع لتوجيــه الربــة القاضيــة للنظــام القديــم. كانــت الجاهــر متتلــك الســلطة 

يف أيديهــا، لكنهــا مل تعــرف مــاذا تفعــل بهــا.

لقــد تــرددوا وفقــدوا املبــادرة، فتمكنــت قــوى النظــام القديــم مــن العــودة. كانــت الجاهــر ترقــص وتحتفــل يف الشــوارع، بينــا كانــت 

قــوات النظــام القديــم تعيــد تجميــع صفوفهــا وتتحــرك الســتعادة الســلطة بــن أيديهــا. ونتيجــة لذلــك أعيــدت مثــار النــر إىل املضطِهديــن 

القدامــى.

هذه حقيقة غر مستساغة، لكنها الحقيقة مع ذلك.

ثورة أكتوبر

تعــد الثــورة البلشــفية يف روســيا عــام 1917، مثــاال إيجابيــا عــن كيــف ميكــن للطبقــة العاملــة أن تصــل إىل الســلطة، مثلــا تعــد الثــورة 

العربيــة مثــاال ســلبيا، حيــث توضــح كيــف ميكــن للســلطة أن تنزلــق مــن أيــدي الطبقــة الثوريــة، حتــى عندمــا تكــون الســلطة يف قبضتهــا.

أيــن يكمــن االختــالف بــن الثورتــن؟ ال يوجــد االختــالف يف الظــروف املوضوعيــة، بــل يوجــد بالكامــل يف غيــاب العامــل الــذايت، أي: الحــزب 

والقيــادة. كانــت روســيا القيريــة بلــدا متخلفــا للغايــة وشــبه إقطاعــي، أكــر تخلفــا بكثــر مــا هــي عليــه مــر اليــوم. كانــت الطبقــة 

العاملــة أقليــة صغــرة مــن الســكان، ومــع ذلــك فقــد متكنــت، تحــت قيــادة البالشــفة، مــن اإلطاحــة بالنظــام القيــري الجبــار واســتولت 

عــىل الســلطة.

1: : إشــارة مــن املرجــم: قــد تخلــق صيغــة “الثــورة العربيــة” بعــض ســوء الفهــم حــول املقصــود بعبــارة “عربيــة”، حيــث أن ســكان شــال افريقيــا والرشق األوســط 

ليســوا بالــرورة عربــا، ومــا إىل ذلــك... لذلــك وجــب التوضيــح أن الكاتــب يســتعمل صيغــة “ثــورة عربيــة”، يف إشــارة إىل تلــك الثــورات التــي شــهدتها املنطقــة 

التــي تعــرف تاريخيــا بـــ “العربيــة”؛ وذلــك بنفــس الطريقــة التــي اســتعمل بهــا لينــن وتروتســي صيغــة “ثــورة روســية” يف إشــارة إىل الثــورة ضــد النظــام القيــري 

(ســواء 1905 أو 1917) رغــم علمهــا أن اإلمراطوريــة القيريــة الشاســعة األطــراف مل تكــن مشــكلة مــن روســيا وحدهــا، وال مــن القوميــة الروســية/ الســالفية 

ــة مــا قبــل الثــورة أو بعدهــا، نفــس الــيء يقــال عــن اســتعال  وحدهــا، بــل وتعامــال بــكل حــزم مــع محــاوالت “روســنة” الشــعوب األخــرى، ســواء يف مرحل

تروتســي الحقــا لصيغــة “ثــورة إســبانية” يف حديثــه عــن ثــورة 1936- 1939 والتــي شــارك فيهــا الباســك والكاطالنيــون، الــخ.  
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يف آخــر كتــاب كتبــه عــىل اإلطــالق، والــذي بقــي غــر مكتمــل عــىل مكتبــه يف غشــت 1940 عندمــا تعــرض لالغتيــال عــىل يــد أحــد عمــالء 

ســتالن، كتــب تروتســي -الرجــل الــذي قــاد مــع لينــن ثــورة أكتوبــر- التحليــل الرائــع التــايل عــن القــوى الرئيســية يف الثــورة:

»يصــل الــراع بــن الطبقــات إىل نقطــة تنشــأ فيهــا توتــرات ال تطــاق. هــذا هــو املنطلــق االقتصــادي للثــورة. وعــىل أســاس هــذا الواقــع 

املوضوعــي تنشــأ إعــادة تجميــع محــددة، يتــم التعبــر عنهــا يف عالقــات سياســية محــددة وحــاالت وعــي محــددة يف العالقــة بــن الطبقــات. 

ــا  ــا منطقه ــة، لكــن لديه ــة املوضوعي ــة االجتاعي ــع باألزم ــة بالطب ــل األخــر، محكوم ــا، يف التحلي ــع ســيكولوجي. إنه ــذه الســرورات طاب له

الداخــيل الخــاص وديناميتهــا الخاصــة: قــوة اإلرادة، واالســتعداد للنضــال، أو بالعكــس االرتبــاك واالنحــالل والجــن. ديناميــة الوعــي هــذه هــي 

بالضبــط التــي تحــدد بشــكل مبــارش اتجــاه الثــورة ونتائجهــا.

ــات الســائدة  ــن صفــوف الطبق ــاك ب ــر واالرتب ــدة والتناف ــدالع التناقضــات املتزاي ــة، ان ــوري هــو، مــن ناحي ــد الث ــة امل ــز حقب ــا ميي إن م

ــات  ــع الطبق ــا جمي ــع حوله ــي تتجم ــة الرئيســية، والت ــة الثوري ــوف الطبق ــن صف ــد ب ــن متزاي ــة أخــرى، وجــود تضام ــن ناحي ــة، وم القدمي

ــة  ــرف يف دوام ــدة أو تنج ــل محاي ــا تظ ــي إم ــيطة الت ــات الوس ــات والفئ ــرا، الطبق ــا. وأخ ــن أوضاعه ــل تحس ــىل أم ــرى ع ــدة األخ املضطَه

ــك. ــية أو تل ــة الرئيس ــذه الطبق ــب ه ــداث إىل جان األح

تتمكــن الثــورة مــن االنتصــار عندمــا تنجــح الطبقــة الثوريــة يف كســب أغلبيــة الفئــات الوســطى، وتصبــح بذلــك الناطــق باســم غالبيــة 

األمــة. يف الحقبــة الثوريــة ميكــن متييــز الشــعارات التــي يــدور الــراع تحتهــا، شــعارات الطبقــة الثوريــة التــي تســعى إىل حســم الســلطة. 

ــزل  ــا، وتع ــة وراءه ــن الطبق ــى م ــة العظم ــزب، الغالبي ــل الح ــة داخ ــا، املنظم ــة الروليتاري ــذب طليع ــا تجت ــة عندم ــورة ممكن ــح الث وتصب

العنــارص املحطمــة واملحبَطــة وتحولهــا إىل قــوى غــر مؤثــرة.

مســتوى التضامــن العــايل بــن صفــوف الطبقــة الثوريــة يقابلــه بقــدر متســاو االنحــالل واالنقســامات الداخليــة داخــل الطبقــات القدميــة. 

لكــن الطبقــات ليســت متجانســة، ســواء اجتاعيــا أو أيديولوجيــا. داخــل الروليتاريــا مــن املمكــن دامئــا التمييــز بــن طليعتهــا، وبــن الفئــات 

الوســطية واملتوســطة، وأخــرا الفئــات املتخلفــة وحتــى الرجعيــة. مبجــرد أن تتحــد الروليتاريــا بأغلبيتهــا حــول الطليعــة الثوريــة، تكتســح 

جــزءا كبــرا مــن الطبقــات الوســيطة الســاخطة واملضطَهــدة والفئــات الدنيــا مــن الرجوازيــة الصغــرة، وتعمــل عــىل تحييــد الفئــات األخــرى، 

ويــؤدي هجومهــا إىل تأزيــم الطبقــة الســائدة التــي أفلســت. تحطــم مقاومــة الجيــش، وتكســب جــزءا كبــرا منــه إىل جانبهــا، وتدفــع الباقــي 

إىل اتخــاذ موقــف حيــادي، وتعــزل العنــارص األكــر رجعيــة. هــذه، بشــكل عــام، هــي صيغــة الثــورة الروليتاريــة«1.*

يف هذه الفقرات القليلة املوجزة، يلخص تروتسي براعة الدور الحقيقي للحزب الثوري.

أهمية النظرية

كان العامــل الحاســم يف نجــاح الثــورة الروســية هــو وجــود الحــزب املاركــيس: الحــزب البلشــفي بقيــادة لينــن وتروتســي. ذلــك الحــزب 

مل يســقط مــن ســاء زرقــاء صافيــة. ومل يكــن مــن املمكــن ارتجالــه يف خضــم األحــداث. لقــد تــم بنــاؤه بصعوبــة كبــرة عــىل مــدى عرشيــن 

عامــا، معظمهــا يف ظــروف العمــل الــرسي القاســية.

مــن املســتحيل العثــور يف تاريــخ كل األحــزاب السياســية، عــىل مثــال مشــابه للبالشــفة الذيــن منــوا يف فــرتة قصــرة، مــن عقديــن، مــن 

مجــرد مجموعــة صغــرة إىل حــزب جاهــري قــوي قــادر عــىل قيــادة ماليــن العــال والفالحــن إىل االســتيالء عــىل الســلطة.

لكــن قبــل فــرتة طويلــة مــن قيــام البالشــفة بطــرح مســألة الســلطة، كان عــىل الحــزب أن ميــر بفــرتة طويلــة، مــرورا مبجموعــات صغــرة 

رسيــة تتكــون بشــكل أســايس مــن الطــالب واملثقفــن. كان الرتكيــز الرئيــيس عــىل تثقيــف الكــوادر عــىل أســاس األفــكار العلميــة للاركســية.

ــة”. جــادل  ــح يعــرف باســم “االقتصادوي ــذي أصب ــار ال ــة والتي ــن أن يخــوض رصاعــا قاســيا ضــد التحريفي ــام األوىل كان عــىل لين يف األي

مؤيــدو هــذا التيــار بــأن العــال ال يهتمــون إال بالحصــول عــىل إصالحــات يف املســائل االقتصاديــة، أو مــا يســمى باملســائل “الخبزيــة”، وأنهــم 

*: جميع الحوايش والرشوح والهوامش يف هذا الكتاب للمؤلف، إال ما متت اإلشارة إىل اضافتها من طرف املرتجم.

1: : Trotsky, Stalin, The Thermidorian reaction, pp. 651-2, the new English edition
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ال يهتمــون باملســائل السياســية العامــة، بــل فقــط بالعمــل النقــايب “العمــيل”.

كان هــذا هــو جوهــر االقتصادويــة. وقــد لخصــه بشــكل واضــح قــول إدوارد برنشــتاين الشــهر: “الحركــة كل يشء. الهــدف النهــايئ ال يشء”. 

هــذا النهــج الضيــق أظهــر يف الواقــع ازدراًء للطبقــة العاملــة، واحتقــارا لقدرتهــا عــىل فهــم السياســة والنظريــة. وهكــذا فإنــه تحــت ســتار 

النزعــة “العاليــة”، كان ذلــك التيــار ميثــل بالفعــل نزعــة مناهضــة للروليتاريــا والثــورة.

شن لينن حربا شاملة عىل االقتصادوين وقد كان محقا متاما يف القيام بذلك. قال: “ال حركة ثورية بدون نظرية ثورية”.

لــوال هــذا النضــال مــن أجــل النظريــة الثوريــة، ملــا كان لينــن لينجــح يف بنــاء الحــزب الــذي متكــن الحقــا مــن قيــادة الروليتاريــا إىل النــر 

يف عــام 1917. ومــع ذلــك فإنــه حتــى اليــوم، مــا يــزال املــرء يجــد أناســا يســمون أنفســهم لينينيــن لكنهــم مل يفهمــوا ذلــك.

الدور الرجعي للستالينية

ــم رسد  ــورة”، هــي هــدم كل األســاطر القدميــة وتقدي ــق نحــو الث ــة “البلشــفية: الطري ــد كتاب ــا لنفــيس عن ــي حددته ــت املهمــة الت كان

حقيقــي وموضوعــي للقــارئ عــن كيــف تــم بنــاء الحــزب البلشــفي، بــكل نجاحاتــه وإخفاقاتــه وانتصاراتــه وهزامئــه. كان ذلــك يتعــارض متامــا 

مــع التاريــخ الســتاليني القديــم، الــذي يعــرض صعــود الحــزب البلشــفي وكأنــه مســرة ظافــرة نحــو نــر حتمــي.

هــذه الروايــات الســطحية تشــبه الخرافــة اكــر مــا تشــبه الحقيقــة، وقــد انفضــح زيفهــا بشــكل كامــل. أمــا بالنســبة لتلــك القلــة مــن 

النــاس الذيــن مــا زالــوا يخصصــون وقتــا لقراءتهــا فإنهــم ال يجــدون فيهــا شــيئا يســتحق الذكــر.

لعبــت الســتالينية يف العــامل العــريب دورا أكــر كارثيــة ورجعيــة مــن أي مــكان آخــر. تبنــى ســتالن النظريــة املنشــفية للثــورة عــر مراحــل، 

والتــي تخضــع مبوجبهــا الروليتاريــا وحزبهــا ملــا يســمى بالرجوازيــة “التقدميــة”، وفرضهــا عــىل األحــزاب الشــيوعية يف البلــدان املســتعَمرة 

حيــث أدت إىل هزائــم دمويــة متتاليــة.

أخضعــت األحــزاب الشــيوعية يف العــراق والســودان والعديــد مــن البلــدان األخــرى، نفســها للقــادة العــرب الرجوازيــن “التقدميــن”، 

فوجــدت نفســها خــارج القانــون وتعرضــت للســحق والتقتيــل. وقــد حــدث الــيء نفســه عــىل نطــاق أكــر فظاعــة يف إندونيســيا.

إن القطيعــة الجذريــة مــع التقاليــد الســتالينية الضــارة، والعــودة إىل األفــكار الحقيقيــة للبلشــفية اللينينيــة (“الرتوتســكية”) هــو الــرشط 

املســبق لبنــاء حــزب شــيوعي حقيقــي قــادر عــىل قيــادة الجاهــر إىل النــر يف املســتقبل. ولذلــك مــن الــروري القيــام بدراســة جــادة 

لتاريــخ البلشــفية.

بناء الحزب الثوري!

يكمــن ســبب هزميــة الثــورة العربيــة العظيمــة يف فشــل الطبقــة العاملــة يف االســتيالء عــىل الســلطة عندمــا أتيحــت لهــا الفرصــة للقيــام 

بذلــك. وهــذا مــا مّكــن قــوى الثــورة املضــادة مــن اســتعادة زمــام املبــادرة، وقمــع االحتجاجــات يف محاولــة الســتعادة النظــام. وقــد دفعــت 

شــعوب مــر وتونــس وبلــدان أخــرى مثنــا باهظــا جــراء هــذا الفشــل.

ــة  ــة واالجتاعي ــاكل االقتصادي ــن املش ــل أي م ــم ح ــد. ومل يت ــه بع ــان مل ينت ــت. الغلي ــد انته ــة ق ــورة العربي ــي أن الث ــذا ال يعن ــن ه لك

األساســية التــي دفعــت الجاهــر إىل النضــال. ســتعاود الثــورة الظهــور يف املســتقبل عــىل مســتوى أعــىل. لكنهــا ســتواجه فــرتة أكــر صعوبــة 

وآالمــا أكــر بكثــر مــع املزيــد مــن التضحيــات.

ســتكون مهمــة الثــورة أكــر ســهولة، وستســيل دمــاء أقــل وســتكون املعانــاة أقــل بكثــر، إذا توفــر حــزب ثــوري حقيقــي، مســتعد لقيــادة 

الجاهــر عــىل طريــق النــر وقــادر عــىل ذلــك. وأقصــد بهــذا حزبــا عــىل غــرار الحــزب البلشــفي بقيــادة لينــن وتروتســي.

صحيــح أن الثــورة العربيــة املســتقبلية ســتواجه العديــد مــن الصعوبــات، لكنهــا مــن وجهــة نظــر موضوعيــة ســوف تحــدث يف ظــرف 

تاريخــي مناســب للغايــة. فبينــا أنــا أكتــب هــذه الســطور، يجــد النظــام الرأســايل نفســه غارقــا يف أعمــق أزمــة يشــهدها منــذ مائتــي عــام.
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صحيــح أن الظــروف املوضوعيــة تختلــف مــن بلــد إىل آخــر. ميكــن لألحــداث أن تتحــرك برسعــة أو بوتــرة أبطــأ. لكــن األحــداث يف كل 

مــكان تتحــرك يف نفــس االتجــاه: نحــو مزيــد مــن االضطرابــات وتكثيــف هائــل للتناقضــات عــىل جميــع املســتويات: االقتصاديــة واالجتاعيــة 

والسياســية.

وهنــاك يشء واحــد مؤكــد متامــا وهــو أن الوضــع برمتــه يحبــل بالتغــرات الحــادة واملفاجئــة. رأينــا ذلــك يف بدايــة العــام يف كازاخســتان، 

ــة. إنهــا تشــبه ومضــات الــرق  ــا معزول ــكا. هــذه ليســت أحداث ــدان، مــن اإلكــوادور إىل رسيالن ــد مــن البل ــراه اآلن مــرة أخــرى يف العدي ون

الحــراري التــي تعلــن قــدوم العاصفــة.

واألهم من ذلك هو أن هناك تغرات مهمة تحدث يف سيكولوجية الجاهر متهد الطريق النفجارات اجتاعية وسياسية كبرة.

ويف هــذا الســياق متثــل األنظمــة الرجوازيــة الفاســدة واملتعفنــة الســائدة يف بلــدان شــال إفريقيــا والــرشق األوســط حلقــة ضعيفــة يف 

سلســلة الرأســالية العامليــة، متامــا مثلــا كانــت عليــه روســيا القيريــة يف عــام 1917. إنهــا أنظمــة مفلســة متامــا وممزقــة بتناقضــات داخليــة 

. عميقة

ليــس لديهــا أي حــل للمعانــاة الرهيبــة والفقــر الــذي تعــاين منــه الجاهــر، والــذي يــزداد ســوءا مــع مــرور األيــام. وعــىل الرغــم مــن 

املظهــر الخارجــي الــذي يوحــي بالقــوة، فــإن هــذه األنظمــة ضعيفــة وغــر مســتقرة. إنهــا مثــل عالقــة بأقــدام مــن طــن، محكــوم عليهــا 

بالســقوط، وكلــا زاد حجمهــا، كلــا كان االنهيــار أشــد.

ــن للجاهــر  ــل فقــط بفعــل الخمــول والتعــب املؤقت ــا الخاصــة، ب ــاء بفعــل قوته ــة هــي أن هــذه األنظمــة ال تســتمر يف البق الحقيق

التــي تحتــاج إىل وقــت للتعــايف مــن الهزائــم الســابقة. يجــب عــىل الثوريــن أن يســتفيدوا مــن هــذا التأخــر إلعــادة تنظيــم وتجميــع قواتهــم، 

والتثقيــف واســتخالص الــدروس مــن تلــك الهزائــم، والبــدء بصــر يف مهمــة البنــاء، لبنــة لبنــة، لــرح الحــزب البلشــفي.

هــذا الكتــاب، عــىل عكــس بقيــة الكتــب عــن تاريــخ البلشــفية، ليــس مجــرد رسد ألحــداث واقعيــة بــدون هــدف أشــمل. لقــد كان هــديف 

مــن وراء تأليفــه هــو اســتخالص دروس جيــل البالشــفة الذيــن أسســوا حزبــا ثوريــا ونجحــوا يف قيــادة الطبقــة العاملــة إىل الســلطة. ليســت 

املهمــة املطروحــة هــي وضــع هــذه الــدروس يف صفحــات الكتــب املدرســية الجافــة، بــل هــي إعــادة إحيــاء هــذه الــدروس يف أذهــان مناضــيل 

الطبقــة العاملــة اليــوم. إن أفــكار وأســاليب البلشــفية هــي أعظــم ســالح يف يــد للطبقــة العاملــة، فهــي توضــح الطريــق نحــو الثــورة وتحريــر 

البرشيــة مــن أغــالل املجتمــع الطبقــي.

 آالن وودز

لندن 23 غشت 2022



ـــذا هـــو أفضـــل خـــر  ـــرة! فه ـــة، أحسســـت بســـعادة غام ـــه إىل العربي ـــد متـــت ترجمت ـــايب عـــن البلشـــفية ق ـــأن كت ـــت الخـــر ب ـــا تلقي عندم

ـــا متـــت  ـــات، ك ـــن اللغ ـــد م ـــه إىل العدي ـــد متـــت ترجمت ـــل وق ـــت طوي ـــل وق ـــاب قب ـــذا الكت ـــت ه ـــد ألف ـــىل اإلطـــالق! لق ـــاه ع ـــن أن أتلق ميك

ترجمتـــه الســـنة املاضيـــة إىل الروســـية وإىل اليونانيـــة ومـــا إىل ذلـــك... وميكـــن أن يكـــون قـــد ترجـــم اآلن إىل 20 لغـــة مختلفـــة. لكنـــي أعتقـــد 

ـــارا  ـــار املاركـــيس األممـــي، وبالنســـبة للبلشـــفية باعتبارهـــا تي ـــة خاصـــة بالنســـبة يل وبالنســـبة للتي ـــد تتحـــىل بأهمي أن هـــذه الرتجمـــة بالتحدي

سياســـيا. 

ـــول  ـــال، ح ـــة الح ـــعة، بطبيع ـــراءات واس ـــىل ق ـــك ع ـــتندت يف ذل ـــد اس ـــود، وق ـــل عق ـــل، قب ـــت طوي ـــل وق ـــاب قب ـــذا الكت ـــت ه ـــد كتب لق

املوضـــوع، وخاصـــة األعـــال الكاملـــة للينـــن وتروتســـي وغرهـــا مـــن البالشـــفة، وكذلـــك تقاريـــر مؤمتـــرات الحـــزب البلشـــفي التـــي 

جمعتهـــا عندمـــا كنـــت طالبـــا أتابـــع دراســـتي يف االتحـــاد الســـوفيايت؛ إضافـــة إىل تجربتـــي يف العمـــل الثـــوري يف العديـــد مـــن البلـــدان 

ـــك يف  ـــد ذل ـــو، وبع ـــة فرانك ـــد دكتاتوري ـــوري ض ـــال الث ـــخيص يف النض ـــكل ش ـــاركت بش ـــث ش ـــبانيا حي ـــك يف اس ـــارات، وكذل ـــن الق ـــد م والعدي

ـــاب  ـــاب. كان أول كت ـــذا الكت ـــك ه ـــبة كان ميتل ـــذي باملناس ـــافيز، وال ـــو تش ـــل هوغ ـــس الراح ـــن الرئي ـــدا م ـــا ج ـــت مقرب ـــث كن ـــال حي فنزوي

ـــه. ـــول علي ـــعيد بالحص ـــد س ـــه وكان ج ـــه ل أعطيت

تبـــادرت يل فكـــرة تأليـــف هـــذا الكتـــاب عندمـــا كنـــت طالبـــا يف جامعـــة موســـكو ســـنة 1970، ويف ذلـــك الوقـــت كنـــت محظوظـــا للغايـــة 

ـــاك رابـــط  ـــه كان هن ـــورة. كان لقـــاًء قصـــرا، لكنـــي شـــعرت أن ـــا رس لينـــن بعـــد الث ـــا أمينت ـــأن التقيـــت ســـيدتن مســـنتن جـــدا، ســـيدتن كانت ب

ـــال  ـــي، ممث ـــيس األمم ـــار املارك ـــن التي ـــارشا ب ـــا مب ـــبه رابط ـــا يش ـــخ، م ـــدة التاري ـــط عق ـــادة رب ـــبه إع ـــا يش ـــول م ـــئتم الق ـــوس، كان إن ش ملم

ـــة. ـــخ البرشي ـــا أعظـــم حـــدث يف تاري ـــل بالنســـبة لن ـــي متث ـــر الت ـــورة أكتوب ـــن والحـــزب البلشـــفي وث ـــن لين ـــاب، وب ـــذا الكت يف شـــخيص وبه

ـــا  ـــة، أو عظام ـــات القدميـــة الجاف ـــا مـــن الحفري ـــو كان نوع ـــت، كـــا ل ـــه يشء مي ـــخ عـــىل أن ـــا ال أنظـــر إىل التاري ـــاري ماركســـيا وثوري باعتب

ـــة،  ـــة العامل ـــر الطبق ـــة نظ ـــن وجه ـــن، م ـــى مع ـــل، مبعن ـــه ميث ـــاة. إن ـــدا بالحي ـــم ج ـــبة يل، يشء مفع ـــخ، بالنس ـــا. كال! إن التاري ـــف م يف متح

ـــا مل  ـــاء إن رصاعن ـــاق واألصدق ـــا الرف ـــه بعـــد. أجـــل أيه ـــد، ومل ينت ـــد أمـــد بعي ـــدأ من ـــذي ب ـــراع ال ـــا، ال ـــي أنتمـــي إليه ـــي الت ـــي هـــي طبقت والت

ـــر املجتمـــع.  ـــدون النضـــال مـــن أجـــل تغي ـــن يري ـــوم الذي ـــخ يتضمـــن دروســـا مهمـــة جـــدا لعـــال وشـــباب الي ـــإن التاري ـــذا ف ـــه بعـــد. وله ينت

لهـــذا الســـبب ألفـــت هـــذا الكتـــاب؛ مل أكتبـــه مـــن أجـــل غايـــات أكادمييـــة، إذ لســـت محبـــا لألكادمييـــن، بـــل باألحـــرى لـــدي موقـــف 

ـــاب ليكـــون مرشـــدا  ـــام تاريخـــي محـــض، كال! لقـــد ألفـــت هـــذا الكت ـــاب كـــيء أكادميـــي، أو بدافـــع اهت ـــف هـــذا الكت ســـلبي منهـــم. مل أؤل

ـــا.  ـــه كان ناجح ـــون إن ـــن يقول ـــد مم ـــاك العدي ـــت أم ال، وهن ـــد نجح ـــت ق ـــا إذا كن ـــر ع ـــض النظ ـــه، بغ ـــام ب ـــت القي ـــا حاول ـــذا م ـــورة، ه للث

ـــى  ـــه األوىل وحت ـــذ بدايات ـــفي، من ـــزب البلش ـــال الح ـــن نض ـــنة م ـــرش س ـــة ع ـــية لثالث ـــدروس األساس ـــوي كل ال ـــاب إىل أن يحت ـــدف الكت يه

ـــاب  ـــوع كت ـــكلت موض ـــورة ش ـــد الث ـــا بع ـــة م ـــدا ألن مرحل ـــرا ج ـــس كث ـــن لي ـــل (لك ـــرتة بقلي ـــك الف ـــد تل ـــى بع ـــل وحت ـــية، ب ـــورة الروس الث
ـــر).1 آخ

ملـــاذا أقـــول إنـــه مهـــم، ملـــاذا علينـــا أن نـــدرس التاريـــخ؟ أنـــا واع أن أنصـــار مـــا بعـــد الحداثـــة األغبيـــاء، الذيـــن يهيمنـــون عـــىل 

الجامعـــات، يعتقـــدون أن التاريـــخ ال يتضمـــن أي دروس، وأنـــه ال ميكننـــا أن نتعلـــم أي يشء مـــن التاريـــخ (وهـــذا طبيعـــي ألنهـــم ال يتعلمـــون 

ـــه منطـــق  ـــخ لدي ـــك أعتقـــد أن التاري ـــا فعـــىل عكـــس ذل ـــا أن ـــة. أم ـــخ مجـــرد سلســـلة مـــن الحـــوادث العرضي أي يشء مـــن أي يشء) وأن التاري

ـــس  ـــل لي ـــا رج ـــد رشحه ـــخ ق ـــة التاري ـــد أن أهمي ـــدا. وأعتق ـــة ج ـــدروس. دروس مهم ـــه ال ـــتخلص من ـــا أن نس ـــه وميكنن ـــا فهم ـــيل ميكنن داخ

ـــخ،  ـــر التاري ـــتطيعون تذك ـــن ال يس ـــؤالء الذي ـــال: »ه ـــن ق ـــانتيانا، ح ـــورج س ـــي ج ـــوف األمري ـــو الفيلس ـــدا، وه ـــل ذيك ج ـــه رج ـــيا، لكن ماركس

ـــك.  ـــروا يف ذل ـــاءه«، فك ـــرروا أخط ـــأن يك ـــا ب ـــم دامئ ـــوم عليه محك

1: يقصد آالن وودز هنا كتاب: روسيا من الثورة إىل الثورة املضادة - املرتجم.
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أعتقـــد أن هـــذه الكلـــات مهمـــة بشـــكل خـــاص بالنســـبة للعـــامل العـــريب، إين شـــخصيا أعتـــر العـــامل العـــريب، أي منطقـــة الـــرشق األوســـط 

وشـــال افريقيـــا التـــي متتلـــك تلـــك الثقافـــة املشـــرتكة العظيمـــة والتاريـــخ اللغـــوي والثقـــايف املشـــرتك، الـــذي يعـــود إىل آالف الســـنن، منطقـــة 

ـــق  ـــي يطل ـــدان الت ـــك مـــن البل ـــا إىل ذل ـــن وم ـــن النهري ـــا ب ـــالد م جـــد هامـــة، لقـــد كان الـــرشق األوســـط مهـــد الحضـــارة االنســـانية، مـــر وب

ـــة، ثقافـــة عظيمـــة، أعتقـــد أنهـــا تســـتحق اهتامـــا أكـــر مـــن الغـــرب. عليهـــا اآلن اســـم “األرايض العربيـــة”، والتـــي متتلـــك ثقافـــة جـــد غني

ـــوق كل يشء، منـــاذج عظيمـــة  ـــا، ف ـــدم لن ـــد ق ـــة، ق ـــك املنطق ـــامل العـــريب، أقصـــد عـــال وفالحـــي تل ـــد أن الع ـــاري ماركســـيا أعتق إين باعتب

ـــوا  ـــوع. وأبان ـــن كل ن ـــاد م ـــتغالل واالضطه ـــالية واالس ـــة والرأس ـــد اإلمريالي ـــة، ض ـــاالت عظيم ـــة، نض ـــاالت الثوري ـــة والنض ـــد الثوري للتقالي

ـــك  ـــه. وذل ـــا زال مل ينت ـــع، كـــا تعلمـــون، م ـــم. لكـــن هـــذا النضـــال، بالطب ـــل للنضـــال مـــن أجـــل حقوقه ـــم هائ عـــن شـــجاعة عظيمـــة وتصمي

ـــرى.  ـــم ك ـــل هزائ ـــرى، أج ـــم الك ـــخ الهزائ ـــا تاري ـــه كان أيض ـــك! ألن ـــس كذل ـــر، ألي ـــه آخ ـــة وج ألن للعمل

ويف كل املـــرات أبانـــت الجاهـــر، كـــا شـــهدنا قبـــل ســـنوات يف الثـــورة املريـــة العظيمـــة، ويف بلـــدان أخـــرى كســـوريا والعـــراق 

ـــؤولية يف  ـــد أن املس ـــي أعتق ـــت... لكن ـــا انهزم ـــر. إال أنه ـــتحق أن تنت ـــت تس ـــرى، وكان ـــجاعة ك ـــن ش ـــر ع ـــت الجاه ـــخ، أبان ـــودان ال والس

ـــة ونضاالتهـــم وبطوالتهـــم مل  ـــون املســـؤولية يف أن كل تضحياتهـــم الهائل تلـــك الهزميـــة ال يتحملهـــا هـــؤالء العـــال والفالحـــن، إنهـــم ال يتحمل

تـــؤد إىل االنتصـــار، يف حـــن أدت نضـــاالت العـــال والفالحـــن يف روســـيا ســـنة 1917 إىل النـــر. مـــا هـــو الفـــرق، مـــا هـــو الفـــرق الجوهـــري؟ 

ـــرق  ـــاك ف ـــن هن ـــاب، لك ـــذا الكت ـــم ه ـــابهات إذا قرأت ـــك التش ـــروا تل ـــم أن ت ـــرة، وميكنك ـــابه كث ـــه تش ـــية أوج ـــورة الروس ـــة والث ـــورة العربي للث

ـــط،  ـــر يف روســـيا هـــو يشء واحـــد، يشء واحـــد فق ـــورة أكتوب ـــر ث ـــا ضمـــن ن ـــيس، وهـــو أن م ـــرق الرئي ـــا يشـــكل الف جوهـــري واحـــد، هـــو م

ـــك  ـــوال وجـــود هـــذا العامـــل، لقـــد برهنـــت عـــىل ذل ـــورة أن تنتـــر ل ـــادة لينـــن وتروتســـي. مل يكـــن للث وهـــو وجـــود الحـــزب البلشـــفي، بقي

ـــه. ـــي إلي ـــا أرم ـــون م ـــرأوه وســـوف تفهم ـــاب، اق ـــذا الكت يف ه

ـــة األخـــرى. ميكنكـــم  ـــدان املنطق ـــان، وكل بل ـــر ولبن ـــد يف مـــر والســـودان والجزائ ـــل الجدي ـــة كـــرى بالنســـبة للجي لهـــذه الخالصـــة أهمي

ـــة.  ـــاالت امللهم ـــك النض ـــروا تل ـــم أن ت ـــا ميكنك ـــدان، ك ـــك البل ـــع تل ـــع يف جمي ـــا الوض ـــل به ـــي يحب ـــة الت ـــة الهائل ـــات الثوري ـــروا اإلمكاني أن ت

ـــد  ـــزب، وأقص ـــدون الح ـــة، أي ب ـــة الروري ـــة واملنظم ـــادة الروري ـــدون القي ـــك! ب ـــس كذل ـــايئ، ألي ـــا أصدق ـــرر، ي ـــيء يتك ـــس ال ـــن نف لك

ـــا  ـــريب، ك ـــامل الع ـــة يف الع ـــب الهزمي ـــة. وعواق ـــا بالهزمي ـــا عليه ـــورات محكوم ـــك الث ـــتبقى تل ـــة، س ـــادة الثوري ـــوري والقي ـــزب الث ـــدا الح تحدي

ـــك  ـــاء تل ـــروري بن ـــن ال ـــد أنـــه م ـــي أعتق ـــة. ومـــن تـــم فإنن ـــورة املري ـــا الث ـــح لن ـــا توض ـــة جـــدا، مثل ـــدا، ورهيب ـــية ج ـــون، قاس تعلم

ـــادة. القي

ـــة.  ـــاس، والشـــباب عـــىل وجـــه الخصـــوص، مســـتعجلن، يريـــدون نتائـــج فوري ـــان يكـــون الن ـــا، ففـــي بعـــض األحي قـــد ال يبـــدو هـــذا بديهي

ـــة  ـــاكل عويص ـــاب، مش ـــن الكت ـــا يره ـــن، ك ـــه لين ـــد واج ـــر! لق ـــرة إىل الن ـــرق مخت ـــود لط ـــهلة! ال وج ـــرق س ـــود لط ـــاق ال وج ـــا الرف أيه

ـــق  ـــا يتعل ـــوم، يف م ـــر الي ـــه م ـــا علي ـــا م ـــر تخلف ـــيا أك ـــت روس ـــي. كان ـــبه إقطاع ـــدا ش ـــبة، بل ـــد كان، باملناس ـــزب، يف بل ـــاء الح ـــار بن يف مس

ـــي.  بالتطـــور الصناع

ـــه. كل يشء، يف آخـــر املطـــاف، رهـــن  ـــات نجـــح يف مهمت ـــك الصعوب ـــم كل تل ـــه ورغ ـــرة، لكن ـــة كب ـــات موضوعي ـــن صعوب ـــد واجـــه لين لق

ـــن  ـــراد الفاقدي ـــن األف ـــة م ـــرشة أو مائ ـــاوي ع ـــد يس ـــوري الواح ـــكادر الث ـــة. إن ال ـــوادر الثوري ـــن الك ـــىل تكوي ـــا ع ـــو: قدرتن ـــد وه ـــيء واح ب

ـــش  ـــا أن نكـــون مســـتعدين. إن جي ـــوري. علين ـــش الث ـــاط وجـــراالت الجي ـــن ميكـــن أن نســـميهم ضب ـــدرب م ـــا أن ن ـــة، علين ـــن والتجرب للتكوي

ـــك.  ـــون كذل ـــا أن نك ـــدا، وعلين ـــز ج ـــدا وممرك ـــط ج ـــدا ومنضب ـــم ج ـــدا ومنظ ـــتعد ج ـــا مس ـــف أمامن ـــذي يق ـــدو ال الع

ـــل  ـــرة، ب ـــة األخ ـــه يف اللحظ ـــن ارتجال ـــاء وال ميك ـــن الس ـــقط م ـــذا ال يس ـــط. ه ـــم املنضب ـــوري املنظ ـــا الث ـــا حزبن ـــون لدين ـــب أن يك يج

ـــم  ـــدث إليك ـــريب، أتح ـــامل الع ـــوات يف الع ـــوة واألخ ـــا اإلخ ـــارشة، أيه ـــم مب ـــه إليك ـــا اآلن أتوج ـــي، وأن ـــا رفاق ـــذا ي ـــبقا. وه ـــره مس ـــب تحض يج

ـــكم، أن  ـــروا أنفس ـــل كل يشء، أن تح ـــي، أوال وقب ـــم ه ـــه، إن مهمتك ـــوري إىل رفيق ـــق ث ـــن رفي ـــم م ـــدث إليك ـــب، أتح ـــب إىل القل ـــن القل م

ـــم.  ـــة أمامك ـــام العظيم ـــكم للمه ـــروا أنفس ـــوا وتح ـــرأوا وتدرس تق

ـــة 300  ـــل طيل ـــا مثي ـــس له ـــة لي ـــالق، أزم ـــىل االط ـــبوقة ع ـــر مس ـــة غ ـــة، أزم ـــة عاملي ـــة وجودي ـــة، أزم ـــوم يف أزم ـــايل الي ـــام الرأس النظ

ـــاء  ـــال والنس ـــؤالء الرج ـــم، ه ـــم حولك ـــن ترونه ـــامئن الذي ـــؤالء املتش ـــوا إىل ه ـــل! ال تلتفت ـــة، أج ـــات الثوري ـــل باإلمكاني ـــع يحب ـــنة، والوض س
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ـــن:  ـــم رمبـــا يف مقاهـــي القاهـــرة، وغرهـــا، وهـــم يرتشـــفون أكـــوب الشـــاي ويشـــتكون مـــن كل يشء، قائل ـــن تلتقونه ـــن الذي ـــن املتعب املحرتق

“ضـــاع كل يشء، مل يعـــد هنـــاك أمـــل”. كال ليـــس الوضـــع كذلـــك يـــا أصدقـــايئ، هـــذه الحـــرب مل تنتـــه بعـــد! نحـــن يف حـــرب، حـــرب مصريـــة، 

ـــل. ـــار اللي ـــو النه ـــا يتل ـــا مثل ـــل حت ـــوف تتواص وس

أقـــول لكـــم بـــكل وضـــوح: ال تنصتـــوا إىل هـــؤالء املحرتقـــن املحبطـــن اليائســـن املتشـــامئن، ألقـــوا بهـــم مثـــل النفايـــات، تخلصـــوا 

ـــال  ـــض إىل النض ـــذي ينه ـــد ال ـــل الجدي ـــذا الجي ـــباب، ه ـــن الش ـــد م ـــل الجدي ـــم إىل الجي ـــوا أنظارك ـــم، ووجه ـــم له ـــروا ظهورك ـــم، وأدي منه

بـــدون خـــوف، ليـــس مثـــل هـــؤالء الجبنـــاء الذيـــن يخافـــون حتـــى مـــن ظلهـــم. توجهـــوا إىل الجيـــل الجديـــد، هـــذه نصيحتـــي لكـــم، 

ـــاء  ـــباب، رج ـــاق الش ـــا الرف ـــوا، أيه ـــم أن تتعلم ـــهم، عليك ـــوا أنفس ـــباب أن يعلم ـــىل الش ـــوص. وع ـــه الخص ـــىل وج ـــباب ع ـــوا إىل الش توجه

عليكـــم أن تتعلمـــوا وتطـــوروا أنفســـكم، هـــذه هـــي الطريقـــة الوحيـــدة، هـــذه هـــي املدرســـة الحقيقيـــة الوحيـــدة للثـــورة.

ويف هـــذا الصـــدد آمـــل بتواضـــع أن يقـــدم هـــذا الكتـــاب خدمـــة كبـــرة يف مســـاعدتكم عـــىل أن تفهمـــوا ماهيـــة البلشـــفية ومـــا حقيقـــة 

ـــة  ـــل مائ ـــا قب ـــايض مل ـــة لل ـــت مهم ـــدا، ليس ـــة ج ـــا املهم ـــي القضاي ـــة. وه ـــي الحقيقي ـــن وتروتس ـــكار لين ـــي أف ـــا ه ـــفي وم ـــزب البلش الح

ـــخ.  ـــن التاري ـــا يف هـــذه اللحظـــة الحاســـمة م ـــا جميع ـــم ويل ولن ـــة لك ـــل مهم ـــنة، ب س

ـــد  ـــدة. لق ـــات املتح ـــوم يف الوالي ـــدث الي ـــا يح ـــر إىل م ـــع، أن ينظ ـــا الوض ـــل به ـــي يحب ـــة الت ـــات الثوري ـــك يف االمكاني ـــن يش ـــىل كل م وع

ـــا بالنســـبة يل، وال بالنســـبة ألي ماركـــيس واع. يف هـــذه اللحظـــة التـــي أتحـــدث إليكـــم  ـــا، أليـــس كذلـــك؟ كال مل يكـــن مفاجئ كان ذلـــك مفاجئ

ـــي تنتـــرش  ـــى واألكـــر قـــوة يف العـــامل،. وهـــذه الحركـــة امللهمـــة الت ـــايل األغن ـــد اإلمري ـــات املتحـــدة، البل ـــة يف الوالي ـــاك حركـــة متردي فيهـــا هن

ـــن،  ـــامئن املحرتق ـــؤالء املتش ـــه له ـــذي تقولون ـــواب ال ـــو الج ـــذا ه ـــواب! ه ـــو الج ـــذا ه ـــا... ه ـــا وأملاني ـــا وفرنس ـــكان، إىل بريطاني إىل كل م

ـــم! ـــم منه ـــة، دعك ـــاك امليت ـــميهم األس ـــن أس الذي

ـــد  ـــا ألزي ـــد اســـتمر منتصب ـــال تاجـــر عبي ـــة بريســـتول، متث ـــاال عمـــره 300 ســـنة يف مدين ـــوم أمـــس، أســـقط املتظاهـــرون متث ـــا، ي يف بريطاني

ـــا  ـــا ع ـــيئا م ـــم ش ـــد أن هـــذا يخرك ـــون بريســـتول. ال ب ـــر أيف ـــاه نه ـــه يف مي ـــوا ب ـــن 300 ســـنة، لكـــن ويف غضـــون ســـاعات أســـقطوه وألق م

ـــا يف بلدانكـــم أيضـــا. ـــا ســـوف يحـــدث حت ـــا يحـــدث يف كل مـــكان، وم ـــدي، وم يحـــدث يف بل

إنكـــم تـــرون اإلمكانيـــات الثوريـــة يف مـــر ولبنـــان والســـودان وغرهـــا. لكـــن هنـــاك يشء ناقـــص، وهـــذا مـــا يجـــب أن أؤكـــد 

ـــاؤه يف أرسع  ـــب بن ـــا يج ـــذا م ـــة، وه ـــادة الثوري ـــوري والقي ـــزب الث ـــه الح ـــي، إن ـــرص الرئي ـــو العن ـــص ه ـــا ينق ـــر: إن م ـــكل كب ـــه بش علي

ـــورة  ـــاح الث ـــة لنج ـــدة الحقيقي ـــة الوحي ـــايئ، الضان ـــا أصدق ـــو، ي ـــنة 1917، ه ـــيا س ـــال يف روس ـــه الح ـــا كان علي ـــذا، مثل ـــن. وه ـــت ممك وق

ـــرشي.  ـــس الب ـــتقبل الجن ـــم مس ـــن ت ـــانية، وم ـــارة االنس ـــتقبل الحض ـــا كل مس ـــد عليه ـــي يعتم ـــرتاكية الت االش

ـــى لكـــم كل  ـــات. أمتن ـــة أســـئلة أو تعليق ـــت لديكـــم أي ـــوا يب إذا كان ـــاب واتصل ـــراءة هـــذا الكت ـــكل حـــاس، بق ـــإين أوصيكـــم، ب ـــه، ف وعلي

ـــا! ـــك إىل جانبن ـــا واملســـتقبل كذل ـــر إىل جانبن ـــة الواضحـــة يصـــر الن ـــكار الثوري ـــا لألف ـــاق، بامتالكن ـــا الرف ـــوري. أيه النجـــاح يف عملكـــم الث
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ملاذا دراسة تاريخ البلشفية؟ 

»يف عــام 1917 كانــت روســيا متــر مــن أزمــة اجتاعيــة جــد خطــرة. لكــن ميكــن للمــرء أن يقول بــكل يقــن، اســتنادا إىل كل الــدروس التي 

يقدمهــا التاريــخ، إنــه لــو مل يكــن هنــاك حــزب بلشــفي لكانــت كل الطاقــة الثوريــة الهائلــة للجاهــر ســتضيع جذوتهــا هبــاء يف انفجــارات 

متفرقــة، وكانــت االضطرابــات الكــرى ســتنتهي بصعــود أقــى أنــواع الدكتاتوريــات املعاديــة للثــورة. إن الــراع الطبقــي هــو املحــرك الرئيــيس 

للتاريــخ، لكنــه يحتــاج إىل برنامــج مناســب وحــزب صلــب وقيــادة شــجاعة جديــرة بالثقــة، ليــس أبطــال القاعــات والخطابــات الرملانيــة، بــل 

ثوريــن مســتعدين للذهــاب حتــى النهايــة. هــذا هــو الــدرس الرئيــيس لثــورة أكتوبــر«1*. 

متثــل الثــورة بالتحديــد نقطــة انعطــاف تأخــذ مــن خاللهــا ســرورة تطــور البرشيــة قــوة دفــع جديــدة. ومهــا كان موقــف املــرء مــن 

ثــورة أكتوبــر 1917 الروســية، فإنــه ال ميكــن أن ينكــر أهميتهــا التاريخيــة الهائلــة. فقــد هيمنــت عــىل ثالثــة أربــاع القــرن العرشيــن. وحتــى 

اآلن، ونحــن عــىل مشــارف األلفيــة الجديــدة، مــا يــزال العــامل متأثــرا بشــكل عميــق بأصدائهــا. وبالتــايل فــإن االنكبــاب عــىل دراســة الثــورة 

الروســية ال يحتــاج إىل تريــرات أو اعتــذار. إنهــا تنتمــي إىل ذلــك النــوع مــن املنعطفــات التاريخيــة العظمــى التــي تشــكل فاصــال بــن مــا 

قبلهــا ومــا بعدهــا، مثــل ثــورة كرومويــل يف انجلــرتا أو الثــورة الفرنســية العظمــى مــا بــن 1789 و1793. 

توجــد العديــد مــن نقــاط التشــابه بــن ثــورة أكتوبــر يف روســيا والثــورات الرجوازيــة الكبــرة التــي حدثــت يف املــايض. بــل يف بعــض 

ــا، حتــى أنــه ميتــد إىل الشــخصيات الدراميــة (Dramatis personnae) الرئيســية، مثــل التشــابه بــن تشــارلز  ــان يبــدو التشــابه عجيب األحي

األول، ملــك انجلــرتا، ولويــس الســادس عــرش، ملــك فرنســا، وبــن القيــر نيكــوال، مــع زوجاتهــم األجنبيــات. لكــن وبالرغــم مــن كل أوجــه 

التشــابه، هنــاك فــرق جوهــري بــن الثــورة البلشــفية والثــورات الرجوازيــة يف املــايض. ميكــن للرأســالية، عــىل عكــس االشــرتاكية، أن تنشــأ 

تلقائيــا مــن تطــور القــوى املنتجــة، وقــد نشــأت بالفعــل كذلــك. إن الرأســالية كنظــام إنتــاج ال تتطلــب التدخــل الواعــي للرجــال والنســاء. 

حيــث أن الســوق تشــتغل بنفــس طريقــة اشــتغال خليــة للنمــل أو أي مجتمــع حيــواين منظــم ذاتيــا يف عــامل الحيــوان، أي بشــكل تلقــايئ 

وأعمــى. وهــذ مــا يفــرس ســبب تطورهــا بطريقــة فوضويــة ومتشــنجة ومضطربــة، وكونهــا تتميــز بالتبذيــر الهائــل وانعــدام الكفــاءة، وتخلــق 

مــا ال نهايــة لــه مــن املعانــاة اإلنســانية األكــر قســوة. منــذ حــوايل مائتــي عــام والرأســالية “تعمــل”، ومــا تــزال، دون الحاجــة إىل أي تحكــم 

أو تخطيــط مــن طــرف االنســان. ولــي يــأيت مثــل هــذا النظــام إىل حيــز الوجــود، ال حاجــة أليــة بصــرة خاصــة أو وعــي. هــذه الحقيقــة هــي 

مــا يحــدد الفــرق األســايس بــن الثــورة الرجوازيــة والثــورة االشــرتاكية. 

تختلــف االشــرتاكية عــن الرأســالية ألنهــا، عــىل عكــس الرأســالية، تتطلــب الرقابــة الواعيــة واإلدارة الواعيــة عــىل العمليــة اإلنتاجيــة مــن 

قبــل الطبقــة العاملــة نفســها. إنهــا ال تعمــل وال ميكنهــا أن تعمــل بــدون التدخــل الواعــي للرجــال والنســاء. تختلــف الثــورة االشــراكية نوعيــا 

عــن الثــورة الربجوازيــة ألنــه ال ميكــن تحقيقهــا إال مــن خــالل الحركــة الواعيــة للطبقــة العاملــة. إن االشــرتاكية إمــا أن تكــون دميقراطيــة أو 

ال تكــون. منــذ البدايــة، خــالل الفــرتة االنتقاليــة بــن الرأســالية واالشــرتاكية، يجــب أن تكــون إدارة اإلنتــاج واملجتمــع والدولــة بشــكل كامــل 

يف يــد الشــعب العامــل. يجــب أن تكــون هنــاك أعــىل درجــة مــن مشــاركة الجاهــر يف اإلدارة والرقابــة. وبهــذه الطريقــة فقــط ميكــن منــع 

صعــود البروقراطيــة، وميكــن خلــق الظــروف املاديــة لالتجــاه نحــو االشــرتاكية، التــي هــي شــكل أعــىل مــن أشــكال املجتمــع يتميــز بانعــدام 

االســتغالل والقهــر واإلكــراه، وبالتــايل باالضمحــالل التدريجــي الدولــة، التــي هــي بقيــة مــن مخلفــات الربريــة، ثــم اختفائهــا. 

هنــاك أيضــا فــرق آخــر: فمــن أجــل االســتيالء عــىل الســلطة، كان عــىل الرجوازيــة تعبئــة الجاهــر ضــد النظــام القديــم. لكــن هــذا كان 

غــر ممكــن لــو قــام عــىل أســاس الدعــوة إىل إنشــاء الظــروف املالمئــة لحكــم الريــع والفائــدة والربــح. بــدال مــن ذلــك قدمــت الرجوازيــة 

نفســها باعتبارهــا املعــر عــن كل البرشيــة املعذبــة. يف حالــة انجلــرتا خــالل القــرن 17، كان مــن املفــرتض أن الرجوازيــة تناضــل إلقامــة مملكــة 

*: عندما يتم االستشهاد بنفس العمل عدة مرات متتالية نضع الرقم املرجعي يف نهاية آخر اقتباس.

1:  Trotsky, Writings: 1935-1936, p: 166.
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هللا عــىل األرض. أمــا يف فرنســا القــرن 18، فقــد قدمــت الرجوازيــة نفســها كممثــل لســلطة العقــل. بــال شــك كان العديــد مــن أولئــك الذيــن 

قاتلــوا تحــت تلــك الرايــات يؤمنــون بصحــة هــذه الشــعارات. ال يناضــل الرجــال والنســاء ضــد كل الصعــاب ويخاطــرون بــكل يشء، بــدون أن 

يكــون لهــم دافــع خــاص نابــع مــن قناعــة راســخة بصــواب قضيتهــم. وقــد اتضــح أن األهــداف املعلنــة يف كلتــا الحالتــن مجــرد وهــم خالــص. 

كان املضمــون الحقيقــي للثورتــن االنكليزيــة والفرنســية بورجوازيــا، وبالنظــر إىل الــرشوط التاريخيــة املعطــاة، مل يكــن ليكــون أي يشء آخــر. 

ومبــا أن النظــام الرأســايل يشــتغل بالطريقــة التــي ســبق لنــا أن وصفناهــا، فإنــه مل يغــر مــن األمــر كثــرا مــا إذا كان النــاس يفهمــون كيــف 

يشــتغل أم ال. 

ــأن الثــورات  ــة ب العمــل الحــايل، وعــىل خــالف الكثــر مــن األعــال األخــرى حــول هــذا املوضــوع، ال ينطلــق مــن وجهــة النظــر القائل

تنتمــي فقــط إىل املــايض. بــل عــىل العكــس. إن الوضــع العاملــي الحــايل يقــدم، أكــر مــن أي وقــت مــى، املزيــد مــن األدلــة عــىل أن الــدور 

التقدمــي للرأســالية قــد اســتنفذ متامــا اآلن. الظــروف املاديــة لالشــرتاكية ناضجــة منــذ مــدة طويلــة عــىل النطــاق العاملــي. توجــد اليــوم 

اإلمكانيــة لخلــق عــامل الوفــرة بشــكل مل يحلــم بــه مــن قبــل. لكــن رغــم ذلــك مــا يــزال ماليــن البــرش يعيشــون يف بــؤس مدقــع. وبالنظــر 

إىل العــامل اليــوم نجــد أن كتــاب لينــن “اإلمربياليــة أقــىص مراحــل الرأســالية” يتمتــع براهنيــة كبــرة. األبنــاك الكــرى والــرشكات متعــددة 

الجنســيات واالحتــكارات هــي اليــوم أقــوى مــن أي وقــت مــى. وليســت لديهــا أيــة نيــة يف التنــازل عــن قوتهــا بــدون قتــال، مثلهــا مثــل 

ملكيــات الحكــم املطلــق املنحطــة يف املــايض. الــرشط األول لتحقيــق التقــدم البــرشي هــو كــرس قــوة هــؤالء األســياد الجــدد. ولتحقيــق ذلــك 

مــن الــروري هــزم وإســقاط تلــك الطبقــة التــي تحتكــر الســلطة يف املجتمــع يف الوقــت الحــارض: طبقــة الرأســالين التــي تســيطر، ليــس 

فقــط بســبب قوتهــا االقتصاديــة، بــل أيضــا بســبب ســيطرتها عــىل الدولــة واحتكارهــا للثقافــة. 

مــن أجــل إنجــاز هــذه املهــام مــن الــروري للطبقــة العاملــة أن متتلــك حزبــا وقيــادة كفــؤة لذلــك. وعــىل عكــس الثورتــن الفرنســية 

واإلنكليزيــة خــالل القرنــن 17 و18، ال ميكــن للطبقــة العاملــة الحديثــة تحويــل املجتمــع إال عــىل أســاس الفهــم العلمــي للعــامل الــذي تعيــش 

فيــه. وهــو الفهــم الــذي ال توفــره إال املاركســية، التــي متثــل وحدهــا االشــرتاكية العلميــة الحازمــة. ويوفــر لنــا تاريــخ البلشــفية منوذجــا لكيفيــة 

تحقيــق هــذا. مــن الصعــب عــىل املــرء أن يجــد يف جميــع ســجالت التاريــخ مثــاال آخــر عــىل النمــو املذهــل الــذي حققــه الحــزب البلشــفي يف 

عــام 1917، مبــروره مــن 8.000 عضــو إىل أكــر مــن ربــع مليــون عضــو يف غضــون تســعة أشــهر. لكــن هــذا اإلنجــاز مل يتحقــق نتيجــة مصادفــة 

عفويــة، بــل كان النتيجــة النهائيــة لعقــود مــن العمــل الصبــور، ابتــداء مــع الحلقــات الصغــرة ومــرورا مــن سلســلة مــن املراحــل، كان خاللهــا 

النمــو العظيــم تتلــوه الهزائــم املريــرة وخيبــة األمــل واليــأس. تعــرف حيــاة كل رجــل وامــرأة أوقاتــا ماثلــة. ومجمــوع هــذه التجــارب هــو 

الحيــاة نفســها، والطريقــة التــي يتغلــب بهــا الفــرد عــىل مشــاكل الحيــاة ويســتوعب دروس جميــع أنــواع الظــروف املختلفــة هــو مــا يتيــح 

لــه، أو لهــا، أن ينمــو ويتطــور. ينطبــق نفــس الــيء عــىل الحــزب. لكــن األفــراد يتعلمــون أيضــا دروســا قيمــة مــن خــرة وحكمــة اآلخريــن. 

كــم كانــت الحيــاة ســتكون صعبــة لــو أننــا أرصرنــا عــىل تجاهــل املعرفــة املرتاكمــة مــن حولنــا! وبنفــس الطريقــة مــن الــروري دراســة 

الخــرة الجاعيــة التــي راكمتهــا الطبقــة العاملــة يف مختلــف البلــدان، وبالتــايل تجنــب األخطــاء التــي ارتكبــت يف املــايض، ألنــه كــا قــال 

جــورج ســانتيانا: »ذلــك الــذي ال يتعلــم مــن التاريــخ محكــوم عليــه بتكــرار أخطائــه«. 

هل الحزب رضوري؟ 

اإلجابــة عــن هــذا الســؤال يقدمهــا كل تاريــخ الــراع الطبقــي خــالل الســنوات املائــة املاضيــة. املاركســية ال تنكــر عــىل اإلطــالق أهميــة 

ــي،  ــور التاريخ ــن للتط ــتوى املع ــرشوط باملس ــزاب، م ــراد، أو األح ــه األف ــذي يلعب ــدور ال ــط أن ال ــح فق ــا توض ــخ، لكنه ــرد يف التاري دور الف

مــرشوط بالبيئــة االجتاعيــة املوضوعيــة والتــي يحددهــا، يف آخــر املطــاف، تطــور القــوى املنتجــة. ال يعنــي هــذا -كــا يزعــم نقــاد املاركســية- 

أن الرجــال والنســاء هــم مجــرد دمــى يف يــد “الحتميــة االقتصاديــة” العميــاء. لقــد أوضــح ماركــس وإنجلــز أن الرجــال والنســاء يصنعــون 

تاريخهــم، لكنهــم ال يفعلــون ذلــك ولهــم مطلــق الحريــة يف فعــل مــا يشــاؤون، إنهــم يعملــون عــىل أســاس نــوع املجتمــع الــذي وجــدوه 

قامئــا. ميكــن للصفــات الشــخصية للسياســين، كاإلعــداد النظــري واملهــارة والشــجاعة، أن تقــرر النتيجــة يف ظــل ظــروف معينــة. هنــاك فــرتات 

حاســمة يف تاريــخ البرشيــة حيــث ميكــن لنوعيــة القيــادة أن تشــكل عامــال محــددا لســر األحــداث يف هــذا االتجــاه أو ذاك. لكــن مثــل تلــك 

الفــرتات ليســت هــي القاعــدة، إنهــا تنشــأ فقــط عندمــا تكــون جميــع التناقضــات الخفيــة، قــد نضجــت ببــطء عــىل مــدى فــرتة طويلــة إىل 
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نقطــة يحــدث عندهــا، بلغــة الديالكتيــك، تغــر الكــم إىل نــوع. وعــىل الرغــم مــن أن األفــراد ال ميكنهــم أن يحــددوا تطــور املجتمــع مــن خــالل 

قــوة اإلرادة وحدهــا، فــإن دور العامــل الــذايت1 حاســم يف نهايــة املطــاف يف تاريــخ البرشيــة. 

ــه  ــش وجراالت ــة الجي ــي هــي لنوعي ــة الت ــس األهمي ــي نف ــراع الطبق ــة ال ــبة لنتيج ــة بالنس ــادة الثوري ــوري والقي ــزب الث لوجــود الح

بالنســبة للحــروب بــن األمــم. ال ميكــن ارتجــال الحــزب الثــوري بــن عشــية وضحاهــا، مثلــا هــو مــن غــر املمكــن ارتجــال هيئــة الجــراالت 

عنــد انــدالع الحــرب. ال بــد مــن إعــداد منهجــي عــىل مــدى ســنوات وعقــود. وقــد تأكــد هــذا الــدرس مــن خــالل كل التجربــة التاريخيــة، 

ــة  ــادرة الثوري ــىل املب ــا ع ــمبورغ،  دامئ ــة، روزا لوكس ــة العامل ــهيدة الطبق ــة وش ــة العظيم ــدت الثوري ــد أك ــرن 20. لق ــخ الق ــة تاري وخاص

للجاهــر باعتبارهــا القــوة املحركــة للثــورة. ويف هــذا كانــت عــىل حــق متامــا. ففــي ســياق الثــورة تتعلــم الجاهــر برسعــة. لكــن الوضــع 

الثــوري بطبيعتــه ال ميكنــه أن يســتمر لفــرتة طويلــة. ال ميكــن للمجتمــع أن يظــل يف حالــة غليــان دامئــة، كــا ال ميكــن للطبقــة العاملــة أن 

تبقــى يف حالــة نشــاط دائــم. فإمــا أن تطــرح اإلجابــة يف الوقــت املناســب، أو أن الفرصــة ســوف تضيــع. ليــس هنــاك مــا يكفــي مــن الوقــت 

للتجربــة أو لــي يتعلــم العــال مــن خــالل التجربــة والخطــأ. ففــي لحظــات الحيــاة أو املــوت يتــم دفــع مثــن باهــظ جــدا مقابــل األخطــاء! 

وبالتــايل فمــن الــروري الجمــع بــن الحركــة “العفويــة” للجاهــر، وبــن التنظيــم والرنامــج واملنظــورات واالســرتاتيجية والتكتيــكات، أو 

بعبــارة أخــرى: الحــزب الثــوري بقيــادة كــوادر ثوريــة ذات خــرة. 

الحــزب ليــس مجــرد شــكل تنظيمــي واســم ورايــة ومجموعــة مــن األفــراد أو الهيــاكل. إن الحــزب الثــوري، بالنســبة للاركــيس، هــو يف 

املقــام األول برنامــج وأســاليب عمــل وأفــكار وتقاليــد، وفقــط يف املركــز الثــاين هــو تنظيــم وهيــاكل (لهــا أهميتهــا بــال شــك) مــن أجــل حمــل 

تلــك األفــكار ألوســع فئــات الشــعب العامــل. يجــب عــىل الحــزب املاركــيس أن يتأســس منــذ البدايــة عــىل قاعــدة النظريــة والرنامــج، والتــي 

هــي تلخيــص التجربــة التاريخيــة العامــة للروليتاريــا. مــن دون هــذا، الحــزب ال يشء. إن بنــاء الحــزب الثــوري يبــدأ دامئــا بالعمــل البطــيء 

واملضنــي لتجميــع وتثقيــف الكــوادر، الذيــن يشــكلون العمــود الفقــري للحــزب طــوال حياتــه. هــذا هــو النصــف األول مــن املســألة، لكنــه 

فقــط النصــف األول. النصــف الثــاين أكــر تعقيــدا وهــو: كيفيــة الوصــول إىل جاهــر العــال بأفكارنــا وبرنامجنــا؟ وهــذا ليــس ســؤاال بســيطا 

عــىل اإلطــالق. 

أوضــح ماركــس أن تحــرر الطبقــة العاملــة مهمــة الطبقــة العاملــة نفســها. وجاهــر الطبقــة العاملــة تتعلــم مــن التجربــة. إنهــا ال تتعلــم 

مــن الكتــب، ليــس ألنهــا تفتقــر إىل الــذكاء، كــا يظــن أبنــاء الطبقــة الوســطى املدللــن، بــل ألنهــا تفتقــر إىل الوقــت، ومحرومــة مــن الوصــول 

إىل الثقافــة، وعــادة القــراءة ليســت شــيئا فطريــا بــل إنهــا تكتســب. إن عامــال يعــود إىل املنــزل بعــد العمــل طيلــة مثــاين أو تســع أو عــرش 

ســاعات يف ورشــة بنــاء أو العمــل املتسلســل، ال يكــون متعبــا جســديا فقــط، بــل ذهنيــا أيضــا. آخــر يشء يريــد القيــام بــه هــو الدراســة أو 

الذهــاب إىل اجتــاع مــا. مــن األفضــل تــرك تلــك األمــور “ألولئــك الذيــن يعرفــون”. لكــن إذا كان هنــاك إرضاب، يتغــر هــذا املــزاج كليــا. 

والثــورة تشــبه إرضابــا كبــرا يخوضــه املجتمــع بــأرسه. 

تريــد الجاهــر أن تفهــم مــا يجــري وأن تتعلــم وتفكــر وتتحرك. بالطبــع تجد الجاهــر، املفتقرة للخرة ومعرفــة التكتيكات واالســرتاتيجية 

واملنظــورات، نفســها يف وضــع غــر مــوات عندمــا تواجــه الطبقــة الســائدة، التــي متتلــك، بفضــل ممثليهــا السياســين والعســكرين، خــرة 

ــش  ــة والجي ــن األســلحة: الســيطرة عــىل الدول ــة م ــا ترســانة كامل ــن أيديه ــا ب ــل هــذه الحــاالت. لديه ــة وهــي أفضــل اســتعدادا ملث طويل

والرشطــة والقضــاء، والصحافــة وغرهــا مــن وســائل اإلعــالم الجاهريــة األخــرى، والتــي هــي وســائل قويــة لتشــكيل الــرأي العــام واالفــرتاء 

والكــذب واالغتيــال. كــا أنــه لديهــا العديــد مــن األســلحة األخــرى والقــوات املســاعدة، كالســيطرة عــىل املــدارس والجامعــات، وجيــش مــن 

“الخــراء” واألســاتذة واالقتصاديــن والفالســفة واملحامــن والكهنــة وغرهــم، عــىل اســتعداد للتنكــر للــوازع األخالقــي واالنخــراط يف الدفــاع 

عــن “الحضــارة” (أي عــن امتيازاتهــم وامتيــازات أســيادهم) ضــد “الفــوىض” و“الغوغــاء”. 

ال تصــل الطبقــة العاملــة تلقائيــا إىل خالصــات ثوريــة. لــو أن ذلــك كان ممكنــا لكانــت مهمــة بنــاء الحــزب مضيعــة للوقــت. كانــت مهمــة 

تحويــل املجتمــع ســتكون ســهلة لــو أن حركــة الطبقــة العاملــة تســر يف خــط مســتقيم. لكــن الواقــع ليــس كذلــك. بعــد فــرتة تاريخيــة طويلــة 

تصــل الطبقــة العاملــة لفهــم الحاجــة إىل التنظيــم. ومــن خــالل إنشــاء املنظــات، ســواء النقابــة أو، عــىل مســتوى أعــىل، األحــزاب السياســية، 

تبــدأ الطبقــة العاملــة يف التعبــر عــن نفســها كطبقــة بهويــة مســتقلة. أي أنهــا بلغــة ماركــس، تنتقــل مــن طبقــة يف ذاتهــا إىل طبقــة لذاتهــا. 

1: العامل الذايت
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يســتغرق هــذا التطــور مرحلــة تاريخيــة طويلــة مــن خــالل جميــع أنــواع النضــاالت، التــي تنخــرط فيهــا ليــس فقــط أقليــة مــن املناضلــن 

الواعــن، بــل أيضــا “الجاهــر الجاهلــة سياســيا”، التــي، بشــكل عــام، ال تنهــض للمشــاركة الفعالــة يف الحيــاة السياســة (أو حتــى النقابيــة) إال 

عــىل أســاس األحــداث العظيمــة. وعــىل أســاس األحــداث التاريخيــة الكــرى، تبــدأ الطبقــة العاملــة يف إنشــاء املنظــات الجاهريــة للدفــاع 

ــا، النقابــات والتعاونيــات واألحــزاب العاليــة، متثــل بــذرة املجتمــع الجديــد داخــل  عــن مصالحهــا. هــذه املنظــات التــي تطــورت تاريخي

القديــم. إنهــا تعمــل عــىل تعبئــة وتنظيــم وتدريــب وتثقيــف الطبقــة العاملــة. 

عــىل الجاهــر التــي دخلــت حديثــا إىل الحيــاة السياســية أن تبحــث عــن الحــزب الســيايس الــذي هــو األكــر قــدرة عــىل الدفــاع عــن 

مصالحهــا؛ الحــزب األكــر تصميــا وجــرأة، لكــن أيضــا ذلــك الــذي يبــن أنــه األكــر بعــدا يف النظــر، والــذي ميكنــه أن يحــدد الطريــق إىل األمــام 

يف كل مرحلــة، ويطــرح الشــعارات التــي توافــق تطــور الواقــع املوضوعــي. لكــن كيــف ميكــن تحديــد مــا هــو ذلــك الحــزب ومــا هــو الرنامــج 

األصــح؟ هنــاك الكثــر مــن األحــزاب والرامــج! عــىل الجاهــر اختبــار األحــزاب والقــادة يف املارســة العمليــة، ألنــه ال توجــد طريقــة أخــرى. 

هــذه الســرورة مــن املقاربــات املتتاليــة تســتنزف القــوى وتســتغرق وقتــا طويــال، لكنهــا الطريقــة الوحيــدة املمكنــة. يف كل ثــورة، وليــس 

فقــط يف روســيا عــام 1917، بــل أيضــا يف فرنســا يف القــرن 18 وانجلــرتا يف القــرن 17، نــرى ســرورة مشــابهة، حيــث مــن خــالل التجربــة تعمــل 

ــز تاريــخ كل الثــورات بالتــايل بصعــود  ــة. ويتمي ــة، عــر مقاربــات متتاليــة، عــىل إيجــاد طريقهــا نحــو الجنــاح األكــر ثوري الجاهــر الثوري

وســقوط األحــزاب السياســية والقــادة، يف ســرورة تحــل خاللهــا األحــزاب األكــر جذريــة دامئــا محــل األحــزاب األكــر اعتــداال، إىل أن تســتنزف 

الحركــة طاقتهــا. 

ــخ الحــزب  ــن تاري ــا م ــر تنوع ــى وأك ــا هــو أغن ــىل م ــل، ع ــة الطوي ــة العاملي ــة العالي ــخ الحرك ــور، يف كل تاري ــن العث ــن املمك ــس م لي

البلشــفي قبــل 1917. تاريــخ امتــد ثالثــة عقــود وشــمل جميــع مراحــل التطــور مــن حلقــة صغــرة إىل حــزب جاهــري، مــرورا بــكل مراحــل 

النضــال العلنــي وغــر العلنــي وثــالث ثــورات وحربــن، وواجــه مجموعــة واســعة مــن املشــاكل النظريــة املعقــدة، ليــس فقــط عــىل الــورق 

بــل يف املارســة: اإلرهــاب الفــردي واملســألة القوميــة واملســألة الزراعيــة واإلمرياليــة والدولــة. وســيكون كذلــك مــن املســتحيل العثــور يف أي 

مــكان آخــر عــىل مثــل هــذا الكنــز العظيــم والغنــي مــن األدب املاركــيس، الــذي شــمل سلســلة كاملــة مــن القضايــا واملشــاكل بعمــق مذهــل، 

مثــل الــذي ميكننــا أن نجــده يف كتابــات أعظــم قائديــن ثوريــن يف القــرن 20: فالدميــر إيليتــش لينــن وليــون دافيدوفيتــش تروتســي. لكــن 

القــارئ املعــارص الــذي يرغــب يف التعــرف عــىل تلــك الكتابــات ســوف يجــد نفســه أمــام مشــكلة ال ميكــن التغلــب عليهــا. كل الكتابــات عــن 

تاريــخ البلشــفية تقريبــا كتبــت مــن طــرف أعــداء ألــداء للبلشــفية. ومــع اســتثناءات مرشفــة قليلــة، مثــل العمــل الــذي قــام بــه املؤرخــان 

املاركســيان الفرنســيان بيــر بــروي ومارســيل ليبــان، ليــس مــن املمكــن العثــور عــىل تاريــخ للحــزب البلشــفي يســتحق عنــاء القــراءة. لكــن 

ــروي وليبــان مختلــف إىل حــد مــا عــن موضــوع العمــل الحــايل، ويف حــن نــويص بدراســة أعالهــا، فإنهــا ال  موضــوع أعــال كل مــن ب

تتنــاول إال جزئيــا فقــط املوضــوع الــذي نتطــرق لــه هنــا، وهــو كيــف أعــد البالشــفة أنفســهم ملهمــة االســتيالء عــىل الســلطة يف عــام 1917. 

بخصوص هذا العمل 

كاتــب هــذا العمــل ماركــيس ملتــزم كــرس مجمــل حياتــه للنضــال مــن أجــل أفــكار ماركــس وإنجلــز ولينــن وتروتســي. وبالتــايل فــإين ال 

أعتــر نفــيس محايــدا، بــل عــىل العكــس متامــا، إننــي ال أنظــر إىل تاريــخ البلشــفية كمجــرد اهتــام أكادميــي، بــل بكونــه شــيئا حيــا وراهنيــا 

يف يومنــا هــذا. ومعرفتــي بتاريــخ البلشــفية ليســت مقتــرة عــىل الكتــب. فأربعــون عامــا مــن املشــاركة الفعالــة يف الحركــة املاركســية توفــر 

للمــرء نظــرة أعمــق وأشــمل ال تتوفــر للكاتــب األكادميــي قــط. كارل كاوتســي، عندمــا كان مــا يــزال ماركســيا، ألــف كتابــا يجــب أن يكــون 

ــك  ــاب “أســس املســيحية”. يصــف كاوتســي يف ذل ــادي التاريخــي، وأقصــد كت ــج امل ــق املنه ــة عــىل تطبي ــن أروع األمثل ــد واحــدا م بالتأكي

الكتــاب الحركــة املســيحية يف بداياتهــا األوىل بطريقــة ال يقــدر عــىل القيــام بهــا إال شــخص ميتلــك معلومــات مبــارشة عــن الحركــة االشــرتاكية 

ــادي لالشــرتاكين يف  ــون املع ــة القاســية ضــد القان ــح يف ظــروف الرسي ــت تكاف ــا كان ــة األوىل، عندم ــا البطولي ــة يف أيامه ــة األملاني الدميقراطي

أملانيــا. صحيــح أن املحتــوى االجتاعــي للحركتــن مختلــف جذريــا، مثلــا هــي مختلفــة اللحظــة التاريخيــة التــي تطــورت فيهــا كل منهــا. 

لكــن ورغــم كل ذلــك، فــإن أوجــه التشــابه بــن هاتــن الحركتــن الثوريتــن للمحرومــن ضــد دولــة األغنيــاء واألقويــاء كثــرة، مثلــا هــي كثــرة 

أوجــه االختــالف. 
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ــادة جــدا بالنســبة يل مــن خــالل تجربتــي الشــخصية: ليــس فقــط  العديــد مــن الحــاالت التــي واجهــت رواد املاركســية الروســية معت

ــة يف فرنســا عــام 1968، ويف  ــة الحركــة الثوري ــك تجرب ــل كذل ــة، ب ــة الريطاني ــكار املاركســية داخــل الحركــة العالي النضــال مــن أجــل األف

الرتغــال عــام 1975، ويف اســبانيا خــالل الســنوات األخــرة مــن ديكتاتوريــة فرانكــو والحركــة الرسيــة للنضــال ضــد ديكتاتوريــة بينوشــيه يف 

شــييل. لقــد وفــرت يل كل تلــك التجــارب فرصــا كثــرة ألعيــش مبــارشة مواقفــا مشــابهة بالضبــط لتلــك التــي واجههــا البالشــفة يف رصاعهــم 

الطويــل ضــد النظــام القيــري. باإلضافــة إىل ذلــك، كانــت يل تجربــة شــخصية، عــىل مــدى ســنوات عديــدة، مــع نضــال الثوريــن يف بلــدان 

ــر لروســيا  ــل بشــكل كب ــا مالمــح مجتمــع شــبه إقطاعــي ماث ــي لديه ــة وآســيا، وخصوصــا باكســتان الت ــكا الالتيني ــث، يف أمري العــامل الثال

القيريــة. إضافــة إىل ذلــك، وقبــل ثالثــن عامــا عندمــا كنــت طالبــا يف االتحــاد الســوفيايت، حصلــت عــىل الكثــر مــن املــواد التــي اســتخدمتها 

يف كتابــة هــذا املؤلــف، ومتكنــت مــن االلتقــاء والتحــدث إىل أنــاس شــاركوا يف الحــزب البلشــفي، مبــا يف ذلــك لقــايئ، يف إحــدى املناســبات، مــع 

اثنتــن مــن املناضــالت الــاليئ عملــن أمينــات رس مــع لينــن يف الكرملــن بعــد الثــورة. وأعتقــد أن هــذه التجــارب قــد وفــرت يل العديــد مــن 

األفــكار حــول الطبيعــة الحقيقيــة للبلشــفية. 

وأخــرا أنــا مديــن جــدا لتيــد غرانــت، رفيقــي وصديقــي ومعلمــي عــىل مــدى الســنوات األربعــن املاضيــة. أنــا أعتــر أن تيــد غرانــت ليــس 

فقــط أعظــم قائــد ماركــيس يف وقتنــا الحــايل، بــل أعتــره أيضــا الصلــة املبــارشة، واحــدا مــن آخــر مــن بقــوا عــىل قيــد الحيــاة، بتقاليــد املــايض 

الثوريــة العظيمــة، أي باملعارضــة اليســارية والحــزب البلشــفي نفســه. فبفضــل عملــه عــىل مــدى الســنوات الســتن املاضيــة، اســتمرت عــىل 

قيــد الحيــاة أفــكار القائديــن النظريــن والعمليــن لثــورة أكتوبــر، لينــن وتروتســي، وتطــورت واتســعت. ويهــدف هــذا العمــل ليكــون مؤلفــا 

مكمــال لكتــاب “روســيا مــن الثــورة إىل الثــورة املضــادة”، الــذي يتتبــع فيــه تيــد الســرورات التــي جــرت يف روســيا بعــد ثــورة أكتوبــر. وأعتقــد 

أن هذيــن املؤلفــن معــا يقدمــان تاريخــا وتحليــال شــاملن للبلشــفية والثــورة الروســية، منــذ بداياتهــا األوىل حتــى يومنــا هــذا. 

أنــا أعــي أنــه ليــس مــن عــادة املؤرخــن األكادمييــن للبلشــفية أن “يعلنــوا تحزبهــم”، كــا فعلــت هنــا. وهــذا أمــر مؤســف، ألن الغالبيــة 

ــى  ــزون بوضــوح ضــد البلشــفية، أو حت ــع متحي ــاد املزعــوم، هــم يف الواق العظمــى مــن بينهــم، عــىل الرغــم مــن القــرشة الســطحية للحي

معــادون بشــكل رصيــح لهــا وللثــورة بشــكل عــام. وعــالوة عــىل ذلــك فــإن االلتــزام بوجهــة نظــر محــددة ال يحــول بــأي حــال مــن األحــوال 

دون املوضوعيــة. قــد يكــون الجــراح متحمســا بشــدة إلنقــاذ حيــاة مريضــه، لكنــه لهــذا الســبب بالــذات ســوف مييــز بعنايــة فائقــة بــن 

ــد الدراســة. ومبــا أن الهــدف مــن هــذا  ــذي هــو قي ــة مــع املوضــوع ال مختلــف أعضــاء الجســم البــرشي. لقــد حاولــت التعامــل مبوضوعي

الكتــاب هــو متكــن الجيــل الجديــد مــن تعلــم كل دروس التجربــة التاريخيــة للبلشــفية، فــإن التعتيــم عــىل املشــاكل والصعوبــات واألخطــاء 

مــن شــأنه أن يكــون تعبــرا عــن الغبــاء وذا نتائــج عكســية. 

عندمــا شــاهد أوليفــر كرومويــل صورتــه مرســومة، عاتــب بشــدة الفنــان الــذي رســمها قائــال: “ارســمني كــا أنــا، بالثآليــل وكل يشء!”. 

نفــس املوقــف الصــادق، ونفــس الواقعيــة الريحــة ميــزت دامئــا فكــر لينــن وتروتســي. فعندمــا كانــا يرتكبــان األخطــاء مل يكونــا يــرتددان يف 

االعــرتاف بذلــك بــكل وضــوح. بعــد الثــورة، قــال لينــن يف إحــدى املــرات إنهــم قــد ارتكبــوا “العديــد مــن الحاقــات”. هــذا االعــرتاف بعيــد 

كل البعــد عــن كتــب التاريــخ الســتالينية التــي تعــرض صــورة كاذبــة للحــزب البلشــفي بكونــه كان دامئــا محقــا ومل يخطــئ أبــدا. ويعــرض 

الكتــاب الحــايل الجانــب القــوي للبلشــفية، لكنــه ال يخفــي املشــاكل. إن القيــام بإخفــاء املشــاكل واألخطــاء سيســبب أرضارا جســيمة لقضيــة 

اللينينيــة ليــس يف املــايض فقــط، بــل يف الحــارض واملســتقبل أيضــا. فلــي يتمكــن الجيــل الجديــد مــن التعلــم مــن تاريــخ البلشــفية مــن 

الــروري رســم ذلــك التاريــخ كــا كان “بالثآليــل وكل يشء”. 

لقــد تعمــدت اســتخدام املصــادر غــر البلشــفية قــدر اإلمــكان، وخاصــة كتب املناشــفة مثــل دان وأكســلرود ومارتــوف، وكذلــك االقتصادي 

أكيمــوف. وعــىل األقــل هنــاك بعــض الكتــاب الرجوازيــن، الذيــن بينــا ينتقــدون البلشــفية، تحملــوا عنــاء االستشــهاد بالكثــر مــن املــواد 

ذات الصلــة. فبعــض الكتــب، مثــل مؤلــف ديفيــد لــن عــن املراحــل األوىل مــن تاريــخ االشــرتاكية الدميوقراطيــة الروســية، أو مؤلــف روبــرت 

ماكــن “ســانت بيرتســبورغ بــن الثــورات”، تحتــوي عــىل ثــروة مــن املــواد التــي ال ميكــن العثــور عليهــا بســهولة يف مــكان آخــر. يشــكل كتــاب 

ماكــن بــدون شــك ترياقــا ضــد املزاعــم املبالــغ فيهــا عــن قــوة البالشــفة يف الســنوات التــي ســبقت عــام 1917، وكان ليكــون أكــر قيمــة لــو 

أن الكاتــب مل يتأثــر بعداوتــه للبلشــفية. ومعظــم الكتــاب اآلخريــن أســوء منــه بكثــر. 

إن االســتنتاج الــذي توصلــت إليــه، بعــد أن درســت هــذه املــواد ألكــر مــن ثالثــن عامــا، هــو أن أفضــل مصــدر إلعــادة اكتشــاف تاريــخ 



البلشفية: الطريق نحو الثورة 28

البلشــفية هــو كتابــات لينــن وتروتســي. إنهــا كنــز ال ينضــب مــن املعلومــات واألفــكار التــي تشــكل مجتمعــة تاريخــا مفصــال لروســيا والعــامل 

خــالل املرحلــة قيــد الــدرس. املشــكلة هــي أنهــا تشــكل كــا هائــال مــن املــواد: 45 مجلــدا للينــن باللغــة اإلنجليزيــة، وحــوايل عــرشة مجلــدات 

أخــرى باللغــة الروســية. وقــد كتــب تروتســي رمبــا أكــر مــن ذلــك، لكــن نــرش أعالــه أكــر تشــتتا. وتقــدم ســرته الذاتيــة الرائعــة “حيــايت”، 

والتاريــخ الضخــم للثــورة الروســية ومؤلفــه األخــر “ســتالن”، ثــروة مــن املــواد لكتابــة تاريــخ البلشــفية. املشــكلة هــي أن قــراءة كل هــذه 

املــواد تتطلــب مــن دارس تاريــخ البلشــفية قــدرا هائــال مــن الوقــت للقيــام بذلــك. ولهــذا أدرجــت عمــدا عــددا كبــرا مــن االقتباســات املطولــة 

جــدا مــن هــذه املصــادر، عــىل الرغــم مــن أن هــذا جعــل النــص أطــول وأكــر تعقيــدا. لكــن وعــىل الرغــم مــن هــذه االعرتاضــات، فقــد بــدا 

ذلــك رضوريــا بالنســبة يل، لســببن أولهــا تجنــب أي اعــرتاض بعــدم الدقــة يف النقــل، وثانيهــا تحفيــز اهتــام القــارئ لالطــالع عــىل النصــوص 

األصليــة. ألنــه ليــس هنــاك، يف آخــر املطــاف، مــن بديــل عــن قــراءة أعــال ماركــس وإنجلــز ولينــن وتروتســي. 

بــدون الحــزب البلشــفي، ومــن دون قيــادة لينــن وتروتســي، مل يكــن يف اســتطاعة العــال الــروس مطلقــا حســم الســلطة يف عــام 1917، 

بالرغــم مــن كل مــا قدمــوه مــن بطولــة. هــذا هــو الــدرس األســايس لهــذا العمــل. إذا درس املــرء تاريــخ الحركــة العاليــة العامليــة، ســرى 

سلســلة كاملــة مــن الهزائــم الدمويــة واملأســاوية. أمــا هنــا فقــد نجحــت الطبقــة العاملــة ألول مــرة، إذا مــا اســتثنينا الحلقــة القصــرة لكــن 

ــوا  ــمبورغ، كان ــت روزا لوكس ــا قال ــع. وك ــرتايك للمجتم ــل االش ــة التحوي ــدأت مهم ــن وب ــقاط املضطِهدي ــس، يف إس ــة باري ــة لكومون البطولي

ــة واملدافعــن املأجوريــن  ــدا للرجوازي ــام بذلــك. ونجحــوا براعــة. هــذه هــي “الجرميــة” التــي ال ميكــن أب وحدهــم مــن تجــرأوا عــى القي

عنهــا أن يغفروهــا للبالشــفة. وحتــى يومنــا هــذا، تعيــش الطبقــة الســائدة يف خــوف مميــت مــن الثــورة وتكــرس كميــة كبــرة مــن املــوارد 

ملكافحتهــا. ويف هــذا الصــدد ســهلت جرائــم الســتالينية الروســية مهمتهــم كثــرا. خيانــة أفــكار لينــن مــن قبــل البروقراطيــة الســتالينية يف 

روســيا -أكــر خيانــة يف تاريــخ الحركــة العاليــة كلــه- أدت يف النهايــة إىل نتيجتهــا املنطقيــة: تدمــر االتحــاد الســوفيايت ومحاولــة الطغمــة 

البروقراطيــة الحاكمــة الســر يف اتجــاه الرأســالية. واآلن، وبعــد 80 عامــا عــىل الثــورة، جــرى تدمــر كل مكاســب أكتوبــر واســتبدالها بهمجيــة 

“الســوق الحــرة”. لكــن الطبقــة الســائدة ال تكتفــي أبــدا باإلطاحــة بالثــورة، بــل يجــب عليهــا اجتثاتهــا مــن الذاكــرة، وتغطيتهــا تحــت ركام 

مــن األوســاخ واألكاذيــب. وتســتنجد مــن أجــل إنجــاز هــذا العمــل بخدمــات األكادمييــن املخلصــن الذيــن يتوقــون لوضــع أنفســهم يف خدمــة 

الحفــاظ عــىل “اقتصــاد الســوق الحــرة” (اقــرأ: “حكــم البنــوك واالحتــكارات الكــرى”). وهــذا مــا يفــرس الحقــد األعمــى ضــد لينــن وتروتســي 

الــذي مــا يــزال مييــز كتابــات جميــع املؤرخــن الرجوازيــن للثــورة الروســية، والــذي يختفــي بشــكل يسء وراء قنــاع الحيــاد الزائــف. 

كيف يفرس الربجوازيون ثورة أكتوبر 

عندمــا كتــب املــؤرخ االســكتلندي، تومــاس كاراليــل، عــن الثــوري اإلنجليــزي العظيــم أوليفــر كرومويــل، اشــتىك مــن أنــه اضطــر قبــل 

الــرشوع يف الكتابــة إىل انتشــال كرومويــل مــن تحــت كومــة مــن الــكالب امليتــة. التاريــخ بشــكل عــام ليــس محايــدا، وخاصــة تاريــخ الثــورات. 

ومنــذ انــدالع ثــورة أكتوبــر كان الحــزب البلشــفي وقادتــه هدفــا لحقــد خــاص مــن قبــل كل القــوى املعاديــة للثــورة. ويشــمل هــذا ليــس 

فقــط الرجوازيــة واألحــزاب االشــرتاكية الدميقراطيــة، بــل أيضــا كل أنــواع الالســلطوين الرجوازيــن الصغــار، وأخــرا وليــس آخــرا الســتالينين 

الذيــن وصلــوا إىل الســلطة عــىل جثــة حــزب لينــن. مــن املســتحيل أن تجــد تاريخــا صادقــا للحــزب البلشــفي يف أي مــن هــذه املصــادر. وعــىل 

الرغــم مــن انكبــاب الجامعــات الغربيــة عــىل إنتــاج سلســلة ال تنتهــي مــن الكتــب حــول هــذا الجانــب أو ذاك مــن جوانــب الحركــة الثوريــة 

الروســية، فــإن العــداء تجــاه البلشــفية والحقــد عــىل لينــن وتروتســي، مواقــف ثابتــة مــن البدايــة حتــى النهايــة. 

ــه  ــا قامــت ب ــل فقــط انقالب ــورة عــىل اإلطــالق، ب ــا مل تكــن ث ــة هــو أنه ــخ الغربي ــر يف كتــب التاري ــورة أكتوب التفســر األكــر شــيوعا لث

أقليــة. لكــن هــذا “التفســر” ال يفــرس شــيئا. إذ كيــف ميكــن أن نفهــم أن تتمكــن حفنــة صغــرة مــن “املتآمريــن”، الذيــن مل يكــن عددهــم 

يتجــاوز 8.000 شــخص يف شــهر مــارس، مــن قيــادة الطبقــة العاملــة إىل االســتيالء عــىل الســلطة بعــد تســعة أشــهر فقــط؟ هــذا يعنــي أن 

لينــن وتروتســي كانــا ميتلــكان قــوى خارقــة. لكــن اللجــوء إىل القــوى الخارقــة املزعومــة عنــد األفــراد كتفســر لألحــداث التاريخيــة ال توفــر 

لنــا مــرة أخــرى أي تفســر، بــل تــؤدي بنــا فقــط إىل املــكان الوحيــد الــذي ميكــن أن تنشــأ فيــه الصفــات فــوق البرشيــة (الخارقــة)، أال وهــو 

عــامل الديــن والتصــوف. نحــن ال ننكــر األهميــة الحيويــة لــدور الفــرد يف العمليــة التاريخيــة. وأحــداث عــام 1917 هــي رمبــا الدليــل األكــر 

وضوحــا عــىل حقيقــة أنــه يف ظــل ظــروف معينــة يصــر دور األفــراد حاســا بشــكل هائــل. فبــدون لينــن وتروتســي مل تكــن ثــورة أكتوبــر 
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لتنجــح. لكــن ال يكفــي قــول هــذا. فقــد كان نفــس لينــن وتروتســي هــؤالء مناضلــن نشــيطن داخــل الحركــة الثوريــة عــىل مــدى عقديــن 

تقريبــا قبــل الثــورة، لكنهــا مل يتمكنــا مــن إنجــاز أيــة ثــورة وكانــا لفــرتات طويلــة بــدون أي تأثــر بــن الجاهــر. إن تفســر انتصــار أكتوبــر 

فقــط بعبقريــة لينــن وتروتســي (الخريــن أو الرشيريــن، حســب وجهــة نظــرك الطبقيــة) مجــرد هــراء. 

إن األدلــة عــىل أن الثــورة الروســية كانــت نتــاج نهــوض جاهــري غــر مســبوق تقريبــا يف التاريــخ، كثــرة جــدا ال يســعنا املجــال لرسدهــا 

هنــا. قبــل ثالثــن عامــا، وحــن كنــت طالبــا يف الدراســات العليــا يف موســكو، أتذكــر محادثــة أجريتهــا مــع امــرأة، كانــت متقدمــة جدا يف الســن 

آنــذاك، شــاركت كعضــو يف الحــزب البلشــفي يف الثــورة يف مــكان مبنطقــة الفولغــا. ال أســتطيع تذكــر املــكان بالتحديــد، أو حتــى اســمها، لكنــي 

أتذكــر أنهــا أمضــت 17 عامــا يف إحــدى معســكرات ســتالن لألشــغال الشــاقة، إىل جانــب العديــد مــن البالشــفة اآلخريــن. كــا أتذكــر شــيئا 

آخــر: عندمــا ســألتها عــن ثــورة أكتوبــر أجابــت بكلمتــن، ال ميكــن ترجمتهــا بشــكل دقيــق: “Kakoi pod’yom”. ليــس للكلمــة الروســية 

“pod’yom” مــرادف دقيــق يف اللغــة اإلنجليزيــة، لكنهــا تعنــي شــيئا مثــل “الســمو الروحــي”. وهكــذا ميكــن ترجمــة جوابهــا تجــاوزا بكلمــة 

“يــا لــه مــن ســمو!”، والتــي تبــن، أفضــل مــن جبــل مــن اإلحصائيــات، الكثافــة التــي عانقــت بهــا الجاهــر الثــورة، ليــس فقــط العــال 

والفالحــن والجنــود الفقــراء، بــل أيضــا أفضــل ممثــيل االنتلجنســيا (هــذه املــرأة كانــت معلمــة). لقــد جذبــت ثــورة أكتوبــر كل مــا هــو 

أفضــل وكل مــا هــو حــي وتقدمــي وحيــوي يف املجتمــع الــرويس. وأتذكــر كيــف أرشقــت عينــا تلــك املــرأة عندمــا تذكــرت فــرح وأمــل تلــك 

الســنوات. واليــوم، كلــا رأيــت تلــك العصابــة املعتــادة مــن الكلبيــن املحرتفــن يهيلــون الــرتاب عــىل ذكــرى ثــورة أكتوبــر، أتذكــر وجــه تلــك 

املــرأة العجــوز، الــذي يعكــس ســنوات طويلــة مــن املعانــاة، لكنــه مــا يــزال يشــع بذكرياتهــا عــىل الرغــم مــن كل مــا حــل الحقــا بهــا وبجيلهــا. 

ــا  ــات أعداءه ــن خــالل االستشــهاد بكتاب ــة البلشــفية م ــة مهاجم ــرتة املاضي ــادة خــالل الف ــخ الرجــوازي املعت ــن أســاليب التاري ــن ب م

السياســين: اإلقتصادويــن، واملناشــفة بشــكل خــاص. ومــن بــن أبــرز هــؤالء لدينــا ســليان شــوارتز. أطروحتــه الرئيســية هــي أن “البلشــفية 

مــن حيــث الجوهــر تؤكــد عــىل مبــادرة أقليــة نشــطة، بينــا املنشــفية تؤكــد عــىل تفعيــل دور الجاهــر”، ومــن هــذا الزعــم الــكاذب منــذ 

ــة  ــت املنشــفية دميقراطي ــا بقي ــة؛ بين ــم ومارســات ديكتاتوري ــي أن »البلشــفية طــورت مفاهي ــف بشــكل طبيع ــة يســتخلص املؤل البداي

متامــا«1. إن العمــل الحــايل ســيبن أن هــذا الزعــم ال أســاس لــه. وســوف يظهــر أن الحــزب البلشــفي متيــز طيلــة تاريخــه بأقــى دميقراطيــة 

داخليــة ممكنــة. تاريخــه تاريــخ رصاع األفــكار والتيــارات كان الجميــع يعــر خاللهــا عــن رأيهــم بحريــة. لقــد قدمــت الدميقراطيــة الداخليــة 

األوكســجن الــروري لتطويــر األفــكار التــي ضمنــت يف النهايــة تحقيــق النــر. لقــد كان بعيــدا كل البعــد متامــا عــن األنظمــة الشــمولية 

والبروقراطيــة لألحــزاب “الشــيوعية” يف عهــد ســتالن. 

وأحــدث عــرض ملدرســة التاريــخ املعــادي للبلشــفية هــو كتــاب أورالنــدو فيجــس: “مأســاة شــعب، الثــورة الروســية 1891-1924”، (لنــدن، 

1996). نجــد عنــده رؤيــة للثــورة جــاءت مبــارشة مــن جحيــم دانتــي. يصــور هــذا األكادميــي “املوضوعــي” و“العلمــي” ثــورة أكتوبــر بكونهــا 

“مؤامــرة”، و“انقالبــا”، و“عربــدة ســكر”. لقــد كانــت »نتيجــة انحطــاط الثــورة املدينيــة (؟)، وعــىل وجــه الخصــوص الحركــة العاليــة، أكــر 

مــن كونهــا قــوة منظمــة وبنــاءة، مــع أعــال التخريــب والجرميــة، والعنــف املعمــم والنهــب يف حالــة ســكر، كتعبــرات رئيســية لهــذا االنهيــار 

ــل البالشــفة.  ــارص املتخلفــة قمعــت برسعــة مــن قب ــا العن ــي ارتكبته ــدة الت ــدا أن تفــي الفــوىض والعرب ــدرك فيجــس جي االجتاعــي«2. ي

لقــد شــكلت حــوادث عرضيــة بــدون أيــة أهميــة، لكنــه هنــا يقــدم الظاهــرة العرضيــة كجوهــر للثــورة. لكــن جوهــر الثــورات، بالنســبة ألي 

مدافــع “علمــي” عــن النظــام االجتاعــي القائــم يجــب أن يكــون، بطبيعــة الحــال، هــو االضطــراب والجنــون والفــوىض. مــاذا ميكــن أن نتوقــع 

مــن الجاهــر؟ إنهــم مجــرد جهلــة ومتخلفــون لــي يفهمــوا فباألحــرى أن يحكمــوا. كال، ينبغــي أن تــرتك هــذه املهمــة املســؤولة ألولئــك 

الذيــن هــم أذىك. فلركــز العــال والفالحــون عــىل أشــغالهم وليرتكــوا مهمــة تســير املجتمــع لخريجــي جامعــة كامريــدج. 

هــل ظلمنــا الســيد فيجــس؟ رمبــا أســئنا فهــم رســالة كتابــه الضخــم؟ فلنســمح للمؤلــف بــأن يتحــدث بلســانه. خــالل مؤمتــر الســوفييت، 

صوتــت أغلبيــة حاســمة لصالــح نقــل الســلطة إىل الســوفييتات. هــذه مشــكلة بســيطة بالنســبة ألطروحــة فيجــس املركزيــة (التــي ال تتميــز 

بأصالــة مفرطــة) حــول أن ثــورة أكتوبــر كانــت مجــرد انقــالب. ولكــن ال داعــي للقلــق! فأورالنــدو لديــه الجــواب عــىل كل املعضــالت. إن 

ــة جــدا: فحســب الســيد فيجــس »رفعــت  ــت جاهــر جاهل ــا كان ــح الســلطة الســوفييتية هــو أنه ــت الجاهــر لصال الســبب وراء تصوي

1:  S. S. Schwarz: The Russian Revolution of 1905, the Workers’ Movement and the Formation of Bolshevism and Menshevism, p: 29.

2:  O. Figes: A People’s Tragedy, the Russian Revolution 1891-1924, p: 495.
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حشــود املندوبــن، التــي كانــت رمبــا أجهــل مــن أن تفهــم األهميــة السياســية ملــا كانــت تفعلــه، أيديهــا للمصادقــة (أومل تكــن تدعــم الســلطة 
الســوفييتية؟)«.1

تجــدر اإلشــارة إىل أن الحجــة القائلــة بــأن غالبيــة النــاس الذيــن يصوتــون يف االنتخابــات “رمبــا أجهــل” مــن أن يفهمــوا القضايــا السياســية 

املطروحــة، هــي حجــة ضــد الدميقراطيــة بشــكل عــام. مــا الــذي يحــاول فيجــس أن يقولــه؟ يحــاول أن يقنعنــا بــأن العــال والجنــود كانــوا، 

حتــى حصــول البالشــفة وحلفائهــم عــىل األغلبيــة يف الســوفييتات، يدركــون متامــا مــا هــو مطلــوب، لكنهــم يف أكتوبــر صــاروا فجــأة “رمبــا 

أجهــل” مــن أن يعرفــوا مــاذا كانــوا يفعلــون؟ ال ميكــن لهــذه الحجــة أن تخــدع أحــدا. يجــب االعــرتاف بــأن املندوبــن يف مؤمتــر الســوفييت 

مل يســتفيدوا مــع األســف مــن التعليــم يف كامريــدج، لكنهــم يف املقابــل كانــوا قــد تعلمــوا بعــض األشــياء يف ســياق حــرب دمويــة وتســعة 

أشــهر مــن الثــورة. كانــوا يعرفــون متامــا مــا يريــدون: الســالم والخبــز واألرض. وكانــوا يعلمــون أن الحكومــة املؤقتــة، واملناشــفة واالشــرتاكين 

الثوريــن الداعمــن لهــا، لــن يعطوهــم مــا يريــدون. لقــد فهمــوا أيضــا، يف ســياق التجربــة، أن الحــزب الوحيــد الــذي مــن شــأنه أن يعطيهــم 

هــذه األشــياء كان هــو الحــزب البلشــفي. كل هــذا فهمــوه بشــكل جيــد دون املــرور مــن أيــة امتحانــات. 

بالطبــع، يحــق ألي شــخص أن يكتــب التاريــخ مــن وجهــة نظــر مناهضــة للثــورة. لكنــه ســيكون مــن األفضــل كثــرا آنــذاك أن يقــر املــرء، 

منــذ البدايــة، أن النيــة الحقيقيــة هــي إظهــار أن الثــورة يشء مــر، وبالتــايل إقنــاع القــارئ بأنــه ســيكون مــن األفضــل بكثــر لــه، أو لهــا، 

قبــول النظــام الرأســايل خوفــا مــن حــدوث األســوأ. لكــن لألســف يبــدو أن مثــل هــذا اإلقــرار أصعــب مــن أن يحتملــه هــؤالء املؤرخــون. 

مدرسة ستالن للتزوير 

املصــدر الرئيــيس اآلخــر لتاريــخ البلشــفية هــو ذلــك الكــم الهائــل مــن الكتابــات حــول هــذا املوضــوع التــي صــدرت، عــىل مــدى عقــود، 

يف االتحــاد الســوفيايت ونرشتهــا عــىل نطــاق واســع، يف املــايض، األحــزاب الشــيوعية الســتالينية يف الخــارج. مــن املســتحيل كذلــك أن تجــد يف كل 

تلــك الكتابــات ولــو ملحــة عــن حقيقــة تاريــخ البلشــفية. فالبروقراطيــة، التــي اغتصبــت الســلطة يف ظــروف التخلــف حيــث كانــت الطبقــة 

العاملــة املنهكــة غــر قــادرة عــىل االحتفــاظ بالســلطة بــن أيديهــا، وجــدت نفســها ]البروقراطيــة[ مضطــرة لكيــل املديــح شــفويا للبلشــفية 

وألكتوبــر. بنفــس الطريقــة التــي كانــت بروقراطيــة األمميــة الثانيــة تكيــل املديــح لـ“االشــرتاكية” يف حــن كانــت تطبــق سياســة برجوازيــة، 

ــاد  ــة يف االتح ــة الحاكم ــا األوىل. إن البروقراطي ــيحية يف بداياته ــة املس ــم الكنيس ــح لتعالي ــا املدي ــا يف روم ــا الباب ــل به ــي يكي ــة الت والطريق

الســوفيايت، يف حــن وضعــت جثــة لينــن يف الريــح، عملــت عــىل خيانــة كل األفــكار األساســية للينــن ولثــورة أكتوبــر، ولوثــت رايــة البلشــفية 

النظيفــة بالقــذارة والــدم. ومــن أجــل توطيــد حكمهــا، اضطــرت الفئــة الحاكمــة إىل إبــادة الجيــل القديــم مــن البالشــفة. كان ســتالن، مثلــه 

يف ذلــك مثــل جميــع املجرمــن، ال يريــد شــهودا ميكنهــم أن يشــهدوا ضــده. هــذه الحقيقــة حــددت مقدمــا مصــر كتــب التاريــخ يف االتحــاد 

الســوفيايت. 

كثــرا مــا يتــم التأكيــد عــىل أن الســتالينية والبلشــفية هــي نفــس الــيء مــن حيــث الجوهــر. وهــذا يف الواقــع، هــو مــا يكمــن وراء كل 

افــرتاءات مؤرخــي البلشــفية الرجوازيــن. لكــن دولــة العــال الدميقراطيــة التــي أنشــأها لينــن وتروتســي يف أكتوبــر 1917 ال عالقــة لهــا عــىل 

اإلطــالق بالنظــام الوحــي البروقراطــي والشــمويل البشــع برئاســة ســتالن وخلفائــه. انتصــار ســتالن والبروقراطيــة، الــذي جــاء نتيجــة لعزلــة 

الثــورة يف ظــروف التخلــف والفقــر واألميــة، كان يعنــي التخــيل جملــة عــن أفــكار وتقاليــد وأســاليب لينــن وتحــول األمميــة الثالثــة مــن كونهــا 

أداة للثــورة العامليــة إىل مجــرد أداة للسياســة الخارجيــة للبروقراطيــة يف موســكو. ويف عــام 1943، وبعــد أن اســتخدمت األمميــة الشــيوعية 

بكلبيــة مــن قبــل ســتالن كأداة للسياســة الخارجيــة يف موســكو، دفنــت بطريقــة مخزيــة، دون حتــى الدعــوة إىل عقــد مؤمتــر. وتعــرض الــرتاث 

الســيايس والتنظيمــي للينــن لربــة قويــة طيلــة فــرتة تاريخيــة كاملــة. لقــد أثــر هــذا الواقــع بشــدة عــىل الــرأي الــذي ميتلكــه الكثــر مــن 

النــاس عــن تاريــخ البلشــفية. فحتــى الكتــاب ذوو النوايــا الحســنة (ناهيــك عــن ذوي النيــات الخبيثــة) ال ميكنهــم أن يتجاهلــوا قــراءة كل تلــك 

الجرائــم املرعبــة التــي ارتكبهــا النظــام الســتاليني، والتــي هــي غريبــة متامــا عــن التقاليــد الدميقراطيــة للبلشــفية. 

مــن أجــل ضــان االنتصــار كانــت الســتالينية ملزمــة بتدمــر كل آثــار ذلــك النظــام الدميقراطــي الــذي أنشــأته ثــورة اكتوبــر. لقــد أدرج 

1:  Ibid. p: 491 (التشديد من آالن وودز).
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الحــزب البلشــفي يف برنامجــه عــام 1919 الــرشوط األربعــة الشــهرة للســلطة الســوفياتية: 

انتخابات حرة ودميقراطية لجميع املسؤولن مع الحق يف عزلهم. 	 

يجب أال يحصل أي مسؤول عىل راتب أعىل من راتب عامل مؤهل. 	 

ال جيش دائم بل الشعب املسلح. 	 

تدريجيــا يجــب أن يتــم تنفيــذ جميــع مهــام إدارة الدولــة مــن قبــل الجميــع بالتنــاوب. عندمــا يصبــح الجميــع بروقراطيــا، ال ميكــن 	 

ألحــد أن يكــون بروقراطيــا. 

ــز، مل تعــد  ــي، كــا أوضــح إنجل ــس الت ــة باري ــورة، إىل برنامــج كومون ــة والث ــن الدول ــاب لين ــي وردت يف كت تســتند هــذه الــرشوط، الت

دولــة باملعنــى القديــم للكلمــة، بــل شــبه دولــة، نظامــا انتقاليــا يهــدف إىل متهيــد الطريــق لالنتقــال إىل االشــرتاكية. كان هــذا هــو النمــوذج 

ــك املســخ الشــمويل  ــة بذل ــة عالق ــه أي ــذي مل تكــن ل ــر. وال ــورة أكتوب ــذ بعــد ث ــن وتروتســي موضــع التنفي ــذي وضعــه لين الدميقراطــي ال

البروقراطــي الــذي حــل محلــه يف عهــد ســتالن وخلفائــه. وعــالوة عــىل ذلــك، مل يكــن مــن املمكــن فــرض ذلــك املســخ إال مــن خــالل ثــورة 

سياســية مضــادة، تضمنــت اإلبــادة املاديــة لحــزب لينــن يف أتــون حــرب أهليــة مــن جانــب واحــد ضــد البلشــفية: محاكــات اإلبــادة ســنوات 

ــا نذكــر رقــا واحــدا فقــط إلثبــات هــذه النقطــة: بحلــول عــام 1939، مل يكــن قــد تبقــى مــن أعضــاء اللجنــة املركزيــة  الثالثينيــات. دعون

الذيــن ناضلــوا إىل جانــب لينــن عــام 1917، ســوى ثالثــة مناضلــن فقــط عــىل قيــد الحيــاة، هــم: ســتالن وتروتســي والكســندرا كولنتــاي. أمــا 

البقيــة، باســتثناء لينــن وســفردلوف اللذيــن توفيــا بشــكل طبيعــي، فإمــا تعرضــوا للقتــل أو دفعــوا إىل االنتحــار. أعــدم كامينيــف وزينوفييــف 

يف 1936. وبوخاريــن، الــذي وصفــه لينــن بأنــه “املفضــل يف الحــزب”، أعــدم يف 1938. نفــس املصــر واجــه عــرشات اآلالف مــن البالشــفة يف 

عهــد ســتالن. بقــي صــوت واحــد وحيــد للتنديــد بجرائــم ســتالن والدفــاع عــن الــرتاث الحقيقــي للبلشــفية. وقــد أخــرس ذلــك الصــوت عــام 

1940، عندمــا تعــرض ليــون تروتســي، املناضــل الثــوري مــدى الحيــاة، وزعيــم ثــورة أكتوبــر ومؤســس الجيــش األحمــر، لالغتيــال أخــرا يف 

املكســيك عــىل يــد أحــد عمــالء ســتالن. 

يحــق لنــا أن نوجــه ألولئــك الذيــن يــرون عــىل خلــط اللينينيــة بالســتالينية الســؤال التــايل: إذا كان صحيحــا أن نظــام لينــن ونظــام 

ســتالن هــا الــيء نفســه حقــا، فكيــف يعقــل إذن أن يعجــز ســتالن عــن الوصــول إىل الســلطة إال عــن طريــق اإلبــادة التامــة للحــزب 

البلشــفي؟ 

يف عهــد ســتالن وخلفائــه أخفــي كل مــا يتصــل بثــورة أكتوبــر وتاريــخ البلشــفية تحــت ضبــاب كثيــف مــن التشــويه بفعــل األســاطر 

الرســمية التــي قدمــت، يف االتحــاد الســوفيايت بعــد وفــاة لينــن، عــىل أســاس أنهــا تاريــخ. دفنــت التقاليــد الحقيقيــة للبلشــفية تحــت طبقــة 

ســميكة مــن األكاذيــب واالفــرتاءات والتشــويهات. كــا تــم تصويــر العالقــة بــن الحــزب والقيــادة، والعالقــة بــن الحــزب والطبقــة، عــىل شــكل 

بروقراطيــة كاريكاتوريــة. قــدم التاريــخ الســوفيايت الرســمي صــورة مبتذلــة وأحاديــة الجانــب للعالقــة بــن الحــزب البلشــفي وبــن الحركــة 

الجاهريــة. حيــث يخلــق االنطبــاع بــأن البالشــفة كانــوا يف كل حــن القــوة القائــدة التــي توجــه وتديــر الثــورة بنفــس الســهولة التــي يلــوح 

بهــا رئيــس الجــوق بعصــاه أمــام أوركســرتا مطيعــة ومنضبطــة. ال ميكــن للمــرء أن يتعلــم شــيئا مــن هــذه اإلصــدارات عــن الحــزب البلشــفي 

ــخ يف ظــل  ــن وراء التاري ــة م ــة، إذ أن الغاي ــن مصادف ــة الحــال، مل يك ــام. وهــذا، بطبيع ــورة بشــكل ع ــات الث ــية أو دينامي ــورة الروس أو الث

حكــم البروقراطيــة الســتالينية ليســت تعليــم النــاس كيفيــة صنــع الثــورات، بــل فقــط متجيــد الطغمــة الحاكمــة وإدامــة أســطورة القيــادة 

املعصومــة عــىل رأس الحــزب املعصــوم، الــذي ال يشــبه حــزب لينــن يف أي يشء باســتثناء االســم املغتَصــب. وبنفــس الطريقــة تعمــل جميــع 

األرس املالكــة، لكــن خصوصــا األرس التــي اغتصبــت العــرش، عــىل إعــادة كتابــة التاريــخ لتقديــم أســالفها يف أبهــى صــورة وأكرهــا جــالال. وغنــي 

عــن القــول إن أي تشــابه بــن مــا يزعمونــه وبــن الحقيقــة هــو مــن قبيــل الصدفــة البحتــة. 

ــاره خطــا  ــاس باعتب ــخ البلشــفية كــا فعــل هــؤالء الن ــر تاري ــدون قيمــة كمصــادر. إن تصوي ــة الســتالينية ب ــع املؤلفــات التاريخي جمي

تصاعديــا بشــكل دائــم، ويســر بشــكل ثابــت إىل حســم الســلطة، هــو خــروج مــن عــامل التاريــخ الجــدي إىل تاريــخ ســر القديســن. لقــد 

اســتخدمت يف كتــايب هــذا مؤلفــا تاريخيــا ســوفياتيا واحــدا: املجلــد املتعــدد األجــزاء “Istoriya KPSS” (تاريــخ الحــزب الشــيوعي) الــذي 

نــرش يف االتحــاد الســوفيايت يف ظــل نظــام نيكيتــا خروتشــوف “الليــرايل” نســبيا، يف أواخــر الخمســينيات وأوائــل الســتينيات. يشــكل هــذا 

الكتــاب رمبــا التاريــخ األكــر تفصيــال للحــزب الــذي نــرش يف االتحــاد الســوفيايت. وهــو مفيــد نظــرا لغنــى املــادة الوثائقيــة التــي يتضمنهــا، 
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والتــي مــن بينهــا وثائــق كثــرة مــن أرشــيفات الحــزب غــر املنشــورة. لكنــه مــن حيــث الجوهــر تاريــخ أحــادي الجانــب مثــل كل مؤلفــات 

التاريــخ الســتالينية األخــرى، وحتــى املعلومــات الواقعيــة فيــه ينبغــي أن تعامــل بحــذر. 

“أكاذيب جديدة وأكاذيب قدمية!” 

ليــس هــذا هــو املــكان املناســب للتعامــل مــع األحــداث التــي شــهدتها روســيا منــذ وفــاة لينــن حتــى يومنــا هــذا. هــذا موضــوع الكتــاب 

ــبقت  ــذي س ــادة)، ال ــورة املض ــورة إىل الث ــن الث ــيا م ــذا:  Russia—from Revolution to Counter-revolution (روس ــا ه ــل لكتابن املكم

اإلشــارة إليــه. ويكفــي هنــا أن نقــول إن عزلــة الثــورة الروســية يف ظــروف التخلــف االقتصــادي والثقــايف املخيفــة أدت حتــا، أوال إىل صعــود 

فئــة حاكمــة بروقراطيــة متميــزة عملــت عــىل التصفيــة الكاملــة لتقاليــد البلشــفية وأبــادت جســديا الحــزب البلشــفي، وأخــرا صفــت آخــر 

مــا تبقــى مــن املكتســبات التقدميــة لثــورة أكتوبــر: االقتصــاد املؤمــم والتخطيــط. وكانــت النتيجــة، كــا تنبــأ تروتســي يف عــام 1936، هــي 

حــدوث أفضــع انهيــار للقــوى املنتجــة والثقافــة. لقــد دفــع الشــعب الــرويس مثنــا مروعــا ملحاولــة البروقراطيــة تحويــل نفســها إىل طبقــة 

حاكمــة وترســيخ ســلطتها وامتيازاتهــا عــر الســر يف اتجــاه الرأســالية. 

كــا توقعنــا منــذ البدايــة، هــذا مــن شــأنه أن يالقــي حتــا مقاومــة مــن جانــب الطبقــة العاملــة يف مرحلــة معينــة. صحيــح أن هــذه 

ــك تشــويه ســمعة  ــم الشــمويل، ونتيجــة لذل ــن الحك ــة م ــرتة الطويل ــك؟ فالف ــر خــالف ذل ــون األم ــن أن يك ــف ميك الســرورة تأخــرت. وكي

االشــرتاكية والشــيوعية؛ واالرتبــاك الهائــل والتيهــان الناجمــن عــن انهيــار االتحــاد الســوفيايت؛ ثــم االنهيــار غــر املســبوق للقــوى املنتجــة الــذي 

أذهــل العــال لبعــض الوقــت؛ وأخــرا، وهــذا هــو األهــم، عــدم وجــود حــزب شــيوعي حقيقــي يقــوم عــىل برنامــج وأســاليب وتقاليــد لينــن 

وتروتســي، كل هــذا ألقــى بالحركــة إىل الــوراء. لكــن األوضــاع اآلن تتغــر يف روســيا. وعــىل الرغــم مــن غيــاب القيــادة، فــإن الطبقــة العاملــة 

تقــرتب تدريجيــا مــن االســتنتاجات الالزمــة عــىل أســاس خرتهــا. وعاجــال أم آجــال ســتضع الحركــة العاليــة بحــزم عــىل جــدول أعالهــا الحاجــة 

إىل برنامــج لينينــي وسياســة لينينيــة وقيــادة لينينيــة حقيقيــة. 

مــع انهيــار الســتالينية تعرضــت كل تلــك املؤلفــات التاريخيــة القدميــة إىل نســيان مســتحق جــدا. لكــن حــل مكانهــا نــوع جديــد وأكــر 

خبثــا مــن التزويــر املعــادي للبلشــفية. فاالتجــاه نحــو الرأســالية يف روســيا خلــق ســاللة جديــدة مــن “املؤرخــن” الحريصــن عــىل تقديــم 

الخدمــة لســادتهم الجــدد مــن خــالل نــرش جميــع أنــواع “االكتشــافات” املزعومــة عــن املــايض. وحقيقــة أن مــا يكتبونــه اآلن يناقــض متامــا 

مــا كتبــوه باألمــس ال يبــدو أنهــا تقلقهــم عــىل اإلطــالق، ألن الهــدف ليــس (ومل يكــن أبــدا) إثبــات الحقيقــة، بــل فقــط كســب لقمــة العيــش 

وإرضــاء الســادة. عــىل مــدى عقــود لفقــت هــذه املخلوقــات تاريخــا مــزورا للبلشــفية والثــورة الروســية، وصــورت حيــاة لينــن، مثلــا صــورت 

الكنيســة األرثوذكســية حيــاة القديســن، مليئــة باملعجــزات، وبــدون أيــة أهميــة علميــة. تــوددوا للبروقراطيــة الســتالينية، التــي دفعــت لهــم 

بســخاء إلنتــاج تلــك القامــة، وجعلــوا أنفســهم خدمــا أوفيــاء للنظــام الشــمويل. واآلن تغــر الســادة، فقفــزوا براعــة الكلــب يف الســرك. ومــن 

التغنــي مبناقــب ســتالن وبريجنيــف وغورباتشــوف، انتقلــوا إىل التغنــي مبناقــب “الســوق”. 

يتبنــى هــؤالء الكتــاب الــروس الجــدد نفــس األخــالق والقيــم التــي يتبناهــا كل “الــروس الجــدد” اآلخريــن، أي قيــم الســوق، أي قيــم 

الغابــة. ومــن أجــل حايــة الــروات الجديــدة التــي تــم تحقيقهــا ببســاطة مــن خــالل نهــب شــعب روســيا، مــن الــروري إهالــة الــرتاب عــىل 

املــايض الثــوري يف روســيا، خوفــا مــن أن ميثــل أيضــا مســتقبل روســيا. وكــا أن هنــاك ســوقا جاهــزة يف روســيا لــرشاء ســيارة مرســيدس بنــز 

واملــواد اإلباحيــة، فــإن هنــاك أيضــا إمكانيــة لكســب املــال مــن خــالل االفــرتاء عــىل لينــن وثــورة أكتوبــر. وعندمــا يتعلــق األمــر باملــال، فــإن 

املثقفــن “الــروس الجــدد” ليســو أقــل حاســا مــن بقيــة عصابــات اللصــوص واملضاربــن وغرهــم مــن املجرمــن الذيــن يحكمــون موســكو 

ــا، يقــوم عــىل مــا يــيل: “اكتشــف” أحــد أعضــاء الحــزب أو عمــالء الــي جــي يب KGB الســابقن يف  اآلن. لقــد تطــور نــوع أديب جديــد كلي

األرشــيف بعــض “الحقائــق الجديــدة املذهلــة” املتعلقــة بلينــن. ثــم يتــم عــرض هــذا عــىل الجمهــور يف شــكل دراســة “علميــة” يوقعهــا هــذا 

ــم نــرش  ــة”. وبعــد بضعــة أشــهر، يت ــة العلمي ــة زائفــة مــن “املوضوعي ــدة” مــع هال ــذي يســتثمر املعلومــات “الجدي األكادميــي أو ذاك، وال

“االكتشــافات الجديــدة” يف الغــرب، بــن جوقــة موافقــة. ثــم يتــم نــرش تعليقــات وســائل اإلعــالم الغربيــة يف الصحافــة الروســية، لكــن ليــس 

قبــل أن يتــم تنميقهــا بشــكل مناســب بجميــع أنــواع اإلضافــات املتوهجــة والكاذبــة متامــا. يف الواقــع، ال يشء مــن هــذه “االكتشــافات” جديــد 

عمليــا، وليــس هنــاك بالتأكيــد مــا هــو مذهــل فيهــا، إال إذا كان بعــض النــاس مســتعدين لتصديــق أي يشء كيفــا كان. 



33 مقدمة الطبعة اإلنجليزية األوىل

مــن بــن التهــم الكثــرة املوجهــة إىل لينــن هنــاك تهمــة الدعــوة إىل اســتخدام العنــف خــالل الحــرب األهليــة! لكــن مــا هــي الحــرب 

باســتثناء كونهــا اســتخداما للعنــف لهــذه الغايــة أو غرهــا، وكونهــا اســتمرارا للسياســة بوســائل أخــرى، عــىل حــد التعبــر الشــهر لكالوزفيتــز؟ 

صحيــح أن اإلنجيــل يخرنــا أن إزهــاق روح إنســان آخــر خطيئــة خطــرة. لكــن هــذا القــول املأثــور مل مينــع أبــدا امللــوك والسياســين املســيحين 

مــن اســتخدام أعنــف الوســائل للدفــاع عــن مصالحهــم. إن هــؤالء الذيــن يذرفــون دمــوع التاســيح عــىل مصــر القيــر نيكــوال، يتجاهلــون، 

عــن عمــد، القســوة الدمويــة التــي اتســم بهــا حكمــه منــذ اليــوم األول. رمبــا ســينعش هــذا املؤلــف ذاكرتهــم. ورمبــا ســوف يفاجئــون بــأن 

يعلمــوا أن ثــورة أكتوبــر كانــت ثــورة ســلمية نســبيا، وأن ســفك الدمــاء الرهيــب مل يحــدث إال نتيجــة لتمــرد مالــي العبيــد، الجيــش األبيــض، 

املدعومــن مــن طــرف اإلمرياليــة العامليــة. يف الســنوات الثــالث بعــد ثــورة أكتوبــر، تعرضــت الجمهوريــة الســوفياتية للغــزو مــن طــرف مــا 

ال يقــل عــن 21 جيشــا أجنبيــا: الجيــوش الريطانيــة والفرنســية واألملانيــة واألمريكيــة والبولنديــة والتشــيكية واليابانيــة وغرهــا. وكــا هــو 

الحــال دامئــا، عندمــا يتعلــق األمــر بإخــاد ثــورة للعبيــد، تترفــت الطبقــة الســائدة بأشــد الطــرق قســوة ووحشــية. لكــن هــذه املــرة كان 

األمــر مختلفــا، فالعبيــد الســابقون مل يخضعــوا بخنــوع، بــل كافحــوا وفــازوا. 

اصطــدم عنــف املالكــن العقاريــن والرأســالين بعنــف العــال والفالحــن املظلومــن. وهــذا هــو الــيء الــذي ال ميكنهــم أن يغفــروه. 

نظــم تروتســي الطبقــة العاملــة يف إطــار الجيــش األحمــر ونجــح، بفضــل الجمــع بــن املهــارة العســكرية والشــجاعة وبــن نهــج سياســة ثورية 

وأمميــة، يف هــزم كل قــوى الثــورة املضــادة. وقــد تضمــن هــذا، بــدون شــك، اســتخدام العنــف، وهــو مــا مل يكــن يتفــق كليــا مــع الوصايــا 

ــاس  ــا عــىل اإلطــالق. فنفــس هــؤالء الن ــورة أنهــم شــعروا بالرعــب. لكــن رفضهــم للوســائل العنيفــة ليــس مبدئي العــرش. يزعــم أعــداء الث

الذيــن يفــرتون عــىل ذكــرى لينــن وتروتســي ال يطــرف لهــم جفــن عندمــا يذكــرون الرئيــس األمريــي الــذي أمــر بإلقــاء القنبلــة الذريــة عــىل 

الســكان املدنيــن يف هروشــيا وناغــازايك، أو رئيــس وزراء بريطانيــا الــذي أمــر بحــرق الرجــال والنســاء واألطفــال يف قصــف درســدن. مثــل 

هــذه األعــال، كــا تــرى، ليســت مقبولــة فحســب، بــل تســتحق الثنــاء (“لقــد قــرت أمــد الحــرب وقللــت خســائر الحلفــاء...”). يعلــم 

منظمــو الحملــة ضــد لينــن والبالشــفة جيــدا أن ثــورة أكتوبــر كانــت تخــوض حربــا يائســة للدفــاع عــن النفــس. وهــم يعرفــون أنــه لــو انتــر 

الجيــش األبيــض، لــكان ســيقيم نظامــا ديكتاتوريــا رشســا يف روســيا وكان العــال والفالحــون ســيدفعون مثنــا باهظــا. ولذلــك يجــب أن ينظــر 

إىل الضجــة حــول عنــف لينــن املزعــوم بكونــه يف الواقــع مجــرد أحــط أشــكال الكلبيــة والنفــاق. 

ــا. إن هــذا  ــال أملاني ــن كان عمي ــوف وآخــرون غــره، حــول أن لين ــرتي فولكوغون ــذي أطلقــه دميي ــام ال االفــرتاء األكــر بشــاعة هــو االته

االتهــام ليــس فقــط بــدون أســاس، بــل هــو أيضــا واضــح الغبــاء. فلــو كان لينــن حقــا عميــال لإلمرياليــة األملانيــة، لــكان مــن املســتحيل تفســر 

ســلوك كل مــن لينــن، مــن جهــة، والجيــش األملــاين، مــن أخــرى، يف فــرتة مــا بعــد أكتوبــر. يف الواقــع كانــت الرجوازيــة الروســية، وليــس لينــن 

والبالشــفة، هــي التــي أرادت تدخــل الجيــش األملــاين يف روســيا عــام 1917. هنــاك الكثــر مــن الشــهود إلثبــات أن الطبقــات املالكــة يف روســيا 

كانــت تفضــل تســليم برتوغــراد لألملــان بــدال مــن رؤيتهــا تقــع يف أيــدي البالشــفة. 

صحيــح أن هيئــة األركان العامــة األملانيــة كانــت تأمــل أن تــؤدي عــودة لينــن إىل روســيا إىل زعزعــة اســتقرار النظــام القيــري وإضعافــه 

عســكريا. فليــس مــن غــر املألــوف بالنســبة للقــوى اإلمرياليــة أن تــرى يف االضطرابــات الداخليــة وســيلة إلضعــاف العــدو. وبنفــس الطريقــة 

مــن واجــب الثوريــن االســتفادة مــن جميــع التناقضــات بــن اإلمرياليــن لدفــع الثــورة إىل األمــام. كان لينــن يــدرك جيــدا حســابات برلــن. 

هــذا هــو الســبب الــذي جعلــه، عندمــا منــع مــن طــرف إنجلــرتا وفرنســا مــن عبــور أرايض الحلفــاء للعــودة إىل روســيا، واضطــروه للعــودة 

عــر أملانيــا، إىل فــرض رشوط صارمــة، مــن بينهــا أن ال أحــد يســتطيع الدخــول أو الخــروج مــن القطــار خــالل الطريــق. كان يعلــم أن أعــداء 

البلشــفية ســوف يصفونــه بأنــه “عميــل أملــاين”، لكنــه اتخــذ الخطــوات الالزمــة للــرد عــىل هــذا االفــرتاء مقدمــا. 

وكــا رشح تروتســي بعــد ســنوات مــن ذلــك للجنــة ديــوي، فــإن لينــن »أوضــح بشــكل علنــي للعــال يف أول ســوفيات يف برتوغــراد أن: 

“وضعــي كان كــذا وكــذا. كانــت الطريقــة الوحيــدة املمكنــة هــي املــرور عــر أملانيــا. آمــال ليدنــدورف هــي آمالــه الخاصــة بــه، أمــا آمــايل 

فهــي مختلفــة متامــا. وســرى مــن ســينتر”. لقــد رشح كل يشء. ومل يخــف شــيئا. لقــد قــال ذلــك أمــام العــامل بــأرسه. لقــد كان ثوريــا نزيهــا. 

بطبيعــة الحــال اتهمــه الشــوفينيون والقوميــون بأنــه جاســوس أملــاين، لكنــه يف عالقتــه مــع الطبقــة العاملــة كان بريئــا بشــكل مطلــق«1.

خــالل الحــرب العامليــة األوىل، ليــس فقــط األملــان، بــل كذلــك الحلفــاء، اســتخدموا عمالئهــم داخــل الحركــة العاليــة لنيــل التأييــد بــن 

1: The Case of Leon Trotsky, p: 316.
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املجموعــات اليســارية يف البلــدان األخــرى. لكــن االدعــاء بــأن األملــان اشــرتوا البالشــفة باملــال وأنــه كان هنــاك تحالــف فعــيل بــن البالشــفة 

وبــن اإلمرياليــة األملانيــة ليســت فقــط كذبــة شــنيعة، بــل غبيــة للغايــة أيضــا. إنهــا كذبــة تتناقــض مــع كل الحقائــق املعروفــة عــن الســلوك 

الســيايس للبالشــفة ســواء خــالل الحــرب أو بعدهــا عــىل حــد ســواء. فعــىل ســبيل املثــال، يزعــم فولكوغونــوف أن األمــوال األملانيــة أرســلت إىل 

البالشــفة عــر الســويد، بينــا ميكــن بســهولة إثبــات أن ممثــل البالشــفة يف الســويد، شــيليابنيكوف، كان ينــدد علنــا بأنشــطة الجنــاح املــوايل 

لألملــان بــن صفــوف الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي الســويدي، وأنــه مل تكــن لــه أيــة عالقــة مــع العميــل األملــاين ترويلســرتا، كــا أن موقــف 

لينــن مــن بارفــوس خــالل الحــرب موثــق يف الفصــل املخصــص لذلــك مــن هــذا املؤلــف. ميكــن للمــرء أن يقــول الكثــر حــول موضــوع أكاذيــب 

وتشــويهات الســيد فولكوغونــوف، لكــن وكــا يقــول املثــل الــرويس: ميكــن ملعتــوه واحــد أن يطــرح مــن األســئلة أكــر مــا ميكــن ملائــة حكيــم 

أن يجيبــوا. وهــذه املالحظــة تصــدق ليــس فقــط عــىل املعتوهــن، بــل كذلــك عــىل األشــخاص ذوي النيــات الســيئة.

اللينينية واملستقبل 

بعــد ســقوط جــدار برلــن، أحــس نقــاد املاركســية الرجوازيــون باالبتهــاج لفــرتة قصــرة. لكــن كل ابتهاجهــم تحــول برسعــة إىل رمــاد. 

تعكــس أزمــة الرأســالية نفســها، يف هــذه املرحلــة، يف تشــاؤم منظــري الرأســالية. لكــن ومــع تفاقــم األزمــة، ســتنعكس يف أزمــة املنظــات 

ــذي  ــك ال ــر مــن ذل ــة، ســرورة انحطــاط إصالحــي وبروقراطــي أســوأ بكث ــة التــي شــهدت، عــىل مــدى العقــود املاضي ــة الجاهري العالي

عانــت منــه األمميــة الثانيــة يف الفــرتة الســابقة لـــ 1914. طيلــة فــرتة طويلــة عامــل قــادة املنظــات العاليــة املاركســية وكأنهــا كلــب ميــت. 

لقــد احتضنــوا بــكل اخــالص الرأســالية وتبنــوا جميــع الحلــول االقتصاديــة الزائفــة للرجوازيــة. كانــت الحيويــة الواضحــة لإلصالحيــة اليمينيــة 

يف فــرتة مــا بعــد الحــرب، عــىل األقــل يف الــدول الرأســالية املتقدمــة، مجــرد تعبــر عــن حقيقــة أن الرأســالية كانــت متــر مــن فــرتة طويلــة 

مــن التوســع، عــىل غــرار مرحلــة العرشيــن عامــا أو نحــو ذلــك قبــل الحــرب العامليــة األوىل. لكــن هــذه الفــرتة وصلــت اآلن إىل نهايتهــا. وبينــا 

كنــت أنتهــي مــن الفصــل الختامــي، كان خــر أزمــة متصاعــدة للرأســالية العامليــة عــىل كل لســان. 

مل يعــش العــامل، منــذ عــام 1945، مثــل هــذه الحالــة مــن االضطــراب التــي يعيشــها اليــوم. منــذ زمــن بعيــد تنبــأ ماركــس وإنجلــز أن 

الرأســالية ســتتطور كنظــام عاملــي. واآلن تحقــق ذلــك التوقــع بشــكل كامــل. إن الهيمنــة الســاحقة للســوق العامليــة تشــكل الحقيقــة األكــر 

وضوحــا يف عرنــا. تــم تصويــر انتصــار العوملــة باعتبــاره االنتصــار النهــايئ القتصــاد الســوق. لكــن هــذا االنتصــار يحمــل يف ذاتــه بــذور كارثــة. 

مل تتمكــن العوملــة مطلقــا مــن التغلــب عــىل التناقضــات األساســية للرأســالية ومل تعمــل ســوى عــىل خلــق مرحلــة جديــدة، وأكــر بكثــر، 

للتناقضــات التــي بــدأت تكشــف عــن نفســها. وقــد تجــىل الركــود العميــق يف آســيا عــىل شــكل تراكــم غــر مســبوق للســلع غــر املباعــة 

(فائــض اإلنتــاج، أو “القــدرة الزائــدة”) ورافقــه شــلل للبلــد الــذي كان يعتــر القــوة املحركــة الرئيســية للنمــو االقتصــادي العاملــي، أي اليابــان. 

ــات  ــايل يف الوالي ــار م ــا للبورصــة املخــاوف مــن حــدوث انهي ــة غــر املتحكــم فيه ــة التصاعدي ــر الحرك ــامل، تث ــب اآلخــر مــن الع عــىل الجان

املتحــدة. وتجــد عصبيــة الرجوازيــة تعبرهــا يف االضطرابــات التــي تعرفهــا أســواق األســهم العامليــة. 

اآلن تبــدو الحجــة القدميــة حــول التفــوق املزعــوم لـ“اقتصــاد الســوق الحــرة” وكأنهــا مزحــة ســمجة بالنســبة ملاليــن البــرش. وتحــت شــعار 

“الخصخصــة”، تشــارك البنــوك واالحتــكارات الكبــرة يف نهــب الدولــة؛ وتحــت شــعار “تحريــر االقتصــاد”، يجــرون الرجوازيــات الضعيفــة يف 

البلــدان املســتعمرة ســابقا، يف آســيا وأفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة، عــىل فتــح أســواقها أمــام الصــادرات مــن الغــرب والتــي ال ميكنهــا أن تنافســها. 

ــرى  ــكان ن ــامل. يف كل م ــي ســكان الع ــب ثلث ــي تصي ــة الدامئــة الت ــث ولألزم ــامل الثال ــة يف الع ــة املزمن هــذا هــو الســبب الحقيقــي للمديوني

الحــروب والراعــات عــىل األســواق وحــدودا ال معنــى لهــا، حيــث يفــرض عــىل الشــعوب أن تدفــع مثنــا فادحــا لألزمــة العامليــة للرأســالية. 

يشــبه هــذا الوضــع العــامل كــا كان قبــل مائــة ســنة، أكــر بكثــر مــا يشــبه فــرتة االســتقرار النســبي التــي أعقبــت الحــرب العامليــة الثانيــة. 

ــا وأمريــكا الشــالية. وقــد أظهــرت  ــا وأمريــكا الالتينيــة بعيــدة كــا تبــدو عــن أوروب وليســت االضطرابــات التــي تحــدث يف آســيا وأفريقي

الكارثــة التــي نجمــت عــن تفــكك يوغوســالفيا أن نفــس الســرورات ميكنهــا أن تؤثــر عــىل شــعوب الغــرب، التــي يفــرتض أنهــا متحــرة، مــا 

مل يتــم القضــاء عــىل النظــام الهمجــي الرأســايل واســتبداله بنظــام عقــالين ومتناغــم عــىل الصعيــد العاملــي. 

لســخرية التاريــخ كان املفجــر الرئيــيس لألزمــة الحاليــة هــو االنهيــار املذهــل لسياســات “الســوق الحــرة” يف روســيا. وهــذا ميثــل نقطــة 

تحــول مهمــة ليــس فقــط لروســيا بــل للعــامل بــأرسه. وقــد تبخــر اآلن مــزاج االبتهــاج الــذي ســاد بــن منظــري الرأســالية بعــد ســقوط جــدار 
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برلــن كــا تتبخــر قطــرة مــاء عــىل موقــد ســاخن. وبــدال مــن األغنيــة القدميــة عــن الوفــاة املزعومــة للاركســية واالشــرتاكية والشــيوعية، 

ــرات القامتــة. ويف  ــذر الشــؤم والتحذي ــن بن ــن والسياســين الرجوازي ــات االقتصادي ــئ كتاب ــا. متتل ــة مختلفــة متام صــاروا اآلن ينشــدون أغني

روســيا يجــري تحضــر الــرشوط النفجــار اجتاعــي ســوف يضــع عــىل رأس جــدول األعــال العــودة إىل تقاليــد 1917. وعــىل الصعيــد العاملــي 

ــي ســوف نشــاهدها  ــا الت ــورة يف إندونيســيا ســوى أول فصــل يف الدرام ــدة ومتشــنجة. وليســت الث ــة جدي ــة الرأســالية مرحل تدخــل أزم

عــىل مــدى األشــهر والســنوات املقبلــة، والتــي ســوف تجــد تعبــرا لهــا ليــس فقــط يف آســيا وأفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة، بــل أيضــا يف أوروبــا 

وأمريــكا الشــالية. 

ــم”.  ــاة تعل ــول: “الحي ــذي يق ــرويس ال ــل ال ــا باملث ــن مغرم ــز األخــر. كان لين ــل روســيا املرك ــن تحت ــة هــذه ل ــة النهضــة الثوري يف مرحل

وقــد كان الــدرس املســتفاد مــن محاولــة العــودة إىل الرأســالية يف روســيا درســا صعبــا للغايــة. لكــن البنــدول اآلن بــدأ يتأرجــح يف االتجــاه 

املعاكــس. وقلــق الرأســالين يف روســيا وحلفائهــم الغربيــن مــرر جــدا. لــو أن قــادة الحــزب الشــيوعي الــرويس كانــوا قــادة لينينيــن حقــا، 

ــه يف  ــف مــرة مــا كانــت علي ــوم أقــوى بأل ــة الروســية هــي الي ــروس اآلن عــىل مشــارف حســم الســلطة. الطبقــة العامل ــكان العــال ال ل

1917. ومبجــرد مــا ســتبدأ يف التحــرك لــن يكــون هنــاك يشء ميكنــه وقفهــا. املشــكلة هــي، مثلــا كــا عليــه الحــال يف فرايــر عــام 1917، 

عــدم وجــود القيــادة الثوريــة. والــدور الــذي يقــوم بــه زيوغانــوف هــو أســوء مــن ذلــك الــذي قــام بــه املناشــفة يف 1917. ففــي كل خطــب 

ومقــاالت قــادة الحــزب الشــيوعي الــرويس ليســت هنــاك ذرة واحــدة مــن أفــكار لينــن والحــزب البلشــفي. يبــدو األمــر كــا لــو أنهــم مل 

يوجــدوا أبــدا. هــذا مــؤرش عــىل املــدى الــذي رمــت بــه الــردة الســتالينية ضــد ثــورة أكتوبــر الحركــة إىل الخلــف. إعــادة الحيــاة إىل الحركــة 

العاليــة الروســية ممكــن فقــط مــن خــالل العــودة إىل التقاليــد الحقيقيــة للبلشــفية. ويبقــى تاريــخ البلشــفية النمــوذج الكالســيي للنظريــة 

واملارســة املاركســية يف نضالهــا مــن أجــل كســب الجاهــر. مــن الــروري أن نعــود إىل لينــن، وأيضــا إىل أفــكار الرجــل الــذي، إىل جانــب 

لينــن، وقــف عــى رأس ثــورة أكتوبــر وضمــن نجاحهــا، أي ليــون تروتســيك. 

ال ميكــن لســلوك القــادة أن يســتمر يف كبــح الحركــة إىل األبــد. يســعى العــال جاهديــن اليجــاد وســيلة للخــروج مــن األزمــة مــن خــالل 

نضالهــم الطبقــي. ويف ســياق قيامهــم بذلــك يعيــدون اكتشــاف التقاليــد الثوريــة للــايض: تقاليــد ثــوريت 1905 و1917. إن عــودة الســوفييتات 

إىل الظهــور، عــىل الرغــم مــن أنهــا مختلفــة جــدا: لجــان املعــارك، لجــان اإلرضاب ولجــان اليقظــة، دليــل واضــح عــىل أن الروليتاريــا الروســية 

مل تنــس تراثهــا الثــوري. ستســتمر الحركــة وســتنمو، بالرغــم مــن زيوغانــوف وأتباعــه. مــع موجــات املــد والجــزر الحتميــة. أليــس هــذا هــو 

واقــع الحــال دامئــا؟ هــذا بالضبــط هــو الــدرس الرئيــيس لهــذا الكتــاب. وهنــاك درس آخــر يجــب أال ننســاه أبــدا: ال يشء ميكنــه أن يكــرس 

اإلرادة العفويــة للطبقــة العاملــة يف تغيــر املجتمــع. البلشــفية هــي مجــرد تعبــر واع عــن املســاعي العفويــة أو شــبه الواعيــة للروليتاريــا 

لتغيــر ظــروف حياتهــا. ال توجــد قــوة عــىل وجــه األرض ميكنهــا أن متنــع الحركــة الحتميــة للعــال الــروس. ويف وقــت معــن، ومــن خــالل 

التجربــة، ســيتمكن الجيــل الجديــد مــن إعــادة اكتشــاف طريــق العــودة إىل البلشــفية. إن التقاليــد مــا تــزال موجــودة، وســوف تجــد الثــورة 

طريقهــا.

آالن وودز، لندن 

يناير 1999



»أيــا كان موقــف املــرء مــن البلشــفية، فــإن  الــيء الــذي ال ميكــن إنــكاره هــو أن الثــورة الروســية واحــدة مــن أعظــم األحــداث يف تاريــخ 
البرشيــة، وأن حكــم البالشــفة ظاهــرة ذات أهميــة عامليــة«.1

لقــد مــر مــا يقــارب عقديــن مــن الزمــن منــذ نــرش الطبعــة اإلنجليزيــة األوىل لكتــاب “البلشــفية: الطريــق نحــو الثــورة”، عــام 1999. 

تلقــى الكتــاب اســتقباال حاســيا للغايــة، حتــى مــن طــرف أشــخاص ال يتفقــون بالــرورة مــع وجهــة النظــر السياســية ملؤلفــه. وقــد متــت 

ترجمتــه إىل اإلســبانية واألرديــة. وهــا هــي اآلن طبعتــه الثانيــة، كــا يتــم تحضــر عــدد مــن الرتجــات الجديــدة لــه بلغــات أخــرى، مبــا يف 

ذلــك اليونانيــة والعربيــة واإلندونيســية.

مــن املناســب للغايــة إعــادة نــرش الكتــاب لــي يتزامــن مــع الذكــرى املئويــة لثــورة أكتوبــر. تعتــر الثــورة البلشــفية، مــن وجهــة النظــر 

املاركســية، أعظــم حــدث يف تاريــخ العــامل. ملــاذا؟ ألنهــا كانــت املــرة األوىل، إذا اســتثنينا تجربــة كومونــة باريــس البطوليــة واملأســاوية يف نفــس 

اآلن، التــي متكنــت فيهــا الجاهــر مــن إســقاط النظــام القديــم وبــدأت املهمــة العظيمــة للتغيــر االشــرتايك للمجتمــع.

قــال كارل ماركــس إن الفالســفة مل يعملــوا ســوى عــىل تفســر العــامل بطــرق مختلفــة، لكــن الهــدف هــو تغيــره. وتحــت قيــادة لينــن 

وتروتســي قــام الحــزب البلشــفي بتغيــر تاريــخ العــامل كلــه بطريقــة مــا تــزال آثارهــا ملموســة حتــى اليــوم. ولذلــك فبغــض النظــر عــا 

يعتقــده املــرء بخصــوص الثــورة الروســية ودور الحــزب البلشــفي، فإنــه يتعــن عــىل كل شــخص ذو تفكــر مســتقل أن يــدرس مــا كان  أهــم 

حــدث تاريخــي بــكل معــاين الكلمــة.

لقــد قضيــت ثالثــن عامــا أجمــع املــواد الروريــة لكتابــة تاريــخ شــامل للبلشــفية، وذلــك لســبب بســيط هــو أننــي مل أجــد أي عمــل 

ينصــف حقــا هــذا املوضــوع املهــم. املؤرخــون الرجوازيــون غــر قادريــن عــىل كتابــة عمــل جــاد حــول الحــزب البلشــفي أو ثــورة أكتوبــر. 

فهــم مدفوعــون مبشــاعر الكراهيــة والحقــد، والتــي ال يحاولــون حتــى إخفاءهــا تحــت ســتار “موضوعيــة” أكادمييــة زائفــة ومنافقــة. وغنــي 

عــن القــول إن وراء هــذه الكراهيــة تكمــن عاطفــة أخــرى وهــي: الخــوف مــن الثــورة، التــي صــارت، يف ظــل أزمــة الرأســالية الحاليــة، تهــدد 

بالعــودة إىل الظهــور يف جميــع البلــدان، الواحــد منهــا تلــو اآلخــر.

النقاش مع أورالندو فيجز

ــار االتحــاد  ــوا أنفســهم بفكــرة أن انهي ــة، أن يطمئن ــة العالي يحــاول املدافعــون عــن الرأســالية، وعمالؤهــم املخلصــون داخــل الحرك

الســوفييتي دليــل عــىل نهايــة االشــرتاكية. لكــن مــا فشــل يف روســيا مل يكــن االشــرتاكية، بــل صــورة كاريكاتوريــة عــن االشــرتاكية. وعــىل عكــس 

االفــرتاءات املتكــررة، فــإن النظــام الســتاليني كان نقيــض النظــام الدميقراطــي الــذي أنشــأه البالشــفة يف عــام 1917.

منــذ وقــت ليــس ببعيــد أتيحــت يل الفرصــة ألشــاهد هــذا النــوع مــن “املوضوعيــة” عندمــا ناقشــت مــع أورالنــدو فيجــز، أســتاذ التاريــخ 

يف جامعــة بركبيــك بلنــدن، حــول موضــوع: “الثــورة الروســية: نــر أم مأســاة؟”، وال بــد يل أن أعــرتف بأننــي كنــت قــد نســيت مــدى ســوء 

هــؤالء األكادمييــن الرجوازيــن. كانــت أقــوى لحظــة يف مســاهمة فيجــز هــي عندمــا أبلغنــي أننــي تعرضــت لغســيل دمــاغ، واعتــَر أن دفاعــي 

عــن ثــورة أكتوبــر هــو نتــاج للجهــل عكــس علمــه األكادميــي الواســع. أمــا أضعــف لحظــة يف مســاهمته فــال داعــي لإلشــارة إليهــا.

إن االدعــاء القائــل بــأن “ثــورة أكتوبــر ليســت ســوى انقــالب نظمتــه مجموعــة صغــرة مــن املتآمريــن، بقيــادة لينــن وتروتســي”، طفــويل 

لدرجــة أننــي أندهــش حقــا عندمــا يكــرره أي شــخص لــه ذرة مــن الــذكاء. لكــن ذلــك بالضبــط مــا قــام بــه أورالنــدو. عندهــا طلبــت مــن 

خصمــي أن يقــدم يل الوصفــة التــي متكننــي مــن القيــام مبثــل ذلــك اإلنجــاز االســتثنايئ، حتــى أمتكــن مــن حســم الســلطة يف بريطانيــا يف صبــاح 

اليــوم التــايل. لكنــه مــع األســف تركنــي أنتظــر رده حتــى اآلن.

1:  J. Reed, Ten Days that Shook the World, p: 13.
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لقــد رشحــت بلغــة بســيطة للغايــة أن ثــورة أكتوبــر كانــت حركــة شــعبية جاهريــة ملاليــن العــال والفالحــن الذيــن اقتحمــوا ســاحة 

التاريــخ، لــي يأخــذوا مصائرهــم بأيديهــم. وباالعتــاد عــىل روايــات شــهود عيــان، وحتــى كتــاب فيجــز نفســه، أوضحــت كيــف أن البالشــفة 

كانــوا، بحلــول أكتوبــر 1917، الحــزب الوحيــد الــذي يعمــل وســط صفــوف الجاهــر ويتمتــع بثقتهــا، وكيــف أن نضالهــم مــن أجــل “الســالم 

والخبــز واألرض” و“كل الســلطة للســوفييتات”، هــو مــا مكنهــم مــن كســب الشــعب إىل رايتهــم.

كــا أنــه ليــس صحيحــا، مــا يدعيــه أورالنــدو فيجــز وغــره مــن منتقــدي البلشــفية اآلخريــن، أن لينــن وتروتســي كانــا “وحشــن دمويــن 

صعــدا إىل الســلطة عــر بحــر مــن الدمــاء”. يف الواقــع كانــت الثــورة البلشــفية، عــىل األقــل يف برتوغــراد، ثــورة دون إراقــة أي دمــاء تقريبــا. 

بــل حتــى فيجــز نفســه يصفهــا يف كتابــه بأنهــا تشــبه “عمليــة مداهمــة بوليســية”. والســبب يف ذلــك بســيط للغايــة: مل يكــن لــدى النظــام 

ببســاطة مــن يدافــع عنــه. لقــد حصــل البالشــفة عــىل دعــم ســاحق لدرجــة أن جاهــر الشــعب دفعتهــم إىل الســلطة يف انتفاضــة شــبه 

ســلمية.

الدمــاء التــي ســالت كانــت بســبب الحــرب األهليــة التــي أعقبــت االنتفاضــة، وذلــك عندمــا غــزت 21 مــن الجيــوش األجنبيــة روســيا 

ــة  ــة، لإلطاح ــائدة القدمي ــة الس ــون والطبق ــون العقاري ــع: املالك ــة يف املجتم ــر رجعي ــارص األك ــأت العن ــفة. وتعب ــة بالبالش ــة اإلطاح ملحاول

بالحكومــة الســوفياتية. مل يكــن أمــام البالشــفة مــن خيــار ســوى القتــال للدفــاع عــن أنفســهم ضــد الثــورة املضــادة، وإال كانــوا ســيتعرضون 

للذبــح ويعرضــون كل مكاســب الثــورة للدمــار. لقــد قاتلــت الثــورة وانتــرت، وهــذا مــا ال يســتطيع أعداؤهــا أن يغفــروه أو ينســوه.

البلشفية يف هافانا – وكراكاس

قابلــت هوغــو تشــافيز ألول مــرة يف أبريــل 2004. ويف أول اجتــاع لنــا وجهــا لوجــه، يف قــر مرافلوريــس الرئــايس، قدمــت لــه نســخة 

مــن كتــاب “البلشــفية” باللغــة اإلســبانية، قبلهــا بحــاس كبــر، وبــدأ يقلــب الصفحــات ثــم توقــف.

قال يل: »أراك كتبت عن بليخانوف«.

قلت: »هذا صحيح«.

قال: »لقد قرأت كتابا لبليخانوف منذ فرتة طويلة، وقد ترك عندي انطباعا جيدا. كان عنوانه: “دور الفرد يف التاريخ”. هل تعرفه ؟«

قلت: »طبعا«.

قال وهو يتأمل: »دور الفرد يف التاريخ، حسنا، أعلم أن ال أحد منا رضوري حقا«.

أجبته: »هذا ليس صحيحا متاما. هناك فرتات يف التاريخ ميكن للفرد فيها أن يحدث فيها فرقا جوهريا«.

فقال: »أجل، لقد أسعدين أنك قلت يف كتابك “Reason in Revolt” إن املاركسية ال ميكن اختزالها إىل عوامل اقتصادية«.

قلت: »هذا صحيح. تلك صورة كاريكاتورية مبتذلة عن املاركسية«.

قال: »هل تعلم متى قرأت كتاب بليخانوف دور الفرد يف التاريخ؟«.

أجبته: »ليست لدي أي فكرة«.

قال: »قرأته عندما كنت ضابطا يف وحدة مكافحة حرب العصابات يف الجبال. تعلم لقد كانوا يعطوننا كتبا لنقرأها حتى نتمكن من فهم 

أساليب التخريب. قرأت أن املخربن يعملون بن الناس ويدافعون عن مصالحهم ويكسبون قلوبهم وعقولهم. بدت يل فكرة جيدة!«

»ثم بدأت أقرأ كتاب بليخانوف وأعطاين انطباعا عميقا. أتذكر أنها كانت ليلة جميلة مضاءة بالنجوم يف الجبال، وكنت يف خيمتي أقرأ 

تحت ضوء مصباح. األشياء التي قرأتها جعلتني أفكر وبدأت أتساءل عا أفعله يف الجيش. رصت تعيسا للغاية«.

ــاكل  ــد ملش ــل الوحي ــي الح ــرتاكية ه ــل إىل أن االش ــىل التوص ــاعداه ع ــفية” و“Reason in Revolt” س ــاب “البلش ــرين أن كت ــا أخ والحق

ــة. البرشي

إحــدى أكــر التجــارب التــي ال تنــى هــي عندمــا كنــت بصــدد تقديــم كتــاب “البلشــفية” يف معــرض هافانــا للكتــاب، حيــث أتيحــت يل 

الفرصــة لــرشح مــا حــدث بالفعــل خــالل الثــورة الروســية، وال ســيا التأكيــد عــىل دور ليــون تروتســي فيهــا. كان الحضــور يضــم العديــد مــن 

الشــباب، واملناضلــن الشــيوعين املخرمــن، واألســاتذة الجامعيــن، والســفر الكــويب الســابق، أوريليــو ألونســو (عضــو جاعــة الفكــر النقــدي 
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“Pensamiento Crítico” يف الســتينيات)، وتروتســكين كوبيــن ســابقن، وطــالب أجانــب مــن عــدد مــن بلــدان أمريــكا الالتينيــة. كانــت 

تلــك بالنســبة للكثريــن منهــم، هــي املــرة األوىل التــي ســمعوا فيهــا رشحــا للــدور الحقيقــي الــذي لعبــه تروتســي يف الثــورة الروســية، وعــىل 

وجــه الخصــوص رسدا مفصــال ملختلــف املواقــف التــي كانــت داخــل الحركــة االشــرتاكية الدميقراطيــة الروســية تجــاه فكــرة الثــورة الدامئــة 

(أي مهــام الثــورة الروســية وقواهــا املحركــة)، وكيــف اتفــق لينــن وتروتســي عــىل هــذا األمــر بعــد أن نــرش لينــن كتابــه موضوعــات أبريــل.

قلــت يف مالحظــايت التمهيديــة: »يجــب أن نســتعيد التقاليــد الحقيقيــة للبلشــفية مــن تحــت كومــة مــن األكاذيــب والتشــويهات التــي 

خلقتهــا الرجوازيــة، وكذلــك الســتالينين«. كانــت إحــدى األفــكار التــي ركــزُت عليهــا هــي الطبيعــة الدميقراطيــة للحــزب البلشــفي، الــذي كان 

يتميــز دامئــا بنقاشــات حــرة أعدتــه للعمــل الثــوري. كانــت تلــك الدميقراطيــة الداخليــة رضوريــة للغايــة لــي يتعلــم الحــزب مــن أخطائــه. 

إن الفكــرة التــي تدعــي أن الحــزب البلشــفي تطــور مــن خــالل مســرة مســتمرة دون أخطــاء، حتــى االســتيالء عــىل الســلطة، هــي أســطورة 

ســتالينية ال ميكــن ألحــد أن يتعلــم منهــا أي يشء.

وحقيقــة أن كتــب تروتســي صــارت معروضــة للبيــع مــرة أخــرى يف كوبــا، كانــت إشــارة واضحــة إىل أن يف الجزيــرة تعطشــا كبــرا لألفــكار 

املاركســية الحقيقيــة. يجــب أن تتــم اســتعادة تلــك التقاليــد للجيــل الجديــد مــن املناضلــن الثوريــن الناشــئن، وال ســيا يف أمريــكا الالتينيــة. 

بهــذا املعنــى يعتــر كتــاب “البلشــفية” ليــس مجــرد كتــاب عــن التاريــخ، بقــدر مــا هــو أداة لبنــاء الحــزب الثــوري اليــوم. وكــا أرشت: »إن 

الحــزب الثــوري هــو أوال وقبــل كل يشء األفــكار وأســاليب العمــل والتقاليــد، والذاكــرة التاريخيــة للطبقــة العاملــة، وبعــد ذلــك فقــط هــو 

جهــاز لوضعهــا قيــد التطبيــق«.

كان هناك مرشوع لنرش كتاب “البلشفية” يف كوبا، لكني ال أعرف ما إذا كان قد تحقق بالفعل أم ال.

كتاب تروتسيك عن ستالن

كان الحــزب البلشــفي أكــر األحــزاب ثوريــة يف التاريــخ. لكــن حتــى أكــر األحــزاب ثوريــة لديــه جانبــه املحافــظ. تتطــور هــذه النزعــة 

املحافظــة نتيجــة لســنوات مــن العمــل الروتينــي، وهــو أمــر رضوري للغايــة، لكنــه ميكــن أن يــؤدي إىل منــو بعــض العــادات والتقاليــد التــي 

قــد تصــر، خــالل الوضــع الثــوري، مثــل فرامــل، إذا مل تتمكــن القيــادة مــن التغلــب عليهــا. يف اللحظــة الحاســمة، عندمــا يتطلــب الوضــع 

تغيــرا حــادا يف توجــه الحــزب، تغيــرا مــن العمــل الروتينــي إىل االســتيالء عــىل الســلطة، ميكــن أن تتعــارض العــادات القدميــة مــع احتياجــات 

الوضــع الجديــد. ويف هــذا الســياق بالتحديــد حيــث يصــر دور القيــادة حاســا.

رمبــا يكــون اإلصــدار األخــر للنســخة الكاملــة للســرة الضخمــة التــي كتبهــا تروتســي عــن ســتالن، إضافــة إىل أعــال لينــن الكاملــة، 

أفضــل مصــدر لدراســة تاريــخ الحــزب البلشــفي. لســوء الحــظ مل يكتمــل ذلــك العمــل بســبب اغتيــال تروتســي يف غشــت 1940. واســتمر 

عــىل مــدى 75 عامــا املاضيــة متوفــرا فقــط يف تلــك النســخة املختــرة واملشــوهة بشــدة مــن طــرف تشــارلز ماالمــوث.

عمــل فريــق صغــر متفــان، ملــدة عــرش ســنوات، إلعــادة تجميــع املــواد املفقــودة بهــدف جعــل أكــر قــدر ممكــن مــن كتــاب تروتســي 

ــرش أخــرا (باللغــة اإلنجليزيــة) يف عــام 2016، وتتــم ترجمتــه  متاحــا لعامــة القــراء. وقــد كان يل رشف وامتيــاز تحريــر ذلــك العمــل، الــذي نُ

اآلن إىل اإلســبانية والرتغاليــة واإليطاليــة واليونانيــة والفرنســية واألملانيــة واألرديــة ولغــات أخــرى.

لقــد شــكل كتــاب تروتســي عــن ســتالن، حتــى يف نســخته الســابقة غــر املكتملــة واملشــوهة، مصــدرا ال يقــدر بثمــن ألي شــخص مهتــم 

بتاريــخ البلشــفية، وقــد اســتفدت منــه كثــرا يف تأليــف كتــايب هــذا. لكنــه باإلصــدار الجديــد املزيــد بشــكل كبــر، كنــز حقيقــي لتاريــخ وأفــكار 

الحركــة الثوريــة الروســية خــالل النصــف األول مــن القــرن العرشيــن.

يف ذلك الكتاب كتب تروتسي ما ييل:

»يصــل الــراع بــن الطبقــات إىل نقطــة تنشــأ فيهــا توتــرات مســتعصية. هــذا هــو الــرشط االقتصــادي املســبق للثــورة. وعــىل أســاس 

هــذا الواقــع املوضوعــي، البــد أن تنشــأ إعــادة تجميــع معينــة، يتــم التعبــر عنهــا يف عالقــات سياســية معينــة وحــاالت معينــة مــن الوعــي 

يف العالقــة بــن الطبقــات. لهــذه الســرورات طابــع ســيكولوجي. إنهــا، يف التحليــل األخــر، محكومــة بالطبــع باألزمــة االجتاعيــة املوضوعيــة، 
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ــاك واالنحطــاط  ــك، االرتب ــة يف النضــال، أو، عــىل العكــس مــن ذل ــوة اإلرادة، والرغب ــة الخاصــة: ق ــا الداخلي ــا وديناميته ــا منطقه لكــن لديه

والجــن. إن ديناميــة الوعــي هــذه بالضبــط هــي التــي تحــدد بشــكل مبــارش مســار الثــورة ونتيجتهــا.

إن مــا مييــز حقبــة املــد الثــوري هــو، مــن ناحيــة، تزايــد التناقضــات والعــداوات واالرتبــاك بــن صفــوف الطبقــات الحاكمــة القدميــة، 

يف حــن يكــون هنــاك، مــن ناحيــة أخــرى، تضامــن متزايــد بــن صفــوف الطبقــة الثوريــة الرئيســية، التــي تتجمــع حولهــا جميــع الطبقــات 

املضطَهــدة عــىل أمــل تحســن أوضاعهــا. وأخــرا الطبقــات والرشائــح الوســطى التــي تظــل محايــدة أو يتــم امتصاصهــا يف دوامــة األحــداث 

إىل جانــب هــذه الطبقــة الرئيســية أو تلــك.

ميكــن للثــورة أن تنتــر عندمــا تتمكــن الطبقــة الثوريــة مــن كســب أغلبيــة الفئــات الوســطى، وبذلــك تصبــح املتحــدث باســم غالبيــة 

األمــة. ميكــن للمــرء خــالل الحقبــة الثوريــة أن مييــز الشــعارات التــي يجــري يف ظلهــا النضــال ومييــز الطبقــة الثوريــة التــي تناضــل مــن أجــل 

ــة  ــن الطبق ــة العظمــى م ــا، املنظمــة يف حــزب، مــن أن تجــذب الغالبي ــا تتمكــن طليعــة الروليتاري ــة عندم ــورة ممكن ــح الث الســلطة. تصب

العاملــة لتقــف وراءهــا، وتعــزل العنــارص املســحوقة واملحبطــة وتحولهــم إىل هبــاء.

يتوافــق املســتوى العــايل لتضامــن الطبقــة الثوريــة مــع االنقســام واالنشــقاقات الداخليــة يف صفــوف الطبقــات القدميــة. لكــن الطبقــات 

ــا، مــن املمكــن دامئــا التمييــز بــن طليعتهــا وبــن الفئــات الوســيطة  ليســت متجانســة، ســواء اجتاعيــا أو أيديولوجيــا. فداخــل الروليتاري

واملتوســطة، وأخــرا الفئــات املتخلفــة، بــل وحتــى الرجعيــة. ومبجــرد أن تتحــد الروليتاريــا يف أغلبيتهــا حــول الطليعــة الثوريــة، تكتســح قســا 

ــح األخــرى،  ــد الرشائ ــة الصغــرة، وتعمــل عــىل تحيي ــا مــن الرجوازي ــات الدني ــدة والفئ ــرا مــن الطبقــات الوســيطة واملشوشــة واملضطَه كب

ويدفــع هجومهــا إىل تأزيــم الطبقــة الســائدة التــي اســتنفذت فــرص بقائهــا. تَكــرِس مقاومــة الجيــش وتكســب جــزءا كبــرا منــه إىل جانبهــا 
وتعمــل عــىل دفــع البقيــة إىل لــزوم الحيــاد، وتعــزل أكــر العنــارص رجعيــة. هــذه، بشــكل عــام، هــي صيغــة الثــورة الروليتاريــة«.1

يف هذه الفقرات القليلة املوجزة، يلخص تروتسي براعة الدور الحقيقي للحزب الثوري.

الدور الحاسم للحزب

كان العامــل الحاســم يف نجــاح ثــورة أكتوبــر هــو بــال شــك وجــود حــزب ماركــيس: الحــزب البلشــفي بقيــادة لينــن وتروتســي. لكــن هــذا 

الحــزب مل يســقط مــن الســاء، كــا مل يتــم ارتجالــه يف اللحظــة الثوريــة. لقــد تــم بنــاؤه بصعوبــة كبــرة عــىل مــدى عرشيــن عامــا، معظمهــا 

يف ظــل ظــروف العمــل الــرسي القاســية.

مــن املســتحيل العثــور يف كل تاريــخ األحــزاب السياســية عــىل مثــال لحــزب منــا يف فــرتة قصــرة، تقــدر بعرشيــن عامــا، مــن مجموعــة 

ــر غايتــي األوىل مــن وراء  ــادة ماليــن العــال والفالحــن إىل حســم الســلطة. وتعت صغــرة جــدا إىل حــزب جاهــري قــوي قــادر عــىل قي

ــه ونجاحاتــه وهزامئــه وانتصاراتــه. تأليــف هــذا الكتــاب هــي تقديــم رسد دقيــق لتاريــخ البلشــفية بــكل إخفاقات

ــة كان  ــرة، كســرورة تلقائي ــذي يصــور صعــود الحــزب البلشــفي كمســرة ظاف ــخ الســتاليني ال ــا ضــد التاري ــا رضوري ــر هــذا ترياق يعت

مــن الحتمــي أن تنتهــي بالنــر. ليســت لتلــك الروايــة امليكانيكيــة امليتــة أيــة عالقــة بالتاريــخ، بــل هــي أشــبه بالقصــص الخرافيــة بأبطالهــا 

الطاهريــن وأرشارهــا الســيئن. يف الوقــت الحــارض مل يعــد أحــد يأخــذ تلــك الكتــب عــىل محمــل الجــد، بــل يتــم التعامــل معهــا بســخرية.

ومــع ذلــك فــإين مل أؤلــف هــذا الكتــاب ليكــون مجــرد تاريــخ آخــر، مجــرد يشء ذا أهميــة أكادمييــة فقــط تتــم قراءتــه مــن أجــل إشــباع 

الفضــول أو التســلية. لقــد كان هــديف مــن تأليفــه هــو تزويــد الجيــل الجديــد مــن املناضلــن العاليــن باملعلومــات الروريــة حــول كيفيــة 

ــال ومرشــدا  ــل أن يشــكل دلي ــايض، ب ــذكارا لل ــون ت ــه أن يك ــس هدف ــاب لي ــإن هــذا الكت ــارة أخــرى، ف ــي. وبعب ــوري حقيق ــاء حــزب ث بن

للثوريــن يف الحــارض واملســتقبل.

هــل نجحــت يف هــذا الهــدف؟ ســأقتبس فقــرة واحــدة فقــط مــن دراســة نقديــة إيجابيــة للغايــة صــدرت يف مجلــة “التاريــخ الثــوري” 

التــي تحظــى باحــرتام كبــر، حيــث قالــت:

1:  Trotsky, Stalin, The Thermidorian reaction, pp. 651-2, the new English edition
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»أيــا كان رأي القــارئ يف دفــاع املؤلــف عــن النمــوذج الكالســيي للحــزب اللينينــي، فإنــه ســيكون مــن الظلــم عــدم االعــرتاف بالســلطة 

التــي ميتلكهــا هــذا الكتــاب. يحتــوي تاريــخ الحــزب البلشــفي عــىل دروس قيمــة للكفــاح مــن أجــل االشــرتاكية اليــوم، وقــد قــام آالن وودز 

بخدمــة جليلــة مــن خــالل جعــل هــذا التاريــخ يف متنــاول جيــل جديــد مــن املناضلــن«.

وخالصة القول: إن البلشفية ليست تاريخا مى، بل هي مستقبل البرشية، إنها طريق الثورة.

آالن وودز، لندن، 07 شتنرب 2017



1( بخصوص األوزان واملقاييس الروسية: 

ديسياتن واحد يساوي: 2,70 فدان (1,09 هكتار) 

فرست واحد يساوي: 1,067 كيلومرت 

بود واحد يساوي: 16,38 كيلوغرام 

2( بخصوص التقويم الرويس: 

حتــى قيــام الثــورة كان التقويــم الــرويس (التقويــم اليوليــاين) مختلفــا عــن ذلــك املســتخدم يف الغــرب (التقويــم الغريغــوري). وقــد أنتــج 

هــذا اختالفــا بــن التقوميــن كان يبلــغ 12 يومــا يف القــرن 19 و13 يومــا يف القــرن 20. قــام البالشــفة بتحديــث التقويــم، إىل جانــب أشــياء 

أخــرى كثــرة. وبالتــايل فــإن التأريــخ لألحــداث التــي وقعــت قبــل 1918 يطــرح بعــض الصعوبــات. فاالختيــار إجــراء تعســفي متامــا وكل كاتــب 

يســتخدم هــذا النظــام أو ذاك. لكــن أيــا كانــت الحــاالت الشــاذة، فإنــه يبــدو يل مــن غــر املرغــوب اإلشــارة إىل ثــورة نوفمــر بثــورة مــارس 

ومذبحــة 21 ينايــر! وبشــكل عــام فضلــت أن أحافــظ عــىل النمــط القديــم، لكــن ميكــن يف بعــض األحيــان تقديــم كال التأريخــن. لالنتقــال إىل 

نظــام التقويــم الحديــث يجــب إضافــة 13 يومــا؛ ن. ت. ق= نظــام التقويــم القديــم؛ ن. ت. ح= نظــام التقويــم الجديــد. 

3( بخصوص اإلمالء: 

تحتــوي األبجديــة الروســية (الســريلية) عــىل عــدة أحــرف ال وجــود لهــا يف األبجديــة الغربيــة (الالتينيــة) ]وال العربيــة -م-[. وعــالوة عــىل 

ذلــك، ال يوجــد نظــام مقبــول عامليــا لنســخ حروفهــا. وحيثــا كانــت بعــض طــرق النســخ شــائعة فــإين احتفظــت بهــا. األســاء التــي تتكــرر 

كثــرا نكتبهــا باإلنجليزيــة ]بالعربيــة يف النــص الحــايل -م-[ (القيــر نيكــوال مثــال). لكــن مــا عــدا ذلــك حاولــت أن أحافــظ قــدر اإلمــكان عــىل 

قواعــد اإلمــالء الــرويس. 

4( معجم موجز: 

القــوزاق: فئــة خاصــة ذات تقاليــد عســكرية (لكــن أيضــا طائفيــة دميقراطيــة) قويــة. كانــت تســتخدم مــن قبــل النظــام القيــري كقــوات 

مســاعدة للرشطــة لقمــع اإلرضابــات واملظاهــرات. وعــىل الرغــم مــن أنهــم يعتــرون أنفســهم قوميــة منفصلــة، فــإن القــوزاق هــم يف 

الحقيقــة روس وأوكرانيــون، أحفــاد األقنــان الهاربــن الذيــن شــيدوا بيوتهــم يف املناطــق الحدوديــة الريــة لروســيا الجنوبيــة والرشقيــة 

حيــث كانــوا يف كثــر مــن األحيــان يف حالــة حــرب مــع أعــداء روســيا والبولنديــن واألتــراك. 

يونكرز (Junkers): اسم (من أصل أملاين) أطلق يف عهد القيرية عىل الطالب الضباط يف املدارس العسكرية. 

الكوالك: الفالح الغني. وتعني الكلمة حرفيا “القبضة”، رمبا يف إشارة ساخرة إىل بخل هذه الفئة. 

املوجيك: االسم الرويس للفالح. ويستخدم أحيانا بالعامية مبعنى “رجل”. 

أوخرانــا: االســم املختــر لألوخرانــوي أوتديلِيينيــي، أو شــعبة األمــن. كان جهــاز الرشطــة الرسيــة القيريــة، تأســس يف عــام 1881، وكان 

يديــر شــبكة واســعة مــن الجواســيس واملخريــن والعمــالء االســتفزازين الذيــن تســللوا إىل الحركــة الثوريــة، والذيــن امتــدت رقعــة 

عملياتهــم إىل العديــد مــن البلــدان. 

املذبحــة (Pogrom): هجــوم بدافــع عنــري يعمــل خاللــه الغوغــاء، املنظمــن عــادة واملوجهــن مــن طــرف البوليــس، عــىل مهاجمــة 

األقليــات. وكان الضحايــا يف معظــم األحيــان مــن اليهــود، لكــن شــملت أيضــا أقليــات أخــرى مثــل األرمــن يف أذربيجــان. 

ــة يف  ــة الليرالي ــذي كان الحــزب الرئيــيس للرجوازي ــس): اختصــار للحــزب الدســتوري الدميقراطــي، ال ــا كاديت ــة أحيان الكاديــت (مكتوب

ــة ( أوســفوبوجديني بالروســية).  ــذي نشــأ عــن الرابطــة اللرالي روســيا، وال

إشارات توضيحية
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ــة”.  ــوع مــن “االشــرتاكية الفالحي ــذي دعــى إىل ن ــة، وال ــة النارودني ــون: حــزب برجــوازي صغــر، ينحــدر مــن الحرك االشــراكيون الثوري

انقســم عــام 1917 إىل جنــاح ميينــي وآخــر يســاري. دعــم اليســاريون ثــورة أكتوبــر ودخلــوا لفــرتة مــن الزمــن يف حكومــة ائتالفيــة 

مــع البالشــفة. 

الســوفييتات: مــن كلمــة روســية تعنــي املشــورة أو املجلــس. كانــت الســوفييتات مجالــس عاليــة منتخبــة دميقراطيــا تتألــف مــن مندوبن 

ــردة  ــرتة ال ــالل ف ــت خ ــعة. حل ــان إرضاب موس ــال أو لج ــزة للنض ــورة 1905 كأجه ــالل ث ــرة خ ــرت ألول م ــل. ظه ــن العم ــن أماك م

الرجعيــة بعــد هزميــة ثــورة 1905، وعــادت للظهــور يف فرايــر 1917، وبعــد أكتوبــر 1917 تــم تحويلهــا إىل أجهــزة للســلطة وشــكلت 

أســاس النظــام الســوفييتي، النظــام املبــارش واألكــر دميقراطيــة للســلطة الشــعبية يف التاريــخ. يف ظــل ظــروف التخلــف املدقــع وعزلــة 

الثــورة يف روســيا، فقــدت الســوفييتات يف نهايــة املطــاف الســلطة خــالل فــرتة الــردة الســتالينية ضــد أكتوبــر. وعــىل الرغــم مــن أن 

ــة  ــدي فئ ــت الســلطة إىل أي ــال. آل ــك مجــرد خي ــة، ففــي عــام 1930 صــار ذل ــدي الســوفييتات العالي ــت اســميا يف أي الســلطة كان

بروقراطيــة ذات امتيــازات. ويف عــام 1936، طــرح ســتالن دســتورا جديــدا صفــى رســميا الســلطة الســوفييتية، واســتبدل الدميقراطيــة 

الســوفييتية بصــورة كاريكاتوريــة للدميقراطيــة الرملانيــة الرجوازيــة، والــذي كان يســمح للشــعب بالتصويــت لصالــح حــزب واحــد كان 

“يفــوز” دامئــا بـــ 99% مــن األصــوات. وعــىل الرغــم مــن أن البــالد كانــت مــا تــزال تســمى “االتحــاد الســوفييتي”، فإنــه مل يكــن لهــا 

أي قاســم مشــرتك عــىل اإلطــالق مــع نظــام الدميقراطيــة الســوفييتية الــذي وضعــه لينــن وتروتســي يف عــام 1917. 

الدومــا: كلمــة روســية قدميــة تشــبه يف مضمونهــا تقريبــا معنــى الســوفييت، أي املجلــس. وخــالل عهــد نيكــوال الثــاين كان مجلــس الدومــا 

هــو االســم الــذي يطلــق عــىل الرملــان الــرويس. كانــت هنــاك أيضــا مجالــس دومــا محليــة، تعــادل املجالــس املحليــة. 

زميســتفو (الجمــع الــرويس الســم زميســتفا): وهــي األجهــزة املحليــة شــبه الرســمية للحكــم الــذايت. فبعــد فــرتة وجيــزة مــن تحريــر العبيــد، 

حــاول الكســندر الثــاين تخفيــف غلــواء النظــام االســتبدادي، والســاح بقــدر مــن الحكــم الــذايت املحــيل مــن خــالل إنشــاء مجالــس 

ــة  ــاك أي ــة. مل تكــن هن ــة” محــدودة للغاي ــة “الدميقراطي ــت التجرب ــع، كان زميســتفو، وخاصــة يف محافظــات وســط روســيا. يف الواق

مجالــس زميســتفو يف غــرب روســيا وبولنــدا ودول البلطيــق ومناطــق القــوزاق وســيبريا وآســيا الوســطى وتركســتان. كانــت الســيطرة 

عــىل مجالــس زميســتفو يف أيــدي النبــالء يف الريــف. مل تكــن لديهــا أيــة صالحيــات تقريبــا وكانــت تعتمــد عــىل أهــواء الحاكــم املحــيل، 

ــدارس  ــة: الطــرق وامل ــر عــىل الشــؤون املحلي ــا تقت ــت اختصاصاته ــع، كان ــة. يف الواق ــة املركزي ــل الحكوم ــن قب ــذي كان يعــن م ال

والصحــة العامــة واإلغاثــة يف زمــن املجاعــة، الــخ. كانــت الزميســتفو النقطــة املحوريــة للمعارضــة الليراليــة املعتدلــة. 

زميسيك سوبور: اسم أطلق يف القرن 19 عىل برملان منتخب دميقراطيا، أي ما يعادل تقريبا الجمعية التأسيسية. 



مقتل حاكم أوتوقراطي

ــاة كاتريــن يف ســانت بيرتســبورغ، عندمــا،  ــاين تســر عــىل طــول قن ــة القيــر ألكســندر الث يف األول مــن مــارس ســنة1881 كانــت عرب

فجــأة، ألقــى عليهــا شــاب مــا يشــبه كــرة الثلــج. أخطــأت القذيفــة هدفهــا، فرتجــل القيــر، الــذي مل يكــن قــد أصيــب بــأذى، للتحــدث إىل 

بعــض القــوزاق الجرحــى. يف تلــك اللحظــة، اندفــع إرهــايب ثــان، غرينيفيتســي، إىل األمــام، قــال: “مــن الســابق ألوانــه أن تشــكر هللا”، وألقــى 

قنبلــة أخــرى تحــت قدمــي القيــر. وبعــد ســاعة ونصــف عــىل ذلــك، تــويف إمراطــور روســيا العظمــى. شــكل هــذا العمــل تتويجــا لواحــدة 

مــن أبــرز الفــرتات يف التاريــخ الثــوري، فــرتة واجهــت خاللهــا حفنــة مــن الشــباب والشــابات املخلصــن واألبطــال كل قــوة الدولــة القيريــة 

الروســية. لكــن نجــاح اإلرهابيــن يف تصفيــة الوجــه األبــرز لالســتبداد املمقــوت، شــكل يف نفــس اآلن رضبــة مميتــة ملــا كان يســمى بحــزب 

إرادة الشــعب الــذي نظــم ذلــك الهجــوم. 

كانــت ظاهــرة النارودنيــك الروســية (“الشــعبويون”، رجــال الشــعب) نتاجــا للتخلــف الشــديد للرأســالية الروســية. فقــد ســار اضمحــالل 

املجتمــع اإلقطاعــي بوتــرة أرسع مــن وتــرة تشــكل الرجوازيــة. ويف ظــل هــذه الظــروف، عملــت قطاعــات مــن املثقفــن، وخاصــة الشــباب، 

عــىل القطــع مــع النبــالء والبروقراطيــة ورجــال الديــن وبــدأوا يف البحــث عــن وســيلة للخــروج مــن ذلــك املــأزق االجتاعــي. لكنهــم عندمــا 

نظــروا حولهــم بحثــا عــن قاعــدة دعــم داخــل املجتمــع، مل تجذبهــم الرجوازيــة الضعيفــة والرجعيــة واملتخلفــة، وال الطبقــة العاملــة التــي 

ــوا يشــكلون  ــة مــع ماليــن الفالحــن الذيــن كان ــا، ال ســيا باملقارن ــة عددي كانــت مــا تــزال يف مهدهــا، غــر منظمــة وأميــة سياســيا وضئيل

األغلبيــة املضطهــدة واملســحوقة داخــل املجتمــع الــرويس. 

ولذلــك كان مــن املفهــوم أن ينظــر املثقفــون الثوريــون إىل “الشــعب”، يف شــخص الفالحــن، باعتبــاره القــوة الثوريــة املحتملــة الرئيســية 

ــذي تحقــق  ــان ال ــر األقت ــرويس ســنة 1861. تحري ــخ ال داخــل املجتمــع. وتجــد هــذه الحركــة جذورهــا يف نقطــة التحــول الكــرى يف التاري

يف ذلــك العــام، مل يكــن بــأي حــال مــن األحــوال، نتيجــة للرغبــة الخــرة املســتنرة أللكســندر الثــاين، مثلــا يزعــم الكثــرون. لقــد جــاءت 

ــة 1853 - 1856،  ــا روســيا يف حــرب القــرم الكارثي ــي تعرضــت له ــة الت نتيجــة الخــوف مــن حــدوث انفجــار اجتاعــي بعــد الهزميــة املذل

والتــي عملــت، مثلهــا مثــل الحــرب الالحقــة مــع اليابــان، عــىل فضــح ضعــف النظــام القيــري. مل تكــن تلــك هــي املــرة األوىل، وال املــرة 

األخــرة، التــي كشــفت فيهــا الهزميــة العســكرية إفــالس االســتبداد، وقدمــت دفعــة قويــة لحركــة التغيــر االجتاعــي. لكــن مرســوم تحريــر 

األقنــان مل يحــل أيــا مــن املشــاكل املطروحــة، بــل جعــل حيــاة جاهــر الفالحــن أســوأ بكثــر. فقــد اســتوىل املالكــون الكبــار بطبيعــة الحــال 

عــىل أفضــل قطــع األرايض، وتركــوا املناطــق الجــرداء للفالحــن. وكانــت النقــاط االســرتاتيجية مثــل امليــاه واملطاحــن عــادة يف أيــدي املالكــن 

الكبــار الذيــن أجــروا الفالحــن عــىل دفــع مثــن الوصــول إليهــا. واألســوأ مــن ذلــك هــو أن الفالحــن “األحــرار” كانــوا مرتبطــن بقــوة القانــون 

بالبلديــة، أو املــر (mir)، التــي كانــت عليهــا مســؤولية جاعيــة يف جمــع الرائــب. مل يكــن مســموحا ألي فــالح أن يغــادر املــر دون إذن. 

وقــد أعيقــت حريــة الحركــة بواســطة نظــام جــوازات الســفر الداخليــة. تحولــت البلديــة، يف الواقــع، إىل “الحلقــة األدىن يف حلقــات النظــام 

البوليــيس املحــيل”.1 

ولجعــل األمــور أســوأ، ســمح اإلصــالح للمالكــن الكبــار باقتطــاع وامتــالك خمــس (ويف بعــض الحــاالت خمــيس 2/5) األرايض التــي كان 

الفالحــون يزرعونهــا ســابقا. وقــد اختــاروا دامئــا أفضــل األجــزاء وأكرهــا إنتاجيــة -الغابــات واملــروج واملناطــق املســقية واملراعــي والطواحــن، 

ومــا إىل ذلــك- مــا أعطاهــم الســيطرة املطلقــة عــىل الفالحــن “األحــرار”. وعامــا بعــد عــام غرقــت أعــدد أكــر مــن األرس الفالحيــة بشــكل 

ميــؤوس منــه يف الديــون والفقــر نتيجــة لهــذا االحتيــال. 

كان تحريــر األقتــان محاولــة للقيــام باإلصــالح مــن فــوق ملنــع انــدالع الثــورة مــن تحــت. ومثلــه مثــل كل اإلصالحــات الهامــة، كان نتيجــة 

1: Bernard Pares, A History of Russia, p: 404.
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للحــراك الثــوري. كان الريــف الــرويس يغــيل بانتفاضــات الفالحــن. ويف العقــد األخــر مــن عهــد نيقــوال األول، كانــت هنــاك 400 انتفاضــة 

للفالحــن، وعــدد ماثــل يف الســنوات الســت التاليــة (1855-1860). ويف غضــون 20 ســنة، مــا بــن 1835 و1854، تعــرض 230 مــن املالكــن 

العقاريــن والجبــاة للقتــل، إضافــة إىل 53 آخريــن يف الســنوات الثــالث الســابقة لعــام 1861. وقــد اســتقبل إعــالن التحريــر مبوجــة أخــرى مــن 

االضطرابــات واالنتفاضــات التــي تعرضــت لقمــع وحــي. وتعرضــت اآلمــال التــي خلقهــا جيــل كامــل مــن املفكريــن التقدميــن حــول أفــكار 

اإلصــالح، لخيانــة قاســية عــىل يــد نتائــج التحريــر، والــذي تحــول إىل مجــرد عمليــة احتيــال ضخمــة. الفالحــون، الذيــن اعتقــدوا أن األرض 

صــارت ملــكا لهــم، تعرضــوا لــكل أنــواع الخــداع. كان عليهــم أن يقبلــوا فقــط بتلــك املخصصــات املنصــوص عليهــا يف القانــون (باالتفــاق مــع 

ــون بحــوايل  ــك، احتفــظ املالكــون العقاري ــدة %6. ونتيجــة لذل ــك) وكان عليهــم أن يدفعــوا رســوم االســرتداد عــىل مــدى 49 عامــا بفائ املال

71.500.000 ديســياتن مــن األرض، بينــا حصــل الفالحــون، الذيــن ميثلــون األغلبيــة الســاحقة يف املجتمــع، عــىل 33.700.000 ديســياتن فقط. 

يف الســنوات التــي تلــت عــام 1861، قــام الفالحــون، الذيــن كبلتهــم الترشيعــات القمعيــة و“القطــع األرضيــة الهزيلــة” والذيــن ســحقهم 

ثقــل الديــون، بتنظيــم سلســلة مــن االنتفاضــات املحليــة اليائســة. لكــن الفالحــن كانــوا دامئــا، عــىل مــر التاريــخ، غــر قادريــن عــىل لعــب 

دور مســتقل يف املجتمــع. يعطــون الدليــل عــىل الشــجاعة الثوريــة العظيمــة والتضحيــة، لكــن جهودهــم للتخلــص مــن حكــم مضطهـِــدهم 

ال تنجــح إال إذا قــادت حركتهــم الثوريــة طبقــة أكــر قــوة وتجانســا ووعيــا مــن املــدن. يف غيــاب هــذا العامــل تعرضــت انتفاضــات الفالحــن 

“jacqueries”1 ]بالفرنســية يف األصــل[ خــالل العصــور الوســطى ومــا بعدهــا، بشــكل حتمــي ألقــى الهزائــم، وهــو مــا يعتــر نتيجــة لتشــتت 

الفالحــن بطبيعتهــم وافتقارهــم إىل التاســك االجتاعــي وعــدم وجــود وعــي طبقــي لديهــم. 

يف روســيا، حيــث كانــت أشــكال اإلنتــاج الرأســالية مــا تــزال يف مرحلتهــا الجنينيــة، مل تكــن توجــد أيــة طبقــة ثوريــة يف املــدن. إال أن 

طبقــة، أو بدقــة أكــر فئــة مــن الطــالب واملثقفــن املفقريــن يف أغلبيتهــم، الرازنوشــينتيس (Raznochintsy) أو “الروليتاريــا الفكريــة”، أثبتــت 

حساســية كبــرة ملــزاج الســخط املرتاكــم يف أعــاق الحيــاة الروســية. بعــد ســنوات أعلــن اإلرهــايب ميشــكن يف محاكمتــه أن “حركــة املثقفــن 

مل تخلــق بشــكل مصطنــع، بــل هــي صــدى االضطرابــات الشــعبية”2. وكــا هــو الحــال دامئــا، مل تكــن قــدرة املثقفــن عــىل لعــب دور اجتاعــي 

مســتقل أكــر مــن قــدرة الفالحــن. ومــع ذلــك فإنــه ميكنهــا أن تكــون مبثابــة مقيــاس دقيــق لألمزجــة والتوتــرات املتصاعــدة داخــل املجتمــع.

يف عــام 1861، وهــو ذاتــه عــام تحريــر الفالحــن، كتــب الكاتــب الــرويس الدميقراطــي العظيــم ألكســندر هــرزن، مــن منفــاه يف لنــدن، 

عــىل صفحــات جريدتــه Kolokol (الجــرس) يحــث الشــباب الــرويس عــىل الذهــاب إىل “الشــعب”! وقــد جــاء اعتقــال كتــاب بارزيــن مثــل 

تشرنيشيفســي (الــذي تأثــرت كتاباتــه مباركــس والــذي كان لــه تأثــر كبــر عــىل لينــن وجيلــه) ودميــرتي بيســاريف، ليظهــر اســتحالة إصــالح 

ليــرايل ســلمي. وبحلــول نهايــة عقــد الســتينات كانــت أســس حركــة ثوريــة جاهريــة مــن الشــباب الشــعبوي قــد وضعــت. 

أثــارت الظــروف املروعــة للجاهــر يف روســيا، خــالل مرحلــة مــا بعــد اإلصــالح، الغضــب والســخط يف نفــوس أفضــل قطاعــات املثقفــن. 

ومل يــؤد إلقــاء القبــض عــىل أكــر العنــارص الدميقراطيــة راديكاليــة، بيســاريف وتشرنيشيفســي، ســوى إىل تعميــق غضــب املثقفــن ودفعهــم 

أبعــد إىل اليســار. وبينــا تكيــف الجيــل القديــم مــن الليراليــن مــع الــردة الرجعيــة، كان جيــل جديــد مــن الراديكاليــن الشــباب قــد بــدأ 

يظهــر يف الجامعــات، جســدتهم شــخصية بــازاروف يف روايــة “اآلبــاء واألبنــاء” للكاتــب تورغينيــف. كانــت الســمة املميــزة لهــذا الجيــل الجديــد 

هــي نفــاذ الصــر وكــره الليراليــن، الذيــن تعامــل معهــم بــازدراء. لقــد آمــن بحــاس بأفــكار االنقــالب الثــوري الكامــل وإعــادة بنــاء جــذري 

للمجتمــع مــن أعــىل إىل أســفل. 

يف غضــون 12 شــهرا مــن التحريــر، انتقــل “القيــر املصلــح” نحــو الــردة. انطلقــت حملــة قمــع ضــد املثقفــن. ووضعــت الجامعــات تحت 

الرقابــة القمعيــة لوزيــر التعليــم الرجعــي، الكونــت دميــرتي تولســتوي، الــذي فــرض نظامــا تعليميــا يهــدف إىل ســحق التفكــر الحــر وخنــق 

الخيــال واإلبــداع. اضطــرت املــدارس إىل تخصيــص 47 ســاعة يف األســبوع لتعليــم الالتينيــة و36 ســاعة لليونانيــة، مــع الرتكيــز الشــديد عــىل 

النحــو. واســتبعدت العلــوم الطبيعيــة والتاريــخ مــن املناهــج باعتبارهــا مــواد يحتمــل أن تكــون هدامــة، وتقــوى بشــكل صــارم نظــام الرقابــة 

عــىل التفكــر تحــت أعــن مفتــي املــدارس. وأفســحت أيــام “اإلصــالح” املفرحــة الطريــق لســنوات قامتــة مــن الرقابــة البوليســية والقمــع. 

وتكــرس الســر نحــو الــردة الرجعيــة بعــد فشــل االنتفاضــة البولنديــة عــام 1863. أغرقــت الثــورة يف الدمــاء: قتــل آالف البولنديــن يف املعركــة، 

وشــنق املئــات يف أعــال القمــع التــي تلــت ذلــك. وقــد أَعــَدم الكونــت الوحــي مورافيــوف شــخصيا 128 بولنديــا ورحــل 9423 مــن الرجــال 

والنســاء. وكان مجمــوع عــدد املنفيــن إىل روســيا ضعــف هــذا الرقــم. شــهد بيــرت كروبوتكــن، الــذي صــار الحقــا منظــر الالســلطوية، معانــاة 

املنفيــن البولنديــن يف ســيبريا، حيــث كان يرابــط كنقيــب شــاب يف الحــرس اإلمراطــوري، وكتــب: »رأيــت البعــض ]منهــم[ يف لينــا، واقفــن 

1: يشر هذا املصطلح إىل االنتفاضات الفالحية الكثرة التي شهدتها فرنسا يف أواخر العصور الوسطى. وكان لديها دامئا طابع عنيف للغاية.

2: Trotsky, The Young Lenin, p: 29.
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نصــف عــراة يف كــوخ، حــول قــدر هائــل مــيلء باملــاء املالــح، يخلطــون الســائل الثقيــل بعــيص طويلــة، يف درجــة حــرارة جهنميــة يف حــن 

كانــت بوابــة الكــوخ مفتوحــة عــىل مراعيهــا إلحــداث تيــار قــوي مــن الهــواء الجليــدي. كان هــؤالء الشــهداء عــىل يقــن مــن أنهــم بعــد 

عامــن مــن هــذا العمــل ســيموتون مــن اإلرهــاق«1.

ــال صــارخ  ــة األمــر كروبوتكــن هــي مث ــة، كانــت بــذور نهضــة ثوريــة جديــدة تنبــت برسعــة. وحال ــردة الرجعي لكــن تحــت جليــد ال

عــىل كيــف يحــرك هبــوب الريــاح قمــم األشــجار أوال. هــذا العضــو الســابق يف فيلــق الحــرس اإلمراطــوري، الــذي ولــد لعائلــة أرســتقراطية، 

تأثــر مثلــه مثــل كثــر مــن معارصيــه، باملعانــاة الرهيبــة للجاهــر ودفــع لــي يصــل إىل اســتنتاجات ثوريــة. وباعتبــاره باحثــا مدققــا، وصــف 

كروبوتكــن يف مذكراتــه بوضــوح التطــور الســيايس لجيــل كامــل، ســأل نفســه قائــال: »لكــن كيــف يحــق يل االســتمتاع بهــذه املباهــج الكــرى، 

بينــا كل مــا يحيــط يب هــو البــؤس والكفــاح مــن أجــل لقمــة متعفنــة مــن الخبــز؛ وبينــا كل مــا أنفقــه ألعيــش يف هــذا العــامل مــن امللــذات 

الكــرى يجــب أن ينتــزع مــن أفــواه أولئــك الذيــن يزرعــون القمــح والذيــن ليــس لهــم مــا يكفــي مــن الخبــز إلطعــام أطفالهــم؟«.

أظهــرت القســوة البــاردة تجــاه البولنديــن الوجــه اآلخــر “للقيــر املصلــح”، ذلــك الرجــل الــذي، عــىل حــد تعبــر كروبوتكــن، »وقــع 

مبــرح املراســيم األكــر رجعيــة، ثــم بعــد ذلــك أصبــح غــر راض عنهــا«2. لقــد دفــع نظــام الحكــم االســتبدادي الفاســد واملنحــط، واليــد امليتــة 

للبروقراطيــة، وهيمنــة التصــوف الدينــي والظالميــة، كل القــوى الحيــة يف املجتمــع إىل التمــرد. وكتــب الشــاعر نيكراســوف: »مــر هــو مــذاق 

الخبــز الــذي صنعــه العبيــد«. دفعــت الثــورة ضــد العبوديــة بالطــالب الثوريــن الشــباب للبحــث عــن مخــرج. وباســتعال عبــارة هــرزن، صار 

شــعارهم: “V Narod!” (إىل الشــعب!). تركــت الكلــات التــي قالهــا هــرزن انطباعــا ال ميحــى عــىل هــؤالء الشــباب الشــجعان واملخلصــن: 
»اذهبــوا إىل الشــعب... ذلــك هــو مكاننــا... تظاهــروا... لــي ال يخــرج مــن بينكــم بروقراطيــون جــدد، بــل جنــود للشــعب الــرويس«.3

“التوجه نحو الشعب”

ــز بالشــجاعة ونكــران  ــا، ســاذجة ومشوشــة، لكنهــا كانــت أيضــا تتمي كانــت هــذه الحركــة، املشــكلة أساســا مــن شــباب الطبقــة العلي

الــذات بشــكل تــام، وتركــت وراءهــا إرثــا ال يقــدر بثمــن مــن أجــل املســتقبل. ويف نفــس الوقــت الــذي عمــل فيــه لينــن عــىل انتقــاد الطابــع 

الطوبــاوي لرنامجهــم، وجــه دامئــا تحيــة حــارة للبســالة الثوريــة التــي اتصــف بهــا النارودنيــون األوائــل. لقــد فهــم أن الحركــة املاركســية 

يف روســيا قامــت عــىل مــا راكمــه هــؤالء الشــهداء، الذيــن تخلــوا بقناعــة عــن الــروة ووســائل الراحــة ملواجهــة املــوت والســجون واملنفــى 

للكفــاح مــن أجــل عــامل أفضــل. كان مــن املتوقــع وجــود االرتبــاك النظــري يف حركــة كانــت مــا تــزال يف مهدهــا. إن غيــاب طبقــة عاملــة 

ــيء طريقهــم، وليــل الرقابــة املظلــم الــذي منعهــم مــن الوصــول إىل  قويــة، وعــدم وجــود أيــة تقاليــد واضحــة أو منــوذج مــن املــايض لي

معظــم كتابــات ماركــس، كل هــذا حــرم الشــباب الثوريــن الــروس مــن فرصــة فهــم الطبيعــة الحقيقيــة للســرورات التــي تجــري يف املجتمــع. 

كان معظــم الشــباب ينظــرون إىل ماركــس باعتبــاره “مجــرد اقتصــادي”، يف حــن أن عقيــدة باكونــن حــول “التدمــر الحــازم”، ودعوتــه إىل 

العمــل املبــارش، كانــت تبــدو أكــر انســجاما مــع روح جيــل تعــب مــن الــكالم ويتحــرق شــوقا للنتائــج. يتذكــر بافــل أكســلرود، يف مذكراتــه، 

ــا واشــرتاكيا  ــن، كان ثوري ــا لباكون ــكايل ببســاطتها الشــديدة4. “الشــعب”، وفق ــن اجتاحــت عقــول الشــباب الرادي ــات باكون ــف أن نظري كي

ــذ العصــور الوســطى، مثلــا يتضــح مــن انتفاضــة بوغاشــوف (Pugachov)، وحتــى قطــاع الطــرق، الذيــن يشــكلون منوذجــا  بالفطــرة، من

جيــدا ليقتــدى بــه! كل مــا هــو مطلــوب إلشــعال ثــورة شــاملة، كــا قــال، هــو أن يقــوم الطــالب بالذهــاب إىل القــرى ويرفعــوا رايــة الثــورة. 

االنتفاضــات املحليــة ستشــعل فــورا الحريــق العــام، وبذلــك ســينهار النظــام القائــم بأكملــه. 

اســتعاد تروتســي يف فقــرة مؤثــرة روح هــؤالء الــرواد الشــباب قائــال: »شــباب وشــابات، معظمهــم مــن الطــالب الســابقن، يبلــغ عددهــم 

نحــو ألــف يف املجمــوع، حملــوا الدعايــة االشــرتاكية إىل جميــع أنحــاء البــالد، وخاصــة يف الروافــد الدنيــا للفولغــا، حيــث يوجــد إرث انتفاضتــي 

بوغاشــوف ورازيــن5. متيــزت هــذه الحركــة، التــي تلفــت األنظــار باتســاع نطاقهــا ومثاليتهــا، التــي هــي املهــد الحقيقــي للثــورة الروســية، كــا 

1: P. Kropotkin, Memoirs of a Revolutionary, vol. 1, p: 253.

2: Ibid., vol. 2, pp: 20 and 25.

3: S.H. Baron, Plekhanov. The Father of Russian Marxism, Spanish edition, p: 21.

4: P. Axelrod, Perezhitoe i Peredumannoe, pp: 111-112.

5: إميليــان بوغاشــوف، قائــد مــن القــوزاق، قــاد انتفاضــة كبــرة للقــوزاق واألقنــان ضــد طبقــة النبــالء يف عــام 1773، يف عهــد كاتريــن العظمــى. حقــق التمــرد يف 

البدايــة النجــاح، مــع مصــادرة الكثــر مــن األرايض واالســتيالء عــىل سلســلة مــن الحصــون اإلمراطوريــة. اســتوىل املتمــردون عــىل كازان وكان يف إمكانهــم االســتيالء 

ــه غــر قــادر عــىل ربــط األوارص مــع الجاهــر  عــىل موســكو، لكــن وعــىل الرغــم مــن انــدالع االنتفاضــات يف عــدد مــن املــدن، فقــد أثبــت متــرد الفالحــن أن
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هــي طبيعــة املهــد، بالســذاجة الشــديدة. مل تكــن عنــد الدعــاة ال منظمــة قائــدة وال برنامــج واضــح. مل تكــن لديهــم أيــة خــرة تآمريــة. وملــاذا 

ينبغــي أن تكــون لديهــم؟ فهــؤالء الشــباب، بعــد أن قطعــوا مــع أرسهــم ومدارســهم، وبــدون عمــل وال عالقــات شــخصية أو التزامــات، ودون 

خــوف مــن الســلطات األرضيــة أو الســاوية، اعترواأنفســهم التجســيد الحــي لالنتفاضــة الشــعبية. الدســتور؟ الرملانيــة؟ الحريــة السياســية؟ 

كال، إنهــم لــن ينحرفــوا عــن طريقهــم بهــذه الخــدع الغربيــة. إن مــا يريدونــه كان هــو الثــورة الكاملــة، مــن دون انتقــاص أو مراحل وســيطة«1.

يف صيــف عــام 1874، ذهــب املئــات مــن الشــباب، املنحدريــن مــن الطبقــة العليــا أو الوســطى، إىل القــرى وهــم يحرتقــون بفكــرة تحريــض 

الفالحــن عــىل الثــورة. بافــل أكســلرود، الــذي صــار الحقــا أحــد مؤســيس الحركــة املاركســية الروســية، يتذكــر القطيعــة الجذريــة التــي قــام 

بهــا هــؤالء الثــوار الشــباب مــع طبقتهــم قائــال: »كان عــىل كل مــن يرغــب يف العمــل مــن أجــل الشــعب التخــيل عــن الجامعــة ونبــذ وضعــه 

املتميــز وأرستــه، ويديــر ظهــره حتــى للعلــم والفــن. كان عليهــم قطــع جميــع األوارص التــي تربطهــم بالطبقــات االجتاعيــة العليــا، وحــرق 

الجســور وراءهــم. وبكلمــة واحــدة: كان عليهــم أن ينســوا طوعــا أي طريــق ممكــن للرتاجــع. كان عــىل الداعيــة، إذا جــاز التعبــر، إحــداث 

التحــول الكامــل لجوهــره الداخــيل، حتــى يشــعر بأنــه واحــد مــن الطبقــات الدنيــا مــن الشــعب، ليــس فكريــا فقــط، بــل يف ســلوكه اليومــي 

املعتــاد أيضــا«2.

مل يكــن لهــؤالء الشــبان والشــابات الشــجعان أي برنامــج محــدد، مــا عــدا العثــور عــىل طريــق إىل “الشــعب”. وهــم يرتــدون مالبــس عمــل 

قدميــة اشــرتوها مــن محــالت املالبــس املســتعملة يف األســواق، ويحملــون جــوازات ســفر مــزورة، كانــوا يســافرون إىل القــرى عــىل أمــل تعلــم 

حرفــة متكنهــم مــن العيــش والعمــل دون ان يتــم كشــفهم. مل يكــن ارتــداء مالبــس الفالحــن حركــة مرسحيــة كــا قــد يبــدو ألول وهلــة. يشــر 

كروبوتكــن إىل أن: »الفجــوة بــن الفالحــن وبــن املثقفــن كبــرة يف روســيا، واالتصــال بينهــم أمــر نــادر الحــدوث بحيــث أن مجــرد ظهــور 

رجــل يلبــس ثــوب املدينــة يف القريــة كاف ليوقــظ الفضــول العــام؛ لكــن حتــى يف املدينــة، إذا كان شــخص يظهــر مــن كالمــه ولباســه أنــه ليــس 

عامــال ووجــد وهــو يتحــدث إىل العــال فســيثر ذلــك شــكوك الرشطــة فــورا«3.

لألســف، تأسســت هــذه الــروح الثوريــة املثــرة لإلعجــاب عــىل نظريــات خاطئــة مــن حيــث الجوهــر. كانــت الفكــرة الصوفيــة القائلــة 

بوجــود “طريــق خــاص نحــو االشــرتاكية لروســيا”، التــي ميكنهــا أن تقفــز بطريقــة مــا مــن الربريــة اإلقطاعيــة إىل مجتمــع ال طبقــي، وتخطــي 

مرحلــة الرأســالية، مصــدر سلســلة ال تنتهــي مــن األخطــاء واملــآيس. النظريــة الخاطئــة تــؤدي حتــا إىل الكارثــة يف املارســة العمليــة. كان 

ــة ملجموعــة  ــورة بفضــل اإلرادة والعزميــة الحديدي ــق الث ــه ميكــن تحقي ــة بأن ــة، أي بالفكــرة القائل ــة الثوري ــون مدفوعــن باالرادوي النارودني

صغــرة مــن الرجــال والنســاء املخلصــن. إن العامــل الــذايت4، بالطبــع، حاســم يف تاريــخ البرشيــة. وقــد أوضــح كارل ماركــس أن الرجــال والنســاء 

يصنعــون تاريخهــم، لكنــه أضــاف أنهــم ال يصنعونــه خــارج ســياق العالقــات االجتاعيــة واالقتصاديــة القامئــة بشــكل مســتقل عــن إرادتهــم. 

محــاوالت املنظريــن النارودنيــن إليجــاد “مســار تاريخــي خــاص” لروســيا، مختلــف عــن مســار أوروبــا الغربيــة، قادهــم حتــا إىل طريــق 

املثاليــة الفلســفية والنظــرة الصوفيــة إىل الفالحــن. االرتبــاك النظــري لباكونــن، الــذي كان انعكاســا للعالقــات الطبقيــة املتخلفــة جــدا وغــر 

ــة  ــم الثوري ــر إيديولوجــي لتطلعاته ــن تري ــون ع ــوا يبحث ــن كان ــن، الذي ــوف النارودني ــن صف ــورا جاهــزا ب ــة يف روســيا، وجــد جمه املكتمل

الغامضــة. 

ــدو  ــة، كع ــري يف القري ــام القي ــية للنظ ــر (mir) - أي الوحــدة األساس ــن امل ــب، صــور باكون ــىل عق ــا ع ــع رأس ــه للواق ــن خــالل قلب م

للدولــة. كل مــا كان رضوريــا هــو ذهــاب الثــوار إىل القريــة وإيقــاظ الفالحــن الــروس “الثوريــن بالغريــزة” للنضــال ضــد الدولــة، وهكــذا 

تكــون املشــكلة قــد حلــت دون اللجــوء إىل “السياســة” أو أي شــكل مــن أشــكال التنظيــم الحــزيب. املهمــة ليســت النضــال مــن أجــل املطالــب 

الحريــة يف النضــال ضــد العــدو املشــرتك: طبقــة النبــالء والحكــم األوتوقراطــي. ورغــم أن املتمرديــن أعلنــوا إلغــاء القنانــة، فإنهــم افتقــروا إىل برنامــج ســيايس 

متاســك قــادر عــىل خلــق حركــة ثوريــة جاهريــة واســعة. نقطــة الضعــف القاتلــة هــذه، باإلضافــة إىل امليــوالت املحليــة وانعــدام التنظيــم واالنضبــاط، قوضــت 

يف نهايــة املطــاف الثــورة. فتفــكك التمــرد وأعــدم بوغاشــوف يف موســكو يف ينايــر 1775. 

ــا الفالحــن إىل االنتفاضــة. لكــن بعــد تعرضــه  ــة يف 1670 داعي ــن، وهــو متمــرد قوزاقــي آخــر، أبحــر حتــى نهــر الفولغــا عــىل رأس أســطول قراصن ســتيبان رازي

ــو 1671.  ــم إعدامــه يف 06 يوني ــه وأرســل إىل موســكو حيــث ت ــد قوزاقــي، ألقــي القبــض علي ــة مــن طــرف قائ للخيان

1: Trotsky, The Young Lenin, p: 28.

2: From Axelrod, The Working Class and the Revolutionary Movement in Russia, quoted in Baron, Plekhanov, p: 25.

3: Kropotkin, op. cit. vol. 2, p: 119.

4: يقصــد املاركســيون بـــ “العامــل الــذايت” العامــل الواعــي يف التاريــخ، أي نشــاط الرجــال والنســاء لتغيــر حياتهــم ومصائرهــم، يف مقابــل الظــروف املوضوعيــة، 

التــي يخلقهــا التطــور االجتاعــي، والتــي توفــر األســاس ملثــل تلــك النشــاطات. إنــه يعنــي بدقــة أكــر دور الحــزب الثــوري والقيــادة الثوريــة يف النضــال مــن أجــل 

التغيــر االشــرتايك للمجتمــع.
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الدميقراطيــة (مبــا أن الدميقراطيــة متثــل، هــي أيضــا، شــكال مــن أشــكال الدولــة، وبالتــايل تعبــرا آخــر عــن االســتبداد) بــل تحطيــم الدولــة 

“بشــكل عــام” واســتبدالها باتحــاد طوعــي للمجتمعــات املحليــة، عــىل أســاس املــر، بعــد تطهــره مــن ســاته الرجعيــة. 

لقــد اتضحــت العنــارص املتناقضــة املكونــة لهــذه النظريــة رسيعــا عندمــا حــاول الشــباب النارودنيــون وضعهــا موضــع التطبيــق. فقــد 

اســتقبلت النصائــح الثوريــة للطــالب بالشــك، أو حتــى العــداء الريــح، مــن قبــل الفالحــن الذيــن ســلموا يف كثــر مــن األحيــان القادمــن 

الجــدد إىل الســلطات. 

وصــف جيليابــوف، أحــد القــادة املســتقبلين لحــزب نارودنايــا فوليــا (إرادة الشــعب)، بشــكل واضــح جهــود الشــباب النارودنيــن اليائســة 

لكســب الفالحــن قائــال: “مثــل ســمك يــرب رأســه يف الجليــد”.1 عــىل الرغــم مــن ظــروف الظلــم واالســتغالل الرهيبــة فــإن الفــالح الــرويس، 

ــة  ــكار الثوري ــد األف ــن ض ــه محص ــت أن ــي” أثب ــك لإلقطاع ــر مل ــك هلل والظه ــروح مل ــر، وال ــك للقي ــد مل ــد أن “الجس ــذي كان يعتق ال

للنارودنيــن. ويــرتدد صــدى صدمــة وخيبــة أمــل املثقفــن يف مــا قالــه أحــد املشــاركن يف الحركــة: »لقــد كنــا مؤمنــن بشــكل أعمــى باقــرتاب 

الثــورة إىل درجــة أننــا مل نالحــظ أن الفالحــن مل يكونــوا ميتلكــون الــروح الثوريــة التــي أردناهــم أن ميتلكوهــا. لكننــا الحظنــا أنهــم جميعــا 

يريــدون أن يتــم تقســيم األرض بينهــم. كانــوا يتوقعــون أن اإلمرباطــور ســيعطي األمــر وســيتم تقســيم األرض... معظمهــم كانــوا يتصــورون 

أنــه كان ســيقوم بذلــك قبــل فــرة طويلــة لــو مل يتــم منعــه مــن قبــل كبــار مــالك األرايض واملســؤولن، الذيــن ميثلــون األعــداء األلــداء 

لإلمرباطــور وللفالحــن عــى حــد ســواء«. 

يف كثــر مــن األحيــان كان للمحاولــة الســاذجة للظهــور مبظهــر الفالحــن جانــب تراجيــدي- كوميــدي، كــا يتذكــر ديبوغــوري موكرييفيش، 

الــذي كان أحــد املشــاركن يف الحركــة: »مل يكــن الفالحــون يســمحون لنــا باملبيــت عندهــم ليــال: إذ مــن الواضــح متامــا أنهــم مل يكونــوا يحبــون 

مالبســنا القــذرة املمزقــة الخشــنة. كان هــذا آخــر مــا كنــا نتوقعــه عندمــا ارتدينــا يف البدايــة عــىل شــاكلة العــال«2.

ــبب  ــزف بس ــم تن ــب، وأقدامه ــرد والتع ــوع وال ــون الج ــم يعان ــراء وه ــون يف الع ــوا ينام ــن كان ــن، الذي ــات النارودني ــت معنوي تحطم

ــاد  ــي، ع ــا، وبشــكل حتم ــاالة الفالحــن. وتدريجي ــب لالمب ــام الجــدار الصل ــة رخيصــة، أم ــوا ميشــونها بأحذي ــي كان ــة الت املســافات الطويل

هــؤالء الذيــن مل يعتقلــوا إىل الــوراء، محبطــن ومســتنزفن، إىل املــدن. تحطمــت حركــة “الذهــاب إىل الشــعب” برسعــة بســبب موجــة مــن 

االعتقــاالت، حيــث اعتقــل أكــر مــن 700 عضــو يف عــام 1874 وحــده. لقــد كانــت هزميــة مكلفــة. لكــن خطــب التحــدي الحاســية والبطوليــة 

التــي القــى بهــا الثــوار املعتقلــون، يف قفــص االتهــام، عملــت عــىل تأجيــج حركــة جديــدة انطلقــت عــىل الفــور تقريبــا. 

كان النارودنيــون يقســمون بـــ “الشــعب” يف كل جملــة. لكنهــم بقــوا معزولــن متامــا عــن الجاهــر الفالحيــة التــي كانــوا ميجدونهــا. يف 

الواقــع تركــزت الحركــة برمتهــا يف أيــدي املثقفــن. كتــب تروتســي قائــال: »مل تكــن عبــادة النارودنيــن للفالحــن وكومونتهــم ســوى صــورة 

طبــق األصــل لالدعــاءات املتكلفــة حــول “الربوليتاريــا الفكريــة” بكونهــا صاحبــة الــدور الرئيــس، إن مل يكــن الوحيــد، للتقــدم. لقــد تطــور 

كامــل تاريــخ املثقفــن الــروس بــن هذيــن القطبــن مــن الفخــر ونكــران الــذات، واللــذان يشــكالن وجهــان لعملــة ضعفهــا االجتاعــي«3.

ــرويس. كان التطــور  ــة يف املجتمــع ال ــات الطبقي ــة للعالق ــة املتخلف لكــن هــذا الضعــف االجتاعــي للمثقفــن كان يعكــس فقــط الحال

الرسيــع للصناعــة ونشــوء طبقــة عاملــة حريــة قويــة، والــذي ســينتج عــن تدفــق هائــل لــرؤوس األمــوال األجنبيــة خــالل تســعينيات القــرن 

التاســع عــرش، مــا يــزال بــرشى مــن مســتقبل يبــدو بعيــدا. وبالتــايل فــإن املثقفــن الذيــن كانــوا مضطريــن لالعتــاد عــىل مواردهــم الذاتيــة، 

ســعوا إىل الخــالص يف نظريــة “الطريــق الــرويس الخــاص نحــو االشــرتاكية”، اســتنادا إىل عنــر امللكيــة املشــرتكة التــي كانــت موجــودة يف املــر. 

نظريــات حــرب العصابــات واإلرهــاب الفــردي التــي أصبحــت مألوفــة بــن بعــض األوســاط يف اآلونــة األخــرة تكــرر بشــكل كاريكاتــوري 

األفــكار الباليــة للنارودنيــن واإلرهابيــن الــروس. فمثلهــم مثــل هــؤالء األخريــن، يحاولــون إيجــاد قاعــدة بــن صفــوف الفالحــن يف العــامل 

الثالــث، وبــن صفــوف الروليتاريــا الرثــة، وأي طبقــة أخــرى باســتثناء الروليتاريــا. لكــن ليســت ملثــل هــذه األفــكار أيــة عالقــة باملاركســية. لقد 

أوضــح ماركــس وإنجلــز أن الطبقــة الوحيــدة القــادرة عــىل إنجــاز الثــورة االشــرتاكية وإقامــة دولــة عاليــة ســليمة، مــا يــؤدي إىل مجتمــع 

ال طبقــي، هــي الطبقــة العاملــة. وهــذا ليــس مــن قبيــل الصدفــة. وحدهــا الطبقــة العاملــة، بحكــم دورهــا يف املجتمــع واإلنتــاج، وخاصــة 

ــة أن األســاليب الكالســيكية  ــل الصدف ــس مــن قبي ــك الوعــي الطبقــي االشــرتايك الفطــري. ولي ــاج الصناعــي الواســع النطــاق، مــن ميتل اإلنت

لنضــال الروليتاريــا تعتمــد عــىل العمــل الجاعــي الجاهــري: اإلرضابــات واملظاهــرات واملتاريــس واإلرضاب العــام. 

1: D. Footman, Red Prelude, p: 86.

2: D. Footman, op. cit. pp: 47 and 49. (التشديد من آالن وودز).

3: Trotsky, The Young Lenin, p: 25. (التشديد من آالن وودز).
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وعــىل النقيــض مــن ذلــك، فــإن املبــدأ األول لــكل الطبقــات االجتاعيــة األخــرى هــو النزعــة الفرديــة املميــزة لصاحــب امللكيــة ومســتغل 

عمــل اآلخريــن، ســواء كان كبــرا أو صغــرا. وإذا نحينــا جانبــا الرجوازيــة، التــي يعتــر العــداء لالشــرتاكية الــرشط األول لوجودهــا، نجــد الطبقــة 

الوســطى، مبــا يف ذلــك الفالحــن، الطبقــة االجتاعيــة األقــل قــدرة عــىل اكتســاب الوعــي االشــرتايك. تقــف فئاتهــا العليــا مــن الفالحــن األثريــاء، 

واملحامــن واألطبــاء والرملانيــن، عــىل مقربــة مــن الرجوازيــة. لكــن حتــى الفالحــن الفقــراء الذيــن ال ميلكــون أرضــا يف روســيا، وعــىل الرغــم 

مــن أنهــم يشــكلون يف الواقــع بروليتاريــا ريفيــة، كان وعيهــم متخلفــا جــدا عــن وعــي إخوانهــم يف املــدن. كانــت الرغبــة الوحيــدة عنــد الفــالح 

الــذي ال ميلــك أرضــا هــي امتــالك األرض، أي أن يتحــول إىل مالــك صغــر. إن اإلرهــاب الفــردي و“حــرب العصابــات” بأشــكالها املتعــددة، هــي 

أســاليب الرجوازيــة الصغــرة، وخاصــة الفالحــن، لكنهــا أيضــا أســاليب الطــالب واملثقفــن والروليتاريــا الرثــة. صحيــح أنــه يف ظــل ظــروف 

معينــة، وخاصــة يف عرنــا الحــارض، ميكــن كســب جاهــر الفالحــن الفقــراء إىل فكــرة امللكيــة الجاعيــة، كــا رأينــا ذلــك يف إســبانيا عــام 

1936، لكــن الــرشط املســبق ملثــل هــذا التطــور هــو وجــود حركــة ثوريــة للطبقــة العاملــة يف املــدن. وصلــت الطبقــة العاملــة إىل الســلطة يف 

روســيا عــن طريــق تعبئــة الفالحــن الفقــراء، ليــس عــىل أســاس شــعارات اشــرتاكية، بــل عــىل أســاس “األرض ملــن يزرعهــا!”. هــذا الواقــع، يف 

حــد ذاتــه، يظهــر إىل أي مــدى كانــت جاهــر الفالحــن الــروس بعيــدة عــن الوعــي االشــرتايك حتــى يف عــام 1917. 

ــات  ــن العالق ــض ع ــك وغام ــوم مرتب ــن مفه ــون م ــليم وينطلق ــري الس ــاس النظ ــرون إىل األس ــوا يفتق ــن كان ــن، الذي ــبة للنارودني بالنس

الطبقيــة (“الشــعب”)، كان املوقــف املاركــيس حــول الــدور القيــادي للروليتاريــا يبــدو وكأنــه مجــرد كالم فــارغ. “مــا عالقــة الطبقــة العاملــة 

بهــذا؟”، “ال بــد أن ماركــس وإنجلــز مل يفهــا الوضــع الخــاص بروســيا!”. وحتــى عندمــا كان النارودنيــون يعطــون اعتبــارا لــدور العــال يف 

املــدن، فإنهــم كانــوا ينظــرون إليهــم وكأنهــم مســخ، وكأنهــم “فالحــون يف املصانــع”، قادريــن فقــط عــىل لعــب دور املســاعدين للفالحــن يف 

الثــورة، أي عــىل العكــس متامــا مــع العالقــة الحقيقيــة للقــوى الطبقيــة الثوريــة، كــا أثبتــت األحــداث الالحقــة. 

ــا  ــدت فيه ــي وج ــا الت ــدة تقريب ــة الوحي ــت املنطق ــن، كان ــن النارودني ــكام املنظري ــن كل أح ــم م ــىل الرغ ــه ع ــة، فإن ــج للمفارق وكتتوي

النــداءات الثوريــة صــدى لهــا هــي: بــن صفــوف “فالحــي املــدن” املحتقريــن، كــا كانــوا يســمون عــال املصانــع. ومثــل مغاويــر حــرب 

العصابــات الحديثــة، نهــج أنصــار Zemlya i Volya (األرض والحريــة) سياســة ســحب العــال الثوريــن مــن املصانــع وإرســالهم إىل الريــف. 

بليخانــوف، قبــل أن يصبــح ماركســيا، شــارك يف هــذا النــوع مــن النشــاط، وكان قــادرا عــىل رؤيــة العواقــب، وقــد كتــب أن:

»عامــل املصنــع، الــذي عمــل يف املدينــة لعــدة ســنوات، مل يكــن مرتاحــا للعــودة إىل الريــف، وكان يذهــب إىل هنــاك عــىل مضــض... فقــد 

أصبحــت عــادات الريــف ومؤسســاته ال تطــاق بالنســبة إىل شــخص قــد بــدأ يتطــور قليــال... 

كان هــؤالء أناســا محنكــن وشــديدي اإلخــالص ومقتنعــن بعمــق باألفــكار الشــعبوية. لكــن محاوالتهــم االنغــراس يف الريــف مل تــؤد إىل 

نتيجــة. وبعــد انتقالهــم بــن القــرى بقصــد البحــث عــن مــكان مناســب لإلســتقرار (حيــث كان ينظــر إىل بعضهــم كغربــاء)، استســلموا وانتهــوا 

بالعــودة إىل ســاراتوف حيــث أقامــوا عالقــات مــع العــال املحليــن. ومهــا كنــا ذهولنــا مــن هــذا االغــرتاب عــن “الشــعب” الــذي يشــعر بــه 

أبنائــه الحريــون فــإن الحقيقــة كانــت واضحــة، وكان علينــا أن نتخــىل عــن فكــرة إرشاك العــال يف شــؤون الفالحــن البحتــة«1.

وفقــا للنظريــة النارودنيــة كان عامــل املدينــة أبعــد عــن االشــرتاكية مــن الفالحــن. وهكــذا اشــتىك منظــم نــارودين مســؤول عــن العمــل 

ــن عــىل فهــم صالتهــم مــع  ــة وصــاروا غــر قادري ــاة الحري ــن العــال يف أوديســا مــن أن »الرجــال يف ورشــات العمــل، أفســدتهم الحي ب

الفالحــن، كانــوا أقــل انفتاحــا عــىل الدعايــة االشــرتاكية«2. ومــع ذلــك فــإن النارودنيــن قامــوا ببعــض العمــل بــن العــال وحصلــوا عــىل نتائــج 

مهمــة. وكان املبــادر لهــذا العمــل الريــادي هــو نيكــوالي فاســيليفيش شايكوفســي. أنشــأت مجموعتــه حلقــات للدعايــة يف أحيــاء العــال يف 

بيرتســبورغ، حيــث كان كروبوتكــن واحــدا مــن الدعــاة. لقــد أجــر الواقــع قطاعــات مــن النارودنيــن عــىل أن يقفــوا ألول مــرة وجهــا لوجــه 

أمــام “املســألة العاليــة” التــي طردتهــا نظريــات باكونــن مــن البــاب األمامــي، فعــادت للدخــول مــن خــالل النافــذة. وحتــى يف هــذه املرحلــة 

املبكــرة جــدا، كانــت الطبقــة العاملــة الروســية، عــىل الرغــم مــن ضئالــة عددهــا، قــد بــدأت تضــع بصمتهــا عــىل الحركــة الثوريــة. 

كان موقــف العــال مــن هــؤالء “الســادة الشــباب” ايجابيــا. أوىص العامــل البيرتســبورغي إ. أ. باشــكن زمالئــه العــال قائــال: »عليكــم أن 

تأخــذوا الكتــب مــن الطــالب، لكــن عندمــا يبــدأون يف تعليمكــم الرتهــات، عليكــم طردهــم«. رمبــا كان بليخانــوف يفكــر يف باشــكن عندمــا 

أبــدى مالحظتــه حــول عــدم رغبــة العــال يف الذهــاب إىل األريــاف للعمــل. اعتقــل باشــكن يف شــتنر 1874، وعنــد إطــالق رساحــه يف عــام 

1876 قــال لبليخانــوف: »مــا زلــت عــىل اســتعداد، كــا مــن قبــل، للعمــل مــن أجــل الدعايــة الثوريــة، لكــن فقــط بــن العــال... ال أريــد أن 

1: Fyodr Dan, The Origins of Bolshevism, pp: 162-163.

2: F. Venturi, The Roots of Revolution, p: 511.
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أعــود إىل الريــف بــأي شــكل مــن األشــكال. إن الفالحــن مجــرد غنــم، إنهــم لــن يفهمــوا الثــورة أبــدا«1.

ويف حــن كان املثقفــون النارودنيــون يتصارعــون مــع املشــاكل النظريــة للثــورة املســتقبلية، كانــت البشــائر األوىل للوعــي الطبقــي آخــذة 

ــا للعنــف ضــد الفالحــن يف مصلحــة تطــور الرأســالية يف املجــال  يف الظهــور يف املراكــز الحريــة. كان انعتــاق األقنــان ميثــل عمــال جاعي

ــز  ــة التاي ــون عملي ــن، ويرسع ــا أوضــح لين ــح الرأســالية، ك ــارات” لصال ــرون العق ــع، “يطه ــون، يف الواق ــون العقاري الفالحــي. كان املالك

الداخــيل للفالحــن مــن خــالل تبلــور فئــة مــن الفالحــن األغنيــاء (الكــوالك) يف القمــة وكتلــة مــن الفالحــن الفقــراء يف القــاع. ومــن أجــل 

الهــروب مــن الفقــر املدقــع يف الريــف، هاجــر الفالحــون الفقــراء بأعــداد ضخمــة إىل املــدن، بحثــا عــن فــرص عمــل. يف الفــرتة مــا بــن 1865 

و1890، ارتفــع عــدد العاملــن يف املصانــع بنســبة %65، وارتفــع عــدد العاملــن يف قطــاع التعديــن بنســبة %106. يعطــي أ. ج. راشــن األرقــام 

التاليــة عــن عــدد العــال يف روســيا األوروبيــة2:

املجموع التعدين املصانع والورشات السنة
674 165 509 1865
1180 340 840 1890

ــة، خاصــة خــالل ســبعينيات القــرن التاســع عــرش. ارتفــع عــدد ســكان ســان بيرتســبورغ مــن 668.000  عــرف تطــور الصناعــة دفعــة قوي

يف عــام 1869 إىل 928.000 عــام 1881. شــهد وعــي هــؤالء العــال، الذيــن انتزعــوا مــن جذورهــم الريفيــة وقــذف بهــم يف مرجــل حيــاة 

املصنــع، تحــوال رسيعــا. وقــد عكســت تقاريــر الرشطــة تصاعــد الســخط والجــرأة بــن صفــوف القــوى العاملــة، ويقــول أحــد تلــك التقاريــر: 

»إن األســاليب القاســية واملبتذلــة، التــي يســتخدمها أربــاب املصانــع، أصبحــت ال تطــاق بالنســبة للعــال، لقــد أدركــوا بوضــوح أنــه ال ميكــن 

تصــور املصنــع دون عملهــم«. قــرأ القيــر الكســندر التقاريــر وكتــب بقلــم الرصــاص يف الهامــش: “ســيئة جــدا”. 

ســمح منــو هــذه االضطرابــات العاليــة بإنشــاء أول مجموعــات العــال املنظمــة. تأســس اتحــاد عــال الجنــوب عــىل يــد أ. زاسالفســي 

ــا بعــدم جــدوى هــذا  ــح مقتنع ــن 1872 و1873، وبعــد أن أصب ــا ب ــة أفلســت، ذهــب “نحــو الشــعب” م ــة نبيل ــن عائل (1844-1878). اب

التكتيــك، بــدأ العمــل الدعــايئ بــن العــال يف أوديســا. مــن هــذه الحلقــات العاليــة، التــي كانــت تعقــد اجتاعــات أســبوعية وبأعــداد قليلة، 

ولــد االتحــاد. انطلــق برنامجــه مــن فرضيــة أنــه »ال ميكــن للعــال الحصــول عــىل االعــرتاف بحقوقهــم إال مــن خــالل ثــورة عنيفــة قــادرة 

عــىل تدمــر كافــة االمتيــازات والــال مســاواة، وتحويــل العمــل إىل أســاس للرفــاه الخــاص والعــام«3. تطــور نفــوذ االتحــاد رسيعــا إىل أن تحطــم 

باعتقــاالت دجنــر 1875. حكــم عــىل الزعــاء باألعــال الشــاقة. وحكــم عــىل زاسالفســي بعــرش ســنوات، تقوضــت حالتــه الصحيــة بســبب 

الظــروف القاســية يف الســجن، فأصبــح مختــال ومــات مبــرض الســل يف الســجن. 

ــادة  ــام 1877 بقي ــف ع ــوين يف خري ــر قان ــذي تأســس بشــكل غ ــروس، ال ــال ال ــاد الشــايل للع ــة كان هــو االتح ــر أهمي التطــور األك

ــع  ــا كان يعمــل يف مصان ــا. وبين ــم صــار ميكانيكي ــط صــف متقاعــد، كان حــدادا ث ــن ضاب ــو أوبنورســي، اب ــن وأوبنورســي. فيكت خالتوري

مختلفــة يف ســانت بيرتســبورغ، أصبــح يشــارك يف حلقــات العــال الدراســية، واضطــر إىل الهــرب إىل أوديســا لتجنــب االعتقــال، حيــث اتصــل 

مــع اتحــاد زاسالفســي. ســافر إىل الخــارج كبحــار، حيــث تأثــر بأفــكار الحركــة االشــرتاكية الدميوقراطيــة األملانيــة. وعــاد إىل ســانت بيرتســبورغ، 

حيــث التقــى بالفــروف وأكســيلرود، القياديــان البــارزان يف الحركــة النارودنيــة. كان ســتيبان خالتوريــن شــخصية مهمــة يف الحركــة الثوريــة 

ــة. يف  ــدأ نشــاطه داخــل مجموعــة شايكوفســي، حيــث عمــل داعي ــا، ب ــه مثــل أوبنورســي، حــدادا وميكانيكي أواخــر الســبعينات. كان مثل

سلســلة تراجمــه للمناضلــن العاليــن الــروس، قــدم بليخانــوف صــورة خالــدة لهــذا الثــوري العــايل: »عندمــا كانــت نشــاطاته ]خالتوريــن[ 

مــا تــزال قانونيــة، التقــى عــن طيــب خاطــر بالطــالب، وحــاول إقامــة التعــارف معهــم، والحصــول عــىل كل أنــواع املعلومــات منهــم واقــرتاض 

ــه الخاصــة. كان مضيفــه  ــادرا مــا كان يعطــي آرائ ــه ن ــل، لكن ــان كان يبقــى معهــم حتــى منتصــف اللي ــر مــن األحي الكتــب منهــم. ويف كث

ــات بالطريقــة األكــر “شــعبية”. ينظــر  ــر عامــل جاهــل، ويتحــدث بإســهاب، ويــرشح النظري ــه عــىل فرصــة تنوي يتحمــس مــرسورا بحصول

ســتيبان باهتــام، ويدقــق النظــر يف املتحــدث. وبــن الحــن واآلخــر تعكــس عينــاه الذكيتــان ســخرية لطيفــة. كان عنــر الســخرية حــارضا 

دامئــا يف عالقاتــه مــع الطــالب... لكنــه مــع العــال يتــرف بطريقــة مختلفــة جــدا... ينظــر إليهــم عــىل أنهــم أكــر صالبــة وأنهــم، إذا جــاز 

التعبــر، ثوريــن أكــر طبيعيــة ويراعيهــم برفــق كممرضــة عطوفــة. يعلمهــم ويشــرتي لهــم الكتــب ويخدمهــم، يحقــق الســالم بينهــم عندمــا 

يتشــاجرون ويوبــخ املذنبــن. أحبــه رفاقــه كثــرا، كان يعــرف هــذا، ويف املقابــل قــدم لهــم حبــا أعظــم. لكنــي ال أعتقــد أن خالتوريــن، حتــى 

1: Ibid., p: 800. in both quotes.

2: A.G. Rashin, Formirovaniye Rabochego Klassa Rossiy, p: 12.

3: Venturi, op. cit. pp: 515 and 516.
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ــن عــال بيرتســبورغ  ــادرا وعــىل مضــض. كان ب ــاد... كان ال يتحــدث يف الجموعــات إال ن ــدا عــن تحفظــه املعت ــه معهــم، تخــىل أب يف عالقات

أشــخاص يشــبهونه مــن حيــث التعليــم والكفــاءة، كان هنــاك أشــخاص رأوا عــوامل أخــرى وعاشــوا يف الخــارج. إن رس التأثــر الهائــل ملــا ميكــن 

أن يســمى بديكتاتوريــة ســتيبان يكمــن يف االهتــام الــدؤوب الــذي كرســه لــكل يشء. حتــى قبــل بــدء االجتــاع كان يتحــدث مــع الجميــع 

ملعرفــة الحالــة الذهنيــة العامــة، وكان يقيــم جميــع جوانــب املســألة، وهكــذا كان، بطبيعــة الحــال، األكــر اســتعدادا مــن بــن الجميــع واملعــر 

األفضــل عــن املــزاج العــام«1.

ــة األوىل للحركــة  ــة النشــيط داخــل الحلقــات خــالل املرحل ــن: العامــل الداعي ــوع محــدد مــن املناضل ــا لن ــاال منوذجي ــن مث كان خالتوري

ــاة القيــر.  ــة الســتهداف حي ــة مذهل ــة يف الفــرتة الالحقــة، ونظــم محاول ــة الروســية. لكــن حتــى هــو انجــر إىل األنشــطة اإلرهابي العالي

“األرض والحرية”

يف تلــك األثنــاء كان مــن تبقــوا مــن الحركــة النارودنيــة يحاولــون إعــادة تجميــع قواتهــم يف املــدن تحــت رايــة جديــدة. يف عــام 1876 تــم 

تأســيس منظمــة زميليــا إ فوليــا، مــن طــرف نتانســونس والكســندر ميخائيلــوف وجــورج بليخانــوف. كانــت املنظمــة الرسيــة الجديــدة بقيــادة 

مجلــس عــام مــع لجنــة تنفيذيــة منتخبــة أصغــر (أو املركــز اإلداري). وتحــت قيــادة هــذه الهيئــات كان هنــاك قطــاع الفالحــن وقطــاع العــال 

وقطــاع الشــباب (الطــالب)، إضافــة إىل جنــاح عســكري “للحايــة ضــد املارســات التعســفية للبوليــس”. اســتند برنامــج زميليــا إ فوليــا عــىل 

فكــرة مشوشــة حــول “اشــرتاكية الفالحــن”، وتحويــل كل األرض إىل ملكيــة الفالحــن وضــان حــق تقريــر املصــر لجميــع أجــزاء اإلمراطوريــة 

الروســية. نــادوا بــأن تكــون الســلطة يف روســيا يف يــد كومونــات فالحيــة ذات حكــم ذايت. إال أن كل هــذا كان خاضعــا للهــدف املركــزي املتمثــل 

يف اإلطاحــة الثوريــة بالحكــم املطلــق، والتــي كان مــن املقــرر أن تنفــذ “بــأرسع وقــت ممكــن”، وكان ذلــك التــرسع الشــديد راجــع إىل فكــرة 

منــع تقويــض كومونــات الفالحــن (املــر) بفعــل التطــور الرأســايل! وبالتــايل، فــإن اآلبــاء األصليــن لفكــرة “االشــرتاكية يف بلــد واحــد” كانــوا 

هــم النارودنيــون، الذيــن ســعوا لتخليــص املجتمــع مــن ويــالت الرأســالية مــن خــالل تبنــي فكــرة وجــود “مســار خــاص للتطــور التاريخــي” 

بالنســبة لروســيا، عــىل أســاس تفــرد مفــرتض لفالحــي روســيا ومؤسســاتها االجتاعيــة. 

يف الســادس مــن دجنــر عــام 1876، خرجــت مظاهــرة غــر قانونيــة ضمــت حــوايل 500 متظاهــر - أغلبهــم مــن الطــالب - عــىل بعــد 

خطــوات مــن كاتدرائيــة كازان، حيــث رفعــت شــعارات “األرض والحريــة” و“تحيــا الثــورة االشــرتاكية!”، واســتمع املتظاهــرون لخطــاب طالــب 

يبلــغ مــن العمــر 21 ســنة، يدعــى جــورج بليخانــوف، الــذي تســبب لــه خطابــه الثــوري يف ســنوات مــن املنفــى والعمــل الــرسي. بليخانــوف 

ــا عــىل قاعــدة كتابــات  ــه، قــد تــرىب نظري ــاء جيل ــه مثــل كثــر مــن أبن ــة أرســتقراطية مــن تامبــوف، كان، مثل ــد عــام 1855، لعائل الــذي ول

مدرســة عظيمــة مــن املؤلفــن الدميقراطيــن الــروس: بيلينســي ودوبروليوبــوف، وقبــل كل يشء، شرنيشيفســي. التحــق بالحركــة النارودنيــة 

عندمــا كان مايــزال مراهقــا، وشــارك يف مهــام خطــرة، مبــا يف ذلــك تحريــر الرفــاق املعتقلــن وحتــى تصفيــة عميــل اســتفزازي. ورغــم أنــه 

اعتقــل عــدة مــرات، فقــد نجــح دامئــا يف الهــرب مــن معتقليــه. 

بعــد خطابــه الجــريء اضطــر بليخانــوف للفــرار إىل الخــارج، إال أن التقديــر الــذي كان يتمتــع بــه مكنــه مــن أن ينتخــب، يف غيابــه، عضــوا 

يف “الحلقــة األساســية” ملنظمــة زميليــا إ فوليــا. وبعــد عودتــه إىل روســيا، عــام 1877، عــاش مؤســس املاركســية الروســية املســتقبيل حيــاة رسيــة 

صعبــة. مســلحا بقبضــة معدنيــة (knuckle duster) ومســدس يحتفــظ بــه تحــت وســادته ليــال، ســافر أوال إىل ســاراتوف، بالفولغــا، حيــث 

صــار الحقــا مســؤوال عــن “قطــاع العــال” يف زميليــا إ فوليــا. وكان لتجربتــه األوىل يف العمــل مــع عــال املصنــع تأثــر عميــق عــىل تفكــره، 

مــا ســاعده بــال شــك عــىل القطــع مــع األحــكام املســبقة للنارودنيــن وإيجــاد الطريــق إىل املاركســية. 

يف شــهر دجنــر عــام 1877، وقــع انفجــار يف مخــزن للبــارود يف مصنــع لألســلحة يف جزيــرة فاسيليفســي، قتــل خاللــه ســتة عــال وجــرح 

ــا انتهــى بالعبــارة التاليــة: »أيهــا العــال! اآلن هــو الوقــت  عــدد أكــر بكثــر. تحولــت جنــازة العــال إىل مظاهــرة. وكتــب بليخانــوف بيان

املناســب لفهــم الســبب. يجــب أال تتوقعــوا املســاعدة مــن أي أحــد. وال تتوقعوهــا مــن طبقــة النبــالء! لقــد أمــى الفالحــون فــرتة طويلــة 

وهــم يتوقعــون املســاعدة مــن طبقــة النبــالء، وكان كل مــا حصلــوا عليــه هــو أســوء األرايض وأثقــل الرائــب، أثقــل حتــى مــن ذي قبــل... 

هــل أنتــم أيضــا، يــا عــال املــدن، ســتتحملون هــذا إىل األبــد؟«2.

تلقــى كاتــب البيــان الــرد بعــد وقــت أقــل مــا كان هــو، أو أي شــخص آخــر، يتوقعــه. لقــد خلقــت الطفــرة االقتصاديــة، التــي نشــأت عــن 

1: Ibid. p: 543.

2: Ibid. p: 548.



51 ميالد الحركة املاركسية الروسية

الحــرب الروســية الرتكيــة (1877-1878)، الظــروف النفجــار غــر مســبوق لإلرضابــات، قادهــا القســم األكــر اضطهــادا واســتغالال بــن صفــوف 

الطبقــة العاملــة، أي عــال النســيج. مل تكــن تلــك املــرة األخــرة التــي تحــرك فيهــا عــال النســيج األكــر اضطهــادا برسعــة أكــر بكثــر مــن 

عــال الصناعــات املعدنيــة. ومببــادرة مــن عــدد مــن العــال الثوريــن اتجــه العــال إىل “الطلبــة” لطلــب املســاعدة. 

بليخانــوف، الــذي كان رئيــس قطــاع العــال داخــل زميليــا إ فوليــا، وجــد نفســه عمليــا عــىل رأس الحركــة. لكــن لألســف مل تكــن لــدى 

النارودنيــن أيــة فكــرة عــا يجــب القيــام بــه مــع الحركــة العاليــة، التــي مل تكــن تدخــل ضمــن تصورهــم عــن الكــون. يف غضــون عامــن 

ــة لســنوات التســعينات  ــات الهائل ــل إال خــالل موجــة اإلرضاب ــا مثي ــي مل يســبق له ــا. وهــي املوجــة الت شــهدت ســان بيرتســبورغ 26 إرضاب

مــن القــرن التاســع عــرش. لعــب أعضــاء منظمــة اتحــاد الشــال دورا بــارزا يف هــذه اإلرضابــات، وخــالل الشــهور األوىل لعــام 1879، بلغــت 

املنظمــة أوجهــا حيــث صــارت تضــم 200 عامــل منظــم و200 عامــل آخــر يف االحتيــاط، موزعــن بعنايــة يف مصانــع مختلفــة. كانــوا جميعــا 

مرتبطــن بهيئــة مركزيــة. كانــت الحلقــات العاليــة متتلــك مكتبــة أيضــا، وكانــت كتبهــا تــوزع بعنايــة بــن املجموعــات الرسيــة املختلفــة 

وتســتخدم عــىل نطــاق واســع حتــى مــن قبــل العــال خــارج االتحــاد. أنشــأ خالتوريــن، واســع الحيلــة، مطبعــة رسيــة. ودخــل أوبنورســي يف 

اتفــاق مــع مجموعــة مــن العــال يف وارســو، وهــي الخطــوة التــي شــكلت “أول مثــال للعالقــات الوديــة بــن العــال الــروس والبولنديــن”، 

كــا الحــظ بليخانــوف بارتيــاح1. 

لكــن وبعــد أشــهر مــن ظهــور العــدد األول لجريــدة االتحــاد، غــر الرشعيــة، رابوتشــايا زاريــا (فجــر العــال)، حطمــت الرشطــة محــل 

ــذا  ــم ه ــة تحطي ــت نتيج ــى. كان ــاقة والســجن واملنف ــغال الش ــاالت واألش ــن االعتق ــة م ــاد مبوج ــت معظــم أعضــاء االتح ــة واجتاح الطباع

التنظيــم الصلــب األول للطبقــة العاملــة كارثيــة. اســتخلص خالتوريــن وغــره اســتنتاجات متشــامئة وتحولــوا نحــو اإلرهــاب. اســتغرق األمــر 

مــن الحركــة عــرش ســنوات وعــددا ال يحــى مــن التضحيــات املجانيــة للتخلــص مــن التكتيــك اإلرهــايب. 

منــذ البدايــة انقســمت الحركــة الثوريــة يف روســيا بفعــل الجــدل بــن “املعلمــن” و“االنقالبيــن”، وهــا الخطــان اللــذان اشــتهرا عــىل 

نطــاق واســع مــع مواقــف كل مــن الفــروف مــن جهــة وباكونــن مــن جهــة أخــرى. أدى فشــل الحركــة “نحــو الشــعب” بهــذا الخــالف إىل 

حــد االنشــقاق. يف فــرتة 1874-1875، كان هنــاك آالف الســجناء السياســين يف روســيا، مــن الشــباب الذيــن دفعــوا مثــن تحديهــم بفقــدان 

حريتهــم. أفــرج عــن بعضهــم يف وقــت الحــق بكفالــة ووضعــوا تحــت املراقبــة. ونفــي آخــرون إىل ســيبريا بأمــر إداري، بينــا البقيــة اســتمروا 

ببســاطة يتعفنــون يف الســجن يف انتظــار املحاكمــة. وقــرر بعــض أولئــك الذيــن بقــوا نشــطاء وأحــرارا العــودة إىل القــرى، لكــن هــذه املــرة 

كمعلمــن وأطبــاء، وكرســوا وقتهــم وطاقاتهــم للعمــل التعليمــي املتواضــع وانتظــار أيــام أفضــل. لكــن بالنســبة لآلخريــن، كان انفضــاح خطــأ 

نظريــة باكونــن حــول كــون “الفالحــن ثوريــن بشــكل غريــزي” يعنــي رضورة البحــث عــن طريــق مختلــف متامــا. 

مل تكــن زميليــا إ فوليــا أبــدا منظمــة جاهريــة. كان بضــع عــرشات مــن األعضــاء، معظمهــم مــن الطلبــة واملثقفــن يف ســن العرشينيــات 

أو الثالثينيــات، هــم مــن يكونــون نواتهــا الصلبــة النشــطة. لكــن بــذور االنحــالل كانــت موجــودة منــذ البدايــة. ســعى أنصــار الفــروف إىل 

“فتــح عيــون الشــعب” مــن خــالل الدعايــة الســلمية. قــال الفــروف: “يجــب علينــا أال نثــر عاطفــة الشــعب، بــل وعيــه الــذايت”2. املحــاوالت 

اليائســة الســتفزاز حركــة جاهريــة للفالحــن عــن طريــق الدعايــة فتحــت املجــال لنظريــة جديــدة قلبــت الباكونينيــة رأســا عــىل عقــب. 

ــة وجــد  ــة رسي فمــن “نفــي السياســة” وخاصــة املنظمــة السياســية، انعطــف قســم مــن النارودنيــن 180 درجــة وأسســوا منظمــة إرهابي

ممركــزة -نارودنايــا فوليــا- والتــي كانــت مصممــة إلثــارة الحركــة الثوريــة للجاهــر مــن خــالل “الدعايــة باألفعــال”. 

كشــف اإلذالل العســكري الــذي تعرضــت لــه روســيا القيريــة، مــن جديــد، يف الحــرب الروســية الرتكيــة، إفــالس النظــام وأعطــى دفعــة 

جديــدة للمعارضــة. كان قــادة نارودنايــا فوليــا مصممــن عــىل شــن حــرب ضــد الحكــم املطلــق عــىل شــكل عمليــات إرهابيــة فرديــة، والتــي 

مــن شــأنها أن تشــعل “مــن فــوق” رشارة الثــورة. كان قســم مــن الشــباب يحرتقــون بفــارغ الصــر. وكلــات جيليابــوف، الــذي صــار الحقــا 

قياديــا يف نارودنايــا فوليــا، تلخــص كل يشء: 

»إن التاريخ يتحرك ببطء شديد. إنه يحتاج إىل دفعة. وإال فإن األمة كلها ستتعفن قبل أن يتمكن الليراليون من فعل أي يشء. 

ماذا عن الدستور؟ 

إنه يشء جيد.

1: Ibid. p: 556.

2: Ibid. p: 556.
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حسنا، ماذا تريد، هل العمل من أجل وضع دستور أو إعطاء دفعة للتاريخ؟ 

أنا ال أمزح، نحن نريد أن نعطي اآلن دفعة للتاريخ«1. 

تبــن هــذه األســطر األربعــة بشــكل واضــح العالقــة بــن الحركــة اإلرهابيــة والحركــة الليراليــة. مل يكــن لــدى اإلرهابيــن برنامــج مســتقل 

خــاص بهــم. لقــد اقرتضــوا أفكارهــم مــن الليراليــن، الذيــن بدورهــم اتكئــوا عليهــم لدعــم مطالبهــم. 

ــد أمضــوا  ــوا ق ــة “الذهــاب إىل الشــعب”. كان ــة بتهم ــابة للمحاكم ــن 200 شــاب وش ــرب م ــا يق ــم م ــم تقدي ــام 1877، ت ــف ع يف خري

ــن طــرف  ــي يلقاهــا الســجناء م ــة الت ــن ســوء املعامل ــدة م ــاك حــاالت عدي ــت هن ــة، وكان ــالث ســنوات يف الســجن دون محاكم بالفعــل ث

حــراس ومســؤولن همجيــن. بالنســبة للثــوار كانــت ســوء املعاملــة والتعذيــب واإلهانــة، التــي كان الســجناء يتعرضــون لهــا بشــكل ممنهــج، 

القطــرة التــي أفاضــت الــكأس. وقــد تســببت حالــة فظيعــة خاصــة يف انــدالع ســخط واســع النطــاق يف يوليــوز 1877. عندمــا قــام قائــد رشطــة 

بيرتســبورغ يسء الســمعة، الجــرال تريبــوف، بزيــارة مركــز االحتجــاز األويل، رفــض شــاب “ســيايس” يدعــى بوغوليوبــوف الوقــوف لــه. فحكــم 

عليــه بالجلــد 100 جلــدة بأمــر مــن تريبــوف. نقطــة التحــول الحاســمة كانــت يف ينايــر 1878 عندمــا قامــت فتــاة شــابة تدعــى زاســوليتش 

بإطــالق النــار عــىل تريبــوف. كان الهــدف مــن وراء هــذا العمــل، الــذي خططــت لــه زاســوليتش ونفذتــه لوحدهــا، االنتقــام لســوء معاملــة 

الســجناء السياســين. وبعــد قضيــة زاســوليتش، أصبــح التحــول نحــو “الدعايــة مــن خــالل الفعــل” تيــارا ال يقــاوم، خاصــة عندمــا اعترتهــا 

هيئــة املحكمــة، وضــد كل التوقعــات، غــر مذنبــة. 

يف البدايــة اعتــر اســتخدام اإلرهــاب تكتيــكا محــدودا إلطــالق رساح الرفــاق املعتقلــن، وتصفيــة جواســيس الرشطــة، والدفــاع عــن النفــس 

ــوس اإلرهــايب عــىل  ــن، اســتوىل اله ــن الزم ــرتة قصــرة م ــد ف ــه. وبع ــة للســلطات. لكــن لإلرهــاب منطــق خــاص ب ضــد اإلجــراءات القمعي

املنظمــة. منــذ البدايــة كانــت هنــاك شــكوك بشــأن “التكتيــكات الجديــدة”، وقــد ارتفعــت أصــوات نقديــة يف صفحــات الجريــدة الرســمية 

للحــزب، حيــث تقــول إحــدى املقــاالت: »يجــب أن نتذكــر أن تحريــر الجاهــر الكادحــة لــن يتحقــق مــن خــالل هــذا املســار (اإلرهــايب). 

ليســت لإلرهــاب عالقــة مــع النضــال ضــد أســس النظــام االجتاعــي. وحدهــا الطبقــة مــن ميكنهــا أن تقــاوم الطبقــة. وبالتــايل فــإن الجــزء 

األكــر الرئيــيس مــن قواتنــا يجــب أن يرتكــز عــىل العمــل بــن صفــوف الشــعب«2.

تســبب اعتــاد التكتيــكات الجديــدة يف حــدوث انقســام داخــل صفــوف الحركــة، بــن اإلرهابيــن وبــن أتبــاع الفــروف الذيــن دافعــوا 

عــن رضورة فــرتة طويلــة مــن التحضــر والدعايــة بــن الجاهــر. يف الواقــع كان االتجــاه األخــر قــد بــدأ يبتعــد عــن الحركــة الثوريــة، ويتبنــى 

الدعــوة إىل سياســة “اإلنجــازات الصغــرة” ونهــج “شــيئا فشــيئا” واملقاربــة التدريجيــة. مل يعــد الجنــاح اليمينــي للحركــة النارودنيــة يتميــز 

عــن الليراليــة، يف حــن اســتعد جناحهــا األكــر راديكاليــة لالعتــاد كليــا عــىل قــوة الرصاصــة وخليــط “الكيميــاء الثوريــة” النيرتوجلرسيــن. 

يف اآلونــة األخــرة، بذلــت محــاوالت عديــدة مــن قبــل اإلرهابيــن املعارصيــن لتمييــز أنفســهم عــن أســالفهم الــروس. يقــال إن اإلرهابيــن 

النارودنيــن كانــوا يؤمنــون باإلرهــاب الفــردي، والحلــول محــل حركــة الجاهــر، يف حــن أن أنصــار “الكفــاح املســلح” أو “حــرب عصابــات 

املــدن” املعارصيــن يــرون أنفســهم فقــط باعتبارهــم الجنــاح املســلح للنضــال الجاهــري، الــذي يهــدف إىل تحريــض الجاهــر عــىل النضــال. 

إال أن أنصــار نارودنايــا فوليــا مل يدعــوا أبــدا أنهــم يعملــون كحركــة مكتفيــة ذاتيــا. كان هدفهــم املعلــن هــو إشــعال فتيــل حركــة جاهريــة، 

اســتنادا إىل الفالحــن، مــن شــأنها قلــب نظــام الحكــم وتشــييد االشــرتاكية. كان هدفهــم املفــرتض أيضــا هــو “تحريــض” الحركــة الجاهريــة 

مــن خــالل إعطــاء مثــال شــجاع. 

ــا باســم الجاهــر، كانــت مجــرد ســتار مــن الدخــان يخفــي وجــود  ــا فولي ــداءات نارودناي لكــن السياســة لهــا منطقهــا الخــاص. وكل ن

ــر  ــذ أكــر مــن قــرن مــن الزمــان يف روســيا لتري ــي قدمــت من ــك الجاهــر نفســها. وللحجــج الت ــة لتل ــاب كيل للثقــة يف القــدرة الثوري غي

اإلرهــاب، أوجــه تشــابه كثــرة مــع حجــج جاعــات “حــرب عصابــات املــدن” يف اآلونــة األخــرة: “نحــن مــع الحركــة الجاهريــة، لكــن الدولــة 

قويــة جــدا” وهلــم جــرا. وهــو نفــس مــا أكــده اإلرهــايب مــوروزوف: »مــن خــالل مراقبــة الحيــاة االجتاعيــة املعــارصة يف روســيا نتوصــل إىل 

اســتنتاج مفــاده أنــه بســبب الســلوك التعســفي والعنــف الــذي تنهجــه الحكومــة، ليــس ممكنــا القيــام بــأي نشــاط مــن طــرف الشــعب 

عــى اإلطــالق. ال وجــود ال لحريــة التعبــر وال لحريــة الصحافــة للعمــل عــن طريــق اإلقنــاع. ونتيجــة لذلــك، فإنــه مــن الــروري عــىل كل 

مناضــل طليعــي، أوال وقبــل كل يشء، وضــع حــد لنظــام الحكومــة الحاليــة، وللنضــال ضدهــا ليســت هنــاك مــن وســيلة ســوى حمــل الســالح. 

ونتيجــة لذلــك ســوف نقاتــل ضدهــا بأســلوب ويليــام تيــل، حتــى نصــل إىل اللحظــة التــي نحقــق فيهــا املؤسســات الحــرة التــي ســيكون مــن 

1: Footman, op. cit.p: 87.

2: J. Martov, Obshchestvennoe i Umstvennoe Techeniye v Rossii 1870-1905 gg, p:44.
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ــا عــن  ــة، ونقــرر فيه ــا السياســية واالجتاعي ــع القضاي ــة يف الصحافــة ويف االجتاعــات العامــة، جمي ــا أن نناقــش بحري ــا يف ظله املمكــن لن

طريــق التمثيــل الحــر للشــعب«1.

كان النارودنيــون شــجعانا، لكنهــم فاقــدون للبوصلــة ومثاليــون اقتــرت أهدافهــم عــىل الجالديــن ســيئي الســمعة، ورؤســاء الرشطــة 

املتورطــن يف املارســات القمعيــة، ومــا شــابه ذلــك. ويف كثــر مــن األحيــان كانــوا يقدمــون أنفســهم بعــد ذلــك للرشطــة مــن أجــل اســتخدام 

محاكاتهــم كمنصــة لتوجيــه االتهــام إىل النظــام القائــم. مل يكونــوا يزرعــون القنابــل لقتــل النســاء واألطفــال، أو حتــى لقتــل الجنــود العاديــن. 

واملناســبات النــادرة التــي قتلــوا خاللهــا أفــرادا مــن الرشطــة، كانــت لالســتيالء عــىل األســلحة. لكــن وعــىل الرغــم مــن هــذا، كانــت أســاليبهم 

خاطئــة متامــا، وذات نتائــج عكســية، وأدانهــا املاركســيون بشــدة. 

ال تعمــل النظريــات “الحديثــة” املزعومــة لحــرب عصابــات املــدن ســوى عــىل تكــرار كاريكاتــوري لألفــكار القدميــة مــا قبــل املاركســية 

لإلرهابيــن الــروس. ومــن املثــر للســخرية جــدا أن هــؤالء النــاس، الذيــن كثــرا مــا يدعــون أنهــم “ماركســيون لينينيــون”، ال ميلكــون أدىن 

فكــرة عــن أن املاركســية الروســية إمنــا نشــأت مــن النضــال العنيــد ضــد اإلرهــاب الفــردي. كان املاركســيون الــروس يصفــون اإلرهــايب بــازدراء 

بأنــه “ليــرايل يحمــل قنبلــة”. كان الليراليــون اآلبــاء يتحدثــون باســم “الشــعب”، لكنهــم كانــوا يعترونــه أجهــل مــن أن يولــوه ثقتهــم للعمــل 

املســؤول مــن أجــل إصــالح املجتمــع. كان دوره - مــن وجهــة نظرهــم - يقتــر عــىل أن يصــوت كل بضــع ســنوات، ويتفــرج عــىل الليراليــن يف 

الرملــان وهــم يقومــون بأعالهــم. أمــا الليراليــون األبنــاء فلــم يكــن لديهــم ســوى االحتقــار للرملــان. كانــوا يتبنــون الثــورة، وبطبيعــة الحــال، 

“الشــعب”. إال أن هــذا األخــر، وبســبب جهلــه، كان غــر قــادر عــىل فهمهــم. وبالتــايل فإنهــم ســيلجئون إىل “الكيميــاء الثــوري” والقنبلــة 

واملســدس. لكــن، ومتامــا كــا كان مــن قبــل، تــم تخفيــض دور الجاهــر إىل مجــرد متفرجــن ســلبين. تنظــر املاركســية إىل التغيــر الثــوري 

للمجتمــع كفعــل واع تقــوم بــه الطبقــة العاملــة. والــيء التقدمــي هــو الــذي يعمــل عــىل رفــع وعــي العــال بقوتهــم الخاصــة، أمــا الــيء 

الرجعــي فهــو الــذي مييــل إىل خفــض وعــي العــال بدورهــم. ودور اإلرهــاب الفــردي، انطالقــا مــن وجهــة النظــر هــذه، هــو رجعــي بالكامــل. 

وبالتــايل، فــإن سياســة اإلرهــاب الفــردي تكــون أكــر رضرا لقضيــة الجاهــر بالضبــط عندمــا تنجــح. إن محاولــة إيجــاد طــرق مختــرة 

يف السياســة كثــرا مــا تــؤدي إىل الكارثــة. مــا هــي االســتنتاجات التــي مــن املفــرتض أن يســتخلصها العــال مــن عمــل إرهــاب فــردي ناجــح 

ــات  ــاء النقاب ــل وشــاق لبن ــل تحضــري طوي ــة رضورة لعم ــم دون أي ــق غاياته ــم تحقي ــن له ــن املمك ــه م ــط هــذه: أن بشــكل مذهــل؟ فق

واملشــاركة يف اإلرضابــات وغرهــا مــن النضــاالت الجاهريــة األخــرى والتحريــض والدعايــة والتعلــم. كل هــذا مــن شــأنه أن يبــدو بــدون 

جــدوى، بينــا كل مــا هــو مطلــوب هــو الحصــول عــىل قنبلــة ومســدس، ليتــم حــل املشــكلة. 

يقــدم تاريــخ القــرن العرشيــن بعــض الــدروس املأســاوية ملــا يحــدث عندمــا يحــاول الثــوار تعويــض الحركــة الواعيــة للطبقــة العاملــة 

مبارســات بطوليــة ألقليــة مســلحة. يف أغلــب األحيــان، وكــا كان الحــال مــع نارودنايــا فوليــا، تــؤدي محاولــة تحــدي قــوة الدولــة مــن خــالل 

مثــل هــذه األســاليب إىل هزميــة رهيبــة وتعزيــز نفــس جهــاز القمــع الــذي كان مــن املفــرتض أن يتــم قلبــه. لكــن حتــى يف تلــك الحــاالت 

التــي متكنــت فيهــا، عــىل ســبيل املثــال، حــرب العصابــات مــن إســقاط النظــام القديــم، فإنــه ال ميكــن أبــدا أن تــؤدي إىل إقامــة دولــة عاليــة 

ســليمة، ناهيــك عــن االشــرتاكية. ســتؤدي، يف أحســن األحــوال، إىل دولــة عاليــة مشــوهة (نظــام بونابــاريت بروليتــاري) يخضــع فيــه العــال 

ــة العســكرية للمنظــات اإلرهابيــة ومنظــات حــرب  ــة. إن هــذه النتيجــة، يف الواقــع، تحــدد مســبقا بفعــل الهيكل ــة بروقراطي لحكــم فئ

العصابــات، وبفعــل هيــكل القيــادة االســتبدادي وغيــاب الدميقراطيــة الداخليــة، وقبــل كل يشء حقيقــة أنهــا تعمــل خــارج الطبقــة العاملــة 

وبشــكل مســتقل عنهــا. ال يعتــر الحــزب الثــوري الحقيقــي نفســه مجموعــة مــن املخلصــن الذيــن نصبــوا أنفســهم 

إلنقــاذ الجاهــر، بــل يســعى إىل إعطــاء تعبــر منظــم وواع لحركــة العــال أنفســهم. وحدهــا الحركــة الذاتيــة الواعيــة للروليتاريــا مــن 

ميكنهــا أن تــؤدي إىل التحويــل االشــرتايك للمجتمــع. 

ــة التوصــل  ــا. وقــد فشــلت محاول ــه نحــي جانب ــا القدميــة مقاومــة االتجــاه نحــو اإلرهــاب، لكن ــا إ فولي حــاول قســم مــن حركــة زميلي

إىل حــل وســط، يف املؤمتــر فورونيــج، يونيــو 1879، يف منــع االنشــقاق الــذي حــدث أخــرا يف أكتوبــر مــن ذلــك العــام، مــع اتفــاق رســمي 

مــن كال الجانبــن عــىل حــل التنظيــم. تــم تقســيم األمــوال واتفــق الطرفــان عــىل عــدم اســتخدام اإلســم القديــم. اعتمــد الفصيــل اإلرهــايب 

اســم نارودنايــا فوليــا (إرادة الشــعب)، يف حــن تبنــى النارودنيــون أنصــار مدرســة “القريــة” اســم شــرين بريديــل (إعــادة التوزيــع األســود)، 

مردديــن للفكــرة النارودنيــة القدميــة حــول الثــورة الزراعيــة. ومــن رحــم هــذه املنظمــة األخــرة، وبقيــادة بليخانــوف، خرجــت القــوى األوىل 

للاركســية الروســية. 

1: Baron, op. cit. p: 56. (التشديد من آالن وودز)
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ــم قــد أفلــس. واســتمر موقــف الفالحــن  ــك “الذهــاب إىل الشــعب” القدي ــوف. كان تكتي ــار بليخان ــاق قامتــة جــدا أمــام تي كانــت اآلف

الرافــض للنارودنيــن مثلــا كان يف املــايض. وتخــىل العديــد مــن النارودنيــن يف النهايــة عــن األمــل وعــادوا أدراجهــم إىل حيــاة أكــر بهجــة يف 

املــدن. بليخانــوف الــذي كان قــد تأثــر رمبــا بتجربتــه الســابقة كرئيــس “لقطــاع العــال”، اقــرتح عــىل أعضــاء منظمــة شــرين بريديــل رضورة 

القيــام بالتحريــض بــن عــال املصانــع. أعــاد بليخانــوف إحيــاء عالقاتــه الســابقة مــع العــال، ومــن بينهــم ســتيبان خالتوريــن مــن االتحــاد 

الشــايل للعــال الــروس. لكــن التيــار كان يدفــع بقــوة لصالــح اإلرهــاب حتــى بــن العــال املتقدمــن. خالتوريــن نفســه شــارك، يف فرايــر 

1880، يف محاولــة الغتيــال القيــر. كان أنصــار شــرين بريديــل معزولــن متامــا. وجــاءت الربــة القاضيــة يف ينايــر 1880 عندمــا اكتشــفت 

ــا يف  ــاث املنظمــة بأكمله ــا، فقامــت باجتث ــة، بعــد وقــت قصــر مــن إصــدار املجموعــة للعــدد األول مــن جريدته الرشطــة املطبعــة الرسي

ــة ليكــون ظاهــرة  روســيا. وكــا الحــظ تروتســي يف وقــت الحــق، مل يكــن مســتقبل االتجــاه غــر اإلرهــايب بــن صفــوف الحركــة النارودني

مســتقلة، بــل فقــط مرحلــة انتقاليــة وجيــزة وملتبســة نحــو املاركســية. 

أمــا عــىل الجانــب اآلخــر، فقــد بــدا أنصــار نارودنايــا فوليــا يحققــون نجاحــات مذهلــة. وبشــكل ال يصــدق متكنــت منظمــة صغــرة، ال 

ــار، لبعــض  يزيــد عــدد أعضائهــا عــن بضــع مئــات مــن الرجــال والنســاء، مــن تحويــل القيــر إىل ســجن فعــيل داخــل قــره. تدفــق التي

ــدة،  ــة الجدي ــن الشــباب. املنظم ــة ب ــا وثوري ــر عزم ــارص األك ــل العن ــت متث ــي كان ــا، الت ــا فولي ــح نارودناي ــاوم يف صال ــت، بشــكل ال يق الوق

املمركــزة للغايــة والتــي تعمــل يف رسيــة تامــة، كانــت تحــت قيــادة لجنــة تنفيذيــة مكونــة مــن أ. إ. جيليابــوف وأ.د. ميخائيلــوف وم. ف. 

فرولينكــو ون. أ. مــوزوروف وفــرا فينغــر وصوفيــا بروفســكايا، وآخــرون. وباملقارنــة مــع الحركــة النارودنيــة القدميــة، شــكل برنامــج نارودنايــا 

فوليــا تقدمــا، حيــث تبنــى نضــاال سياســيا واضحــا ضــد الحكــم املطلــق. يف وقــت الحــق كتــب لينــن، الــذي كان يحيــي دامئــا البطولــة ونكــران 

الــذات عنــد النارودنيــن، يف نفــس الوقــت الــذي كان ينتقــد بحــزم تكتيــك اإلرهــاب الفــردي، مــا يــيل: »لقــد قــام أعضــاء نارودنايــا فوليــا 

بخطــوة إىل األمــام عندمــا تبنــوا النضــال الســيايس، لكنهــم فشــلوا يف ربطــه باالشــرتاكية«1.

طالــب برنامــج نارودنايــا فوليــا بتشــكيل “هيئــة متثيليــة شــعبية دامئــة” منتخبــة باالقــرتاع العــام، وإعــالن الحريــات الدميقراطيــة، ونقــل 

ملكيــة األرايض إىل الشــعب، واتخــاذ تدابــر لوضــع املصانــع يف أيــدي العــال. جذبــت الحركــة العديــد مــن العنــارص األكــر شــجاعة وتضحيــة 

بالنفــس، مبــن فيهــم خالتوريــن، مــن االتحــاد الشــايل للعــال. لقــد أظهــر جــرأة كبــرة وقــدرة مبهــرة عــىل املبــادرة بحصولــه عــىل وظيفــة 

نجــار عــىل مــن اليخــت اإلمراطــوري. وبعــد أن متكــن مــن كســب الثقــة الرســمية كعامــل منوذجــي، متكــن، يف فرايــر 1880، مــن زرع قنبلــة 

قويــة داخــل قــر الشــتاء، حيــث كان يعمــل يف بعــض اإلصالحــات، وتفجــر قــر القيــر يف وســط عاصمتــه! لكــن رد فعــل الدولــة كان 

هــو تصعيــد وتــرة القمــع، وفــرض دكتاتوريــة رشســة تحــت قيــادة الجــرال ميليكــوف. كانــت حالــة خالتوريــن مأســاوية بشــكل خــاص. لقــد 

أحــس، يف وقــت مبكــر، بالتناقــض بــن الحاجــة إىل بنــاء الحركــة العاليــة وبــن اإلرهــاب، كــا يــرشح ذلــك فنتــوري: »كان خالتوريــن منقســا 

باســتمرار بــن حاســه لألعــال اإلرهابيــة وبــن واجباتــه بوصفــه منظــا عاليــا. وقــد عــر عــن مشــاعره بالقــول إن املثقفــن يجرونــه عــىل 

أن يبــدأ مــن الصفــر بعــد كل عمــل مــن أعــال اإلرهــاب والخســائر الحتميــة املرتبطــة بــه. ويف كل مناســبة كان يقــول: “لــو يعطوننــا فقــط 

قليــال مــن الوقــت لتقويــة أنفســنا”. لكنــه استســلم هــو أيضــا للرغبــة الجارفــة يف اتخــاذ إجــراءات فوريــة مــا قــاده إىل املشــنقة معهــم«2.

النجاحــات التــي حققهــا اإلرهابيــون كانــت هــي نفســها تتضمــن بــذور تفككهــم. لقــد أطلــق اغتيــال القيــر، يف عــام 1881، العنــان 

لحملــة مــن القمــع أخــىل فيهــا اإلرهــاب الفــردي ضــد الــوزراء ورجــال الرشطــة الطريــق أمــام إرهــاب جهــاز الدولــة بأكملــه ضــد الحركــة 

الثوريــة بشــكل عــام. قــال كروبوتكــن: »لقــد تــم تقســيم روســيا إىل عــدد مــن املناطــق، ووضعــت كل منطقــة تحــت حكــم حاكــم عــام تلقــى 

األمــر بشــنق املتهمــن بــال رحمــة. وأعــدم كوفالســي وأصدقائــه الذيــن باملناســبة مل يقتلــوا أحــدا بطلقاتهــم. وصــار الشــنق مارســة يوميــة. 

أعــدم 23 شــخصا يف غضــون عامــن، مــن بينهــم صبــي يبلــغ 19 عامــا قبــض عليــه وهــو يــوزع بيانــا ثوريــا يف محطــة للســكك الحديديــة: كان 

هــذا العمــل هــو التهمــة الوحيــدة املوجهــة إليــه. لقــد كان طفــال، لكنــه مــات ميتــة الرجــال«3. 

ــر  ــاس لتحري ــن الن ــد م ــض حش ــت تحري ــا حاول ــيبريا ألنه ــاة إىل س ــدى الحي ــي م ــا بالنف ــر 14 عام ــن العم ــغ م ــاة تبل ــىل فت ــم ع حك

بعــض الســجناء الذيــن كانــوا يســاقون إىل حبــل املشــنقة. فأقدمــت عــىل االنتحــار غرقــا. كــا قــى الســجناء ســنوات يف ســجون االعتقــال 

االحتياطــي، التــي كانــت أوكارا لحمــى التيفوئيــد، حيــث مــات %20 منهــم يف ســنة واحــدة وهــم ينتظــرون املحاكمــة. كان الســجناء يــردون 

1: Lenin, Collected Works, Working Class and Bourgeois Democracy, vol. 8, p: 72.

2: Venturi, op. cit., p: 706.

3: Kropotkin, op. cit., vol. 2, p: 238.
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عــىل املعاملــة الوحشــية التــي يتلقونهــا مــن قبــل حــراس الســجن بخــوض إرضابــات عــن الطعــام، والتــي كانــت الســلطات تجابههــا بالتغذيــة 

القرسيــة. حتــى أولئــك الذيــن متــت ترئتهــم اســتمروا منفيــن يف ســيبريا، حيــث كانــوا ميوتــون جوعــا ببــطء بســبب الطعــام الــرديء الــذي 

تقدمــه لهــم الســلطات. زاد كل هــذا مــن اشــتعال ســخط الشــباب الذيــن كانــوا يحرتقــون رغبــة يف االنتقــام. تــم اســتبدال ضحايــا اإلرهــاب 

األبيــض مبنخرطــن جــدد، انتهــى بهــم املطــاف هــم أيضــا ضحايــا جــدد يف حلقــة “قمــع - إرهــاب – قمــع” الجهنميــة. َهلــك جيــل كامــل 

بهــذه الطريقــة، ويف نهايــة املطــاف، متكنــت الدولــة، التــي ال ترتكــز عــىل األفــراد مــن جــراالت ورؤســاء رشطــة، مــن أن تخــرج أقــوى مــن أي 

وقــت مــى، عــىل الرغــم مــن أن نارودنايــا فوليــا نجحــت يف اغتيــال عــدد مــن أبــرز املســؤولن يف النظــام القيــري. 

وعــد املدعــي العــام الجديــد، الوزيــر بوبيدونوستســيف، بعهــد مــن “الحديــد والــدم” للقضــاء عــىل اإلرهابيــن. وقدمــت سلســلة مــن 

ــوار، بــل حتــى  ــل، مــا أصــاب ليــس فقــط الث ــة والرتحي القوانــن الصارمــة للحكومــة ســلطات كاســحة جديــدة لالعتقــال ومارســة الرقاب

التيــارات الليراليــة األكــر اعتــداال. تزايــد االضطهــاد القومــي مــع منــع جميــع اإلصــدارات باللغــات غــر الروســية. صــدرت قوانــن لتعزيــز 

ســيطرة كبــار املالكــن عــىل الفالحــن. واجتاحــت موجــة الــردة الرجعيــة املــدارس والجامعــات، وكانــت تهــدف إىل ســحق كل أشــكال التفكــر 

املســتقل وكــرس روح التمــرد بــن الشــباب. وخالفــا لتوقعــات اإلرهابيــن، مل تكــن هنــاك انتفاضــة جاهريــة، وال حركــة عامــة للمعارضــة. 

وبرسعــة تحولــت كل آمــال جيــل التضحيــة البطوليــة بالنفــس إىل رمــاد. تــرر الجنــاح اإلرهــايب للحركــة النارودنيــة مبوجــة مــن االعتقــاالت. 

وبحلــول عــام 1882، تعرضــت نواتهــا املركزيــة للتصفيــة وأرســل قادتهــا إىل الســجن، فانشــطرت حركــة النارودنيــن إىل ألــف شــظية. لكــن، 

ويف نفــس الوقــت الــذي كان فيــه نعــي الحركــة النارودنيــة يســمع بوضــوح، كانــت هنــاك حركــة جديــدة تحقــق انتصــارات رسيعــة يف بقيــة 

أوروبــا، وكان هنــاك بــروز ملوازيــن قــوى طبقيــة جديــدة يف روســيا املتخلفــة نفســها. 

لســنوات كانــت أفــكار ماركــس وإنجلــز (ولــو يف شــكل غــر مكتمــل ومبتــذل) مألوفــة للثوريــن الــروس. كان ماركــس، وانجلــز خاصــة، 

ــدا أنصــار كــر يف روســيا. كان إنكارهــا لإلرهــاب  ــا أب ــة. لكــن املاركســية مل يكــن له ــد شــاركا يف جــداالت مــع منظــري الحركــة النارودني ق

الفــردي ورفضهــا لوجــود “طريــق رويس خــاص نحــو االشــرتاكية” وللــدور القيــادي املزعــوم للفالحــن يف الثــورة، أشــياء مــن الصعــب عــىل 

الشــباب الثــوري القبــول بهــا. وباملقارنــة مــع نظريــة باكونــن حــول “الدعايــة باألفعــال”، كانــت فكــرة أنــه يجــب عــىل روســيا أن متــر عــر 

مدرســة الرأســالية املؤملــة تبــدو دعــوة إىل الســلبية واالنهزاميــة. 

ــوا يف  ــم كان ــة، فإنه ــوا يلجــؤون إىل الحجــج اإليديولوجي ــا كان ــة. وعندم ــه للنظري ــن ال يخفــي ازدرائ ــم مــن النارودني ــل القدي كان الجي

ــزي  ــدور املرك ــرة ال ــون فك ــوا يتبن ــل كان ــة. ويف املقاب ــة للحرك ــات العملي ــر االنعطاف ــق ولتري ــكل الح ــط بش ــك فق ــون بذل ــة يقوم الحقيق

للفالحــن، و“املهمــة التاريخيــة الخاصــة” املزعومــة لروســيا والوحــدة الســالفية واإلرهــاب. وبعــد أن كــرسوا رؤوســهم يف الجــدار الصلــب، 

وبــدال مــن االعــرتاف النزيــه بأخطائهــم ومحاولــة العمــل عــىل اســرتاتيجية وتكتيــك بديلــن، رشع منظــرو الحركــة النارودنيــة يف إعــادة التأكيــد 

عــىل األفــكار القدميــة املفلســة، وبذلــك غرقــوا أعمــق مــن أي وقــت مــى يف مســتنقع االرتبــاك. 

كان أول عمــل قــام بــه هــذا االتجــاه الجديــد، الــذي ميثلــه بليخانــوف وعــدد صغــر مــن املتعاونــن، هــو بنــاء أســس متينــة للمســتقبل 

ــة  ــاهمة العظيم ــي املس ــذه ه ــت ه ــن. وكان ــرتاتيجية العلميت ــكات واالس ــة والتكتي ــة الصحيح ــة والنظري ــكار الصحيح ــاس األف ــىل أس ع

لبليخانــوف، والتــي بدونهــا كان مــن غــر الــوارد تحقــق التطــور املســتقبيل للبلشــفية. ورغــم أنــه كان مــا يــزال، عــىل حــد تعبــره، “نارودنيــا 

حتــى النخــاع”، ســعى بليخانــوف إىل اإلجابــة عــىل املشــاكل التــي تطرحهــا أزمــة اإليديولوجيــة النارودنيــة مــن خــالل القيــام بدراســة جــادة 

ألعــال ماركــس وإنجلــز. وبعــد أن اضطــر إىل الفــرار إىل الخــارج، يف ينايــر عــام 1880، التقــى وناقــش مــع ماركســين فرنســين وأملــان كانــوا 

آنــذاك منخرطــن يف رصاع إيديولوجــي عنيــف مــع الالســلطوين. وكان هــذا اللقــاء مــع الحركــة العاليــة األوروبيــة نقطــة تحــول حاســمة يف 

تطــور بليخانــوف. 

يف حيــاة الرسيــة بروســيا مل يكــن متوفــرا ســوى عــدد قليــل مــن كتابــات ماركــس وإنجلــز، وخاصــة تلــك املتعلقــة باملســائل االقتصاديــة. 

كان بليخانــوف، مثلــه مثــل غــره مــن أبنــاء جيلــه، يعــرف كتــاب ماركــس رأس املــال، والــذي اعترتــه الرقابــة القيريــة كتابــا أصعــب وأشــد 

تجريــدا مــن أن يشــكل خطــرا. ومــن املشــكوك فيــه مــا إذا كان بوليــس الرقابــة أنفســهم قــد متكنــوا مــن فهمــه، وبالتــايل فإنهــم ظنــوا أنــه ال 

ميكــن للعــال أن يفهمــوه. وبعــد أن تحــرروا، لبعــض الوقــت، مــن ضغــوط املشــاركة املبــارشة يف النضــال الثــوري يف روســيا، متتــع بليخانــوف 

واآلخــرون مــن ميــزة هائلــة متثلــت يف القــدرة عــىل الوصــول إىل األدبيــات التــي كان مــن غــر املمكــن الحصــول عليهــا يف روســيا. وهــو مــا 

شــكل مصــدر إلهــام لهــم. 

ــا عــىل  دراســة بليخانــوف للفلســفة املاركســية، والكتابــات حــول الــراع الطبقــي واملفهــوم املــادي للتاريــخ ألقــت ضــوءا جديــدا كلي
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منظــورات الثــورة يف روســيا. وبــدأت األفــكار اإلرهابيــة والفوضويــة والنارودنيــة القدميــة تنهــار الواحــدة تلــو األخــرى تحــت وطــأة النقــد 

املاركــيس. وقــد لخــص بليخانــوف يف وقــت الحــق تلــك التجربــة قائــال: »أي شــخص مل يعــش معنــا تلــك األوقــات بالــكاد ميكنــه أن يتصــور 

ــا بــه يف دراســة األدب االشــرتايك الدميقراطــي، والــذي بطبيعــة الحــال احتلــت فيــه أعــال املنظريــن األملــان املقــام  الحــاس الــذي انخرطن

ــا  ــة أكــر مــن نقــاط ضعــف مواقفن ــا عــىل بين ــا أصبحن ــب أكــر عــىل األدب االشــرتايك الدميقراطــي، بقدرم ــا عــن كث ــا تعرفن األول. وبقدرم

الســابقة، وأصبحنــا أكــر قناعــة بصحــة تطورنــا الثــوري... لقــد قادتنــا نظريــات ماركــس، مثــل خيــط أريــادن، خــارج متاهــة التناقضــات التــي 

كانــت محشــوة يف عقولنــا بفعــل تأثــر باكونــن«1.

ومــع ذلــك، فــإن القطيعــة مــع املــايض مل يكــن مــن الســهل تحقيقهــا. فدويتــش وزاســوليتش عــىل وجــه الخصــوص كانــا مــا تــزال لديهــا 

ــح  ــوف، لصال ــتثناء بليخان ــا، باس ــر، صــاروا جميع ــال القي ــة خــر اغتي ــا وصــل إىل املجموع ــع، عندم ــن. يف الواق أوهــام بخصــوص اإلرهابي

العــودة إىل نارودنايــا فوليــا. وكان عــىل التجربــة أن تســتمر. لكــن بليخانــوف اســتوعب أن كــوادر حــزب العــال املاركــيس الــرويس املســتقبيل 

ال ميكــن أن يســقطوا مــن الغيــوم. مثلــت نارودنايــا فوليــا تقليــدا لجيــل كامــل مــن املناضلــن ضــد القيريــة. ومثــل هــذه الحركــة، التــي 

تجللــت بدمــاء عــدد ال يحــى مــن الشــهداء الثوريــن، ال ميكــن أن متســح مــن الذاكــرة بســهولة. وبســبب تقاليدهــا تحديــدا، كانــت الحركــة 

النارودنيــة، حتــى يف فــرتة انحطاطهــا، مــا تــزال قــادرة عــىل اجتــذاب العديــد مــن الشــباب والشــابات، الذيــن يبحثــون بارتبــاك عــن الطريــق 

ــاة  ــذي اعــدم بســبب دوره يف مؤامــرة ضــد حي ــاك ألكســندر أوليانــوف، شــقيق لينــن، ال ــة. ومــن بــن هــؤالء كان هن إىل الثــورة االجتاعي

ألكســندر الثالــث عــام 1887. كان لينــن نفســه يتعاطــف مــع النارودنيــن ومــن املؤكــد أنــه بــدأ حياتــه السياســية مؤيــدا لنارودنايــا فوليــا. 

وقــد كان إنقــاذ هــؤالء النــاس مــن املارســات اإلرهابيــة العقيمــة أول واجــب عــىل كاهــل املاركســين الــروس.

عــىل الرغــم مــن صغــر حجــم منظمــة بليخانــوف فإنهــا تســببت يف خلــق حالــة اســتنفار بــن صفــوف قــادة النارودنيــن، الذيــن حاولــوا 

عــىل الفــور خنــق صــوت املاركســية عــن طريــق إجــراءات بروقراطيــة. اصطدمــت محــاوالت املنظمــة إليجــاد الطريــق نحــو الشــباب الثــوري 

يف روســيا بجــدار صلــب مــن العقبــات التــي أقامهــا قــادة الجنــاح اليمينــي للحركــة النارودنيــة والــذي كان يســيطر عــىل الصحافــة الحزبيــة. 

رفــض محــررو جريــدة “فيســتنيك نارودنايــا فوليــا” حتــى طباعــة مؤلــف بليخانــوف الرائــد املوجــه ضــد الالســلطوية: “االشــرتاكية والنضــال 

الســيايس”. يف البدايــة، بــدا تيخومــروف، قائــد نارودنايــا فوليــا آنــذاك، مســتعدا لقبــول طلــب مجموعــة بليخانــوف االنضــام إىل املنظمــة 

كتيــار، لكــن بعــد نــرش “االشــرتاكية والنضــال الســيايس”، رسعــان مــا غــر رأيــه وحظــر قبــول أيــة مجموعــة منظمــة داخــل نارودنايــا فوليــا. 

ــردي. صــارت اســتحالة  ــة كل واحــد بشــكل ف ــب عضوي ــم ســيتم النظــر يف كل طل ــم، ث ــوا مجموعته ــم أوال أن يحل كان مــن الواجــب عليه

املصالحــة عندهــا واضحــة للجميــع، ويف شــتنر عــام 1883، شــكل املاركســيون مجموعــة تحريــر العمــل الروســية. 

ــوا  ــن كان ــوليتش الذي ــرا زاس ــلرود وف ــوف وأكس ــاء: بليخان ــة أعض ــن خمس ــد م ــم أزي ــة تض ــن املجموع ــام مل تك ــدث االنقس ــا ح عندم

جميعهــم وجوهــا معروفــة يف الحركــة النارودنيــة. كانــت فــرا زاســوليتش تتمتــع بشــهرة كبــرة يف أوروبــا نتيجــة لعمليــة تريبــوف. وليــف 

ــة عقــد الســبعينات ]مــن القــرن  ــوب روســيا يف نهاي ــا نشــيطا يف جن ــذي كان محرضــا نارودني دويتــش (1855-1941)، زوج زاســوليتش، وال

التاســع عــرش[. وكان دور فاســييل نيكواليفيتــش إيغنانــوف (1854- 1885) أقــل شــهرة. كان قــد نفــي إىل روســيا الوســطى بســبب مشــاركته 

يف املظاهــرات الطالبيــة. وقــدم مبالــغ كبــرة مــن األمــوال مكنــت املجموعــة مــن بــدء نشــاطها، قبــل وفاتــه، يف عــز شــبابه بشــكل مأســاوي، 

بســبب الســل الــذي منعــه مــن لعــب دور فعــال يف الحركــة. اعتقــل دويتــش يف أملانيــا عــام 1884، ثــم أرســل إىل روســيا حيــث تعــرض لحكــم 

بالســجن ملــدة طويلــة، وأدت وفــاة إغنانــوف إىل تخفيــض عضويــة املجموعــة إىل ثالثــة أشــخاص فقــط. 

انتصبــت أمامهــم ســنوات عديــدة مــن النضــال الشــاق املعــزول يف رسيــة تامــة مملــة. لقــد تطلــب األمــر شــجاعة خاصــة مــن طــرف 

أقليــة صغــرة لتأخــذ قــرارا واعيــا بالنضــال ضــد التيــار، معزولــة عــن الجاهــر، ويف ظــروف املنفــى القاســية، وبأقــل املــوارد وضــد الجميــع 

تقريبــا. مل تكــن تلــك هــي املــرة األخــرة التــي تحولــت فيهــا القــوى املاركســية الروســية إىل مجــرد “صــوت يف الصحــراء”. وكان الــيء الوحيــد 

الــذي دعمهــم هــو ثقتهــم يف أفكارهــم ونظرياتهــم ومنظوراتهــم. هــذا عــىل الرغــم مــن حقيقــة أن أفكارهــم بــدت وكأنهــا تتعــارض مــع 

الواقــع. كانــت الحركــة العاليــة يف روســيا مــا تــزال يف مراحلهــا املبكــرة. صحيــح أنــه كانــت هنــاك بدايــات لحركــة اإلرضابــات، لكنهــا كانــت 

ــكار  ــة أف ــت هيمن ــزال تح ــا ت ــت م ــودة كان ــت موج ــي كان ــرة الت ــة الصغ ــات العالي ــرتاكين. واملجموع ــاق االش ــارج نط ــد خ ــد بعي إىل ح

النارودنيــن. وصــوت مجموعــة تحريــر العمــل الضعيــف مل يكــن مســموعا يف املصانــع. كــا كان مــن الصعــب الوصــول حتــى إىل الطــالب، 

الذيــن كانــوا مــا يزالــون تحــت تأثــر امليــوالت الالســلطوية واالرهابيــة. 

1: Baron, op. cit., p: 95.
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تبــت يف أواخــر مــارس عــام 1889، قــال بليخانــوف: »الــكل (ســواء من“الليراليــن” أو “االشــرتاكين”) مجمعــون  يف رســالة إىل أكســلرود، كُ

عــىل أن الشــباب لــن يســتمعوا إىل أولئــك الذيــن يتحدثــون علنــا ضــد اإلرهــاب. ونظــرا لهــذا علينــا أن نكــون حذريــن«. 

ــة  ــة للحرك ــا” املزعوم ــبب “خيانته ــات بس ــع الجه ــن جمي ــة م ــات رشس ــكيلها، لهج ــرد تش ــل، مبج ــر العم ــة تحري ــت مجموع تعرض

النارودنيــة “الثوريــة”. ومــن املنفــى كتــب تيخومــروف إىل رفاقــه يف روســيا يحذرهــم مــن الدخــول يف أيــة عالقــة مــع جاعــة بليخانــوف. 

وكان لحملــة االفــرتاءات والتشــويهات تأثــر كبــر. علــق الباكونينــي القديــم، زوبوفســي، ســاخرا: “أنتــم أيهــا النــاس لســتم ثوريــن، بــل مجــرد 

طلبــة لعلــم االجتــاع”. وكان املوضــوع الثابــت لهــذه الهجــات هــو أن أفــكار ماركــس ال ميكــن تطبيقهــا عــىل روســيا، وأن برنامــج بليخانــوف 

كان “نســخة طبــق األصــل للرنامــج األملــاين”1. 

شــهدت ســنوات الثانينيــات النــر الحاســم لألفــكار املاركســية داخــل الحركــة العاليــة األوروبيــة. وبســبب عزلتهــم عــن الحركــة يف 

روســيا، اقــرتب أعضــاء مجموعــة تحريــر العمــل بشــكل غريــزي مــن األحــزاب القويــة داخــل األمميــة االشــرتاكية. كتــب بليخانــوف ورفاقــه 

ــوة  ــد اســتمدوا الق ــل. لق ــز وليبكنخــت وبيب ــس وإنجل ــاين، حــزب مارك ــرات الحــزب األمل ــا، وخاصــة مؤمت ــوا يف مؤمتراته ــا، وتحدث لصحافته

ــت القــوى املاركســية الروســية  ــة. كان ــة األوروبي ــا األحــزاب االشــرتاكية الدميقراطي ــت تحققه ــي كان ــة مــن اإلنجــازات العظيمــة الت املعنوي

صغــرة، لكنهــا شــكلت كتيبــة داخــل صفــوف الجيــش الروليتــاري العظيــم، الــذي كان يضــم ماليــن األعضــاء يف أملانيــا وفرنســا وبلجيــكا. كان 

ذلــك دليــال حيــا عــىل تفــوق املاركســية، ليــس يف فقــرات كتــاب رأس املــال، بــل يف إحصــاءات العضويــة النقابيــة وفــروع الحــزب واألصــوات 

االنتخابيــة والفــرق الرملانيــة. 

لكــن حتــى دعــم األحــزاب االشــرتاكية الدميقراطيــة األوروبيــة مل يكــن مطلقــا. فطيلــة ســنوات عديــدة حافــظ قادتهــا عــىل عالقــات وديــة 

مــع قــادة الحركــة النارودنيــة مثــل الفــروف. يف الواقــع كان قــادة األحــزاب االشــرتاكية الدميقراطيــة ينظــرون بارتيــاب إىل مــا كان يبــدو لهــم 

ــة  ــة األطــوار. وقــد تســببت حــدة بليخانــوف يف الجــدل ضــد شــخصيات نارودني ــة منشــقة غريب ــه ليــس أكــر مــن مجموعــة عصبوي وكأن

معروفــة أمميــا يف نــرش الذعــر. كتــب بليخانــوف: »يف الواقــع، إن نضالنــا ضــد أنصــار باكونــن تســبب يف بعــض األحيــان يف ظهــور مخــاوف 

حتــى بــن األحــزاب االشــرتاكية الدميقراطيــة الغربيــة. لقــد اعتــروه يف غــر محلــه. كانــوا يخشــون أن تــؤدي دعايتنــا، مــن خــالل التســبب يف 

انقســام الحــزب الثــوري، إىل إضعــاف طاقــة النضــال ضــد الحكومــة«. 

وال بــد أن األكــر إيالمــا كانــت هــي التحفظــات التــي أعــرب عنهــا انجلــز يف مراســالته مــع فــرا زاســوليتش. لقــد قبــل انجلــز اســتحالة 

بنــاء االشــرتاكية يف بلــد متخلــف مثــل روســيا كنقطــة انطــالق لتحليلــه. وماركــس نفســه، يف مقدمــة عــام 1882 للطبعــة الروســية مــن البيــان 

الشــيوعي، وكتابــات أخــرى، مل يســتبعد إمكانيــة بنــاء مجتمــع ال طبقــي يف روســيا عــىل أســاس مجتمــع القريــة (املــر)، لكنــه ربــط ذلــك 

بشــكل وثيــق مبنظــور الثــورة االشــراكية يف البلــدان الرأســالية املتقدمــة يف أوروبــا الغربيــة. وقــد كتــب: »إذا أصبحــت الثــورة الروســية 

رشارة للثــورة الروليتاريــة يف الغــرب، بحيــث يكمــل كل منهــا اآلخــر، فيمكــن للملكيــة املشــرتكة الروســية الحاليــة لــألرض أن تكــون مبثابــة 

نقطــة انطــالق لتطــور شــيوعي«2. يف رســالته إىل زاســوليتش، بتاريــخ 23 أبريــل 1885، عــر إنجلــز نفســه عــن حــذره مــن كتــاب بليخانــوف 

“اختالفاتنــا”. لكــن وبالرغــم مــن ذلــك فــإن العجــوز إنجلــز عــر عــن اعتــزازه بأنــه: »يوجــد بــن الشــباب الــروس حــزب يقبــل رصاحــة ودون 

ــد الالســلطوية والســالفية  ــع التقالي ــن قطعــوا بشــكل حاســم مــع جمي ــة العظيمــة ملاركــس والذي ــة واالقتصادي ــات التاريخي ــس بالنظري لب

التافهــة ألســالفهم«3.

مل يكــن هــذا موقــف العديــد مــن قــادة األمميــة االشــرتاكية الدميقراطيــة الذيــن نظــروا بارتيــاب إىل تلــك الحفنــة الصغــرة مــن املاركســين 

ــوا  ــع بدعــم جاهــري واســع، كان ــة تتمت ــوا يســتندون بالفعــل عــىل أحــزاب قوي ــن كان ــن، الذي ــة الغربي ــة العالي ــادة الحرك ــروس. فق ال

يشــككون يف احتــاالت إنشــاء حــزب عــايل ماركــيس ثــوري يف روســيا. ورغــم احرتامهــم الظاهــري لبليخانــوف وجاعتــه، فقــد كانــوا فيــا 

بينهــم يحكــون رؤوســهم حــرة. كانــوا يتســائلون عــا هــو الهــدف مــن كل تلــك الراعــات التــي ال تنتهــي حــول مســائل نظريــة غامضــة؟ 

هــل كان مــن الــروري حقــا االنقســام حــول تلــك املســائل؟ ملــاذا ال يســتطيع هــؤالء الــروس توحيــد جهودهــم والعمــل معــا؟ 

بــدا موقفهــم املتشــكك مــررا بالنظــر إىل صغــر حجــم املجموعــة وبــطء تطورهــا. ويف املقابــل كان النارودنيــون منظمــة أكــر بكثــر، 

وميتلكــون مــوارد أكــر، ونفــوذا أكــر مبــا ال يقــاس داخــل وخــارج روســيا. لكــن ومــع ذلــك فــإن مجموعــة بليخانــوف، التــي كانــت تبــدو 

1: Baron, op. cit., p: 166.

2: Marx and Engels, Selected Works, vol. 1, pp: 100-101.

3: Marx and Engels, Selected Correspondence, p: 364.
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ــال  ــادة الع ــن قي ــنة، م ــا 34 س ــبيا، قدره ــزة نس ــرتة وجي ــن يف ف ــوف يتمك ــوي، س ــري ق ــوري جاه ــزب ث ــن ح ــل جن ــت متث ــة، كان تافه

ــخ.  ــة يف التاري ــة دميقراطي ــة عالي ــة أول دول ــروس إىل االســتيالء عــىل الســلطة وإقام والفالحــن ال

مجموعة تحرير العمل

»ال ميكــن للحركــة الثوريــة يف روســيا أن تنتــرص إال كحركــة ثوريــة عاليــة. بالنســبة لنــا ال يوجــد طريــق آخــر وال ميكــن لــه أن يوجــد«. 

(مــن خطــاب بليخانــوف يف مؤمتــر األمميــة االشــرتاكية، باريــس عــام 1889). 

قــال هيغــل ذات مــرة: »عندمــا نريــد أن نــرى شــجرة بلــوط يف قــوة جذعهــا وامتــداد أغصانهــا، وكثافــة أوراقهــا، لــن نــرىض بــأن تقــدم 

لنــا، عــوض ذلــك، مثــرة بلــوط«1. إال أنــه يوجــد داخــل البــذرة الســليمة لــكل نبتــة أو جنــن كل حيــوان جميــع املعلومــات الوراثيــة الالزمــة 

لتطورهــا املســتقبيل. وهــو األمــر الــذي يصــدق كذلــك عــىل تطــور التيــار الثــوري. و“املعلومــات الجينيــة” هنــا هــي النظريــة، التــي تحتــوي 

داخلهــا عــىل مخــزن غنــي مــن الــدروس القامئــة عــىل الخــرات املرتاكمــة. النظريــة هــي األســاس: وكل التطــور الالحــق يقــوم عــى هــذا. 

وعــىل الرغــم مــن صغــر حجــم مجموعــة تحريــر العمــل وبدائيــة أشــكال تنظيمهــا وغيــاب االحرتافيــة يف عملهــا، فــإن مســاهمتها العظيمــة 

كانــت هــي وضــع األســس النظريــة للحركــة. وبالــرورة اقتــر العمــل األويل للمجموعــة عــىل كســب املناضلــن واحــدا تلــو اآلخــر، وتكويــن 

وتدريــب الكــوادر والتأكيــد عــىل املبــادئ األساســية للاركســية. 

كتــب بليخانــوف: »إننــا نريــد مــن كل قلوبنــا العمــل عــىل إنتــاج أدبيــات تكــون يف متنــاول فهــم عمــوم الفالحــن والجاهــر العاملــة؛ 

لكننــا مــع ذلــك مضطــرون، يف الوقــت الراهــن، لحــر جهودنــا األدبيــة عــىل دائــرة ضيقــة مــن القــادة العاليــن “املثقفــن” إىل هــذا الحــد 

أو ذاك«2. لقــد أســهمت كتابــات بليخانــوف، خــالل تلــك الفــرتة، يف وضــع األســاس النظــري لبنــاء الحــزب. ومــا يــزال الكثــر منهــا مــن بــن 

الكتابــات املاركســية الكالســيكية حتــى وقتنــا الحــايل، عــىل الرغــم مــن أنهــا ال تحظــى باالهتــام الــكايف مــن قبــل داريس املاركســية. وليــس 

مــن قبيــل الصدفــة أن لينــن كان قــد أوىص بشــدة بإعــادة نــرش كتابــات بليخانــوف الفلســفية بعــد الثــورة، عندمــا كان الرجــالن قــد صــارا 

منــذ فــرتة طويلــة أعــداء سياســين. إن “االشــرتاكية والنضــال الســيايس”، و“اختالفاتنــا”، وقبــل كل يشء تحفــة بليخانــوف: “يف تطــور النظــرة 

األحاديــة للتاريــخ”، هــي إعــادة تأكيــد ناجــح عــىل األفــكار األساســية للاديــة الديالكتيكيــة واملاديــة التاريخيــة. 

ألقــى هجــوم بليخانــوف القــادة النارودنيــن يف حالــة مــن الفــوىض. وبســبب عــدم قدرتهــم عــىل تقديــم إجابــة متاســكة عــىل النقــد 

املاركــيس، لجــأوا إىل الشــكاوى املريــرة واملزاعــم الحاقــدة حــول املجموعــة الجديــدة. زعمــت جريــدة “فيســتنيك نارودنايــا فوليــا” (العــدد 

الثــاين، 1884) أنــه »بالنســبة لهــم ]املاركســين[ يعتــر الجــدل مــع نارودنايــا فوليــا أكــر أهميــة مــن الــراع ضــد الحكومــة الروســية وضــد 

مســتِغيل الشــعب الــرويس اآلخريــن«3.

ــا! بســبب “جرميــة” اإلرصار عــىل  كثــرة جــدا هــي املــرات التــي ســمعنا فيهــا، نحــن املاركســين، مثــل هــذه االدعــاءات طــوال تاريخن

الوضــوح النظــري ومحاولــة رســم خــط واضــح لرتســيم الحــدود بينهــا وبــن التيــارات السياســية األخــرى، تتهــم املاركســية دامئــا “بالعصبويــة”، 

وبالوقــوف ضــد “وحــدة اليســار”، وهلــم جــرا. ومــن املفارقــات العظيمــة للتاريــخ هــي أن أحــد النقــاد النارودنيــن الرئيســين ضــد بليخانوف، 

تيخومــروف، والــذي اتهــم املجموعــة بتعطيــل الوحــدة الثوريــة والقبــول بنــر الرأســال، انتقــل هــو نفســه بعــد ذلــك إىل معســكر الرجعيــة 

امللكيــة. وهــذه ليســت املــرة األوىل أو األخــرة التــي انتهــى فيهــا دعــاة “الوحــدة” غــر املبدئيــة إىل االتحــاد مــع أعــداء الطبقــة العاملــة! 

ــة إىل  ــات غــر الرشعي ــة. وقــد طــرح نقــل األدبي ــة هائل ــة يف روســيا واجــه صعوب ــك فــإن العمــل عــىل اخــرتاق الحركــة الثوري ومــع ذل

داخــل روســيا مشــاكل عويصــة. تــم تجنيــد عــال وطــالب يدرســون يف الخــارج إلدخــال الكتابــات غــر الرشعيــة إىل روســيا عنــد عودتهــم 

إىل عائالتهــم خــالل العطــل. ويف عــدة مــرات تــم إرســال أفــراد مــن املجموعــة إىل روســيا إلقامــة اتصــاالت. كانــت هــذه الرحــالت خطــرة 

للغايــة وانتهــت يف كثــر مــن األحيــان باالعتقــال. كان عــدد النــاس يف الداخــل الذيــن متكنــوا مــن إقامــة اتصــال مبــارش مــع املجموعــة قليــال 

ويف فــرتات متباعــدة، وكانــوا يعاملــون مثــل شــذرات الذهــب. يف 1887-1888، كانــت هنــاك محاولــة القامــة اتحــاد لالشــرتاكين الدميقراطيــن 

الــروس يف الخــارج، بقيــادة الطالــب رافاييــل سولوفييشــيك، الــذي كان قــد غــادر روســيا يف عــام 1884. لكنــه اختلــف مــع املجموعــة وعــاد إىل 

روســيا، حيــث اعتقــل عــام 1889 وحكــم عليــه بالســجن ملــدة طويلــة، ثــم أصبــح مختــال عقليــا وأقــدم عــىل االنتحــار. عضــو آخــر يف املجموعة 

1: G.W.F. Hegel, The Phenomenology of Mind, p: 75.

2: Istoriya KPSS, vol. 1, p: 132. (التشديد من آالن وودز)

3: Ibid., p: 136.
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نفســها، غريغــور غيكوفســي، وهــو طالــب شــاب يف زيوريــخ، اعتقــل يف آخــن وســلم إىل الحكومــة القيريــة. حكــم عليــه بالســجن، وأقــدم 

هــو أيضــا عــىل االنتحــار. كان هنــاك العديــد مــن مثــل هاتــن الحالتــن. كانــت ذراع الســلطات القيريــة طويلــة. وقــد واجهــت املجموعــة 

باســتمرار خطــر تســلل جواســيس الرشطــة والعمــالء االســتفزازين إليهــا. وكان أحــد هــؤالء الجواســيس هــو كريســتيان هاوبــت، وهــو عامــل 

تــم تجنيــده مــن قبــل الرشطــة الخــرتاق املنظــات االشــرتاكية الدميقراطيــة الروســية يف املنفــى. وبعــد فضحــه مــن طــرف الحــزب االشــرتايك 

الدميقراطــي األملــاين كجاســوس للرشطــة، طــرد مــن ســويرسا.

ــة  ــذي تفاقــم مــن جــراء املشــاحنات والراعــات الحتمي ــة، وال ــة السياســية الكامل ــه كان هــو اإلحســاس بالعزل ــك كل واألســوء مــن ذل

لحيــاة املنفــى. املهاجــرون النارودنيــون، الذيــن اكتــووا بانتقــادات بليخانــوف، نفســوا عــن مشــاعرهم عــن طريــق االحتجاجــات القويــة ضــد 

تســميتهم “بالباكونينيــن” وطالبــوا باعتــذار علنــي. كانــت غالبيــة املنفيــن الســاحقة مــن النارودنيــن، ومعاديــة رشســة للمجموعــة الجديــدة 

ــا  ــا فولي ــة واملنشــقن. بعــد مــرور ســنوات، أشــارت زوجــة بليخانــوف إىل أن »أعضــاء نارودناي ــوا يعترونهــا مجموعــة مــن الخون التــي كان

وميخايلوفســي (ن. ك) كانــوا، يف ذلــك الوقــت، يســيطرون عــىل قلــوب وعقــول املهاجريــن والطــالب الــروس يف جنيــف«1.

»بعــد اغتيــال الكســندر الثــاين، اجتاحــت فــرتة مــن اليــأس القاتــل روســيا كلهــا... وفرضــت الســقوف الرصاصيــة ]الســجون[ لحكومــة 

الكســندر الثالــث صمــت القبــور. وســقط املجتمــع الــرويس يف قبضــة االستســالم التــام، وواجــه نهايــة كل اآلمــال يف تحقيــق إصــالح ســلمي، 

ومــا بــدا وكأنــه فشــل لجميــع الحــركات الثوريــة. يف مثــل هــذا الجــو ال ميكــن أن تظهــر إال النزعــات امليتافيزيقيــة والصوفيــة«2.

بهــذه الكلــات وصفــت روزا لوكســمبورغ هــذا العقــد القاتــم مــن الــردة الرجعيــة. كان القيــر الجديــد الكســندر الثالــث، رجــال عمالقــا، 

قويــا مبــا يكفــي لثنــي حــدوة حصــان بيديــه، لكنــه كان غبيــا. وكان الحاكــم الحقيقــي لروســيا هــو بوبيدونوستســيف، معلــم القيــر الســابق، 

ووكيــل املجمــع املقــدس، والــذي يعتقــد أن الدميقراطيــة الغربيــة فاســدة، وأن النظــام البطريــريك الــرويس وحــده النظــام الصالــح، وأنــه يجــب 

فــرض الصمــت عــىل الصحافــة، وأن املــدارس يجــب أن تكــون تحــت ســيطرة الكنيســة، وأن حكــم القيــر يجــب أن يكــون مطلقــا. كان 

مــن املفــروض عــىل كهنــة القريــة اإلبــالغ عــن أي مــن الرعايــا املشــبوهن سياســيا إىل الرشطــة، وكانــت حتــى خطبهــم تخضــع للرقابــة. وتــم 

اضطهــاد كل الديانــات غــر األرثوذكســية وغــر املســيحية. واعتــرت أفــكار تولســتوي بشــكل خــاص خطــرة عــىل الكنيســة والدولــة. تولســتوي 

نفســه تعــرض للطــرد. وتعــرض كل احتجــاج طــاليب للقمــع بقســوة.

كانــت تلــك أوقاتــا صعبــة. كان هنــاك تراجــع عــىل جميــع املســتويات وانحســار إيديولوجــي وردة جبانــة. كان االتجــاه النــارودين القديــم 

يف مــأزق تــام. وبعــد أن أحــرق هــؤالء “الثــوار الجذريــن” أصابعهــم باإلرهــاب، انعطفــوا 180 درجــة وانتهــوا يف نهايــة املطــاف يف معســكر 

الليراليــن الخونــة، وصــاروا يعظــون بسياســة “اإلنجــازات الصغــرة” الجبانــة والعمــل الثقــايف الرتبــوي املســامل. ويف تعليقــه عــىل اضمحــالل 

الحركــة النارودنيــة كتــب مارتــوف: »لقــد كان ســقوط ]منظمــة[ إرادة الشــعب يف الوقــت نفســه انهيــارا للحركــة الشــعبوية ككل. تعرضــت 

ــام مبســاهمة  ــة أمــل يف “السياســة” ويف مهمتهــم البطوليــة الخاصــة. القي ــر واســعة مــن املثقفــن الدميقراطيــن إلحبــاط عميــق وخيب دوائ

متواضعــة يف خدمــة القطاعــات الليراليــة مــن بــن الطبقــات املالكــة: كان هــذا هــو الشــعار الــذي مبوجبــه دخــل قســم مــن املثقفــن، الذيــن 

اســتمروا موالــن للشــعبوية، إىل حقبــة الثانينيــات الرماديــة«3.

اضطــرت مجموعــة تحريــر العمــل، عــىل مــدى الســنوات العــرش األوىل أو نحــو ذلــك مــن وجودهــا، لخــوض معركــة صعبــة ضــد التيــار. 

ومــن أجــل إيجــاد الطريــق إىل جيــل الشــباب، كان بليخانــوف مضطــرا إىل التعــاون مــع جميــع أنــواع العنــارص املشوشــة وشــبه النارودنيــة. 

مــن بــن تلــك املجموعــات كانــت هنــاك واحــدة تصــدر جريــدة ضيقــة االنتشــار تدعــى ســفوبودنايا روســيا (روســيا الحــرة) والتــي أعلنــت 

يف املقــال االفتتاحــي لعددهــا األول اســتحالة “تنظيــم العــال والفالحــن حــول العمــل الثــوري”، ووقفــت ضــد رفــع مطالــب قــد تخيــف 

ــر  ــن أحســن حــاال. ويظه ــل. ومل يكــن الوضــع مــع املنفي ــة. وكان االتصــال مــع روســيا يشــبه مهمــة حاطــب اللي املتعاطفــن مــع الليرالي

اإلحبــاط الــذي أصــاب املجموعــة يف مراســالت بليخانــوف مــع أقــرب معاونيــه. وحتــى النشــاط األديب للمجموعــة كان محفوفــا بالصعوبــات. 

عاشــت مجموعــة تحريــر العمــل يف جــو مــن األزمــة املاليــة املســتمرة. وبســبب كونهــا مجموعــة صغــرة مــن حيــث العــدد، وبنطــاق محــدود 

لجمــع األمــوال، عــادة مــا كانــت تعتمــد عــىل مــا يعــرف يف املــرسح األمريــي بـــ “املالئكــة”، أي املتعاطفــن األثريــاء املســتعدين لتمويــل 

مشــاريعها األدبيــة. يف بعــض األحيــان مل يكــن هــؤالء النــاس حتــى اشــرتاكين، مثــل غرييــف الــذي قــدم املــال إلصــدار الجريــدة الدوريــة 

]تصــدر كل ثالثــة أشــهر - م-[ “سوســيال دميقــراط”. وبشــكل عــام، كانــت إصــدارات املجموعــة غــر منتظمــة للغايــة. ويف بعــض األحيــان 

1: Perepiska GV Plekhanova i PB Aksel’roda, p: 87.

2: J.P. Nettl, Rosa Luxemburg, vol. 1, p: 44.

3: F. Dan, op. cit., p: 141.
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كانــت املهمــة تبــدو أقــرب إىل االســتحالة. يف صيــف عــام 1885، كتــب بليخانــوف إىل أكســلرود بعبــارات مــن يشــارف عــىل اليــأس: »لكننــا 

يف الحقيقــة نقــف عــىل هاويــة مــن كل أنــواع الديــون، وال أعــرف وال ميكننــي التفكــر فيــا ميكننــا التشــبث بــه ملنــع أنفســنا مــن الســقوط. 

إن األوضــاع ســيئة«1.

طيلــة ســنوات الثانينيــات املظلمــة عــاش بليخانــوف وعائلتــه يف فقــر مدقــع. يف بعــض األحيــان كان يعطــي دروســا خاصــة يف األدب 

الــرويس مقابــل راتــب صغــر، ويعيــش يف أرخــص “نــزل” يف ملكيــة جــزار كان يطعمهــم حــرا بالحســاء واللحــم املســلوق! ســوء الظــروف 

الغذائيــة واملعيشــية قوضــت وضعــه الصحــي. ولفــرتة مــن الوقــت أصيــب بشــكل خطــر مبــرض ذات الجنــب (Pleurisy)2، الــذي اســتمر 

ــة وتعــاين مــن ضغــط قــاس مــن جميــع  ــات هائل ــر العمــل، التــي كانــت تشــتغل يف ظــل صعوب ــه. مجموعــة تحري ــة حيات ــه بقي ــره علي أث

الجهــات، متكنــت مــن الحفــاظ عــىل وحدتهــا بفضــل اإلميــان بأفكارهــا، لكــن أيضــا بفضــل الســلطة األخالقيــة والسياســية الهائلــة لبليخانــوف. 

كان بليخانــوف داخــل املجموعــة هــو الزعيــم دون منــازع. وقــد أدت تلــك العزلــة نفســها باألعضــاء إىل االتحــاد يف دائــرة متاســكة بشــكل 

وثيــق، ملتحمــن معــا بروابــط سياســية وشــخصية قويــة. ليــس عبثــا أنهــم اكتســبوا الحقــا لقــب “العائلــة”، والتــي كان بليخانــوف ربهــا بــدون 

جــدال. لقــد كان مــن الناحيــة الفكريــة يفــوق اآلخريــن، كــا وجــد بينهــم شــعور قــوي باالعتــاد املتبــادل ناتــج عــن ســنوات مــن النضــال 

والتضحيــة يف قضيــة مشــرتكة. وبالتــايل مل يكــن مــن املســتغرب يف مثــل هــذه الظــروف أن تختلــط املســائل الشــخصية باملســائل السياســية. 

كان بليخانــوف عــاد قــوة اآلخريــن، هــو مــن مينحهــم الدعــم املعنــوي يف أوقــات الشــك واألزمــات الشــخصية. 

كانــت مأســاة أنــاس مثــل أكســلرود وزاســوليتش ذات طابــع مــزدوج. ففــي ظــل ظــروف تاريخيــة مختلفــة كان ميكــن لهاتــن الشــخصيتن 

ــيس  ــا النف ــىل منوه ــر كاريث ع ــى تأث ــة يف املنف ــة الطويل ــنوات العزل ــداث. كان لس ــكيل األح ــر يف تش ــر بكث ــا دورا أك ــن أن تلعب املوهوبت

والفكــري. وبعــد أن عمــال يف ظــل بليخانــوف، توقــف تطورهــا إىل درجــة أنهــا مل يتمكنــا مــن التكيــف، عندمــا تغــرت الظــروف، وخرستهــا 

ــر العمــل إىل االشــتغال يف ظلهــا عــىل مــدى عقــود، كان مــن الحتمــي  ــة. وبالنظــر للظــروف التــي اضطــرت مجموعــة تحري الحركــة الثوري

تقريبــا أن تتســلل إليهــا آثــار عقليــة الحلقــات الصغــرى. مل يكــن لهــذه العوامــل أهميــة كبــرة يف الســنوات األوىل، خــالل الفــرتة الطويلــة 

ــة املاركســية الروســية رضورة  ــا واجهــت الحرك ــة الصغــرى. فقــط يف وقــت الحــق، عندم ــة مــن اإلعــداد النظــري والحلقــات الدعوي البطيئ

تجــاوز حــدود مرحلــة الدعايــة، حيــث ظهــرت الصفــات الســلبية ملجموعــة تحريــر العمــل. 

طيلــة عقديــن مــن الزمــن اســتمر عــدد أعضــاء مجموعــة تحريــر العمــل هــو نفســه تقريبــا. ومــن مؤسســيها، تــويف ف. ن. إيغناتــوف 

يف وقــت مبكــر جــدا مــا منعــه مــن أن يــرتك تأثــرا كبــرا. وكان ليــف دويتــش قلــب وروح الجانــب التنظيمــي للعمــل، مــن قبيــل القيــام 

بالرتتيبــات الالزمــة لطباعــة األدبيــات وتوزيعهــا. وكان بافــل أكســلرود داعيــة موهوبــا تــرك انطباعــا كبــرا عــىل الشــابن لينــن وتروتســي. كان 

اســمه لفــرتة طويلــة مرتبطــا باســم بليخانــوف. وقــد عانــت فــرا زاســوليتش، املناضلــة الصادقــة وطيبــة القلــب واملترسعــة، أكــر مــن اآلخريــن 

مــن صدمــة املنفــى. كانــت متشــوقة دامئــا إىل رأب الفجــوة بــن مجموعــة تحريــر العمــل وبــن الجيــل الجديــد مــن الثوريــن يف روســيا، مــا 

جعلهــا تقــف دامئــا للدفــاع عــن الشــباب، والتغلــب عــىل مقاومــة بليخانــوف وتشــجيع املبــادرات الجديــدة، التــي كانــت غــر ناجحــة يف 

غالــب األحيــان، مــع مجموعــات الشــباب يف املنفــى. 

ــة”  ــد “العصبوي ــن ض ــاج النارودني ــي الحتج ــبب الحقيق ــد كان الس ــاره. وق ــاف مث ــة املط ــى يف نهاي ــين أعط ــدؤوب للاركس ــل ال العم

و“املنشــقن”، هــو التأثــر الــذي كان لألفــكار املاركســية عــىل أتباعهــم. مــن الصعــب أن نبالــغ يف تقديــر التأثــر الــذي مارســته كتابــات مــن 

قبيــل “خالفاتنــا” (1885) عــىل الثــوار الشــباب داخــل روســيا، الذيــن كانــوا يبحثــون بجهــد عــن وســيلة للخروج مــن مــأزق الحركــة النارودنية، 

التــي كانــت آنــذاك يف مرحلــة انحطــاط بديهــي. بلــغ التحــول نحــو اليمــن لقــادة الحركــة النارودنيــة أوجــه مــع إعــالن تيخومــروف -الــذي 

كان هدفــا للكثــر مــن النقــد مــن طــرف بليخانــوف- تخليــه عــن املعســكر الثــوري، حيــث نــرش يف عــام 1888 كتيبــا بعنــوان “ملــاذا مل أعــد 

ثوريــا”. 

ــارص  ــن العن ــة اســتقطاب ب ــق حال ــا خل ــق يف أوســاط الشــباب داخــل روســيا، م ــر عمي ــة القدميــة تأث ــة الثوري ــار النارودني كان النهي

ــة عــام  ــورة. وحــوايل نهاي ــق إىل الث ــوا يســعون إليجــاد الطري ــن كان ــارص مــن الشــباب، الذي ــن أفضــل العن ــة وب ــدة لليرالي ــة املؤي اإلصالحي

1887، كتــب س. ن. غينســرغ، الــذي كان قــد عــاد مؤخــرا مــن روســيا، بلهجــة قلقــة إىل القيــادي النــارودين ب. ل. الفــروف: »لقــد مارســت 

ــة الفــرد  ــش معــه... بســببها تحطمــت أهمي ــا إال أن نتعاي ــذي ال ميكنن ــا” و“االشــرتاكية والنضــال الســيايس” تأثرهــا القــوي، وال “خالفاتن

1: Perepiska GV Plekhanova i PB Aksel’roda, pp: 21 and 66.

2: ذات الجنــب Pleurisy هــو التهــاب يصيــب الجنبــة أو البلــورا Pleura وهــي غشــاء مــزدوج الطبقــة يحيــط بالرئتــن ويفصلهــا عــن جــدار الصــدر. ويف العــادة، 

تحــدث ذات الجنــب كمضاعفــة لبعــض األمــراض األخــرى مثــل االلتهــاب الرئــوي - املرتجــم.
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وأهميــة املثقفــن يف الثــورة متامــا. ولقــد رأيــت شــخصيا األشــخاص الذيــن حطمتهــم نظرياتــه. والــيء الخطــر هــو لهجتــه الجريئــة كــا لــو 

أنــه مقتنــع بصــواب موقفــه، ونفيــه لــكل مــا كان مــن قبــل، وتحويلــه لجميــع أســالفه إىل عــدم. كل هــذا لــه بالتأكيــد تأثــر«1.

ــش  ــل، تناق ــور يف الداخ ــدة تتبل ــات جدي ــاك تجمع ــت هن ــى، كان ــين يف املنف ــم املاركس ــه، ودون عل ــف أن ــرغ كي ــالة غينس ــن رس تب

إخفاقــات املــايض وتعمــل عــىل تقييــم التجربــة وتبحــث عــن طريــق جديــد. وهنــا ســقطت أفــكار بليخانــوف عــىل أرض خصبــة. ومــع مطلــع 

عقــد التســعينيات بــدأت املجموعــة تتمتــع بنفــوذ هائــل يف أعــن أعــداد متزايــدة مــن الشــباب املاركــيس، وصــار اســم بليخانــوف معروفــا يف 

كل حلقــات الدعايــة الرسيــة ويف كل مراكــز الرشطــة يف روســيا. 

التطور املركب والالمتكافئ

بحلــول نهايــة عقــد الســتينيات ]مــن القــرن 19 -م-[، مل يكــن هنــاك ســوى 1600 كيلومــرت مــن خطــوط الســكك الحديديــة يف البــالد 

كلهــا. لكــن خــالل العقديــن التاليــن ازداد هــذا الرقــم 15 مــرة. ويف الســنوات العــرش مــا بــن 1892 و1901، تــم بنــاء مــا ال يقــل عــن 26.000 

كيلومــرت مــن خطــوط الســكك الحديديــة. وإىل جانــب املركزيــن الصناعيــن التقليديــن: موســكو وســان بيرتســبورغ، نشــأت مراكــز جديــدة 

يف مناطــق مثــل البلطيــق وباكــو ودونبــاس. مــا بــن 1893 و1900 شــهد إنتــاج النفــط زيــادة مبقــدار الضعفــن، وارتفــع إنتــاج الفحــم ثــالث 

مــرات. الواقــع أن تطــور الصناعــة ]يف روســيا -م-[ مل يكــن لــه ذلــك الطابــع العضــوي لتطــور الرأســالية يف بريطانيــا، والــذي وصفــه ماركــس 

يف كتابــه “رأس املــال”. قــدم تحريــر األقنــان عــام 1861 األســاس املــادي لتطــور الرأســالية، لكــن الرجوازيــة الروســية جــاءت إىل مــرسح 

التاريــخ متأخــرة مــا حــال بينهــا وبــن االســتفادة مــن هــذه الفرصــة. ال ميكــن للرأســالية الروســية الســقيمة واملتخلفــة أن تتنافــس مــع 

الرجوازيــة القويــة واملتقدمــة يف أوروبــا الغربيــة وأمريــكا. ومثلــا هــو الحــال اليــوم يف البلــدان املســتعمرة ســابقا، كانــت الصناعــة الروســية 

تعتمــد بشــكل كبــر عــىل رؤوس األمــوال األجنبيــة التــي متــارس هيمنــة ســاحقة عــىل االقتصــاد، وبصــورة رئيســية مــن خــالل ســيطرتها عــىل 

النظــام املــريف واملــايل:

كتــب تروتســي: »تــم اندمــاج رأس املــال الصناعــي مــع رأس املــال البنــي يف روســيا بشــكل كامــل ال ميكنــك أن تجــده يف أي بلــد آخــر. 

لكــن خضــوع الصناعــة الروســية لألبنــاك كان يعنــي، لنفــس األســباب، خضوعهــا لســوق األوراق املاليــة يف أوروبــا الغربيــة. والصناعــة الثقيلــة 

(املعــادن، الفحــم، النفــط) كانــت كلهــا تقريبــا تحــت ســيطرة الرأســال املــايل األجنبــي، الــذي أنشــأ لنفســه يف روســيا نظامــا بنكيــا مســاعدا 

ــوال  ــوع رؤوس األم ــن مجم ــوايل %40 م ــا ح ــون عموم ــب ميلك ــق. كان األجان ــس الطري ــر يف نف ــة تس ــة الخفيف ــت الصناع ــيطا. وكان ووس

ــة مبالغــة  ــا أن نؤكــد دون أي ــر يف فــروع الصناعــة الرئيســية. وميكنن ــك بكث املســتثمرة يف روســيا، لكــن هــذه النســبة كانــت أكــر مــن ذل

أن مركــز مراقبــة األســهم التــي تصدرهــا البنــوك واملصانــع واملعامــل الروســية كان موجــودا خــارج البــالد، وكانــت مشــاركة رؤوس األمــوال 

اإلنجليزيــة والفرنســية والبلجيكيــة أكــر مــن ضعــف مثيلتهــا األملانيــة«2.

أعطــى اخــرتاق املجتمــع الــرويس مــن قبــل الرأســال األجنبــي دفعــة قويــة للتطــور االقتصــادي، وأخــرج روســيا مــن 2.000 ســنة مــن 

الهمجيــة وأدخلهــا إىل العــر الحديــث. لكــن هــذا بالضبــط أدى إىل خلــق وضــع اجتاعــي متفجــر. حيــث انتــزع أعــدادا كبــرة مــن الفالحن 

مــن روتــن الحيــاة الريفيــة الجامــدة ورمــى بهــم إىل جحيــم الصناعــة الرأســالية الكــرى. 

ــة يف  ــة املعقــدة للغاي ــات االجتاعي ــة املاركســية حــول التطــور املركــب والالمتكافــئ تعبرهــا األكــر وضوحــا يف العالق وجــدت النظري

ــا إىل جنــب مــع األمنــاط اإلقطاعيــة وشــبه اإلقطاعيــة، وحتــى مــا قبــل اإلقطاعيــة، شــيدت  روســيا يف مطلــع القــرن ]العرشيــن -م-[. فجنب

ــا اآلن يف  ــي نراه ــط هــي الظاهــرة الت ــىل أحــدث طــراز. هــذه بالضب ــيس وبريطــاين ع ــت برأســال فرن ــي بني ــة، والت ــع حداث ــر املصان أك

كل مــا يســمى بالعــامل الثالــث، وظهــرت بشــكل أكــر جــالء يف التطــور الــذي شــهدته بلــدان جنــوب رشق آســيا خــالل النصــف األول مــن 

عقــد التســعينيات ]مــن القــرن العرشيــن -م-[. وهــو مــا يقــدم صــورة مشــابهة للتطــور الــذي شــهدته روســيا قبــل مائــة ســنة بالضبــط. 

ومــن املمكــن جــدا أن تكــون النتيجــة السياســية متشــابهة. إن تطــور الصناعــة يف مثــل هــذا الســياق يعمــل كحافــز للثــورة. وتوضــح روســيا 

مــدى الرسعــة التــي ميكــن لذلــك أن يحــدث بهــا. ومــع التطــور العاصــف الــذي شــهدته الرأســالية الروســية يف الثانينــات والتســعينات 

]مــن القــرن 19-م-[ جــاء النهــوض العاصــف بــدوره للروليتاريــا. كانــت موجــة اإلرضابــات التــي شــهدها عقــد التســعينيات هــي املدرســة 

ــة لثــورة عــام 1905. التحضري

1: Ibid., p: 61.

2: Trotsky, The History of the Russian Revolution, p: 32.
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يف غضــون 33 ســنة فقــط، مــا بــن 1865 و1898، تضاعــف عــدد املصانــع التــي تشــغل أكــر مــن 100 عامــل، مــن 706.000 مصنــع، إىل 

1.432.000. وبحلــول عــام 1914، كان أكــر مــن نصــف جميــع العــال الصناعيــن يعملــون فعــال يف مصانــع تشــغل أكــر مــن 500 عامــل، ومــا 

يقــرب مــن ربــع املصانــع تشــغل أكــر مــن 1.000 عامــل، وهــي النســبة األعــىل بكثــر مــا كانــت عليــه يف أي بلــد آخــر. وبالفعــل يف عقــد 

التســعينيات وظفــت ســبعة مصانــع كبــرة يف أوكرانيــا ثلثــي كل عــال املعــادن يف روســيا، يف حــن كانــت باكــو تضــم تقريبــا جميــع العاملــن 

يف قطــاع النفــط. يف الواقــع كانــت روســيا، حتــى عــام 1900، أكــر منتــج للنفــط يف العــامل1.

ومــع ذلــك، فعــىل الرغــم مــن التطــور العاصــف للصناعــة، فــإن الســمة العامــة للمجتمــع الــرويس ظلــت هــي التخلــف الشــديد. كانــت 

أغلبيــة الســكان مــا تــزال تعيــش يف القــرى، حيــث شــهد التطــور الرسيــع للتايــز الطبقــي دفعــة قويــة بفعــل األزمــة يف الزراعــة األوروبيــة 

يف الثانينيــات وأوائــل عقــد التســعينيات. أدى انخفــاض ســعر الحبــوب إىل خــراب فئــات واســعة مــن الفالحــن، والذيــن وصــف تشــيخوف 

بشــكل باهــر، يف قصصــه القصــرة: “يف الــوادي الضيــق” و“موزهيكــس”، الظــروف املروعــة التــي كانــوا يعيشــون فيهــا. أصبــح منظــر الريفــي 

ــف  ــن الطي ــر م ــرف اآلخ ــىل الط ــا. وع ــهدا مألوف ــل، مش ــن عم ــا ع ــرى بحث ــن الق ــو يتجــول ب ــن األرض، وه ــروم م ــاري، املح ــبه الروليت ش

االجتاعــي ظهــرت طبقــة جديــدة مــن الرأســالين القرويــن الصاعديــن -الكــوالك- الذيــن كانــوا يــزدادون ثــراء عــىل حســاب فقــراء القريــة، 

ــة تشــيخوف الشــهرة  ــة دم وبصــرة مرسحي ــه بخف ــذي تصف ــى، وهــو الوضــع ال ــالك األرايض القدام ــن م ــم رشاء األرايض م وكان يف إمكانه

“بســتان الكــرز”.

ــن  ــذي كان مــن املفــرتض، وفقــا للمنظري ــم، املــر، وال ــة القدي وعــىل الرغــم مــن كل محــاوالت النظــام القيــري لدعــم مجتمــع القري

النارودنيــن، أن يوفــر األســاس لالشــرتاكية الفالحيــة، فإنــه كان يتفــكك برسعــة عــىل أســاس طبقــي. أولئــك الذيــن مل يتمكنــوا مــن العثــور عــىل 

عمــل يف القريــة تدفقــوا إىل املــدن، مــا وفــر جيشــا هائــال مــن العالــة الرخيصــة للــرشكات الرأســالية التــي أنشــئت حديثــا. خلــق التطــور 

ــة  ــاء، أو الكــوالك، وكتل ــة مــن الفالحــن األغني ــور فئ ــد داخــل صفــوف الفالحــن، مــع تبل ــة اســتقطاب طبقــي متزاي ــع للصناعــة حال الرسي

مــن فقــراء الريــف الذيــن ال ميلكــون أرضــا والذيــن تدفقــوا عــىل نحــو متزايــد إىل املــدن بحثــا عــن عمــل. والــراع العنيــف بــن املاركســين 

والنارودنيــن حــول حتميــة أو عــدم حتميــة تطــور الرأســالية يف روســيا، صــار يحســم بشــكل تــام مــن قبــل الحيــاة نفســها. وكانــت كتابــات 

لينــن األوىل، مثــل “التطــورات االقتصاديــة الجديــدة يف حيــاة الفــالح”، و“حــول مــا يســمى مســألة الســوق” و“تطــور الرأســالية يف روســيا”، 

موجهــة لتصفيــة الحســاب مــع النارودنيــن، لكنهــا وعــىل عكــس كتابــات بليخانــوف، كانــت تعتمــد عــىل لغــة الحقائــق واألرقــام والحجــج 

الدامغــة. 

تطــور الرأســالية يف روســيا كان يعنــي أيضــا تطــور الروليتاريــا والتــي رسعــان مــا أخــرت املجتمــع بــأرسه بعزمهــا عــىل وضــع نفســها يف 

طليعــة النضــال مــن أجــل التغيــر. رسعــان مــا خلــق الطابــع شــديد التمركــز للصناعــة الروســية جيوشــا مــن العــال الصناعيــن، املنظمــن 

واملنضبطــن، ووضعهــم يف مواقــع إســرتاتيجية داخــل املجتمــع واالقتصــاد. وقــد بــن تصاعــد حركــة اإلرضابــات بوضــوح ارتفــاع الثقــة والوعــي 

الطبقــي عنــد الطبقــة العاملــة الروســية يف تلــك الفــرتة. 

1894-1890 1889-1885 السنوات
181 221 عدد اإلرضابات

170.000 223.000 عدد العال املشاركن

(Istoriya KPSS, vol. 1, p: 96 :املصدر)

ابتــداء مــن ربيــع 1880، تعرضــت الصناعــة ألزمــة اســتمرت عــدة ســنوات. شــهدت تلــك الفــرتة ارتفــاع معــدالت البطالــة، حيــث عمــل 

أربــاب العمــل بقســوة عــىل تخفيــض أجــور العــال البئيســة أصــال. وباإلضافــة إىل جميــع املشــاكل األخــرى، كان العــال يتعرضــون باســتمرار 

ــاك عــادة فــرض  ــواع االضطهــاد والقوانــن التعســفية التــي كانــت تهــدف إىل تأبيــد خضوعهــم، وعــىل رأســها جميعــا كانــت هن ــع أن لجمي

غرامــات عــىل سلســلة كاملــة مــن االعتــداءات الحقيقيــة أو املتخيلــة ضــد أربــاب العمــل. الســخط واالســتياء املرتاكمــن بــن العــال انفجــرا 

أخــرا يف موجــة مــن االحتجاجــات العاليــة مــا بــن عامــي 1885 و1886 يف موســكو وفالدميــر وياروســالفل، والتــي بلغــت ذروتهــا يف اإلرضاب 

الــذي شــهده مصنــع نيكولســكوي الــذي كان ميلكــه ت. س. مــوروزوف. 

شــهد عــال رشكــة مــوروزوف، الذيــن كان يبلــغ عددهــم 11.000 عامــل، اقتطاعــات يف أجورهــم مبــا ال يقــل عــن خمــس مــرات يف غضــون 

عامــن. ويف نفــس الوقــت فرضــت غرامــات قاســية جــدا عــىل العامــل الــذي يغنــي أو الــذي يتحــدث بصــوت عــال أو الــذي ميــر أمــام مكتــب 

1: F. Dan, The Origins of Bolshevism, 150 and B.H. Sumner, A Survey of Russian History, pp: 324-331.
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املديــر وهــو يعتمــر قبعتــه، وهلــم جــرا. بلغــت هــذه الغرامــات يف كثــر مــن األحيــان ربــع أجــر العامــل، وأحيانــا النصــف. ويــوم 07 دجنــر 

1885، انفجــر كل الغضــب واإلحبــاط املكبوتــن، طيلــة ســنوات مــن املضايقــات الصغــرة والرسقــة والتعســف، بقــوة هائلــة. وكان القيــادي 

ــا محنــكا، وعضــوا ســابقا يف منظمــة خالتوريــن، االتحــاد الشــايل  يف ذلــك اإلرضاب، بيوتــر أنيســيموفيتش مواســيينكو (1852-1923)، ثوري

للعــال الــروس، وكان قــد قــى فــرتة يف املنفــى يف ســيبريا. كان رجــال مميــزا، وواحــدا مــن تلــك القيــادات الطبيعيــة للطبقــة العاملــة. يف 

وقــت الحــق كتــب مواســيينكو: “لقــد تعلمــت أوال أن أفهــم، ثــم أتحــرك”. 

عــر العــال الغاضبــون عــن غضبهــم بتحطيــم مخــزن الغــذاء باملصنــع، حيــث كان نظــام املصنــع يرغمهــم عــىل رشاء املــواد الغذائيــة 

ــف االنفجــار، بإرســال  ــذي ارتعــب مــن عن ــم فالدميــر، ال ــام حاكــم إقلي ــس العــال املكــروه، شــورين. ق ــزل رئي ــا، ومن ــغ فيه بأســعار مبال

الجيــش وقــوات القــوزاق إىل املعمــل. قــدم العــال للحاكــم مطالبهــم، لكنهــم قوبلــوا بالقمــع. ألقــي القبــض عــىل ســتائة عامــل. وحــارصت 

القــوات املصنــع واضطــر العــال للرجــوع إىل العمــل تحــت تهديــد الســالح. ومــع ذلــك اســتمرت األجــواء متوتــرة إىل درجــة أن املصنــع مل 

يعمــل بكامــل طاقتــه إال بعــد مــرور شــهر. 

انتهــى إرضاب عــال مصنــع مــوروزوف بالهزميــة. ومــع ذلــك فــإن التأثــر الــذي كان لــه عــىل عقــول العــال يف جميــع أنحــاء روســيا أعــد 

الطريــق النــدالع اإلرضابــات الجاهريــة الحاشــدة التــي شــهدها العقــد القــادم. أثنــاء محاكمــة املربــن، التــي متــت يف فالدميــر شــهر مــاي 

1886، تقــدم مواســيينكو واملتهمــن اآلخريــن بدفــاع حــايس تحــول إىل اتهــام كاســح لظــروف العمــل يف املصنــع، إىل درجــة أن التهــم ضدهــم 

ألغيــت وجــاء الحكــم لصالــح العــال. خلــق الحكــم الــذي صــدر عــن محاكمــة مــوروزوف صــدى قويــا يف املجتمــع الــرويس. وبســبب قلقهــا 

كتبــت الجريــدة الرجعيــة موسكوفيســي فيدموســتي: »لكــن مــن الخطــورة مبــكان املــزاح مــع جاهــر الشــعب. مــا الــذي ســيفكر فيــه 

العــال، بعــد الحكــم بالــراءة الــذي أصدرتــه محكمــة فالدميــر؟ إن خــر هــذا القــرار ينتــرش برسعــة الــرق عــر كل هــذه املنطقــة الصناعيــة. 

مراســلنا، الــذي غــادر فالدميــر مبــارشة بعــد إعــالن الحكــم، ســمع عنــه يف كل املحطــات...«1.

ــذي، رغــم دعمــه الكامــل  ــدرس عــن النظــام القيــري، وال ــا. ومل يغــب ال ــة للروليتاري ــة الهائل أظهــر إرضاب مــوروزوف القــوة الكامن

ملالــي املصانــع، قــرر أنــه يجــب تقديــم تنــازالت للعــال. وهــو مــا قــام بــه يف 03 يونيــو 1886، عندمــا صــدر قانــون الغرامــات الــذي يحــد 

مــن املبلــغ الــذي ميكــن فرضــه عــىل العــال، وينــص عــىل أن العائــدات ال ينبغــي أن تذهــب لجيــوب أربــاب العمــل، بــل تــودع يف صنــدوق 

خــاص لصالــح العــال. وكــا هــو الحــال دامئــا، كان اإلصــالح نتيجــة جانبيــة للنضــال الثــوري للعــال مــن أجــل تغيــر املجتمــع. ومثلــا 

كان الحــال مــع ترشيــع “قانــون العــرش ســاعات” الــذي صــدر يف بريطانيــا يف القــرن املــايض، فــإن قانــون الغرامــات جــاء محاولــة لتهدئــة 

العــال ومنعهــم مــن الســر يف اتجــاه ثــوري، ويف الوقــت نفســه محاولــة لالســتناد عــىل العــال للحــد مــن مطالــب الليراليــن الرجوازيــن. 

مل متنــع هــذه الترشيعــات “الخــرة” حملــة القمــع الوحــي لإلرضابــات واالعتقــاالت بالجملــة والرتحيــل ضــد قــادة العــال يف الفــرتة املقبلــة. 

كــا مل يــؤد القانــون الجديــد إىل الغايــة املرجــوة منــه أي تلطيــف حــدة اإلرضابــات. لقــد ألهــم إرضاب مــوروزوف العــال، يف حــن أظهــرت 

التنــازالت التــي منحهــا النظــام االســتبدادي الجبــار للعــال مــا ميكنهــم تحقيقــه مــن خــالل النضــال بشــجاعة مــن أجــل مصالحهــم. يف عــام 

1887، تجــاوز إجــايل عــدد اإلرضابــات عــدد تلــك التــي ســجلت خــالل العامــن الســابقن معــا. بعــد ذلــك بعامــن، اضطــر قائــد الرشطــة، 

بليهــف، أن يقــدم تقريــرا إىل الكســندر الثالــث، يخــره فيــه أن عــام 1889 كان »أكــر مــن عامــي 1887 و1888 فيــا يتعلــق باالضطرابــات 

التــي تســببت فيهــا ظــروف العمــل يف املصانــع«2.

كان تصاعــد حركــة اإلرضاب يشــر إىل تزايــد وعــي العــال بأنفســهم كطبقــة وكقــوة داخــل املجتمــع. وكانــت الفئــات الطليعيــة، التــي 

ميثلهــا أنــاس مــن قبيــل مواســيينكو، تتلمــس طريقهــا نحــو األفــكار التــي ميكنهــا أن تســلط الضــوء عــىل حالتهــم وتبــن لهــم الطريــق إىل 

األمــام. وكانــت لهــذه الحركــة ســمة مزدوجــة. فمــن ناحيــة، كانــت هــذه التحــركات العفويــة ترافقهــا يف كثــر مــن األحيــان بعــض أشــكال 

ــة الروســية إىل  ــة العامل ــامل دخــول الطبق ــت للع ــة، أعلن ــر الواعي ــة وغ ــر املنظم ــا غ ــن طبيعته ــم م ــي، بالرغ ــزم (Luddism)3. والت اللودي

مــرسح التاريــخ؛ ومــن ناحيــة أخــرى، قدمــت دليــال ال يدحــض عــىل صحــة الحجــج النظريــة لبليخانــوف ومجموعــة تحريــر العمــل. ويف نــار 

الــراع الطبقــي، تــم وضــع األســاس آنــذاك لــي تتكاتــف القــوى املاركســية، التــي كانــت مــا تــزال ضعيفــة عدديــا، والقــوى الجبــارة، لكــن 

غــر املنســجمة بعــد، للروليتاريــا الروســية. 

1: LCW, Explanation of the Law on Fines Imposed on Factory Workers, vol. 2, p: 38.

2: Istoriya KPSS, vol. 1, p: 100.

3: اللوديــزم (Luddism) هــو االســم الــذي يطلــق عــىل إحــدى حــركات العــال اإلنجليــز يف الســنوات األوىل للثــورة الصناعيــة. ألقــى هــؤالء العــال اللــوم يف ارتفاع 

البطالــة عــىل اآلالت، فقامــوا بتحطيمها.
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مــن وجهــة النظــر املاركســية، تتجــاوز أهميــة اإلرضاب مجــرد النضــال مــن أجــل املطالــب الفوريــة بخصــوص ســاعات العمــل واألجــور 

وظــروف االشــتغال والعيــش. األهميــة الحقيقيــة لإلرضابــات، حتــى عندمــا تفشــل، هــو أن العــال يتعلمــون. ففــي خضــم اإلرضاب يصبــح 

ــع  ــدأون يف رف ــد، ويب ــل العبي ــون عــن التفكــر والتــرف مث ــة. يتوقف ــم وأرسهــم، بشــكل حتمــي واعــن بدورهــم كطبق العــال وزوجاته

أنفســهم إىل مكانــة بــرش حقيقيــن لديهــم عقــل وإرادة. مــن خــالل تجربتهــا يف الحيــاة والنضــال، والســيا خــالل األحــداث الكــرى، تبــدأ 

الجاهــر يف تغيــر نفســها. وبــدءا مــن الفئــة األكــر نشــاطا ووعيــا، يصبــح العــال ســاخطن بعمــق عــىل أوضاعهــم، ويبــدأون يف اإلحســاس 

بنقــاط ضعفهــم. وتفــرض الهزائــم، أكــر مــن االنتصــارات، عــىل العامــل املناضــل رضورة التوصــل إىل فهــم واضــح لطريقــة اشــتغال املجتمــع 

وأرسار االقتصــاد والسياســة. 

ينتــج منــو الصناعــة الرأســالية نفســها جيشــا عظيــا مــن الروليتاريــا. لكــن حتــى أفضــل الجيــوش ســتتعرض للهزميــة إذا كانــت تفتقــر 

ــامل أن  ــات للع ــد الثانيني ــة لعق ــات العاصف ــارك اإلرضاب ــت مع ــد أعلن ــد يف شــؤون الحــرب. لق ــن الجي ــاط ذوي التكوي إىل الجــراالت والضب

الكتائــب الجبــارة للروليتاريــا الروســية مســتعدة وراغبــة يف خــوض الكفــاح. لكنهــا كشــفت أيضــا عــن ضعــف الحركــة وطبيعتهــا العفويــة 

وغــر املنظمــة وغــر الواعيــة، وافتقارهــا إىل التوجيــه والقيــادة. كان الجيــش موجــودا؛ الــيء الــذي كان رضوريــا هــو إعــداد هيئــة األركان 

العامــة املســتقبلية. وقــد توصــل أفضــل العــال إىل هــذا االســتنتاج. وبفضــل الجديــة واالســتقاللية يف التفكــر التــي متيــز املناضلــن العاليــن 

يف جميــع أنحــاء العــامل، قــرر هــؤالء أن يبــدأوا يف التعلــم. 

مرحلة الحلقات الصغرى

ــة الضاريــة يف العقــد املــايض دون جــدوى. إذ بــدأ عــدد متزايــد مــن الشــباب يف روســيا ينظــرون للاركســية  مل تُخــض املعــارك الفكري

كوســيلة لتغيــر املجتمــع. وبالنســبة لهــؤالء الرجــال والنســاء الشــباب، مل يعــد شــعارهم هــو “توجهــوا نحــو الشــعب”، بــل “توجهــوا نحــو 

ــاد لحلقــة  ــة الصارمــة. وكان األســلوب املعت ــك العمــل يف ظــل الرسي ــام بذل العــال”! ويف ظــل الظــروف الســائدة، كان مــن الــروري القي

ــكار  ــار، رشح األف ــة للكب ــة األمي ــتار محارب ــم، تحــت س ــث يت ــة حي ــدارس يف املناطــق الصناعي ــن امل ــوع م ــة هــو تشــكيل ن ــة الرسي الدعاي

ــن صــارت أســاء  ــن واملناضــالت الذي ــن املناضل ــد م ــة العدي ــن العــال. شــهدت هــذه املرحل ــات صغــرة م األساســية لالشــرتاكية ملجموع

معظمهــم غريبــة وغــر مألوفــة للقــارئ املعــارص. ال بــد أن الســلطات القيريــة نظــرت إىل تلــك املجموعــات الصغــرة، التــي نشــأت يف املــدن 

الواحــدة بعــد األخــرى، باعتبارهــا نتيجــة لبعــض الفروســات الخبيثــة واملجهولــة. 

مل يتمكــن النارودنيــون، عــىل الرغــم مــن كل الجهــود التــي بذلوهــا، مــن ربــط األوارص مــع “الشــعب”، وال كان يف إمكانهــم أن يأملــوا أبــدا 

يف القيــام بذلــك، عــىل أســاس نظرياتهــم وبرامجهــم وأســاليب اشــتغالهم الخاطئــة. إال أن هــذه املشــكلة، التــي بــدت مســتعصية، وجــدت حــال 

لهــا بســهولة تامــة مــن قبــل املاركســين. لقــد تــم تشــييد جــرس متــن برسعــة لربــط املاركســين بالعــال. يف جميــع املراكــز الرئيســية للصناعــة 

ظهــرت حلقــات الدراســة واألقســام التعليميــة و“مــدارس األحــد”، مــا زرع بــذور جيــل جديــد كليــا مــن املاركســين الثوريــن العــال، الذيــن 

شــكلوا العمــود الفقــري لحــزب ثــورة أكتوبــر املســتقبيل. وهكــذا بــدأ مــا يســمى مبرحلــة الدعايــة (Orkruzhovshchina) -املشــتقة مــن 

الكلمــة الروســية التــي تعنــي حلقــة الدراســة-. هنــاك، وبعــد يــوم عمــل مرهــق، يف ظــل ظــروف مروعــة، كان العديــد مــن العــال الصناعيــن 

بأيديهــم الخشــنة، يصارعــون التعــب الذهنــي والبــدين، يقضــون ســاعات طويلــة وهــم يتصارعــون مــع الفصــول الصعبــة لكتــاب ماركــس رأس 

املــال، ذلــك الكتــاب نفســه الــذي اعترتــه الرقابــة القيريــة أصعــب مــن أن ميثــل خطــرا. وكانــت رغبــة العــال يف التعلــم كبــرة إىل درجــة 

أنهــم كانــوا ينتزعــون صفحــات مجلــد رأس املــال مــن أجــل توزيعهــا، فصــال فصــال، بــن أكــر عــدد ممكــن مــن النــاس. 

مــن خــالل صفحــات أرشــيف الرشطــة، مــرت وجــوه وأعــداد الثوريــن الذيــن ألقــي القبــض عليهــم بانتظــام رتيــب، وكأنهــم فروســات 

كثــرة يتــم عزلهــا وإزالتهــا حفاظــا عــىل ســالمة النظــام الســيايس. تعــرض معظــم هــؤالء الرجــال والنســاء للنســيان منــذ فــرتة طويلــة، لكــن 

ــن  ــاب كروبســكايا حــول لين ــة الروســية. رمبــا يشــكل كت ــاء الحركــة العالي ــم بن ــات الجســام لهــؤالء األبطــال والشــهداء، ت بفضــل التضحي

ــم مــن خــالل حلقــة  ــة املاركســية املبكــرة تلــك. كان االتصــال يت ــة التــي كانــت تعمــل بهــا حلقــات الدعاي ــر األكــر وضوحــا للكيفي التقري

الدراســة العاليــة، حيــث تتــم املزاوجــة مبهــارة بــن تدريــس املعــارف األساســية وبــن التعريــف باألفــكار األوليــة، عــىل األقــل، لالشــرتاكية. مــن 

بــن تلــك املجموعــات كانــت هنــاك مدرســة مســاء األحــد للكبــار بسمولينســك، يف معقــل الطبقــة العاملــة يف شيليســيلبورغ، حيــث كانــت 

ناديجــدا كروبســكايا تقــدم الــدروس. كان املحــارضون الشــباب يتمتعــون بالشــعبية بــن العــال، والذيــن أسســوا معهــم عالقــة وثيقــة جــدا. 

كتبــت كروبســكايا: »كان العــال الذيــن ينتمــون إىل املنظمــة يذهبــون إىل املدرســة للتعــرف عــىل النــاس ويحــددون أولئــك الذيــن ميكــن 
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كســبهم إىل الحلقــة واملنظمــة«1. ويف مــكان آخــر كتبــت: »لقــد كان هنــاك نــوع مــن املؤامــرة الصامتــة. كنــا فعــال قادريــن عــىل التحــدث 

عــن أي يشء يف املدرســة، رغــم أنــه مــن النــادر أن يكــون هنــاك قســم بــدون جاســوس؛ كان عــىل املــرء أن ميتنــع عــن اســتخدام الكلــات 

ــة الرســمية كان  ــه عندهــا أن يشــر ألكــر املشــاكل األساســية. لكــن مــن الناحي ــل: “القيــر”، “اإلرضاب” وغرهــا، وميكن ــة مــن قبي الرهيب

ممنوعــا مناقشــة أي يشء عــىل اإلطــالق: يف إحــدى املناســبات عملــوا عــىل إغــالق مــا يســمى مبجموعــة االســتذكار، ألن مفتشــا جــاء، بشــكل 

ــه، وفقــا للمنهــج، ال يســمح بتدريــس ســوى القواعــد  غــر متوقــع، واكتشــف أن حســاب األجــزاء العرشيــة كان يــدرس هنــاك، يف حــن أن

األربــع للحســاب«2.

ــة  ــت أول حلق ــارج، كان ــية يف الخ ــل الروس ــر العم ــة تحري ــون مجموع ــوه يأسس ــوف ومعاون ــه بليخان ــذي كان في ــت ال ــس الوق يف نف

اشــرتاكية دميقراطيــة حقيقيــة (أي ماركســية) قــد ظهــرت يف ســان بيرتســبورغ، شــكلها طالــب بلغــاري شــاب، يدعــى دمييــرت بالغويــف (1856 

– 1924)، الزعيــم املســتقبيل للحــزب الشــيوعي البلغــاري. يف عــام 1884، اتخــذت جاعتــه اســم “حــزب االشــرتاكين الدميقراطيــن الــروس”، 

بــل وبــدأت بنــرش جريــدة تدعــى رابوتــي (العــال). لكــن املجموعــة مل تســتمر طويــال حيــث حطمتهــا الرشطــة. لكــن الســرورة آنــذاك 

ــايل تــم تشــكيل مجموعــة  ــة متقدمــة جــدا بحيــث مل يعــد يف إمــكان إجــراءات الرشطــة أن توقفهــا. يف العــام الت كانــت قــد بلغــت مرحل

ــة ب. ف. توشيســي عــاال  ــة. ضمــت مجموع ــة العامل ــع الطبق ــرة، م ــق، هــذه امل ــط أوث ــة، برواب ــة أخــرى يف العاصم اشــرتاكية دميقراطي

متدربــن وحرفيــن وأطلقــت عــىل نفســها “أخويــة حرفيــي ســان بيرتســبورغ”. 

أبعــد مــن ذلــك يف منطقــة الفولغــا بروســيا الوســطى، يف قــازان، نظــم نيكــوالي فيدوســييف (1898-1871) مجموعــة مــن الطــالب، كان 

مــن بــن أعضائهــا طالــب شــاب يدعــى فالدميــر أوليانــوف، والــذي صــار يعــرف فيــا بعــد باســم لينــن. كانــت البــذور األوىل قــد زرعــت، 

وكان األعضــاء األوائــل قــد بــدأوا يلتحقــون، وإن بأعــداد صغــرة، يف قــازان ونيجنــي نوفغــورود وســارة وســاراتوف وروســتوف أون دون، 

وبلــدات أخــرى يف املنطقــة. تفككــت هــذه املجموعــة عندمــا ألقــي القبــض عــىل فيدوســييف يف صيــف عــام 1889. وبعــد ســنوات عديــدة، 

ــة تاريــخ الحــزب حيــث أشــاد بحــرارة »بذلــك الثــوري  ــة ســرة موجــزة عــن فيدوســييف للجن يف دجنــر عــام 1922، كان عــىل لينــن كتاب

املوهــوب بشــكل اســتثنايئ واملخلــص بشــكل اســتثنايئ«3.

لقــد ثابــر الدعــاة املاركســيون بعنــاد يف مهمتهــم، بينــا كانــوا يعملــون ضــد عوائــق هائلــة ويف ظــل صعوبــات ال تطــاق ومعرضــن دامئــا 

ألخطــار شــخصية. كثــرون منهــم مل يعيشــوا لــروا نتيجــة عملهــم. مل يقاتلــوا يف املعــارك العظيمــة النهائيــة، ومل يتمكنــوا مــن رؤيــة الهيــاكل 

القدميــة املمقوتــة للمجتمــع وهــي تســقط. كانــت مهمتهــم هــي أصعــب املهــات عــىل اإلطــالق: مهمــة البدايــة الشــاقة؛ مهمــة بنــاء الحركــة 

مــن ال يشء؛ مهمــة كســب املناضلــن واملناضــالت بصــر واحــدا بعــد اآلخــر؛ مهمــة الــرشح والجــدل واإلقنــاع؛ والقيــام بــآالف املهــام اليوميــة 

الروتينيــة اململــة لبنــاء املنظمــة، والتــي متــر دون أن يالحظهــا املؤرخــون، لكــن التــي تقــع يف قلــب املــرشوع التاريخــي العظيــم. وعــىل الرغــم 

مــن كل الصعوبــات، بــدأ العمــل البطــيء الــدؤوب الــذي أنجــزه هــؤالء املاركســيون يــؤيت مثــاره اآلن. بــدأت الجاعــات املاركســية يف الظهــور 

يف جميــع أنحــاء روســيا. ويف تقليــد ملجموعــة تحريــر العمــل، أطلقــوا عــىل أنفســهم رابطــات النضــال مــن أجــل تحريــر الطبقــة العاملــة. ويف 

نفــس الوقــت كانــت حركــة العــال قــد بــدأت تأخــذ طابعــا جاهريــا. ثــم، ومثــل صاعقــة مــن ســاء صافيــة، حــدث يشء حــول الوضــع 

بشــكل كامــل. 

يف عــام 1891 وعــام 1892، اجتاحــت مجاعــة رهيبــة البــالد، مــا تســبب يف مــوت أعــداد هائلــة مــن النــاس يف القــرى وارتفــاع حــاد يف 

أســعار املــواد الغذائيــة. أودت املجاعــة والكولــرا والتيفــوس بــأرواح 40 مليــون نســمة، وأبيــدت قــرى بأكملهــا، وخاصــة يف منطقــة الفولغــا. 

ــذي  ــب االنتعــاش االقتصــادي، ال ــأي مثــن. هــذا الوضــع، إىل جان ــول العمــل ب أغــرق الفالحــون الجوعــى املــدن، وهــم عــىل اســتعداد لقب

وللمفارقــة تزامــن مــع املجاعــة، أنتــج موجــة مــن اإلرضابــات، خاصــة يف وســط روســيا وغربهــا، حيــث مراكــز صناعــة النســيج. ورافقــت تلــك 

اإلرضابــات اشــتباكات مــع الرشطــة والقــوزاق، وال ســيا يف إرضاب عــال النســيج البولنديــن يف لــودز عــام 1892. 

أدت املجاعــة إىل فضــح إفــالس النظــام األوتوقراطــي وفســاد وعــدم كفــاءة البروقراطيــة. وكان ملصــر ماليــن الجوعــى تأثــر عميــق عــىل 

الشــباب. اندلعــت الحركــة الطالبيــة مــن جديــد يف موســكو وقــازان. وكان للجــو الكفاحــي العــام يف املجتمــع تأثــر عــىل الليراليــن أيضــا. 

والزميســتفوات، التــي كانــت قــد أخضعــت مــن طــرف نظــام ألكســندر الثالــث الرجعــي، عــادت إىل الحيــاة مــع املجاعــة. نظــم الليراليــون، 

املســتندون عــىل الزميســتفوات، حمــالت اإلغاثــة مــن املجاعــة يف جميــع أنحــاء روســيا. ليراليــو الزميســتفو، والذيــن كان الكثــر منهــم مــن 

1: N.K. Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 17.

2: N.K. Krupskaya, Memories of Lenin, (1893-1917), p: 6.

3: LCW, A Few Words About N.Y. Fedoseyev, vol. 33, p: 453.
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ــد  ــخ الحســاء. لق ــن خــالل إنشــاء مطاب ــون وخــز ضائرهــم م ــوا يخفف ــة “التوجــه نحــو الشــعب” لســنوات الســبعينيات، كان ــا حرك بقاي

بذلــوا قصــارى جهدهــم إلعطــاء النضــال ضــد املجاعــة طابعــا مســاملا غــر مســيس، وذلــك يف انســجام مــع سياســتهم العامــة القامئــة عــىل 

“اإلنجــازات الصغــرة”. لكــن الهيــاج االجتاعــي والســيايس الــذي أثارتــه املجاعــة ورد الفعــل الفوضــوي لــإلدارة القيريــة عليهــا، أدى إىل 

إثــارة املثقفــن، وتوفــر العديــد مــن املنخرطــن الجــدد لصفــوف املاركســين، الذيــن كانــوا منخرطــن يف معركــة رشســة ضــد ممثــيل التيــار 

النــارودين الليــرايل. وتنعكــس مــرارة الــراع يف حكايــة ذكرتهــا كروبســكايا عــن واحــدة مــن تدخــالت لينــن األوىل، بعــد وقــت قصــر مــن 

وصولــه إىل ســان بيرتســبورغ: »كإجــراء أمنــي تــم تنظيــم االجتــاع تحــت ســتار حفلــة ألكل الفطائــر (...) وكان الســؤال املطــروح هــو مــا 

الطريــق الــذي ينبغــي علينــا أن نتبــع. وبــدا أننــا مل نكــن متفقــن حــول اإلجابــة. قــال أحدهــم إن العمــل يف لجنــة محاربــة األميــة كان ذا 

أهميــة كبــرة. ضحــك فالدميــر إيليتــش، وبــدت ضحكتــه قاســية إىل حــد مــا (مل أســمعه أبــدا يضحــك بهــذه الطريقــة مــرة أخــرى). وقــال: 

“حســنا، إذا كان شــخص مــا يريــد أن ينقــذ البلــد مــن خــالل العمــل يف لجنــة محاربــة األميــة، فلندعــه ميــي قدمــا”«1.

ــوال يف  ــب تح ــا يتطل ــري، م ــا كان يج ــرا جوهري ــور أن تغي ــىل الف ــم ع ــد، فه ــن بعي ــة م ــع بعناي ــب الوض ــذي كان يراق ــوف ال بليخان

ــل.  ــق إىل درجــة مل يســبق لهــا مثي ــروس. فضحــت املجاعــة إفــالس الحكــم املطل ــل املاركســين ال ــى اآلن مــن قب األســاليب املســتخدمة حت

وبــدأت فكــرة وجــود مجلــس نيــايب، زميســي ســوبور، تكســب التعاطــف بــن صفــوف املثقفــن الليراليــن. انتهــز بليخانــوف الفرصــة برسعــة. 

ويف كراســه “خــراب عمــوم روســيا”، الــذي نــرش يف العــدد الرابــع لجريــدة سوتســيال دميوقــراط (Sotsial Demokrat)، أوضــح بليخانــوف 

أن أســباب املجاعــة مل تكــن طبيعيــة، بــل اجتاعيــة. وانطالقــا مــن حالــة الفــوىض الناجمــة عــن فســاد وعــدم كفــاءة الســلطات القيريــة، 

أوضــح الحاجــة إىل تنظيــم الدعايــة والتحريــض عــىل نطــاق واســع، وربــط املطالــب امللموســة للجاهــر بالهــدف املركــزي الــذي هــو اإلطاحــة 

بالحكــم املطلــق. 

وبطبيعــة الحــال، صــار لشــعار زميســي ســوبور يف أيــدي الليراليــن طابــع إصالحــي متامــا، وبالتــايل طوبــاوي. لكــن بليخانــوف، الــذي عــر 

عــن غريــزة ثوريــة حقيقيــة، أعطــى لذلــك املطلــب مضمونــا نضاليــا كفاحيــا، كوســيلة لتعبئــة الجاهــر وكســب أفضــل قطاعــات املثقفــن 

الدميقراطيــن لفكــرة خــوض رصاع مفتــوح ضــد النظــام القيــري. وكتــب: »يجــب عــىل كل هــؤالء الــروس النزهــاء، الذيــن ال ينتمــون إىل عــامل 

صنــاع املــال والكــوالك والبروقراطيــن الــروس، أن يبــدأوا يف وقــت واحــد يف التحريــض مــن أجــل الزميســي ســوبور«2.

شــكل مقــال بليخانــوف أول محاولــة ملموســة للتعامــل مــع مســألة كيفيــة ربــط الحركــة العاليــة بحركــة الطبقــات املضطَهــدة األخــرى 

ضــد العــدو املشــرتك، أي النظــام القيــري. يف ظــل ظــروف االســتعباد القيــري، كانــت التحالفــات املؤقتــة والعرضيــة مــع العنــارص األكــر 

راديكاليــة مــن بــن الرجوازيــة الصغــرة، أو حتــى الليراليــن الرجوازيــن، أمــرا ال مفــر منــه. لكــن هــذه االتفاقــات، رغــم ذلــك، ال تفــرتض 

مطلقــا وجــود أي اتفــاق برنامجــي. بــل عــىل العكــس مــن ذلــك، كان الــرشط املســبق لهــا عــىل وجــه التحديــد هــو أن يســر كل حــزب تحــت 

رايتــه الخاصــة: “نســر متفرقــن ونــرب معــا”، ويف الوقــت الــذي كان املاركســيون يدافعــون فيــه عــن الليراليــن والدميقراطيــن الرجوازيــن 

ــات غــر  ــل نقــل األدبي ــة مث ــة حــول مســائل عملي ــات عرضي ــا إىل اتفاق ــم أحيان ــون معه ــوا يتوصل ــاد القيــري، وكان الصغــار ضــد االضطه

القانونيــة ]إىل داخــل روســيا[، والدفــاع عــن الرفــاق املعتقلــن، ومــا إىل ذلــك...، كانــوا ]املاركســيون[ يســلطون عليهــم دامئــا انتقــادات صارمــة 

ومتواصلــة بســبب تذبذبهــم والتباســهم. كان الهــدف مــن هــذه السياســة هــو االســتفادة مــن كل فرصــة لدفــع الحركــة إىل األمــام ويف نفــس 

الوقــت تعزيــز موقــف املاركســية ووجهــة النظــر الطبقيــة املســتقلة للروليتاريــا، بنفــس الطريقــة التــي يســتخدم بهــا متســلق الجبــال مبهــارة 

كل شــق وكل نتــوء يف الصخــر لرفــع نفســه إىل القمــة. 

كان التوجــه الرئيــيس لحجــة بليخانــوف هــو أن “الخــراب االقتصــادي الشــامل لبالدنــا ال ميكــن تفاديــه إال عــن طريــق التحــرر الســيايس 

التــام”. لقــد طرحــت املشــاكل املروعــة للجاهــر بشــكل مبــارشة مســألة النضــال الثــوري ضــد القيريــة، والــذي ســوف تلعــب فيــه الطبقــة 

العاملــة دورا رئيســيا. يف حــن مل يكــن أي أحــد، يف تلــك املرحلــة، يتحــدث عــن إمكانيــة حــدوث الثــورة االشــرتاكية يف روســيا، كان االســتخدام 

الصحيــح للمطالــب الدميقراطيــة الثوريــة، مثــل عقــد مجلــس زميســي ســوبور، يلعــب بــال شــك دورا تحريضيــا هامــا يف حشــد القــوى الثوريــة 

حــول الرنامــج املاركــيس. ليســت لهــذه السياســة أيــة عالقــة مطلقــا مــع سياســات املناشــفة والســتالينين الذيــن حاولــوا، تحــت ســتار “توحيــد 

جميــع القــوى التقدميــة”، إخضــاع الحركــة العاليــة ملــا يســمونها بالرجوازيــة التقدميــة. لقــد وجــه بليخانــوف، ولينــن عــىل وجــه الخصــوص، 

انتقــادا صارمــا لفكــرة “الجبهــة الشــعبية” التــي كان النارودنيــون يدافعــون عنهــا حتــى يف ذلــك الوقــت. وقــد رد بليخانــوف، قبــل أن يصبــح 

منشــفيا، وعندمــا كان مــا يــزال يدافــع عــن أفــكار املاركســية الثوريــة، عــىل أولئــك الذيــن اتهمــوه بإخافــة الليراليــن بالعبــارات التاليــة: »عــىل 

1: N.K. Krupskaya, Reminiscences of Lenin, pp: 12-13.

2: V. Akimov, On the Dilemmas of Russian Marxism 1895-1903, p: 16.
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أي حــال، نحــن نعتــر أن أكــر أنــواع “الخــوف” رضرا هــو إخافــة االشــرتاكين بشــبح إخافــة الليراليــن«1.

من الدعاية إىل التحريض

فاجــأت السياســة الجديــدة، التــي أكــدت عــىل رضورة التحريــض الثــوري الجاهــري، الكثريــن. ومل يتأخــر االقتصاديــون املســتقبليون، 

ــع  ــث مل يفهمــوا رضورة رف ــا الدســتورية” املزعومــة، حي ــر العمــل بســبب “نزعته ــة تحري ــاد فرق ــس كريشيفســي، يف انتق ــل بوري مــن قبي

الشــعارات الدميقراطيــة جنبــا إىل جنــب مــع املطالــب الطبقيــة األوليــة للروليتاريــا. ويف الوقــت نفســه، فــإن العديــد مــن املناضلــن القدامــى، 

حتــى يف روســيا، كانــوا مرتدديــن يف االعــرتاف بتغــر الوضــع. العــادات القدميــة لحلقــات الدعايــة الصغــرة رفضــت أن تختفــي بســهولة. ويف 

كثــر مــن الحــاالت، مل يتحقــق االنتقــال إىل التحريــض الجاهــري إال بعــد جــداالت حــادة وانقســامات. يف مقالتــه “حــول: مهــام الحــزب 

ــة  ــن الدعاي ــرق ب ــف املاركــيس الكالســيي للف ــوف التعري ــدم بليخان ــيا (1892)”، ق ــة يف روس ــرويس خــالل املجاع االشــرتايك الدميقراطــي ال

والتحريــض: »ميكــن للعصبــة أن تكتفــي بالدعايــة باملعنــى الضيــق للكلمــة، لكــن الحــزب الســيايس ال ميكنــه ذلــك أبــدا... يقــدم الداعيــة 

العديــد مــن األفــكار إىل شــخص واحــد أو عــدد قليــل مــن النــاس... لكــن التاريــخ تصنعــه الجاهــر... وبفضــل التحريــض يصقــل ويتقــوى 

االرتبــاط الــروري بــن “األبطــال” وبــن “الحشــود”، بــن “الجاهــر” وبــن “قادتهــا”«.

شــدد بليخانــوف عــىل رضورة قيــام املاركســين باالنغــراس بــن أوســع فئــات الجاهــر بواســطة شــعارات التحريــض، بــدءا باملطالــب 

االقتصاديــة األكــر إلحاحــا، مثــل يــوم العمــل مــن مثــاين ســاعات: »وهكــذا ســوف يقتنــع جميــع العــال - حتــى أكرهــم تخلفــا- بوضــوح 

بــأن تطبيــق عــىل األقــل بعــض التدابــر االشــرتاكية هــو أمــر مهــم للطبقــة العاملــة... إن مثــل هــذه اإلصالحــات االقتصاديــة، مثــل تقصــر 

يــوم العمــل، جيــدة وإن حققــت فوائــد مبــارشة فقــط للعــال«2.

وهــذا مــا يفنــد كذبــة اإلصالحيــن املعارضــن للاركســية الذيــن يزعمــون أن املاركســين “ليســو مهتمــن باإلصالحــات”. عــىل العكــس 

مــن ذلــك، لقــد كان املاركســيون عــىل مــر التاريــخ يف طليعــة النضــال مــن أجــل تحســن أوضــاع العــال، يناضلــون مــن أجــل أجــور أعــىل 

وظــروف عمــل أفضــل وســاعات أقــر ومــن أجــل الحقــوق الدميقراطيــة. ال يوجــد الفــرق بــن املاركســية واإلصالحيــة يف “القبــول” أو عــدم 

القبــول باإلصالحــات (يكفيــك أن تطــرح املســألة بهــذه الطريقــة لــي يظهــر لــك أنــه ادعــاء ســخيف). املوقــف املاركــيس هــو أن اإلصالحــات 

الجديــة ال ميكــن تحقيقهــا إال مــن خــالل تعبئــة قــوة الطبقــة العاملــة يف النضــال ضــد الرأســالين ودولتهــم، هــذا مــن جهــة، أمــا مــن جهــة 

أخــرى فــإن الســبيل الوحيــد لرتســيخ املكاســب التــي حققهــا العــال وضــان كل حاجياتهــم هــو تحطيــم ســلطة رأس املــال وإنجــاز التغيــر 

االشــرتايك للمجتمــع، وهــو مــا ال ميكــن تحقيقــه بــدون النضــال اليومــي مــن أجــل اإلصالحــات يف ظــل الرأســالية، والــذي يســاعد عــىل تنظيــم 

وتدريــب وتثقيــف الطبقــة العاملــة، وتحضــر الــرشوط للقضــاء النهــايئ عــىل أعدائهــا. 

كان تطــور الرأســالية الروســية نفســها هــو مــا خلــق الظــروف لالنتقــال إىل العمــل التحريــي الشــامل. فخــالل عقــد التســعينيات واصــل 

منحنــى حركــة اإلرضابــات يف التصاعــد، وقــد وقفــت ســان بيرتســبورغ عــىل رأس الحركــة. فهنــاك كانــت أقــوى كتائــب الطبقــة العاملــة، أي: 

ــذي  ــت ســان بيرتســبورغ هــي املــكان ال ــوف. كان ــع بوتيل ــل مصن ــرة، مث ــع كب ــم يرتكــزون يف مصان ــن كان %80 منه ــب، والذي عــال الصل

تنمــو فيــه الطبقــة العاملــة بــأرسع وتــرة. فــا بــن عــام 1881 وعــام 1900، منــت الطبقــة العاملــة يف العاصمــة بنســبة%82، بينــا منــت يف 

موســكو بنســبة %51 يف نفــس الفــرتة. وكانــت نســبة عاليــة نســبيا مــن الروليتاريــن يف بيرتســبورغ يعرفــون القــراءة والكتابــة: %74، مقابــل 

%60 لبقيــة روســيا. 

كانــت ســاكنة جديــدة وشــابة. يف عــام 1900، كان أكــر مــن ثلثــي ســكان ســان بيرتســبورغ قــد ولــدوا خــارج املدينــة، أمــا بالنســبة للعــال 

فقــد جــاء أكــر مــن %80 منهــم مــن خارجهــا. لقــد جــاءوا مــن جميــع أنحــاء اإلمراطوريــة، فالحــون جوعــى ومفلســون، يبحثــون بيــأس عــن 

عمــل. أولئــك الذيــن كانــوا محظوظــن دخلــوا مصانــع النســيج واملعــادن الكبــرة. وكان القطــاع العــايل الحاســم يف ســان بيرتســبورغ هــو 

صناعــة الصلــب، بينــا ســاد يف موســكو قطــاع صناعــة النســيج. كان أكــر مــن نصــف عــال ســان بيرتســبورغ يشــتغلون يف مصانــع كــرى 

تضــم 500 عامــل أو أكــر، يف حــن اشــتغل مــا يقــرب مــن خمــيس العــال يف مصانــع عمالقــة تضــم أكــر مــن 1.000 عامــل. بينــا الذيــن 

والــاليئ مل يحالفهم/هــن الحــظ يف إيجــاد عمــل، فقــد صــاروا متســولن أو باعــة متجولــن أو عاهــرات. 

كان يــوم العمــل طويــال: مــا بــن 10 و14 ســاعة، وكانــت ظــروف العمــل مروعــة ورشوط الســالمة منعدمــة. يف كثــر مــن األحيــان كان 

1: G. Plekhanov, Sochineniya, vol. 1, p: 403.

2: V. Akimov, On the Dilemmas of Russian Marxism 1895-1903. p: 17.
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ــاه القــذرة وضعــف خدمــات  العــال مجريــن عــىل العيــش يف أكــواخ مكتظــة، حيــث زاد مــن ســوء ظــروف الســكن الهــواء امللــوث واملي

الــرف الصحــي، وهــو مــا أعطــى لســان بيرتســبورغ ســمعتها بكونهــا العاصمــة األســوء مــن حيــث الــرشوط الصحيــة يف أوروبــا. كانــت أوضــاع 

عــال النســيج وحشــية بشــكل خــاص، حيــث العمــل لســاعات طويلــة جــدا والقيــام بأعــال رتيبــة وســط ضجيــج يصــم اآلذان، يف ظــروف 

غــر صحيــة، وحــرارة ورطوبــة عاليتــن. تظهــر انعكاســات هــذا الوضــع عــىل صحــة العــال مــن خــالل تقريــر ملفتــش حكومــي: »... ميكــن 

التأكــد مــن ذلــك بالعــن املجــردة مــن خــالل املظهــر الخارجــي ]للعــال[. إنهــم يعانــون مــن الهــزال ومنهكــن وشــاحبن وصدورهــم غارقــة: 

إنهــم يعطــون االنطبــاع بكونهــم مــرىض خرجــوا للتــو مــن املستشــفى«1.

كان حــوايل نصــف عــال النســيج مــن النســاء. إال أن هــذه الرشيحــة األكــر اســتغالال بــن صفــوف الطبقــة العاملــة، والتــي كانــت تتشــكل 

أساســا مــن فالحــات وصلــن حديثــا إىل املدينــة وعامــالت بــدون مؤهــالت، أعطــت الدليــل عــىل كفاحيتهــا. وقــد ظهــرت اإلمكانيــات الثوريــة 

لعــال النســيج بالفعــل يف إرضابــات عامــي 1878 و1879، عندمــا متــت أول محاولــة لربــط اإلرضابــات بالحركــة الثوريــة. لقــد أصابــت تلــك 

اإلرضابــات الســلطات بالخــوف وأجرتهــا عــىل تقديــم تنــازالت. قانــون الشــغل األول، الــذي صــدر يف 01 يونيــو 1882، نــص عــىل منــع تشــغيل 

األطفــال دون ســن 12 ســنة يف املصانــع، وتحديــد يــوم عمــل األطفــال، الذيــن يبلغــون مــا بــن 12 و15 ســنة، يف مــا بــن مثانيــة و15 ســاعة. 

وكان هنــاك قانــون آخــر عــام 1885 حظــر العمــل ليــال يف بعــض فــروع الصناعــة، الــخ. 

مل يتمكــن العــال مــن التمتــع بثــار انتصارهــم. لقــد كانــت اإلرضابــات انعكاســا لطفــرة اقتصاديــة، تتعلــق بالحــرب الروســية الرتكيــة، 

لكــن خــالل الركــود الــذي تــىل ذلــك، أخــذ الرأســاليون ثأرهــم. خــالل عقــد الثانينيــات تســبب ركــود شــديد يف موجــة ضخمــة مــن ترسيــح 

العــال والبطالــة، خاصــة يف قطــاع صناعــة الصلــب. تــم رمــي اآلالف مــن العــال وأرسهــم إىل براثــن الفقــر املدقــع. أمــا أولئــك الذيــن بقــوا 

يف املصانــع فقــد كانــوا مضطريــن إلحنــاء رؤوســهم ورص أســنانهم غيظــا بينــا أصحــاب املصانــع يخفضــون األجــور بــال رحمــة. ومــع بدايــة 

عقــد التســعينات، بــدأ االقتصــاد يتعــاىف مــرة أخــرى. وصــار التغــر ملحوظــا بشــكل خــاص عــام 1893 ومــا بعــده. انطــالق املشــاريع الكــرى 

لبنــاء الســكك الحديديــة حفــز النمــو يف صناعــة الصلــب يف ســان بيرتســبورغ وجنــوب روســيا. وكانــت حقــول النفــط والفحــم مزدهــرة. وعــىل 

الفــور بــدأت نســائم جديــدة للــراع الطبقــي يف الهبــوب. فتبلــورت فكــرة التحريــض عــىل الفــور يف مخيلــة الشــباب داخــل روســيا. وبالفعــل 

كان العديــد مــن الشــباب قــد بــدأوا يفقــدون صرهــم مــن قيــود العمــل يف حلقــات الدعايــة. وقــد انطلقــت الــرشارة مــن عنــد االشــرتاكين 

الدميقراطيــن يف املناطــق الغربيــة مــن ليتوانيــا وبولنــدا، حيــث أظهــر إرضاب لــودز ومظاهــرة عيــد العــال 1892 الطبيعــة املتفجــرة للوضــع. 

كانــت روســيا القيريــة، عــىل حــد تعبــر لينــن الشــهر: “ســجنا حقيقيــا للشــعوب”. وقــد شــهد االضطهــاد القومــي ارتفاعــا يف حدتــه يف 

فــرتة الــردة الرجعيــة الشــاملة التــي أعقبــت اغتيــال ألكســندر الثــاين. وتحــت إرشاف بوبيدونوستســيف القمعــي عمــل كلبــا حراســة النظــام 

األوتوقراطــي، أي: الرشطــة والكنيســة األرثوذكســية، عــىل ســحق كل مــا تشــتم فيــه رائحــة املعارضــة، مــن املفكريــن املســتقلن، مثــل ليــو 

تولســتوي، إىل الكاثوليكيــة البولنديــة واللوثريــن البلطيــق واليهــود واملســلمن. الــزواج الــذي يتــم يف الكنائــس الكاثوليكيــة مل يكــن معرتفــا 

بــه مــن قبــل الحكومــة الروســية. وتحــت حكــم نيكــوال الثــاين، صــادرت الدولــة ممتلــكات كنيســة املســيحين األرمــن. وتــم إغــالق أماكــن 

العبــادة الخاصــة بالكامليــك والبوريــات2. ورافقــت عمليــة الرتويــس3 القرسيــة مــا يشــبه عمليــة التحويــل اإللزامــي إىل اإلميــان األرثوذكــيس. 

تطــورت الصناعــة يف وقــت مبكــر جــدا يف الجهــات الغربيــة لإلمراطوريــة الروســية، يف ليتوانيــا ومملكــة بولنــدا. هــذه املناطــق التــي كانت 

أكــر تصنيعــا مــن الــرشق، وأكــر ثقافــة وكانــت تعــرف وجــود تأثــر أملــاين قــوي، شــهدت تغلغــال رسيعــا للحركــة االشــرتاكية الدميقراطيــة. لكن 

الحركــة العاليــة هنــاك كانــت معقــدة جــدا بســبب املســألة القوميــة. كان العــال والفالحــون يف بولنــدا والبلطيــق املضطهــدون قوميــا مــن 

قبــل روســيا القيريــة، يتحملــون نــرا مزدوجــا. خلــق تقطيــع أوصــال بولنــدا، التــي قســمت بــن روســيا واالمراطوريــة النمســاوية املجريــة 

وبروســيا، شــعورا مريــرا باالضطهــاد القومــي، والــذي كانــت آلثــاره عواقــب وخيمــة عــىل التطــور املســتقبيل للحركــة العاليــة. وقــد تركــت 

ذكريــات هزميــة 1863، والقمــع املــروع الــذي أعقبهــا، كراهيــة هائلــة لروســيا بــن البولنديــن. 

الســلطات الروســية، التــي كانــت لهــا حساســية خاصــة تجــاه االضطرابــات يف املحافظــات البولنديــة، عملــت عــىل ســحق املجموعــات 

ــة بالســجن مــع األعــال الشــاقة. لكــن  ــة األوىل بحملــة رشســة مــن االعتقــاالت والتعذيــب وأحــكام طويل ــة البولندي االشــرتاكية الدميقراطي

1: G.D. Surh, 1905 in St Petersburg: Labour, Society and Revolution, p: 54.

 2: الكامليــك: شــعب منغــويل بــوذي الديانــة يعيــش أساســا يف كامليــك، منطقــة جنــوب غــرب روســيا عــىل بحــر قزويــن. يتحــدث لغــة خاصــة تدعــى: الكامليكيــة. 

البوريــات: شــعب مــن أصــل منغــويل يعيــش يف ســيبريا. وبورياتيــا هــي إحــدى الجمهوريــات الروســية ذات حكــم ذايت، يف جنــوب املنطقــة الوســطى مــن ســيريا. 

املرتجم.

3: فرض الثقافة والدين واللغة، الخ، الروسية -املرتجم-
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ــت  ــن عــىل الفــور. ورسعــان مــا تحول ــق رأســن جديدي ــرؤوس، كانــت تعــوض كل رأس يقطــع بخل ــل وحــش متعــدد ال ــا مث الحركــة، مثله

منطقــة البلطيــق إىل قاعــدة للتحريــض والدعايــة املاركســين، وشــكلت معــرا لدخــول األدبيــات غــر القانونيــة واملراســالت بــن فرقــة تحريــر 

العمــل يف املنفــى واملجموعــات املاركســية الرسيــة يف الداخــل. قــال برنــار باريــز يف تعليقــه عــىل الوضــع يف بولنــدا: »كانــت جامعــة وارســو 

ــة  ــت اللغ ــام 1885 فرض ــية؛ يف ع ــة الروس ــم باللغ ــن أدبه ــدرس للبولندي ــت ت ــل، وكان ــكل كام ــرويس -م-[ بش ــع ال ــرض الطاب ــنة ]ف مروس

الروســية يف املــدارس االبتدائيــة كلغــة للتدريــس؛ وأرســل عــال الســكك الحديديــة البولنديــون للخدمــة يف أجــزاء أخــرى مــن اإلمراطوريــة؛ 

ويف عــام 1885 تــم منــع البولنديــن مــن رشاء األرايض يف ليتوانيــا أو بولهينيــا، حيــث كانــوا يشــكلون أغلبيــة الطبقــة البورجوازيــة«1.

حركة العال اليهود

مــن املفارقــات أن النظــام القيــري كان هــو مــن شــجع التنميــة الصناعيــة يف بولنــدا ليجعــل منهــا مــا يشــبه “نافــذة متجــر”، ويف محاولــة 

يائســة منــه كذلــك لــدرء تطــور الحركــة القوميــة. لكــن تطــور الصناعــة بالــذات هــو مــا أدى إىل تقويــض النظــام وخلــق موجــة مــن االســتياء 

يف البلــدات واملــدن باملناطــق الحدوديــة الغربيــة لروســيا. كانــت ظــروف العمــل مروعــة واألجــور هزيلــة، بينــا كانــت األربــاح تــرتاوح عــادة 

مــا بــن %40 و%50، ومل يكــن مــن الغريــب تحقيــق %100 مــن األربــاح. خلــق اســتغالل العــال الوحــي هــذا ظروفــا مواتيــة النتشــار 

الدعايــة االشــرتاكية. ويف خضــم الــردة الرجعيــة القامتــة، تأســس الحــزب املعــروف باســم الروليتاريــا، “باكــورة الحركــة االشــرتاكية الحديثــة يف 

بولنــدا”2، عــىل يــد الطالــب لودفيــغ فارجينســي. شــكلت مجموعــة الطــالب االشــرتاكين التــي أسســها فارجينســي حلقــات للعــال وأنويــة 

نقابــات عاليــة جنينيــة. ويف عــام 1882، التأمــت املجموعــات املختلفــة لتشــكيل منظمــة الروليتاريــا، والتــي قــادت سلســلة مــن اإلرضابــات، 

بلغــت ذروتهــا يف اإلرضاب الجاهــري يف وارســو، والــذي تعــرض لقمــع رشس مــن قبــل قــوات القمــع. حكــم عــىل العديــد مــن قــادة منظمــة 

الروليتاريــا بفــرتات طويلــة مــن الســجن. وشــنق أربعــة منهــم. مل يكــن حــظ فارجينســي أفضــل، إذ حكــم عليــه بالســجن ملــدة 16 عامــا مــع 

األعــال الشــاقة، يف قلعــة شلوســيلبورغ الشــهرة بالقــرب مــن ســان بيرتســبورغ، حيــث مــات ميتــة بطيئــة. 

ــه الشــابة روزا لوكســمبورغ إىل  ــذي انضمــت في ــا إىل أشــالء. ويف الوقــت ال ــا عملي ــت منظمــة الروليتاري بعــد هــذه االعتقــاالت، تحول

الحركــة، مل يكــن قــد بقــي منهــا ســوى بعــض األطــالل فقــط. اســتخدم ليــو يوغيــش، ابــن عائلــة يهوديــة ثريــة، ثروتــه الشــخصية الكبــرة 

لتمويــل بنــاء مجموعــة اشــرتاكية جديــدة يف فيلنــا يف عــام 1885. لعــب االشــرتاكيون الدميقراطيــون بفيلنــا الحقــا دورا رائــدا، وطــوروا أســلوب 

التحريــض الجاهــري بــن العــال، والــذي اتبعــه املاركســيون الحقــا يف جميــع أنحــاء روســيا. اســتفادت قــوات الروليتاريــا البولنديــة الفتيــة 

مــن دفعــة قويــة مــن طــرف قــوات الطبقــة العاملــة اليهوديــة التــي كانــت قــد اســتيقظت للنضــال حديثــا. 

عــاش غالبيــة اليهــود يف بولنــدا واملحافظــات الغربيــة، التــي كانــت قــد أعلنــت ابتــداء مــن عــام 1881 بكونهــا املــكان الوحيــد الــذي 

يســمح لليهــود بالعيــش فيــه. يف عــام 1886 طــرد اليهــود بشــكل جاعــي مــن جميــع الوظائــف اإلداريــة واســتبعدوا مــن معظــم املهــن. مل 

يســمح ســوى لـــ %10 مــن اليهــود فقــط بااللتحــاق بالجامعــة (%05 يف موســكو وســان بيرتســبورغ). وابتــداء مــن عــام 1887، تــم تطبيــق 

ــة كمســيحين  ــن يســتلمون منحــة دراســية حكومي ــود الذي ــم تســجيل كل اليه ــام 1888، ت ــة. ويف ع ــدارس الثانوي نفــس القاعــدة عــىل امل

ــدون ضــد رغبــات آبائهــم. اليهــود الذيــن صــاروا أرثوذكــس كان يفــرض عليهــم الطــالق دون أي طلــب منهــم.  أرثوذكــس. كان األطفــال يُعمَّ

وفرضــت رضائــب خاصــة عــىل املعابــد ولحــوم الكوشــر. ويف محاولــة منهــا لتقســيم وإربــاك العــال، نظمــت الســلطات مذابــح دمويــة ضــد 

اليهــود؛ تــم نهــب املنــازل وقتــل الرجــال والنســاء واألطفــال وتشــويههم مــن قبــل غوغــاء مــن حثالــة الروليتاريــا بالتواطــؤ مــع الرشطــة. 

كان الســكان اليهــود يف هــذه املناطــق، الذيــن كان أغلبهــم مــن الحرفيــن والتجــار الصغــار، يعيشــون بشــكل دائــم عــىل حافــة الهاويــة. 

وقــد وفــرت الفئــة األكــر اضطهــادا يف املجتمــع، أي العــال والحرفيــون اليهــود، أرضــا خصبــة بطبيعــة الحــال النتشــار األفــكار الثوريــة. ليــس 

مــن قبيــل املصادفــة أن الثوريــن اليهــود وفــروا للحركــة املاركســية عــددا مــن القــادة أكــر مــن نســبة الحجــم الــذي كانــوا ميثلونــه داخــل 

املجتمــع. مدينــة فيلنــا، برتكيزهــا الكبــر مــن العــال والحرفيــن اليهــود، كانــت واحــدة مــن أوىل معاقــل الحركــة االشــرتاكية الدميقراطيــة 

يف اإلمراطوريــة الروســية. ابتــداء مــن عــام 1881 وصــوال إىل ثــورة أكتوبــر، كان انــدالع تلــك األعــال الوحشــية الهمجيــة العنريــة تهديــدا 

دامئــا معلقــا فــوق رؤوس الشــعب اليهــودي. حــرض مرتكبــوا املذابــح الفئــات املتخلفــة مــن بــن الفالحــن البولنديــن والــروس ضــد اليهــود، 

مســتغلن يف ذلــك النعــرات الدينيــة (غالبــا مــا كان يتــم اختيــار مناســبة عيــد الفصــح لتنظيــم تلــك املذابــح)، وكراهيــة الصــورة النمطيــة 

1: B. Pares, op. cit., p: 465.

2:  P. Frolich, Rosa Luxemburg, p: 20.
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للتاجــر ومقــرض املــال اليهــودي. لكــن األغلبيــة الســاحقة مــن اليهــود كانــوا عــاال وحرفيــن فقــراء. يف عــام 1888، ذكــرت لجنــة حكوميــة أن 

%90 مــن اليهــود هــم: »كتلــة تعيــش عــىل حــد الكفــاف، وســط الفقــر وأســوء الظــروف الصحيــة. وحتــى الروليتاريــا نفســها تشــكل أحيانــا 

هدفــا لالنتفاضــات الشــعبية الصاخبــة ]أي املذابــح[...«1.

لحركــة العــال اليهــود يف غــرب روســيا وبولنــدا وليتوانيــا تاريــخ طويــل. لقــد خلقــت موجــة اإلرضابــات التــي اجتاحــت هــذه املناطــق 

ابتــداء مــن عــام 1892 غليانــا كبــرا بــن جميــع القوميــات املضطَهــدة، وخاصــة اليهــود، الذيــن عانــوا مــن االضطهــاد القومــي األكــر تطرفــا. 

بــدأت الحيــاة الثقافيــة تظهــر عــىل شــكل نهضــة قوميــة. واملثقفــون اليهــود الذيــن تحــرروا مــن ثقــل ثقافــة متحجــرة اســتمرت لـــ 2.000 

ســنة، صــاروا منفتحــن عــىل أكــر األفــكار راديكاليــة وثوريــة. وبــدال مــن نزعــة التفــرد واالنعزاليــة القدميــة، ســعوا بشــغف لالتصــال مــع 

ــوا  ــن كان ــراء، الذي ــيفا (Yesivah)2 الفق ــن طــالب اليش ــم م ــاهم قس ــام 1885، س ــذ ع ــية. ومن ــة الروس ــيا الثقاف ــرى، وال س ــات األخ الثقاف

يتعلمــون ليصــروا حاخامــات، يف تأســيس املنظمــة النارودنيــة الثوريــة يف فيلنــا. ثــم صــار العــال اليهــود املنخرطــون يف النضــال يتعلمــون 

بشــغف اللغــة الروســية مــن أجــل قــراءة الكتــب واكتشــاف األفــكار الجديــدة بأنفســهم. 

قــام العــال اليهــود بتأســيس جمعيــات صداقــة (كايس Kassy)، والتــي كانــت تجمــع األمــوال مــن أجــل املنفعــة املتبادلــة منــذ وقــت 

طويــل - رمبــا منــذ طــرد اليهــود مــن االتحــادات املهنيــة يف أملانيــا وبولنــدا-. تعــود طريقــة تنظيــم هياكلهــا إىل اتحــادات القــرون الوســطى 

نفســها، أو االتحــادات الحرفيــة الريطانيــة األوىل، بطقوســها وعطلهــا الســنوية والرسيــة الصارمــة فيــا يتعلــق بجميــع شــؤونها. وكان الحرفيون 

والعــال املنظمــون يف كايس محافظــن يف أفكارهــم، ومعــادون لألفــكار االشــرتاكية ومرتبطــون عــادة بالكنيــس. لكــن العبــئ املــزدوج الــذي 

ــكار  ــة النتشــار األف ــة للغاي ــا مواتي ــق ظروف ــود، خل ــال وكيه ــاد كع ــن االضطه ــون م ــوا يعان ــث كان ــه، حي ــود تحمل ــال اليه ــىل الع كان ع

الثوريــة واالشــرتاكية بينهــم. كتــب أكيمــوف: »اجتاحــت حركــة عفويــة أعــاق املجتمــع اليهــودي، مثــل ريــاح قويــة، مــن خــالل الفئــات التــي 

كانــت تبــدو جامــدة وغــر قــادرة عــىل فهــم أيــة أفــكار واعيــة أو توجيــه نفســها بهــا«3. ولهــذا الســبب بالتحديــد، لعــب العــال واملثقفــون 

االشــرتاكيون اليهــود دورا يف الحركــة الثوريــة الروســية أكــر بكثــر مــن حجمهــم العــددي. 

مل تكــن األمــوال التــي يتــم جمعهــا مــن قبــل كايس تســتعمل فقــط لتقديــم اإلعانــات للمــرىض ومــا شــابه ذلــك، بــل أيضــا لــرشاء نســخ 

مــن التــوراة! لكــن يف ظــل املنــاخ الجديــد للــراع الطبقــي، اســتخدمت أمــوال العــال عــىل نحــو متزايــد لدعــم نزاعــات العمــل. حــدث أول 

إرضاب موثــق للعــال اليهــود يف فيلنــا عــام 1882، وكان إرضابــا لعــال الغــزل والنســيج، والــذي لعبــت فيــه النســاء دورا رئيســيا إىل حــد 

كبــر. كانــت العنــارص األكــر نشــاطا هــي الحرفيــون اليهــود وصاغــة املجوهــرات وصنــاع األقفــال والخياطــون والنجــارون وعــال املطابــع 

ــه 962 عضــوا. »داخــل  ــا مجموع ــا وحدهــا، تضــم م ــة يف فيلن ــاك 27 منظمــة حرفي ــت هن ــام 1895، كان ــع ع ــع مطل ــة. وم ــاع األحذي وصن

الحركــة العاليــة اليهوديــة نفســها، كان الحرفيــون هــم مــن يشــكلون الطليعــة، وورائهــم جــاء عــال مصنــع الســجائر وأعــواد الثقــاب«. هــذه 

الرتكيبــة الطبقيــة للحركــة العاليــة اليهوديــة، كانــت بــال شــك عامــال مــن عوامــل الــدور املحافــظ الــذي لعبتــه املنظمــة اليهوديــة: البونــد، يف 

الســنوات األوىل للحــزب االشــرتايك الدميقراطــي العــايل الــرويس. 

كانــت الفئــات األكــر تقدمــا داخــل املجتمــع اليهــودي بعيــدة عــن التأثــر بتلــك النزعــة القوميــة اليهوديــة التــي دعــا إليهــا الصهاينــة 

يف وقــت الحــق. بــل عــىل العكــس مــن ذلــك، فقــد رأت خــالص الشــعب اليهــودي يف رفــض النزعــة التقليديــة القدميــة والدخــول يف صلــب 

الحيــاة الثقافيــة والسياســية الروســية. كتــب ناشــط اشــرتايك يف تلــك الفــرتة: »لقــد كنــا مــن دعــاة التعايــش، مل نكــن حتــى نتخيــل حركــة 

ــة الروســية، وتكييــف تلــك الكــوادر مــع الثقافــة  ــا هــي إعــداد الكــوادر للحركــة الثوري ــا أن مهمتن ــة. لقــد رأين ــة منفصل ــة يهودي جاهري

الروســية«4. ارتــدى اليهــود االشــرتاكيون الدميقراطيــون اللبــاس الــرويس وحملــوا الكتــب الروســية وتحدثــوا الروســية قــدر اإلمــكان.

داخــل الحلقــات االشــرتاكية اســتيقظ جيــل كامــل مــن الشــباب اليهــودي عــىل الحيــاة السياســية والثقافيــة. والــيء األكــر إثــارة لالعجــاب 

هــو شــجاعة الفتيــات اليهوديــات الشــابات ذوات األصــول العاليــة، الــاليئ كــن مصمــات عــىل املشــاركة يف الحركــة، عــىل الرغــم مــن العــداء 

التــام الــذي واجهنــه مــن طــرف الشــيوخ. قالــت إحــدى املشــاركات: »أتذكرهــن اآلن، عامــالت مصنــع الصناديــق وعامــالت مصنــع الصابــون 

وعامــالت مصنــع الســكر، عضــوات الحلقــة التــي كنــت أســرها... شــاحبات، هزيــالت، بأعــن حمــراء، وعليهــن عالمــات تعرضهــن للــرب، 

ومنهــكات بشــكل رهيــب. كــن يجتمعــن يف وقــت متأخــر مــن املســاء. وكنــا نجلــس حتــى الســاعة الواحــدة صباحــا يف غرفــة ســيئة التهويــة 

1:  Nora Levin, Jewish Socialist Movements 1871 -1917, p: 16.

2: اليشيفا مدارس يهودية لتدريس الكتب املقدسة عند اليهود (التلمود والتوراة) -املرتجم-

3:  V. Akimov, On the Dilemmas of Russian Marxism 1895 -1903, p: 209.

4: N. Levin, op. cit., pp: 226 - 234.
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مــع مصبــاح غــاز صغــر مشــتعل. ويف كثــر مــن األحيــان كان األطفــال الصغــار ينامــون يف نفــس الغرفــة وكانــت نســاء املنــزل منتبهــات لخطــر 

هجــوم الرشطــة. كانــت الفتيــات تســتمعن إىل النقــاش وتطرحــن األســئلة، ينســن متامــا املخاطــر، وينســن أن الوصــول إىل منزلهــن ســيحتاج 

ــاب  ــه عليهــن أن يطرقــن الب ــوج الكثيفــة؛ وأن ــة، عــر الوحــل والثل ــاردة ممزق ــة ب ــاع الســاعة، ملفوفــات يف معاطــف بالي ــة أرب منهــن ثالث

ويتحملــن ســيال مــن الشــتائم واللعنــات مــن طــرف آبائهــن؛ وأنــه ميكــن أال يجــدن يف املنــزل ولــو قطعــة مــن الخبــز وســيكون عليهــن أن 

يذهــن إىل النــوم جائعــات... ثــم ينهضــن بعــد بضــع ســاعات ليرسعــن إىل العمــل. رغــم كل ذلــك كــن يســتمعن بشــغف إىل العــروض حــول 

التاريــخ الثقــايف، وفائــض القيمــة... واألجــور، والحيــاة يف بلــدان أخــرى... كــم كانــت عيونهــن تــيء بالفرحــة عندمــا يقــدم مســر/ة الحلقــة 

عــددا جديــدا مــن جريــدة ييديشــر أربايــرت (Yidisher Arbayter)1 وأربايــرت شــتيم (Arbayter Shtimme)2، أو حتــى منشــورا جديــدا! كــم 

Akhu-) مــن املــآيس كانــت تلــك العامــالت الشــابات يعانينهــا يف منازلهــن عندمــا يتــم اكتشــاف أنهــن يخالطــن مجموعــات األخوديســنيكرز

dusnikers)، “اإلخــوة واألخــوات”، وأنهــن يقــرأن الكتــب املمنوعــة؛ كــم مــن الشــتائم واللكــات والدمــوع! إال أن كل ذلــك مل يكــن يجــدي 

نفعــا. كانــت األمهــات تشــتكن الوضــع لبعضهــن البعــض قائــالت: “ذلــك يجذبهــن مثــل املغناطيــس”«.

ــن  ــا م ــة الروســية ينظمــون نوع ــا بالثقاف ــود املتشــبعون كلي ــون اليه ــود واملثقف ــا وروســيا البيضــاء، كان العــال اليه ــاك، يف ليتواني هن

التحريــض أوســع نطاقــا بكثــر مــن نشــاط الدعايــة املحــدود الــذي كان يتــم يف بقيــة روســيا. كانــوا يصــدرون منشــورات وكتبــا بلغــة جاهــر 

العــال اليهــود - اليديشــية (لغــة اليهــود الذيــن يعيشــون يف أملانيــا وبولونيــا والجــزء الغــريب مــن روســيا، تقــوم أساســا عــىل اللغــة األملانيــة، 

رغــم أنهــا تتضمــن العديــد مــن العبــارات العريــة) -3 والتــي كانــت تتطــرق للمطالــب امللحــة للجاهــر. يف ذلــك الوقــت، جــاء طالــب يبلــغ 

مــن العمــر 19 عامــا، يدعــى يــوري مارتــوف، كان قــد طــرد مــن ســان بيرتســبورغ بســبب نشــاطه الثــوري، ووصــل إىل فيلنــا، التــي كانــت 

بالفعــل مركــزا مزدهــرا للحركــة االشــرتاكية الدميقراطيــة. يتذكــر مارتــوف كيــف أثــرت مســألة التحريــض مــن قبــل العــال أنفســهم، حيــث 

ــن حــول أهــداف  ــال: »يف عمــيل، دخلــت يف نقاشــن مفصل ــب قائ ــأن يتجــاوزوا حــدود العمــل داخــل الحلقــات، وكت أقنعــوا املاركســين ب

وأســاليب الحركــة االشــرتاكية، لكــن الحيــاة الحقيقيــة اســتمرت يف التدخــل... فإمــا أن أعضــاء الحلقــة يثــرون هــم أنفســهم مســألة بعــض 

األحــداث التــي وقعــت يف مصنعهــم... أو أن يظهــر شــخص مــا مــن معمــل آخــر ويكــون علينــا قضــاء الوقــت يف مناقشــة األوضــاع هنــاك«4.

نجــاح مجموعــة فيلنــا شــجع أعضائهــا عــىل نــرش كتيــب بعنــوان: “حــول التحريــض”، كتبــه أركادي كرميــر ومارتــوف، وتســبب يف ضجــة 

يف ذلــك الوقــت، وأصبــح يعــرف باســم “برنامــج فيلنــا”. الفكــرة املركزيــة لتلــك الوثيقــة، عــىل الرغــم مــن آثــار “النزعــة العفويــة” املتضمنــة 

فيهــا، هــي أن مهمــة تحــرر الطبقــة العاملــة يجــب أن تكــون مــن صنــع العــال أنفســهم، و قــد أثــارت الكثــر مــن االهتــام يف الفــرتة مــا 

بــن 1893-1897، عندمــا كانــت تجــري نقاشــات حاميــة يف كل مــكان حــول االنتقــال إىل التحريــض. لقــد مثلــت أساســا رد فعــل صحــي ضــد 

ــا للظــروف القامئــة،  عقليــة “الحلقــات الصغــرى” الضيقــة، ورغبــة يف إقامــة اتصــاالت مــع الجاهــر. وجــه الكتيــب الجديــد تحديــا جريئ

إذ أعلــن: »إن الحركــة االشــرتاكية الدميقراطيــة الروســية تســر يف الطريــق الخطــأ. لقــد حــرت نفســها يف حلقــات مغلقــة. ينبغــي عليهــا 

االســتاع لنبــض الحشــود وقيادتهــا. ميكــن للحركــة االشــرتاكية الدميقراطيــة ويجــب عليهــا قيــادة الجاهــر العاملــة، ألن نضــال الروليتاريــا 

يــؤدي حتــا إىل نفــس الهــدف ونفــس املثــل التــي اختارهــا االشــرتاكيون الدميقراطيــون الثوريــون بوعــي«5.

رابطة سان بيرسبورغ للنضال

يف خريــف عــام 1893 كان االشــرتاكيون الدميقراطيــون يف ســان بيرتســبورغ قــد بــدأوا بالــكاد يتعافــون مــن الربــة التــي تلقوهــا بعــد 

إلقــاء القبــض عــىل زعيمهــم، ميخائيــل ايفانوفيتــش بروســنييف. مــن املمكــن التعــرف عــىل توجــه املجموعــة حتــى ذلــك الوقــت يف مــا قالــه 

بروســنييف نفســه: »دورنــا الرئيــيس والجوهــري ]كان هــو[ تحويــل املشــاركن... يف الحلقــات العاليــة إىل اشــرتاكين دميقراطيــن متطوريــن 

بالكامــل وواعــن بالكامــل، والذيــن ميكنهــم، يف نــواح كثــرة، تعويــض الدعــاة املثقفــن«6.

ــا  ــت لديه ــيلغونوف. وكان ــوز ن. ف. ش ــوري العج ــازة الث ــخص يف جن ــد 100 ش ــىل حش ــادرة ع ــة ق ــت املجموع ــام 1891، كان ــذ ع ومن

1: ييديشر أربايرت: “العامل اليهودي”، اسم جريدة كانت تصدرها الحركة االشرتاكية اليهودية آنذاك. -املرتجم-

2: أربايرت شتيم: “صوت العامل”، اسم جريدة كانت تصدرها الحركة االشرتاكية اليهودية آنذاك. -املرتجم-

3: توضيح موجودة يف الرتجمة االسبانية، ص: 93.

4: نفس املصدر، كال االستشهادين من الصفحة 240.

5:  Ibid.,pp:  240-241.

6: Istoriya KPSS, vol. 1, p: 159.
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اتصــاالت يف املصانــع الكبــرة وجميــع األحيــاء العاليــة الرئيســية. كان العمــل قــد بــدأ عــىل يــد طــالب شــباب، لكــن تدريجيــا بــدأ التكويــن 

الطبقــي للمجموعــة يخضــع للتغيــر. حمــل الطــالب عــىل كاهلهــم املهمــة الشــاقة لخلــق كــوادر عاليــة أو “أمثــال بيبــل الــروس”1، كــا 

كانــوا يقولــون. بعــد موجــة االعتقــاالت التــي أبعــدت بروســنييف، وغــره مــن القــادة عــام 1892، متــت إعــادة بنــاء املجموعــة عــىل يــد س. 

أ. رادشــينكو. وقــد ضمنــت املجموعــة عــددا مــن الطــالب باملعهــد التقنــي، والذيــن كان قــدر بعضهــم أن يلعبــوا دورا كبــرا يف تطــور الحــزب، 

مبــن فيهــم ناديــا كروبســكايا، زوجــة لينــن يف املســتقبل ورفيقــة حياتــه. 

كانــت الطريقــة األساســية الشــتغال املجموعــة هــي تنظيــم حلقــات دراســية للعــال يف املصانــع الرئيســية. وكان اســتقطاب العــال إىل 

الحلقــة يتــم مــن خــالل العالقــات الفرديــة، بالطريقــة املذكــورة أعــاله مــن قبــل كروبســكايا. كان هــؤالء العــال يطــورون مســتواهم النظــري، 

ثــم يصبحــون هــم أنفســهم منظمــن لحلقــات أخــرى. وبهــذه الطريقــة تــم إنشــاء شــبكة تتوســع باســتمرار مــن الحلقــات الدراســية العاليــة. 

لينــن، الــذي كان قــد وصــل إىل ســان بيرتســبورغ يف خريــف عــام 1893، شــارك كمحــارض يف تلــك الحلقــات تحــت اســم مســتعار هــو: نيكــوالي 

برتوفيتــش. وقــد وصفــت كروبســكايا عمــل لينــن داخــل الحلقــة قائلــة: »كان فالدميــر إيليتــش مهتــا بــأدق التفاصيــل التــي تصــف ظــروف 

عمــل وعيــش العــال. ومــع أخــذه للخصوصيــات بعــن االعتبــار، ســعى إىل فهــم ظــروف حيــاة العامــل ككل، حــاول أن يجــد مــا ميكــن للمــرء 

أن يســتخدمه مــن أجــل االقــرتاب بشــكل أفضــل مــن العامــل بالدعايــة الثوريــة. كان معظــم املثقفــن يف تلــك األيــام يفهمــون العــال بشــكل 

يسء. كان املثقــف يــأيت إىل الحلقــة ويلقــي عــىل العــال نوعــا مــن املحــارضات. ولفــرتة طويلــة دارت ترجمــة مخطوطــة لكتــاب إنجلــز “أصــل 

العائلــة وامللكيــة الخاصــة والدولــة” بــن الحلقــات. كان فالدميــر إيليتــش يقــرأ مــع العــال مــن كتــاب رأس املــال ملاركــس، ويرشحــه لهــم. 

بينــا كان يخصــص النصــف الثــاين مــن الحصــة لطــرح األســئلة عــىل العــال حــول أوضاعهــم وظــروف عملهــم. كان يوضــح لهــم كيــف ترتبــط 

حياتهــم مــع كامــل بنيــة املجتمــع، ويــرشح لهــم كيــف ميكــن تحويــل النظــام القائــم. كان الجمــع بــن النظريــة واملارســة هــو ميــزة عمــل 

فالدميــر إيليتــش داخــل الحلقــات. وتدريجيــا، بــدأ أعضــاء آخــرون يف حلقتنــا يســتعملون أيضــا هــذا النهــج«2.

قامــت تلــك الحلقــات بعمــل هــام يف تجميــع كــوادر الطبقــة العاملــة الواحــد بعــد اآلخــر. لكنهــا خلقــت أيضــا بعــض العــادات املحافظــة 

التــي صــارت الحقــا عقبــة أمــام تطــور الحركــة. اعــرتف الشــاب مارتــوف بشــعوره باإلهانــة مــن تعامــل عامــل ماركــيس، عضــو يف مجموعــة 

بروســنييف، معــه حيــث بــدال مــن دعوتــه لالنضــام إىل املنظمــة، قــدم لــه كومــة مــن الكتــب عــن التاريــخ القديــم وأصــل األنــواع. كتــب 

مارتــوف: »س... الــذي ترعــرع يف الفــرتة الســابقة مــن الركــود االجتاعــي الكامــل، مل يكــن قــادرا، عــىل مــا يبــدو، عــىل أن يتصــور أيــة طريقــة 

أخــرى لتدريــب ثــوري مــا عــدا تكليفــه، عــىل مــدى ســنن طويلــة، بامتــالك تصــور نظــري شــامل عــن العــامل، يكــون تتويجــه هــو القبــول 

بــه يف العمــل الفعــيل. بالنســبة لنــا، نحــن الذيــن كنــا قــد قرأنــا بالفعــل خطابــات عــال الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي األملــاين يف فاتــح مــاي 

1891، واهتــزت مشــاعرنا مبظاهــر إفــالس النظــام يف مواجهــة املجاعــة، مل يكــن مــن املقبــول نفســيا بالنســبة لنــا إخضــاع أنفســنا ملثــل هــذه 

الفــرتة الطويلــة مــن االنتظــار«3.

تــرك “منعطــف فيلنــا” تأثــرا كبــرا عــىل الحركــة يف روســيا، وكان محــل نقــاش ســاخن يف الحلقــات. جلــب مارتــوف معــه نســخة مــن 

الكــراس إىل ســان بيرتســبورغ يف خريــف 1894. ويف مذكراتهــا عــن لينــن، كتبــت كروبســكايا أنــه: »عندمــا ظهــر كــراس فيلنــا حــول التحريــض 

يف العــام التــايل، كانــت األرض معبــدة بالفعــل بالكامــل للقيــام بالتحريــض مــن خــالل املنشــورات. كان املطلــوب فقــط هــو البــدء بالعمــل. 

أصبحــت طريقــة التحريــض، عــىل أســاس الحاجيــات اليوميــة للعــال، متجــذرة بعمــق يف عمــل حزبنــا. مل أفهــم متامــا كــم هــو مثمــر هــذا 

ــل  ــه خــالل اإلرضاب الهائ ــف أن ــث الحظــت كي ــش كمهاجــرة يف فرنســا حي ــت أعي ــا كن ــنوات عندم ــد بضــع س ــل إال بع ــلوب يف العم األس

ــات.  ــة النقاب ــك مهم ــول إن تل ــا يف اإلرضاب. كان يق ــل مطلق ــا ومل يتدخ ــيس جانب ــرتايك الفرن ــزب االش ــف الح ــس، وق ــد يف باري ــال الري لع

كانــوا يعتقــدون أن عمــل الحــزب هــو النضــال الســيايس فحســب. مل تكــن لديهــم أيــة فكــرة عــن رضورة ربــط النضــال الســيايس بالنضــاالت 

االقتصاديــة والصناعيــة«4.

ــوا ينظمــون بينهــم العمــل يف مــا بــن 20 و30 حلقــة  ــة مــن حــوايل 10 إىل 16 عضــوا، كان يف عــام 1895، كانــت مجموعــة لينــن مكون

1: أوغســت بيبــل: اشــرتايك دميقراطــي أملــاين، ولــد يــوم 22 فرايــر 1840 وتــويف يــوم 13 غشــت 1913، قيــادي داخــل الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي األملــاين، رفيــق 

ماركــس وإنجلــز. -املرتجــم-

2: Krupskaya, Memories of Lenin, (1893-1917), pp: 6-7.

3: J. Martov, Zapiski Sotsial Demokrata, p. 92, quoted in A.R. Wildman, The Making of a Worker’s Revolution-Russian Social Democracy 

1891-1903, p: 37.

4: Krupskaya, Memories of Lenin, (1893-1917), p: 7.
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دراســية عاليــة، والتــي كانــت بدورهــا تضــم مــا بــن 100 و150 عامــال1. كانــت املجموعــة ترتبــط بالحلقــات العاليــة مــن خــالل منظمــي 

املنطقــة. وبحلــول نهايــة العــام كانــت قــد صــارت تنشــط عمليــا يف جميــع املناطــق العاليــة. يف شــهر نوفمــر خطــت املجموعــة خطــوة 

حاســمة عندمــا قامــت مجموعــة اشــرتاكية دميقراطيــة أنشــئت حديثــا، كان مــن بــن أعضائهــا مارتــوف، باالندمــاج مــع “القدامــى” لتشــكيل 

رابطــة ســان بيرتســبورغ للنضــال مــن أجــل تحريــر العمــل، وهــو االســم الــذي اعتمــد باتفــاق مــع مجموعــة تحريــر العمــل لبليخانــوف، 

وبنــاء عــىل اقــرتاح مــن مارتــوف عــىل مــا يبــدو. تــم تقســيم العمــل داخــل املجموعــة: املاليــة واالتصــال مــع مجموعــات املثقفــن الثوريــن 

وطباعــة املنشــورات، ومــا إىل ذلــك. وقــد حافظــت املجموعــة عــىل االتصــال مــع مطابــع رسيــة تديرهــا مجموعــة مــن النارودنيــن بســان 

بيرتســبورغ، الــخ. وكان لينــن ومارتــوف هــا قائــدي املجموعــة. 

»حســنا، يــا أخــي، ال أســتطيع التفكــر مــا الــذي يحصــل لهــم يف هــذه األيــام، إذ صــاروا فجــأة يرســلون لنــا هــؤالء السياســين املوجيــك! 

فيــا ســبق كانــوا يبعثــون لنــا بأنــاس مــن الطبقــة العليــا والطــالب، أنــاس محرتمــون حقــا. أمــا اآلن فــال يــأيت إىل هنــا ســوى أمثالــك: مجــرد 

موجيــك عــادي، مجــرد عامــل!«2.

بهــذه الكلــات اســتقبل أحــد الســجانن يف معتقــل تاغانســكايا املناضــل م. ن. ليــادوف، أحــد قــادة رابطــة عــال موســكو يف عــام 1895. 

وبطريقتــه الخاصــة، اســتوعب الحــارس العجــوز التغيــر العميــق الــذي حــدث يف الحركــة الثوريــة الروســية يف تســعينيات القــرن 19. كان 

النمــو الرسيــع نســبيا لرابطــة بيرتســبورغ يعكــس تغيــرا يف الظــروف املوضوعيــة. لقــد قــدم تصاعــد حركــة اإلرضابــات فرصــا واســعة غــر 

مســبوقة للتحريــض مــن خــالل املنشــورات الشــعبية. القــى التحريــض الجاهــري نجاحــا فوريــا ومكــن القــوات املاركســية الضعيفــة مــن 

االتصــال مــع فئــات أوســع فأوســع مــن العــال. انخــرط الشــباب، ومعظمهــم مــن األعضــاء الجــدد مــع فهــم غــر عميــق بالنظريــة املاركســية، 

بحــاس يف نشــاط التحريــض يف املعامــل، غالبــا حــول قضايــا “خبزيــة”. وكان لهــذا نتائــج مذهلــة، حيــث حققــوا نجاحــا فوريــا حتــى بــن 

الفئــات األكــر تخلفــا وجهــال واألكــر اضطهــادا داخــل الطبقــة العاملــة. 

خــالل إرضاب واحــد فقــط، وفقــا لفيــدور دان، وزعــت الرابطــة أكــر مــن 30 منشــورا3. وتــم التحريــض عــر إجــراء حــوار مــع العــال. 

ــاالت يف  ــن النض ــر ع ــون التقاري ــم ويجمع ــول مطالبه ــات ح ــون املالحظ ــال، ويكتب ــكاوى الع ــاه لش ــون بانتب ــة ينصت ــو الرابط كان مناضل

ــاورات  ــة وفضــح من ــي، إضافــة إىل توجيهــات تنظيمي ــوا يعيــدون هــذه املعلومــات إىل العــال يف قالــب تحري ــع. ثــم كان مختلــف املصان

اإلدارة والســلطات، ونــرش نــداءات التضامــن. هكــذا أصبحــت حركــة إرضابــات تســعينيات القــرن 19 مدرســة تحضريــة عمالقــة للنضــال، 

ــت املنشــورات الصغــرة  ــة منظمــة، كان ــة رشعي ــاب حركــة عالي ــل كامــل مــن العــال واملاركســين. ويف ظــل غي ســاهمت يف تثقيــف جي

ــوا مــن مراوغــة العــن  تحــدث ضجــة كبــرة. كان ظهــور املنشــور يخلــق موجــة مــن الحــاس يف أماكــن العمــل. وكان العــال كلــا متكن

الســاهرة للمــرشف عليهــم، يتجمعــون يف مجموعــات صغــرة (كان املــكان املفضــل لالجتــاع هــو “النــادي”، أي: مرحــاض املصنــع)، حيــث 

تتــم قــراءة املنشــور بصــوت مرتفــع أمــام مجموعــة مــن العــال ال يكفــون عــن إبــداء استحســانهم بالقــول: “أحســنت قــوال” و“أنــت محــق 

متامــا”. ويتذكــر تاختاريــف أن »رد فعــل العــال يف الغالــب يكــون هــو قولهــم: “إىل املديــر! أرســلوها إىل املديــر!”، وأنــه بعــد وقــت قصــر 

جــدا تنتــرش الشــائعات حــول املنشــورات يف جميــع املصانــع بســان بيرتســبورغ. ورسعــان مــا مل يعــد املثقفــون محتاجــن إىل البحــث عــن 

العــال، حيــث أن العــال هــم مــن بــدأوا يبحثــون بشــوق عــن “الطــالب” ويطلبــون منهــم املنشــورات«4.

نجــاح هــذا النهــج الجديــد يظهــر يف ســرة تروتســي الذاتيــة، حيــث يقــول: »لقــد وجدنــا العــال مهتمــن بالدعايــة الثوريــة أكــر مــا 

كنــا نتخيــل ولــو يف أحالمنــا. الفعاليــة املذهلــة لعملنــا أصابتنــا مبــا يشــبه نشــوة الخمــر. كنــا نعــرف، مــن خــالل الحكايــات الثوريــة، أنــه 

ــه  ــة عــال إىل االشــرتاكية يعتقــد أن ــان أو ثالث ــذي يكســب اثن ــوري ال ــة ميكــن كســب العــال واحــدا بعــد اآلخــر. وكان الث بفضــل الدعاي

قــام بعمــل جيــد، أمــا بالنســبة لنــا فــإن عــدد العــال الذيــن انضمــوا إىل املجموعــة أو يريــدون االنضــام إليهــا كان يبــدو غــر محــدود. 

كان النقــص الوحيــد الــذي لدينــا يتعلــق باملــادة التعليميــة واألدبيــات. كان املعلمــون مضطريــن ألن ينتزعــوا مــن أيــدي بعضهــم البعــض 

بالتنــاوب نســخة واحــدة متســخة مــن البيــان الشــيوعي ملاركــس وإنجلــز كانــت قــد ترجمــت مــن طــرف العديــد مــن النــاس يف أوديســا، مــع 

العديــد مــن الثغــرات والتشــويه للنــص األصــيل. 

رسعــان مــا بدأنــا ننتــج أدبيــات بأنفســنا، كان هــذا حقــا بدايــة عمــيل الثــوري، والــذي تزامــن تقريبــا مــع بدايــة أنشــطتي الثوريــة. كتبــت 

1: Istoriya KPSS, vol. 1, p: 222.

2: I. Verkhovtsev, (ed) Bor’ba za Sozdanie Marksistskoi partii v Rossii (1894-1904), p: 3.

3: F. Dan, op. cit., p: 205.

4: A.R. Wildman, op. cit., p: 63.
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التريحــات واملقــاالت ونســختها كلهــا بأحــرف كبــرة لطباعتهــا بالهكتوغــراف. يف ذلــك الوقــت مل نكــن نعــرف حتــى بوجــود اآلالت الكاتبــة. 

كنــت أنســخ الحــروف بأقــى قــدر مــن العنايــة، معتــرا أنــه مــن املــرشف جعلهــا واضحــة مبــا فيــه الكفايــة بحيــث يســتطيع حتــى الشــخص 

ــي حــوايل ســاعتن للصفحــة  ــل يســتغرق من ــن دون أي مشــكلة. كان هــذا العم ــا م ــراءة تريحاتن ــة ق ــراءة والكتاب ــىل الق ــدرة ع ــل ق األق

الواحــدة. ويف بعــض األحيــان مل أكــن أقــف منتصبــا ملــدة أســبوع، ومل أكــن أقطــع عمــيل لفــرتة وجيــزة إال مــن أجــل االجتاعــات والدراســة 

يف الحلقــات. 

لكــن كــم هــو عظيــم ذلــك الشــعور الــذي كنــت أحســه عندمــا تصلنــي األخبــار مــن املصانــع وورشــات العمــل بــأن العــال يقــرأون بنهــم 

تلــك األوراق الغامضــة املطبوعــة بالحــر األرجــواين، وميررونهــا بينهــم مــن يــد إىل يــد وهــم يناقشــونها! كانــوا يصــورون املؤلــف وكأنــه شــخص 

غريــب جبــار يتمكــن بطريقــة مــا مــن الدخــول إىل املصانــع ويعــرف مــا كان يــدور يف ورشــات العمــل، وبعــد مــرور 24 ســاعة يصــدر تعليقــه 

عــىل األحــداث يف منشــورات يدويــة مطبوعــة حديثــا«1.

نجــد رد فعــل العــال العاديــن تجــاه املنشــورات يف مــا كتبــه تاختاريــف، الــذي كتــب هــذه التعليقــات عندمــا كانــت مــا تــزال ماثلــة يف 

ذهنــه، يف عــام 1897: »“ فقــط فكــر يف هــذا الوقــت الــذي نعيــش فيــه!... لقــد كنــا نعمــل ونعمــل، ومل نكــن نــرى أبــدا ضــوء النهــار. كنــت 

تــرى بــأم عينيــك كيــف يحتالــون علينــا، لكــن مــاذا ميكنــك أن تفعــل حيــال ذلــك؟... لكــن اآلن لدينــا أوالدنــا الذيــن يالحظــون كل يشء، يف 

كل مــكان، ويفضحونــه. قــل ذلــك لســويوز (الرابطــة)، أتســمعني، علينــا أن نجعلهــم يعرفــون عــن هــذا”.

“من ميرر املنشورات؟” 

“الطــالب، عــىل مــا أعتقــد. وبــكل تقــوى رســم العامــل عالمــة الصليــب عــىل صــدره وقــال: فليمنــح هللا الصحــة الجيــدة ألولئــك النــاس 

الذيــن يطبعــون املنشــورات”«2.

مــن خــالل املشــاركة بنشــاط يف الدعايــة، متكنــت القــوى املاركســية الصغــرة مــن لعــب دور أكــر بكثــر مــن حجمهــا الحقيقــي. وقــد 

ــان كان مجــرد ظهــور هــذه املناشــر يكفــي إلغــراق  ــة. يف كثــر مــن األحي القــت املناشــر الصغــرة املطبوعــة بالهكتوغــراف اســتجابة فوري

املصنــع كلــه يف حالــة مــن الحــاس والنقــاش، وميــارس تأثــرا كبــرا عــىل مجــرى النضــال. نجــاح هــذا التحريــض، عــىل وجــه التحديــد، رسعــان 

مــا جــذب انتبــاه الرشطــة القيريــة. والســلطات، التــي كانــت تــدرك جيــدا املــزاج الكفاحــي لعــال بيرتســبورغ، تعاملــت بجديــة مــع مــا 

ميكــن لتلــك املنشــورات تحقيقــه. يف فرايــر وأبريــل مــن عــام 1896، ظهــر منشــور يتحــدث عــن مطالــب العــال يف أحــواض بنــاء الســفن يف 

بيرتســبورغ، فأصــدر وزيــر الداخليــة، خوفــا مــن اإلرضاب، أمــرا بإجــراء تحقيــق نصــح قائــد املينــاء باالســتجابة ملطالــب العــال. 

ــات  ــدون رصاع ــق دون أمل أو ب ــض الجاهــري مل يتحق ــرة إىل التحري ــات صغ ــة داخــل مجموع ــن الدعاي ــال م ــإن االنتق ــك، ف ــع ذل وم

ــه. إن  ــه روتــن معــن صــار البعــض معتاديــن علي ــاة، وكان ل ــة. بالنســبة للكثريــن، كان العمــل الــرسي قــد صــار منــط حي وتوتــرات داخلي

الفــرتة الطويلــة مــن الوجــود داخــل حلقــات رسيــة صغــرة عــززت نوعــا مــن “العقليــة الحلقيــة” الضيقــة. ومــن املفارقــات أنــه عــىل الرغــم 

مــن الصعوبــات واملخاطــر املرتبطــة بتلــك الحلقــات، فقــد كان لهــا جانــب “مريــح”. فظــروف الحيــاة داخــل الحلقــة ال تتطلــب الكثــر مــن 

النشــاط الخارجــي املســتمر. واملــرء ينتقــل حــرا بــن الرفــاق أو العــال املتقدمــن، داخــل الحلقــات حيــث الجميــع يعرفــون عمليــا بعضهــم 

البعــض. ويف املقابــل بــدا التحريــض بــن الجاهــر وكأنــه قفــزة يف الظــالم. فالروتــن ســوف يتعطــل وســتتغر األفــكار وأســاليب العمــل بشــكل 

جــذري. وليــس مــن املصادفــة أن االقــرتاح قوبــل بنــوع مــن عــدم الثقــة والعــداء مــن جانــب فئــة “كبــار الســن”. حــذر كراســن و س. إ. 

رادشــينكو مــن العواقــب الوخيمــة التــي ســتحدث يف حالــة اتبــاع التكتيــك الجديــد: فهــو مــن شــأنه أن يقــوض العمــل الــرسي ويتســبب يف 

حــدوث اعتقــاالت جاعيــة واســعة ويعــرض الرفــاق للخطــر ويخــرب العمــل. 

ــم قدمــت للمناقشــة يف  ــى، ث ــن القدام ــة للمناضل ــات الضيق ــل كل يشء داخــل الحلق ــد” أوال وقب ــم طــرح مســألة “املنعطــف الجدي ت

تجمعــات أوســع للعــال، حيــث قــرأت ونوقشــت مقتطفــات مــن كتيــب كرميــر حــول التحريــض. يتذكــر عضــو حلقــة ســان بيرتســبورغ، ف. 

إ. بابوشــكن، رد فعلــه عــىل املقرتحــات الجديــدة: »لقــد متــردت بشــكل كامــل ضــد التحريــض، عــىل الرغــم مــن أننــي رأيــت مثــاره األكيــدة يف 

التصاعــد العــام للحــاس بــن جاهــر العــال. ألننــي كنــت خائفــا كثــرا مــن موجــة أخــرى مــن االعتقــاالت ]مثــل تلــك التــي أصابــت بعــض 

“املخرمــن”، مبــن فيهــم لينــن، يف دجنــر 1895[ وظننــت أن الجميــع ســيهلك اآلن. لكــن اتضــح أننــي كنــت مخطئــا«. 

ــدأ برمــي املنشــورات يف كل االتجاهــات وخــالل  ــا تب ــدة: »هن ــه بابوشــكن بغضــب عــىل الطــرق الجدي يتذكــر مارتــوف كيــف احتــج ل

1: Trotsky, My Life, p: 110.

2: Wildman, op. cit., p: 64.
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ــي، ســوف  ــة... إن الشــباب الجــدد، الذيــن ترعرعــوا يف هــذا النشــاط التحري ــاءه ســنوات طويل شــهرين تكــون قــد دمــرت مــا تطلــب بن

يكونــون ســطحين يف تصوراتهــم«1. وقــد أظهــرت التطــورات الالحقــة أن مخــاوف بابوشــكن كان لهــا مــا يررهــا. فبعــض أولئــك الذيــن تبنــوا 

بحــاس نشــاط “التحريــض” واســتخفوا بالنظريــة وبـــ “ضيــق األفــق الحلقــي” مل يكونــوا ســطحين فقــط، بــل كانــوا انتهازيــن رصيحــن. ومــع 

ذلــك، فعــىل الرغــم مــن عنــر املبالغــة عنــد الشــباب، فقــد كان رد الفعــل ضــد “العقليــة الحلقيــة” تصحيحــا رضوريــا ضــد التيــار املحافــظ 

الــذي، لــو كان قــد بقــي دون رادع، لــكان قــد حــول الحركــة الجاهريــة إىل مجــرد عصبــة. بعــد ســنوات عديــدة، كان تروتســي يفكــر يف 

هــذه الفــرتة عندمــا كتــب أن: »كل حــزب عــايل، كل تيــار، ميــر خــالل مراحلــه األوىل، مــن خــالل فــرتة الدعايــة الخالصــة أي: تدريــب كــوادره. 

إن فــرتة الوجــود كحلقــة ماركســية تطــور دامئــا عــادات مقاربــة مجــردة ملشــاكل الحركــة العاليــة. وكل مــن مل يتمكــن مــن تخطــي حــدود 

هــذه املرحلــة يف الوقــت املناســب يتحــول إىل عصبــوي محافــظ«2.

وكمثــال عــن كيــف كان العمــل محتجــزا بفعــل املواقــف املحافظــة نســوق النقــاش الــذي جــرى بــن املاركســين يف موســكو حــول كيفيــة 

ــا  ــات: »عندم ــاع رسي يف الغاب ــم اجت ــرتح تنظي ــا اق ــاره عندم ــذي أث ــر ميتســكيفيش الرعــب ال ــام 1895. يتذك ــاي ع ــح م ــوم فات ــد ي تخلي

طرحــت املســألة عــىل رفاقــي، قــرروا االحتفــال بصــورة رسيــة دون إثــارة االنتبــاه. لقــد كانــوا خائفــن مــن إفســاد عملنــا وكانــوا يخشــون مــن 

االعتقــال. قــال الرفــاق: “إنــه مــن الســابق ألوانــه التحــدث عالنيــة، فقواتنــا مــا تــزال صغــرة جــدا للعمــل العلنــي، إن فكــرة تنظيــم احتفــال 

كبــر هــي فكــرة للمثقفــن”«3. 

لكــن الحيــاة نفســها كانــت تعــد مفاجــأة كبــرة: انعطافــة مفاجئــة يف الوضــع قلبــت جميــع املخططــات القدميــة رأســا عــىل عقــب. يــوم 

23 مــاي 1896، دق إرضاب نظمــه عــال مصنــع للنســيج، يف منطقــة نارفــا بســان بيرتســبورغ، ناقــوس انــدالع موجــة قويــة مــن اإلرضابــات. 

نظــم عــال النســيج اعتصامــا رسعــان مــا تطــور إىل إرضاب. كانــت الرسعــة الهائلــة التــي انتــرش بهــا اإلرضاب مــؤرشا عــىل املــزاج املتفجــر 

الــذي تراكــم عــىل مــدى العقــد الســابق. اجتاحــت موجــة إرضابــات كــرى العاصمــة، وللمــرة األوىل وجــد ماركســيو ســان بيرتســبورغ أنفســهم 

عــىل رأس حركــة جاهريــة للطبقــة العاملــة. 

الظــروف التــي أحدثتهــا موجــة اإلرضابــات وفــرت للقــوى املاركســية الصغــرة فرصــا هائلــة لنــرش نفوذهــا. لكــن يف الفــرتة األوىل كثــرا مــا 

ضاعــت الفــرص بســبب مقاومــة الفئــات األكــر تحفظــا لألســاليب الجديــدة. وهكــذا، خــالل اإلرضاب املهــم الــذي شــارك فيــه 2.000 عامــل 

نســيج يف إيفانوفــو- فوزنيسينســك يف أكتوبــر 1895، عــارض قــادة رابطــة العــال املحليــن يف البدايــة اقرتاحــا بــأن يقومــوا بإرســال محرضــن 

لربــط االتصــال مــع العــال املربــن، والذهــاب إىل مصانــع أخــرى لتنظيــم الدعــم لــإلرضاب. ويف نهايــة املطــاف تــم التوصــل إىل حــل وســط 

بــأن الرابطــة لــن تتبنــى أيــة مســؤولية عــن اإلرضاب، لكــن يف املقابــل ستســمح ألعضائهــا باملشــاركة فيــه عــىل مســؤوليتهم الخاصــة! لقــد 

نشــبت خالفــات ماثلــة يف جميــع املجموعــات االشــرتاكية الدميقراطيــة. لكــن تدريجيــا تــم قبــول الطــرق الجديــدة، وبــدأت تحقــق نتائــج 

مذهلــة. 

مل يحــر املاركســيون أنفســهم يف حــدود التحريــض عــىل املســائل االقتصاديــة، بــل حاولــوا أيضــا أن يطرحــوا عــىل العــال أفكارا سياســية. 

بعــد اعتقــاالت دجنــر 1895، أصــدرت مجموعــة بيرتســبورغ منشــور: “مــن هــو االشــرتايك ومــن هــو املجــرم الســيايس؟”. خــالل الفــرتة األوىل 

للتحريــض، ويف الوقــت الــذي كانــوا ينطلقــون فيــه مــن املظــامل الفوريــة التــي يعانيهــا العــال، بــذل املاركســيون كل جهودهــم لتوســيع آفــاق 

العــال عــىل مســائل سياســية شــاملة، وربــط النضــال مــن أجــل املطالــب الفوريــة بالنضــال مــن أجــل الهــدف املركــزي الــذي هــو اإلطاحــة 

بالحكــم املطلــق. ومــن خــالل املشــاركة الجريئــة يف التحريــض، منــا تأثــر املاركســية بخطــوات رسيعــة بــن فئــات أوســع فأوســع مــن الطبقــة 

العاملــة. وعــىل الرغــم مــن صغــر حجــم قواهــم، والوضــع املوضوعــي الصعــب جــدا، متكــن املاركســيون أخــرا مــن كــرس الحواجــز التــي 

تفصلهــم عــن الجاهــر. صــار الطريــق اآلن مفتوحــا لبنــاء حــزب قــوي وموحــد للروليتاريــا الروســية. 

املاركسية الرعية

تــويف ألكســندر الثالــث يــوم 01 نوفمــر 1894، وخلفــه ابنــه نيكــوال الثــاين. ومبناســبة زواج العاهــل الجديــد، يف شــهر ينايــر مــن العــام 

التــايل، اســتجمع ليراليــو الزميســتفو شــجاعتهم وقدمــوا لــه ملتمســا، يف شــكل تهنئــة، قالــوا فيــه: »نأمــل أن يكــون صــوت احتياجــات الشــعب 

1: Ibid., p: 53.

2: Trotsky, Writings, 1935-1936, p: 153.

3: Wildman, op. cit., pp: 54-55.
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مســموعا دامئــا مــن طــرف جاللتكــم«. لكــن رد نيكــوال القاطــع شــكل مثــاال كالســيكيا حقيقيــا لــإلذالل الســيايس، حيــث قــال: »أنــا ســعيد 

لرؤيــة ممثــيل كل الطبقــات مجتمعــن للتعبــر عــن مشــاعر الــوالء. وأنــا مؤمــن بصــدق هــذه املشــاعر التــي ميــزت دامئــا كل رويس. لكننــي 

أدرك أنــه بــرزت، يف اآلونــة األخــرة، يف بعــض مجالــس الزميســتفو، أصــوات ألشــخاص حملتهــم بعيــدا أحــالم ال معنــى لهــا حــول مشــاركة 

ممثــيل الزميســتفو يف شــؤون اإلدارة الداخليــة. فليكــن معلومــا للجميــع أننــي، مــع حــريص عــىل تكريــس كل طاقــايت لخدمــة مصالــح الشــعب، 

ســوف أحافــظ عــىل مبــدأ النظــام األوتوقراطــي بنفــس الحــزم وبــدون تــردد كــا كان عليــه يف عهــد والــدي«. 

كان نبــالء الزميســتفو مجريــن عــىل اإلنصــات بصمــت بينــا كان دلــو امليــاه الجليديــة هــذا يســكب فــوق رؤوســهم. مل يكلــف القيــر 

نفســه حتــى عنــاء قــراءة الخطــاب، الــذي كلــف بــه خادمــا لــه. وقــد كتــب شــاهد عيــان قائــال: »خــرج ضابــط صغــر الشــأن ويف يــده قطعــة 

مــن الــورق. بــدأ يف الغمغمــة بــكالم مــا، بينــا ينظــر إىل الورقــة مــن حــن آلخــر. ثــم رصخ فجــأة: “أحــالم ال معنــى لهــا”. هنــا فهمنــا أننــا 

نتعــرض للتوبيــخ لســبب مــا. حســنا، لكــن ملــاذا يــرخ؟«1.

ويف مشــهد خليــق بفنــان كبــر، قيــل إن اإلمراطــورة الشــابة وقفــت صلبــة وجامــدة ومل تنحــن أمــام املندوبــن وهــم يتســللون بصمــت. 

ومل يســمح لروديشــيف، مؤلــف “عريضــة تفــر”، حتــى بحضــور االســتقبال ومنــع مــن العيــش يف ســان بيرتســبورغ. تبــن هــذه الحادثــة، أكــر 

مــن أيــة كلــات، العجــز املطلــق لليراليــن الــروس وجبنهــم عشــية القــرن العرشيــن. 

كانــت تلــك هــي الســنوات التــي انكفــأ خاللهــا املثقفــون الرجوازيــون عــىل أنفســهم، وانشــغلوا بالروحانيــات والنزعــة الصوفيــة واملــواد 

ــك كان  ــة”. كل ذل ــة واملدرســة “التجريدي ــا الباطني ــة بإيحاءاته ــة و“الفــن ألجــل الفــن”. وشــهد الفــن واألدب صعــود النزعــة الرمزي اإلباحي

مجــرد انعــكاس ليــس فقــط لوعكــة نهايــة القــرن عنــد املثقفــن، بــل للشــعور العــام باملــأزق والعجــز الــذي أعقــب انهيــار نارودنايــا فوليــا. 

وكــا ســبق ملاركــس أن الحــظ فــإن التاريــخ يكــرر نفســه املــرة األوىل كأمســاة واملــرة الثانيــة كمهزلــة. ويف نســخة كاريكاتوريــة مثــرة للشــفقة 

للحركــة النارودنيــة، لبــس الشــباب الليراليــون ثيــاب الفالحــن وأصبحــوا “تولســتوين” ]نســبة إىل تولســتوي - م-[، يســاهمون يف األنشــطة 

االجتاعيــة والخريــة لإلغاثــة مــن املجاعــة وحمــالت مكافحــة األميــة، ومــا شــابه ذلــك. 

ــة املاركســية يف  ــا اإليديولوجي ــي حققته ــة. فالنجاحــات الباهــرة الت ــن ظاهــرة غريب ــن املثقف ــكار املاركســية ب ــوذ األف ــي نف ــق تنام خل

النضــال ضــد النارودنيــة كانــت قــد بــدأت تثــر اهتــام فئــة مــن املثقفــن الرجوازيــن يف الجامعــات، الذيــن اســتهوتهم املاركســية كنظريــة 

اجتاعيــة وتاريخيــة، دون أن يفهمــوا حقــا مضمونهــا الطبقــي الثــوري. كانــت الرجوازيــة الفتيــة تســعى جاهــدة إليجــاد صــوت لهــا ولتأكيــد 

مصالحهــا الخاصــة وتقديــم مــرر نظــري لحتميــة التطــور الرأســايل يف روســيا. اســتغلت بعــض األفــكار، التــي طرحتهــا املاركســية يف النضــال 

ــة. ولفــرتة قصــرة مــن الزمــن، متتعــت “املاركســية” يف شــكل أكادميــي  ــة، بحــاس مــن طــرف قســم مــن مفكــري الرجوازي ضــد النارودني

مخــيص، بــرواج معــن بــن األســاتذة الليراليــن “اليســارين”. 

يف املراحــل األوىل، عندمــا كانــت القــوى املاركســية صغــرة وتفتقــر إىل النفــوذ، وكانــت الثــورة االشــرتاكية مجــرد صــدى ملســتقبل يبــدو 

بعيــد املنــال، بــدا وكأن هــؤالء املثقفــن الهــواة ميثلــون اتجاهــا محــددا داخــل الحركــة املاركســية الروســية. ونظــرا للصعوبــات الهائلــة التــي 

كانــت تواجههــا الحركــة الثوريــة غــر الرشعيــة، فإنهــا قبلــت خدماتهــم برتحيــب. لقــد قدمــوا املــال وســاهموا يف نــرش األدب املاركــيس، ويف 

غيــاب صحافــة ماركســية حقيقيــة، ســهلوا نــرش األفــكار املاركســية، ولــو يف شــكل مخفــف، عــىل صفحــات املجــالت القانونيــة يف كافــة أنحــاء 

روســيا. قــدم هــذا الوضــع بعــض اإلمكانيــات للاركســين، الذيــن ســمح لهــم بالكتابــة عــىل صفحــات الجرائــد الرجوازيــة الرشعيــة، مثــل 

نوفــو ســلوفو ونشــالو (التــي ينبغــي عــدم الخلــط بينهــا وبــن نشــالو التــي أصدرهــا تروتســي يف عــام 1905) وسارســي فيســتنيك، وذلــك 

دامئــا رشيطــة أال “تذهــب بعيــدا جــدا”، بطبيعــة الحــال. وبهــذه الطريقــة نشــأ ذلــك املســخ الهجــن الــذي عــرف بـــ “املاركســية الرشعيــة”، 

والتــي مــن أهــم ممثليهــا الرئيســين كان ب. ب. ســرتوفه، وم. إ. توغــان بارانوفســي وس. ن. بولغاكــوف ون. أ بردياييــف. 

بســبب الرقابــة كان عــىل جميــع الكتابــات املاركســية املبكــرة يف روســيا أن تخــرج عــىل شــكل كتــاب، مــا يجعلهــا عمليــة مكلفــة. تكلــف 

ســرتوفه بنــرش كتابــه مــن مالــه الخــاص. كان التعطــش لألفــكار املاركســية، ولــو يف شــكلها املخفــف، كبــرا إىل درجــة أن كل نســخ الكتــاب 

ــة  ــاب بليخانــوف “النظــرة األحادي ــل نــرش كت ــه لتموي ــروة، اســتخدم أموال ــذي كان قــد ورث ث بيعــت يف غضــون أســبوعن. بوتريســوف، ال

للتاريــخ”. ونظــرا للصعوبــات الهائلــة للعمــل الــرسي، كان مــن الــروري اســتغالل كل ثغــرة رشعيــة لنــرش األفــكار املاركســية. ومــا مل يكــن 

مــن املمكــن قولــه علنــا يف املنشــورات الرشعيــة كان مــن املمكــن اســتكال رشحــه مــن خــالل صحافــة الحــزب الرسيــة. وهكــذا، ولســنوات 

ــوا مضطريــن عــوض ذلــك إىل  عديــدة، مل يكــن يف مقــدور املاركســين الــروس تســمية أنفســهم باســم “االشــرتاكين الدميقراطيــن”، بــل كان

1: Slavonic and East European Review, vol. xxii, no. 34, p: 350.
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اســتخدام عبــارات مثــل “الدميقراطيــن الحازمــن”. لكنهــم، كــا أشــار تروتســي بعــد ســنوات عديــدة، مل يســلموا مــن ســلبيات ذلــك، إذ أن 

عــددا مــن األشــخاص املرتبطــن بالحــزب تخلــوا عــن املاركســية وتحولــوا بالفعــل إىل “دميقراطيــن حازمــن”، بــل إن بعضهــم مل يكونــوا حازمــن 

ــار ماركــيس ســليم مــن الــروري قبــل كل يشء أن تكــون قــادرا عــىل تســمية األشــياء مبســمياتها. مل يكــن مــن املمكــن  ــر تي جــدا! لتطوي

إصــالح الــرر الــذي تســبب فيــه املاركســيون الرشعيــون واالقتصادويــون إال مــن خــالل جريــدة ماركســية رسيــة حقيقيــة. وكان هــذا هــو 

االنجــاز العظيــم لجريــدة لينــن إيســكرا (الــرشارة). 

كان التعــاون مــع املاركســين الرشعيــن، عــىل الرغــم مــن كل املشــاكل، مفيــدا ومرحلــة رضوريــة مل يكــن مــن املمكــن تجنبهــا يف ســبيل 

تطويــر الحركــة خــالل أيامهــا األوىل. الغالبيــة العظمــى مــن أولئــك الذيــن تعاملــوا مــع املاركســية يف شــبابهم قطعــوا يف وقــت الحــق عالقتهــم 

ــي.  ــول حقيق ــع لتح ــل، خض ــىل األق ــم، ع ــة. بعضه ــدا يف البداي ــوا دورا مفي ــم لعب ــادة. لكنه ــورة املض ــب الث ــوا إىل جان ــة وانتقل ــع الحرك م

لكــن الغالبيــة منهــم رسعــان مــا تعافــوا مــن “فــروس االشــرتاكية”. كان مــن الســهل عليهــم أن يــرروا أوجــه القصــور يف طريقــة تعبرهــم 

بإكراهــات العمــل الرشعــي والحاجــة إىل الهــروب مــن املالحقــات واالعتقــال وهلــم جــرا. وطاملــا كانــت املهــام الرئيســية للحركــة مــا تــزال 

ذات طابــع نظــري، إىل حــد مــا، وموجهــة أساســا ضــد النارودنيــن أعــداء الرجوازيــة، فــإن هــذا التعــاون تــم، يف الواقــع، بشــكل جيــد إىل هــذا 

الحــد أو ذاك. وقــد كان املاركــيس الرشعــي - ســرتوفه - هــو الــذي كتــب بيــان املؤمتــر األول للحــزب االشــرتايك الدميقراطــي العــايل الــرويس! 

كانــت ماركســيتهم هزيلــة وعاجــزة، ماركســية “مخصيــة”، تفتقــر إىل الحيــاة والنضــال والحيويــة الثوريــة. وليــس مــن قبيــل الصدفــة أن 

املاركســين الرشعيــن رفضــوا الديالكتيــك لصالــح الفلســفة الكانطيــة الجديــدة. وعــىل الرغــم مــن مظهــر التفــرد الــذي بــدت عليــه والــدور 

الخــاص نوعــا مــا الــذي لعبتــه يف بدايــات الحركــة يف روســيا، فــإن نفــس تلــك “املاركســية” املجــردة وغــر الديالكتيكيــة وغــر الثوريــة تظهــر 

دامئــا يف أوســاط الجامعــات يف جميــع البلــدان، يف كل مرحلــة مــن مراحــل تطــور الحركــة. لقــد كانــوا ]املاركســيون الرشعيــون[، يف الواقــع، 

مثــاال مبكــرا عــىل مــا أصبــح يعــرف الحقــا باســم “رفــاق الطريــق”. عــىل الرغــم مــن مغازلتهــم الفكريــة للاركســية، فإنهــم اســتمروا، يف 

ــن يف املقطــع  ــة املاركســين الرشعي ــدة لخــص ســرتوفه عقلي ــد ســنوات عدي ــة عــدوة. وبع ــم ونفســيتهم، ينتمــون إىل طبق أســلوب حياته

التــايل: »براحــة إن االشــرتاكية مل تخلــق أبــدا أيــة مشــاعر داخــيل، فباألحــرى أن تجذبنــي... لقــد أثــارت االشــرتاكية اهتامــي بشــكل رئيــيس 

باعتبارهــا قــوة إيديولوجيــة، قــوة... ميكــن اســتخدامها إمــا للحصــول عــىل الحريــات املدنيــة والسياســية أو ضــد تلــك الحريــات«1.

للوهلــة األوىل، قــد تظهــر أفــكار املاركســين الرشعيــن ذات أهميــة تاريخيــة فقــط اآلن. لكــن بعــد القيــام بفحــص دقيــق ميكــن للمــرء 

أن يستشــف بالفعــل الخطــوط العريضــة للنزاعــات الهامــة التــي اندلعــت الحقــا. تقــوم الفكــرة األساســية التــي دافــع عنهــا ســرتوفه ورشكاؤه 

عــىل مــا يــيل: الــرشوط املاديــة لالشــرتاكية غائبــة يف روســيا، التــي هــي بلــد متخلــف وشــبه إقطاعــي؛ والنضــال ضــد النظــام القيــري نضــال 

مــن أجــل الدميقراطيــة الرجوازيــة، وليــس مــن أجــل االشــرتاكية؛ ولذلــك ينبغــي عــىل حــزب العــال أن يضــع جانبــا كل األوهــام املســتحيلة 

ويعتمــد واقعيــا عــىل املســاعي الحميــدة لليراليــن الرجوازيــن التدريجيــن إلقامــة النظــام الجديــد. وتشــبه هــذه، يف جوهرهــا، النظريــات 

التــي تبناهــا الحقــا املناشــفة والســتالينيون (هــي، يف الواقــع، نفــس النظريــة). كان املفهومــان املتناقضــان مــن حيــث الجوهــر: الثــورة أو 

اإلصــالح، التعــاون الطبقــي أو السياســة الروليتاريــة املســتقلة، قــد ظهــرا بالفعــل يف جــداالت لينــن وبليخانــوف ضــد املاركســية الرشعيــة 

واالقتصادويــن يف النصــف الثــاين مــن تســعينيات القــرن التاســع عــرش. يف ذلــك الوقــت ال أحــد مــن الذيــن كانــوا يعتــرون أنفســهم ماركســين 

ــي  ــل الوضــع االجتاع ــن مجم ــرة م ــة. نبعــت هــذه الفك ــة برجوازي ــورة دميقراطي ــت عشــية ث ــيا كان ــأن روس ــة ب ــرة القائل شــكك يف الفك

واالقتصــادي والتاريخــي. كان الــراع الرئيــيس ضــد االســتبداد، ضــد الهمجيــة اإلقطاعيــة وضــد مــراث “الثقافــة البروقراطيــة والقنانــة”، كــا 

وصفهــا لينــن الحقــا. كان حجــر الزاويــة يف حجــة املاركســين ضــد النارودنيــن هــو عــىل وجــه التحديــد حتميــة املرحلــة الرأســالية واســتحالة 

مســار مســتقل خــاص “الشــرتاكية الفالحــن” يف روســيا. 

تحــول منظــور الثــورة االشــرتاكية، بالنســبة للاركســين الرشعيــن، إىل احتــال نظــري ضبــايب ينتمــي إىل وقــت مــا يف املســتقبل البعيــد. 

وكان هــذا املنظــور آمنــا للغايــة، وعمليــا مل يكــن يلزمهــم بــيء. بالنســبة لهــم كان الجانــب الثــوري للاركســية يبــدو غــر واقعــي متامــا، 

يف حــن بــدت لهــم الحجــج االقتصاديــة عــن النــر الحتمــي للرأســالية يف روســيا أفــكارا عمليــة جــدا. تتضمــن كتابــات إنجلــز التــي ألفهــا 

يف أواخــر حياتــه، وعــىل وجــه الخصــوص مراســالته مــع زاســوليتش واملاركســين الــروس اآلخريــن، نقــدا عميقــا بارعــا لهــذا التصــور امليــت 

البعيــد عــن املاركســية الثوريــة الحقيقيــة. ففــي الوقــت الــذي أكــد اســتحالة بنــاء االشــرتاكية يف بلــد فالحــي متخلــف مثــل روســيا، شــدد 

ــا  ــراكية يف أوروب ــورة االش ــام الث ــق أم ــيفتح الطري ــا س ــو م ــق، وه ــم املطل ــي للحك ــوري الدميقراط ــقاط الث ــة إىل اإلس ــىل الحاج ــز ع انجل

الغربيــة. ويف خامتــة كتــاب “حــول العالقــات االجتاعيــة يف روســيا”، الــذي كتبــه عــام 1894، طــرح انجلــز املســألة عــىل هــذا النحــو: »ســوف 

1: Ibid.
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تعطــي الثــورة الروســية كذلــك دفعــة جديــدة للحركــة العاليــة يف الغــرب وتخلــق لهــا رشوطــا جديــدة وأفضــل للــراع، وبالتــايل ســتدفع 

عجلــة انتصــار الروليتاريــا الصناعيــة الحديثــة، وهــو النــر الــذي بدونــه ال ميكــن لروســيا الحاليــة، ســواء عــىل أســاس مجتمــع ]القريــة[ أو 

عــىل أســاس الرأســالية، أن تحقــق التحــول االشــرتايك للمجتمــع«1. 

ــدوره عــىل روســيا وســيمكنها مــن االنتقــال  ــز كيــف أن انتصــار االشــرتاكية يف الغــرب ســيؤثر ب ــن إنجل ــك، ب ــع للديالكتي ــق رائ وبتطبي

ــا الديالكتيــك الثــوري، مقابــل منطــق “التطــور” الصــوري، حيــث الســبب  مبــارشة مــن الظــروف شــبه اإلقطاعيــة إىل الشــيوعية. يقــف هن

يصــر نتيجــة والنتيجــة تصــر ســببا. الثــورة الروســية، حتــى عــىل أســاس الدميقراطيــة الرجوازيــة، ســوف تحــرض الثــورة الروليتاريــة األوروبيــة 

والتــي بدورهــا ســتؤثر عــىل روســيا إلنتــاج تحــول اجتاعــي جــذري. ســوف ميكــن انتصــار الثــورة االشــرتاكية يف الغــرب العــال والفالحــن 

الــروس مــن إنجــاز الثــورة الروليتاريــة يف روســيا والــرشوع يف التحويــل االشــرتايك للمجتمــع. يف ظــل هــذه الظــروف لــن تكــون مســتبعدة، 

مــن الناحيــة النظريــة، تلــك الفكــرة النارودنيــة القدميــة عــن التحــول مــن الكومونــة القرويــة إىل الشــيوعية. 

مل يتمكــن ســرتوفه أو طوقــان- بارانوفســي أبــدا مــن فهــم هــذه الصيغــة الجريئة، بســبب تصورهم املجــرد الذي ميثــل صــورة كاريكاتورية 

ــا  ــك الوقــت”، لكنه ــا يف ذل ــا أن ســرتوفه “كان هــو أيضــا اشــرتاكيا دميقراطي ــر كروبســكايا يف مذكراته ــة للاركســية. تذك جامــدة وميكانيكي

تضيــف أنــه »كان عاجــزا متامــا عــن القيــام بــأي عمــل داخــل املنظمــة، ناهيــك عــن العمــل الــرسي، لكنــه كان يســعد، بــدون شــك، بــأن يقــدم 

النصائــح«2. هــذه األســطر القليلــة تــرشح بأمانــة جوهــر تلــك الفئــة مــن الرجوازيــن واملثقفــن أبنــاء الطبقــة الوســطى الذين“ســافروا” مــع 

الحــزب، معتريــن أنفســهم جــزءا منــه، لكنهــم مل يكونــوا أبــدا كذلــك، وكانــوا دامئــا يضعــون قدمــا يف املعســكر اآلخــر. وعــر هــذه الفئــة كان 

ضغــط الطبقــات األخــرى ميــر، دون وعــي أو بشــكل نصــف واع، إىل داخــل الحــزب، وهــو مــا كانــت لــه نتائــج وخيمــة عــىل قــوى املاركســية 

الشــابة وغــر الناضجــة بعــد. 

مــال ســرتوفه، لبعــض الوقــت، إىل اليســار، نتيجــة للحركــة العامــة للمثقفــن يف اتجــاه املاركســية تحــت ضغــط الطبقــة العاملــة يف الفــرتة 

العاصفــة لســنوات التســعينات. كــا أن النقــد اإليديولوجــي الحــازم مــن طــرف لينــن وبليخانــوف لعــب أيضــا دورا يف ذلــك. ليــس هنــاك 

شــك يف أن النقــد الــذي وجهــه ســرتوفه للرجوازيــة الروســية، يف البيــان الــذي كتبــه للمؤمتــر األول، قــد كان صــدى للنقاشــات الحــادة مــع 

لينــن قبــل بضــع ســنوات: 

»ومــا الــذي ال تحتاجــه الطبقــة العاملــة الروســية؟ إنهــا محرومــة متامــا مــا تســتفيد منــه نظراتهــا يف الخــارج بحريــة وبشــكل ســلمي، 

أي: املشــاركة يف تســير الدولــة وحريــة التعبــر والصحافــة وحريــة تكويــن الجمعيــات والتجمــع، وبكلمــة واحــدة كل تلــك األســلحة والوســائل 

التــي تســتخدمها الروليتاريــا األوروبيــة الغربيــة واألمريكيــة لتحســن موقفهــا يف الوقــت الــذي تكافــح مــن أجــل تحررهــا النهــايئ ضــد امللكيــة 

الخاصــة والرأســالية مــن أجــل االشــرتاكية. لكــن الروليتاريــا الروســية ال ميكنهــا أن تحقــق الحريــة السياســية التــي تحتاجهــا إال باالعتــاد 

عــىل نفســها فقــط. 

كلــا توغلــَت نحــو رشق أوروبــا، كلــا وجــدَت الربجوازيــة أكــر ضعفــا وأكــر جبنــا وانحطاطــا يف املجــال الســيايس، وكلــا ازداد حجــم 

املهــام الثقافيــة والسياســية التــي تقــع عــى كاهــل الربوليتاريــا. يجــب عــىل الطبقــة العاملــة الروســية أن تحمــل عــىل أكتافهــا القويــة قضيــة 

الفــوز بالحريــة السياســية. هــذه خطــوة رضوريــة، وإن كانــت الخطــوة األوىل فقــط، نحــو تحقيــق املهمــة التاريخيــة العظيمــة للروليتاريــا، 

نحــو خلــق نظــام اجتاعــي لــن يكــون يف ظلــه أي مجــال الســتغالل اإلنســان ألخيــه اإلنســان«3.

لكــن ســرتوفه، مثلــه مثــل العديــد مــن املثقفــن رفــاق نصــف الطريــق، مل يتمكــن أبــدا مــن فهــم الديالكتيــك. هــذا الضعــف النظــري 

ــاة الرغــدة إضافــة إىل العجــز العضــوي عــن  ــذات وحبهــم للحي ــاد إىل الراحــة واملل ــاء الطبقــة الوســطى املعت ــل أبن األســايس، إىل جانــب مي

التضحيــة الشــخصية، هــو مــا يفــرس تطــوره الالحــق. قطــع ســرتوفه يف وقــت الحــق مــع املاركســية، ويف عــام 1905 انضــم إىل حــزب الكاديــت 

الرجــوازي وأنهــى أيامــه مهاجــرا أبيضــا. وانتهــى بردياييــف مدافعــا عــن التصــوف الدينــي وعــرف آخــرون تحــوال ماثــال. إن بيــان ســرتوفه 

الــذي كتبــه ســنة 1898 ميثــل إدانــة قاســية للرجوازيــة الروســية، مــا يشــكل رثــاء مناســبا ســواء لســرتوفه أو لظاهــرة املاركســية الرشعيــة 

بشــكل عــام. 

1: Marx and Engels, Selected Works, vol. 2, p: 410.

2: Krupskaya, Reminiscences of Lenin, pp:29-30.

3:  KPSS v rezolyutsiyakh i resheniyakh s’yezdov. Konferentsii y plenumov tsk, vol. 1, p: 15 (التشديد من آالن وودز)
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لينن ومجموعة تحرير العمل

يف شــتاء 1894- 1895، وخــالل اجتــاع يف بيرتســبورغ ملمثــيل املجموعــات االشــرتاكية الدميقراطيــة مــن مختلــف أنحــاء روســيا، صــدر 

قــرار لصالــح نــرش أدبيــات أكــر شــعبية للعــال يف الخــارج. وتــم تكليــف كل مــن لينــن وإ. أ. ســبونتي مــن اتحــاد عــال موســكو مبســؤولية 

ــم لينــن إىل  ــة ســبونتي ث ــع عــام 1895 ذهــب يف البداي ــر العمــل. ويف ربي التفــاوض حــول هــذه املســألة مــع مجموعــة بليخانــوف لتحري

ــوف  ــن يف مراســالت بليخان ــوف املهاجري ــن صف ــال ب ــذا االتص ــه ه ــذي خلف ــر ال ــر األث ــة. ويظه ــع املجموع ــة االتصــاالت م ســويرسا إلقام

ــر  ــاة مجموعــة تحري ــرا يف حي ــا كب ــوف)، كان حدث ــن (أوليان ــر، ف. إ. لين وأكســلرود: »إن وصــول إ. أ. ســبونتي وبعــده، بدرجــة أكــر بكث

العمــل؛ لقــد كانــا عمليــا أول االشــرتاكين الدميقراطيــن الذيــن وصلــوا إىل الخــارج بطلــب مــن أولئــك الذيــن كانــوا يقومــون بالعمــل النشــط 

داخــل الحلقــات االشــرتاكية الدميقراطيــة ملفاوضــات شــبيهة باملفاوضــات التجاريــة مــع املجموعــة«1. 

حتــى تلــك اللحظــة، كان دور أعضــاء مجموعــة تحريــر العمــل يف املنفــى يقتــر عــىل تتبــع النضــاالت العظيمــة التــي كانــت تجــري 

داخــل روســيا والتعليــق عليهــا. كــا أن تجــارب إخفاقــات املــايض مــع النــاس القادمــن مــن الداخــل جعلتهــم حذريــن يف تعاملهــم. لكــن 

القادمــن الجديديــن متكنــا رسيعــا مــن إقناعهــم بأنــه يوجــد اآلن أســاس حقيقــي النتشــار األفــكار املاركســية داخــل روســيا. وانضمــت قــوات 

الجيــل الجديــد مــن الشــباب إىل قــوة املناضلــن القدامــى يف املنفــى. عــاد املبعوثــان إىل روســيا بالتــزام مــن طــرف مجموعــة تحريــر العمــل 

بالبــدء يف إصــدار جريــدة ماركســية: رابوتنيــك (Rabotnik- العامــل)، يف حــن ســيتم نــرش جريــدة أخــرى أوســع انتشــارا يف الداخــل تحــت 

عنــوان رابوتشــييه ديلــو (Rabocheye Dyelo - قضيــة العــال). حينــذاك بــدا مســتقبل املاركســية الروســية مضمونــا. 

لكــن وبعــد فــرتة وجيــزة مــن عــودة لينــن إىل روســيا وقعــت الكارثــة. ففــي ليلــة 19 دجنــر وبينــا كان يجــري إعــداد العــدد األول 

مــن رابوتشــييه ديلــو للطابعــات، قامــت الرشطــة مبداهمــة واســعة النطــاق قبضــت خاللهــا عــىل معظــم القــادة. عندمــا اعتقــل لينــن نفــى 

بهــدوء انتائــه إىل الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي، وعندمــا ســئل ملــاذا كان يحمــل معــه كتابــات غــر رشعيــة، هــز كتفيــه وقــال إنــه أخذهــا 

مــن شــقة شــخص نــيس اســمه. ويف محاولــة شــجاعة لخــداع الرشطــة لجعلهــا تظــن أنهــا اعتقلــت األشــخاص الخطــأ، أصــدر القــادة الناجــون 

مــن االعتقــال، وعــىل رأســهم مارتــوف، إعالنــا مطبوعــا باالستنســل للعــال، يقولــون فيــه: »إن رابطــة النضــال... ستســتمر يف عملهــا. لقــد 

فشــلت الرشطــة. لــن يتــم تحطيــم الحركــة العاليــة باالعتقــاالت والنفــي ولــن تتوقــف اإلرضابــات والنضــاالت حتــى تحقيــق التحــرر الكامــل 

للطبقــة العاملــة مــن نــر رأس املــال«2. لكــن الحيلــة فشــلت، ويــوم 05 ينايــر 1896، ألقــي القبــض عــىل مارتــوف واآلخريــن. 

ــه متكــن مــن  ــاب “تطــور الرأســالية يف روســيا”، كــا أن ــر هــو كت ــة عمــل نظــري كب ــاء وجــوده يف الســجن، لكتاب ــن، أثن خطــط لين

الحفــاظ عــىل املراســالت مــع املنظمــة مــن خــالل اســتخدام ماهــر ألســاليب رسيــة بدائيــة لكنهــا فعالــة. كانــت الرســائل تكتــب بالحليــب 

ــز  ــاب الخب ــن لب ــع “املحــرة” م ــار شــمعة. كان يصن ــا لن ــد تعريضه ــرة عن ــل إىل الصف ــي مائ ــون بن ــم إظهارهــا بل ــب، ليت ــن ســطور الكت ب

ويبتلعهــا عندمــا يقــرتب منــه أحــد الحــراس. وقــد كتــب مــرة: “لقــد ابتلعــت اليــوم ســت محابــر”. بهــذه الطريقــة كتــب البيــان املعنــون بـــ 

“إىل حكومــة القيــر” والــذي طبــع عــىل الهكتوغــراف وتــم توزيــع مئــات النســخ منــه. انطلــق جهــاز الرشطــة يبحــث بشــكل محمــوم عــن 

املؤلــف دون أن يتبــادر إىل ذهنهــم أنــه كان بالفعــل ضيفــا يف ســجون جاللــة القيــر. وعــىل الرغــم مــن كل يشء، حافــظ لينــن عــىل حــس 

النكتــة لديــه وكتــب ألمــه قائــال: »أنــا يف وضــع أفضــل بكثــر مــن وضــع معظــم مواطنــي روســيا. ال ميكــن للبوليــس أبــدا أن يجــدين«3. بينــا 

كان حــظ بعــض الســجناء اآلخريــن أقــل. فأحــد قــادة رابطــة بيرتســبورغ: فانييــف الــذي اعتقــل مــع لينــن، أصيــب بــداء الســل - الــذي مــا 

يــزال أحــد ويــالت الســجون الروســية حتــى اليــوم- ومل يتعــاف منــه أبــدا. بينــا أصيــب آخــر بالجنــون. 

كان العتقــال “القدامــى” تأثــر خطــر للغايــة عــىل تطــور املنظمــة. إذ بعــد إبعــاد الكــوادر األكــر خــرة واألكــر تقدمــا مــن الناحيــة 

السياســية، ســقطت القيــادة يف أيــدي شــباب كان بعضهــم بــدون أي تكويــن. كان متوســط عمــر “املخرمــن” يف الواقــع حــوايل 24 أو 25 

ســنة. كان اســم لينــن داخــل الحــزب هــو ســتاريك (أي الرجــل العجــوز)، مــع أنــه كان يبلــغ 26 ســنة! وكان الشــباب الذيــن احتلــوا اآلن 

ــا.  ــة لكــن تكوينهــم الســيايس كان ضعيف ــوا متحمســن ومخلصــن للقضي ــة يبلغــون مــن العمــر 20 ســنة أو أقــل. لقــد كان مناصــب قيادي

وقــد ظهــر الفــرق رسيعــا. مــارس النجــاح امللفــت للنظــر الــذي حققــه التحريــض تأثــرا قويــا عــىل عقــول الشــباب واملثقفــن الذيــن كانــوا 

يتطــورون بعيــدا عــن أفــكار النارودنيــة واإلرهــاب الفــردي التــي فقــدت مصداقيتهــا. التحــق أعضــاء جــدد بالحركــة لكــن املســتوى النظــري 

العــام تراجــع. كان االنتصــار قــد تحقــق يف النضــال ضــد عقليــة حلقــات الدعايــة الضيقــة، لكــن ويف ســياق حرصهــم عــىل توســيع النفــوذ 

1: Perepiska GV Plekhanova i PB Aksel’roda, p: 127.

2: Istoriya KPSS, vol. 1, p: 228.

3: R. Payne, The Life and Death of Lenin, p: 112.
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الجاهــري للحركــة االشــرتاكية الدميقراطيــة مــن خــالل التحريــض االقتصــادي، اتجــه قســم مــن الطــالب األكــر حاســا إىل طــرح القضيــة 

بطريقــة أحاديــة الجانــب. يف 1895- 1896 ظهــرت يف بيرتســبورغ مجموعــة يف املعهــد التكنولوجــي بقيــادة طالــب طــب موهــوب ونشــيط 

يدعــى كـــ. م. تاختاريــف، والتــي بــدأت تقــول بأنــه يجــب عــىل الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي أال يعتــر نفســه “قائــدا” للعــال، بــل عليــه 

فقــط أن يضــع نفســه يف “خدمتهــم” مــن خــالل مســاعدتهم يف اإلرضابــات. 

كان منــو نفــوذ املاركســين كبــرا إىل درجــة أنــه تــم تعويــض القــادة املعتقلــن برسعــة كبــرة، لكــن نوعيــة القيــادة كانــت قــد تعرضــت 

لربــة قاســية. متكــن التيــار الــذي كان يقــوده تاختاريــف مــن كســب املواقــع برسعــة أمــام “القدامــى” الذيــن تــم الدفــع بهــم إىل الهامــش 

يف كل مــكان. لقــد أســكرت النجاحــات العمليــة للتحريــض هــؤالء “النشــطاء” الذيــن كانــوا يســعون وراء طريقــة ســهلة بعيــدا عــن مشــكلة 

بنــاء الحــزب الثــوري املعقــدة. ورشعــوا يف البدايــة، بشــكل غــر واع، يف التكيــف مــع األفــكار املســبقة للفئــات األكــر تخلفــا مــن بــن صفــوف 

الطبقــة العاملــة، بحجــة أن األفــكار السياســية كانــت صعبــة للغايــة بالنســبة للجاهــر وأن السياســة، عــىل أي حــال، ال تهــم العــال الذيــن 

يهتمــون فقــط بتحســن أوضاعهــم االقتصاديــة. 

الخالف مع االقتصادوين

كــا يحــدث يف كثــر مــن األحيــان، عــرَّ الخــالف الســيايس العميــق عــن نفســه، يف البدايــة، كخــالف حــول مســائل ثانويــة عرضيــة. قبــل 

إرســالهم إىل املنفــى يف ســيبريا، يف فرايــر 1897، ســمح البوليــس للينــن وعــدد مــن القــادة اآلخريــن بقضــاء ثالثــة أيــام يف بيرتســبورغ لرتتيــب 

امورهــم، وهــي الفــرتة التــي اســتغلوها إلجــراء مناقشــة مــع أعضــاء قياديــن يف الرابطــة. انعقــد اجتــاع ســاخن بينهــم وبــن القــادة الجــدد، 

ــرز خــالف حــاد حــول مســألة إنشــاء  ــا البعــض. وب ــن بعضه ــة ع ــن منفصل ــات للعــال وللمثقف ــة مجموع ــوا يســتعدون إلقام ــن كان الذي

“صنــدوق للعــال” عــىل أســاس غــر ســيايس. ودون إنــكار إمكانيــة العمــل يف مثــل هــذه الحقــول، أكــد لينــن، بدعــم مــن مارتــوف وغــره، 

بشــكل أســايس عــىل رضورة بنــاء رابطــة النضــال باعتبارهــا منظمــة ثوريــة. بينــا اقرتحــت القيــادة الجديــدة، عمليــا، تلطيــف برنامــج الرابطــة 

لجعلــه، كــا زعمــوا، أكــر جاذبيــة للعــال. كان مــن شــأن مثــل ذلــك التمييــع للمنظمــة يف تلــك املرحلــة املبكــرة مــن تطورهــا أن يكــون 

قاتــال. دافــع لينــن بحــزم عــن رضورة تثقيــف كــوادر عاليــة وإعطائهــا بعــد ذلــك مناصــب قياديــة، لكــن دون االنحطــاط باملنظمــة لتصــر 

يف مســتوى العــال األكــر تخلفــا. وقــال: »إذا كان هنــاك أي عامــل واع يســتحق الثقــة، دعــوه يدخــل إىل الحلقــة املركزيــة ]للرابطــة[، هــذا 
كل يشء«.1

ــق مختــر” نحــو الجاهــر، رغبتهــم يف أن  ــة يف ايجــاد “طري ــة االنتهازي ــذي كان يكمــن وراء مواقــف “الشــباب” هــو الرغب الــيء ال

يحصــدوا حيــث مل يزرعــوا، إضافــة إىل ازدراء للنظريــة بالــكاد كانــوا يخفونــه. كانــت هــذ هــي الســات املشــرتكة لجميــع األنــواع املختلفــة 

مــن النزعــة “اإلقتصادويــة”، وهــي ظاهــرة مل تكــن قامئــة عــىل نظريــة أو سياســة منســجمتن بقدرمــا كانــت مزاجــا غــر محــدد ســائد بــن 

صفــوف فئــات معينــة مــن الشــباب، الطــاليب خصوصــا، الذيــن التحقــوا بالحركــة االشــرتاكية الدميوقراطيــة يف تســعينيات القــرن 19، والذيــن 

كانــوا يفتقــرون إىل ذلــك األســاس النظــري املتــن الــذي ميــز الجيــل الســابق مــن املاركســين الــروس. بالنســبة للجيــل األول مــن املاركســين 

الــروس كان التحريــض االقتصــادي مجــرد جانــب واحــد فقــط مــن عملهــم الــذي ربــط دامئــا بــن الدعايــة والتحريــض وحــاول طــرح القضايــا 

ــة  ــة القدميــة بفضــل النقــاش الســيايس. ومــن ناحي األوســع. وكانــت الرابطــة قــد نجحــت يف كســب بعــض األعضــاء مــن الحركــة النارودني

أخــرى كانــت املهمــة الرئيســية لحركــة اإلرضابــات هــي االنطــالق مــن مســتوى الوعــي الواقعــي للعــال والعمــل عــىل رفــع وعيهــم وجعلهــم 

يدركــون، مــن خــالل تجربتهــم الخاصــة يف النضــال، رضورة التغيــر االجتاعــي الشــامل. كانــت املنشــورات التحريضيــة املحليــة محــدودة جــدا 

يف نطاقهــا للقيــام بذلــك وكانــت هنــاك الحاجــة إىل جريــدة ماركســية ال تعكــس فقــط حيــاة ونضــاالت الروليتاريــا، بــل أيضــا تقــدم للعــال 

تعميــا لتلــك التجربــة، أو بعبــارة أخــرى: جهــاز ســيايس ثــوري قــادر عــىل توحيــد حركــة اإلرضابــات مــع الحركــة الثوريــة ضــد الحكــم املطلــق. 

كان لينــن ومارتــوف يشــتغالن عــىل هــذا املــرشوع بالضبــط حينــا ألقــي القبــض عليهــا. لكــن القــادة الجــدد لرابطــة ســان بيرتســبورغ 

للنضــال كانــت لديهــم أفــكار أخــرى. ينبغــي أن نضــع يف االعتبــار أننــا نتعامــل مــع منظمــة كــوادر مــا تــزال يف بداياتهــا األوىل، تحــاول وضــع 

ــو  ــة خطــرة، تعرضــت للت ــك، مجموعــة تشــتغل يف ظــروف رسي ــم، وهــي، عــالوة عــىل ذل ــادئ األساســية ســواء يف السياســة أو التنظي املب

ملوجــة مــن االعتقــاالت. بالنســبة للينــن ليســت األشــكال التنظيميــة عقيــدة جامــدة أو بديهيــات رياضيــة، بــل جــزء مــن ســرورة حيــة تتغــر 

وتتكيــف مــع الظــروف. وبالتــايل فــإن موقفــه بشــأن هــذه املســألة مل يتحــدد وفقــا ملبــادئ مجــردة، بــل بنــاء عــىل حاجيــات اللحظــة. 

1: Wildman, op. cit., p: 99.
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مل تكــن هــذه الظاهــرة التــي وصفناهــا للتــو تقتــر عــىل روســيا، فقــد تزامنــت مــع حملــة إدوارد برنشــتاين يف أملانيــا ملراجعــة األفــكار 

املاركســية. ويف كل مــكان رفــع شــعار “حريــة النقــد” الــذي اســتعمل ســتارا لترسيــب أفــكار دخيلــة وتحريفيــة إىل داخــل الحــزب. وبــدأت 

نفــس الخالفــات تطفــو عــىل الســطح يف املنفــى، داخــل صفــوف منظمــة اتحــاد االشــرتاكين الدميقراطيــن الــروس، التــي تأسســت عــام 1894، 

وكانــت تتكــون أساســا مــن الطــالب الذيــن انضمــوا مؤخــرا للحركــة املاركســية. كان االتحــاد منظمــة مســتقلة تنظيميــا عــن مجموعــة تحريــر 

العمــل، وكانــت لهــا ســيطرة فعليــة عــىل شــبكة االتصــاالت مــع روســيا. كانــت مســؤولة عــن جمــع األمــوال واملطبعــة وتنظيــم نقــل الكتابــات 

الرسيــة والحفــاظ عــىل االتصــال مــع الداخــل. إال أن مجموعــة تحريــر العمــل، ومــن أجــل الحفــاظ عــىل رقابتهــا عــىل املجــال اإليديولوجــي، 

أرصت عــىل حقهــا يف تحريــر منشــورات االتحــاد، مبــا يف ذلــك جريــدة رابوتنيــك. 

مــع وجــود غالبيــة القــادة يف املنفــى الســيبري، مل يتبــق ســوى أعضــاء مجموعــة تحريــر العمــل يف املنفــى لخــوض النضــال ضــد هــذا 

التيــار الجديــد. وحــوايل نهايــة عــام 1897 بــدأ الطالــب س. ن. بروكوبوفيتــش، الــذي كان حتــى ذلــك الحــن متعاونــا مــع مجموعــة تحريــر 

العمــل، يف طــرح مواقــف ماثلــة. ال بــد أن ذلــك شــكل رضبــة موجعــة للمجموعــة، يف وقــت بــدا كــا لــو أن تعاونهــم مــع الشــباب داخــل 

روســيا قــد بــدأ أخــرا يســر عــىل أســاس ســليم. يف البدايــة لجــأ بليخانــوف، الحريــص عــىل تجنــب االنشــقاق، إىل اعتــاد لهجــة تصالحيــة 

عــىل غــر عادتــه. ويف رســالة إىل أكســلرود، مؤرخــة يف 01 ينايــر 1898، كتــب يقــول: »... علينــا أن ننــرش عملــه حــول التحريــض، إنــه ليــس 
ســيئا مــن وجهــة نظــري، وعلينــا أن نشــجع “املواهــب الشــابة” وإال فإنهــم، كــا تعــرف، ســوف يبــدأون يف الشــكوى بأننــا نهمشــهم«.1

ــد  ــوف. لق ــوذ الســيايس لبليخان ــن النف ــباب م ــتياء الش ــن اس ــدون شــك، ع ــج، ب ــن نت ــن املجموعت ــكاك األويل ب ــن االحت ــر م جــزء كب

شــعروا باإلهانــة والتهميــش مــن طــرف املخرمــن واســتاءوا مــن الرقابــة اإليديولوجيــة الصارمــة التــي كانــت متــارس عليهــم. وعــىل الرغــم 

مــن محــاوالت بليخانــوف ألن يكــون تصالحيــا، فــإن الراعــات أصبحــت أكــر تواتــرا. ورسعــان مــا هاجــم الطــالب مــا كان ميثــل، باعــرتاف 

الجميــع، الجانــب الضعيــف ملجموعــة تحريــر العمــل، أي: الجانــب التنظيمــي. بــدأوا يف تعقــب الثغــرات التنظيميــة، وطالبــوا باالطــالع عــىل 

الحســابات املاليــة، التــي كانــت بالتأكيــد يف حالــة مــن الفــوىض. وبعــد أن ســجلوا نقطــة هنــا، انتقــل الشــباب إىل قضايــا أخــرى. وجــدت 

ــل  ــر إىل املداخي ــت تفتق ــي كان ــة الت ــات. فاملجموع ــع الجه ــد مــن جمي ــوف نفســها محــارصة بشــكل متزاي ــة الصغــرة حــول بليخان الحلق

وتعتمــد اعتــادا كبــرا عــىل “الشــباب” يف اتحــاد االشــرتاكين الدميقراطيــن الــروس لالتصــال مــع روســيا، وجــدت نفســها اآلن أمــام صعوبــات 

ــوف وأكســلرود.  ــن بليخان ــد ب ــرة بشــكل متزاي ــات املتوت ــر يف العالق ــا يظه ــات وأعصــاب أعضائه ــر الضغــوط عــىل معنوي ــدأ تأث ــة. ب هائل

وبحلــول شــهر أبريــل عــام 1898، ظهــرت عالمــات واضحــة عــىل اإلحبــاط بــن أعضــاء املجموعــة، حــن بــدأ اكســلرود يتســائل حــول مــا إذا 

كان للمجموعــة أي ســبب يف الوجــود وبــدأت فــرا زاســوليتش، التــي كانــت تدعــي املــرض، يف الحديــث عــن التوقــف عــن النشــاط. 

يف ســرته التــي كتبهــا عــن بليخانــوف، لخــص س. هـــ. بــارون موقــف الطــالب مــن مجموعــة تحريــر العمــل، قائــال: »أمل يكــن إغــراق 

بليخانــوف، العضــو الرئيــيس يف املجموعــة، يف األعــال النظريــة والفلســفية املجــردة دليــال عــىل اغرتابــه عــن الواقــع الــرويس؟ ... وبحجــة أن 

املاركســين املخرمــن قــد فقــدوا االتصــال مــع الوضــع يف روســيا وكانــوا ســيئي االطــالع عــىل احتياجاتــه، تــم رفــض بقائهــم يف قيــادة الحركــة. 

ــام  ــة، فــإن بطأهــا وعــدم كفاءتهــا جعالهــا غــر قــادرة عــىل القي ــة أكــر واقعيــة للمطالــب الراهن ــو كانــت لــدى املجموعــة رؤي وحتــى ل

بالــدور القيــادي الــذي تدعيــه لنفســها. وطاملــا اســتمرت مقاليــد القــرار يف يدهــا فإنــه ال ميكــن إنجــاز املهــام األساســية. إن أولئــك الذيــن 

أسســوا الحركــة وأعطوهــا دفعــة عظيمــة يف البدايــة تحولــوا اآلن إىل عقبــة أمامهــا. إال أنهــم رغــم ذلــك يرفضــون افســاح املجــال ألولئــك 

املؤهلــن بشــكل أفضــل والذيــن ميتلكــون يف نفــس الوقــت فهــا واضحــا للحاجيــات وميتلكــون الطاقــات الروريــة للتعامــل معهــا. وكان 

آخــر اتهــام ماثــل وجهــوه لهــم هــو أن املوقــف النقــدي املبالــغ فيــه الــذي تتبنــاه املجموعــة وتعصبهــا تجــاه اآلراء املخالفــة قــد أعاقــا تطــور 

عقــول أدبيــة جديــدة مــا أحــوج الحركــة إليهــا... لقــد شــن النقــاد نوعــا مــن حــرب العصابــات ضــد املجموعــة مــن خــالل تنظيــم املعارضــة 

ضــد القــادة املخرمــن والهجــوم عــىل صالحياتهــم والتعبــر عــن قلــة االحــرتام لســلطتهم. إن مــا كانــوا يهدفــون لــه بوضــوح هــو الحــد مــن 

نفــوذ القــادة املخرمــن ورمبــا فكــروا حتــى يف عزلهــم متامــا واالســتيالء عــىل قيــادة الحركــة«. 

كانــت التوتــرات بــن مجموعــة تحريــر العمــل وبــن الجيــل الجديــد مــن الشــباب يف روســيا مفهومــة إىل حــد مــا. فبليخانــوف، الــذي 

ــري.  ــل األديب والنظ ــاركة يف العم ــدد باملش ــن الج ــاح للوافدي ــرتددا يف الس ــية، كان م ــة املاركس ــن النظري ــاع ع ــدا للدف ــاال عني ــاض نض خ

وقــد أظهــر التطــور الســيايس الالحــق لهــؤالء األخريــن أنــه كانــت لبليخانــوف أســباب وجيهــة لهــذا التخــوف. ومــن ناحيــة أخــرى مل يكــن 

بليخانــوف شــخصا يســهل العمــل معــه. فنزعتــه األرســتقراطية املتحفظــة وانعــدام الحساســية لديــه كانــت توغــر الصــدور عليــه وتبعــث 

عــىل االســتياء منــه وخاصــة بــن الرفــاق الشــباب الذيــن كان ينتقدهــم بشــكل دائــم. ومل يكــن مــن قبيــل الصدفــة أن تروتســي الشــاب، 

1: Perepiska GV Plekhanova i PB Aksel’roda, p: 182.
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الــذي اصطــدم بــدوره الحقــا مــع العجــوز، وصفــه بأنــه “Maître de tous types de froideur”1 (أســتاذ لجميــع أنــواع الــرودة). ومــع ذلــك 

فــإن مــا يكمــن وراء هــذه الحملــة هــو أنانيــة املثقفــن التــي تفاقمــت مــن جــراء اإلحباطــات املعتــادة والراعــات الشــخصية وصعوبــات 

حيــاة املنفــى. ومــن ناحيــة أخــرى كان ازدراء النظريــة والنــداءات الغوغائيــة إىل نهــج “السياســة العمليــة” و“النشــاط” نابعــا مــن غطرســة 

ــايل: »إن  ــو الت ــىل النح ــاس ع ــؤالء الن ــن ه ــوف م ــف بليخان ــارون موق ــص ب ــد لخ ــق. وق ــم املطب ــا جهله ــون به ــوا يخف ــي كان ــن الت املثقف

انشــغالهم باملســائل اإلداريــة العمليــة يجعلهــم مجــرد بروقراطيــن وأشــخاصا يفتقــدون للعاطفــة الثوريــة وذوي روح أضيــق مــن أن تكــون 

قــادرة عــىل فهــم املنظــورات العظيمــة للحركــة«2.

حاولــت فــرا زاســوليتش، كالعــادة، التوفيــق بــن بليخانــوف وبــن “الشــباب”. لكــن مــع حلــول نهايــة عــام 1897، أخــذت األمــور منحــى 

خطــرا. فحتــى ذلــك الحــن كانــت الراعــات بــن االتحــاد وبــن مجموعــة تحريــر العمــل تقتــر أساســا عــىل املســائل التنظيميــة وليــس 

السياســية. لكــن ظهــور جريــدة رابوتشــايا ميســل (فكــر العــال) أحــدث تغيــرا جذريــا يف الوضــع. 

رابوتشايا ميسل

ــة. لكــن هــذه املناقشــة  ــارا مكتمــل الهوي ــاره تي ــح الحديــث عــن االنحــراف “االقتصــادوي” باعتب ــة مل يكــن مــن الصحي ــك املرحل يف تل

كشــفت عــن وجــود اتجاهــات مقلقــة وتيــار انتهــازي جنينــي أقلــق “املخرمــن”، الذيــن تأكــدت أســوأ مخاوفهــم مــع ظهــور “رابوتشــايا 

ميســل”، التــي صــدر عددهــا األول بســان بيرتســبورغ يف أكتوبــر 1887. عــرت تلــك الجريــدة عــن أفــكار التيــار الجديــد بأكــر الطــرق وضوحــا 

وفظاظــة. وقــد أوضــح العــدد األول موقــف الجريــدة حيــث جــاء فيــه: »طاملــا كانــت الحركــة مجــرد وســيلة لتهدئــة ضمــر املثقــف املعــذب 

(!) فإنهــا اســتمرت غريبــة عــن العامــل نفســه... لقــد تــم نســيان القاعــدة االقتصاديــة للحركــة بفعــل املحاولــة املســتمرة لتذكــر املثــل األعــىل 

الســيايس... بقــي العامــل املتوســط خــارج الحركــة... كان النضــال مــن أجــل املصالــح االقتصاديــة هــو النضــال األكــر حزمــا واألقــوى مــن حيــث 

عــدد األشــخاص الذيــن يفهمونــه ومــن حيــث الكفاحيــة التــي يدافــع بهــا الشــخص العــادي عــن حقــه يف الوجــود. هــذا هــو قانــون الطبيعــة. 

إن السياســة دامئــا مــا تتبــع االقتصــاد بلطــف، وكنتيجــة عامــة تنقطــع أغــالل السياســة “يف الطريــق”3. النضــال مــن أجــل الوضــع االقتصــادي 

(؟)، النضــال ضــد الرأســالية يف مجــال املصالــح الحيويــة اليوميــة، واإلرضابــات كوســيلة لهــذا النضــال، هــذا هــو شــعار الحركــة العاليــة«4.

الفكــرة األساســية التــي تعــرب عنهــا هــذه األســطر هــي أن العــال ال ميكنهــم أن يفهمــوا “السياســة” وليســو بحاجــة إليهــا. والخالصــة 

ــادة  ــة إىل اســتقالل العــال عــن القي ــا يكمــن وراء الدعــوة الدمياغوجي ــوري. إن م ــه ال حاجــة للحــزب الث ــذه الفكــرة هــي أن ــة له املنطقي

الفكريــة هــو، يف الواقــع، اســتقالل العــال عــن املاركســية. إن الخطــر الضمنــي لهــذه الفكــرة واضــح، إذ لــو تــم القبــول بحجــج االقتصادويــن 

لتــم إغــراق الحــزب بالفئــات املتخلفــة سياســيا مــن العــال. وبالفعــل ففــي االجتــاع الــذي انعقــد بــن القــادة الجــدد لرابطــة بيرتســبورغ 

وبــن لينــن ومارتــوف، عندمــا متتعــا بإطــالق رساح مــرشوط، يف فرايــر 1897، اقــرتح تاختاريــف أن يتــم قبــول منــدويب النقابــة (املجموعــة 

املركزيــة للعــال) بشــكل تلقــايئ داخــل الرابطــة. دافــع لينــن عــن إدخــال العــال إىل الحــزب لكنــه، يف نفــس الوقــت، عــارض إلغــاء الحــدود 

بــن الحــزب، الــذي ميثــل القطــاع األكــر تقدمــا مــن العــال، وبــن املنظــات العاليــة الواســعة، وخاصــة يف الوقــت الــذي كان فيــه الحــزب 

يصــارع مــن أجــل الوجــود يف ظــل ظــروف الرسيــة الصعبــة والخطــرة. 

يلقــى تيــار االقتصادويــن بشــكل عــام، ورابوتشــايا ميســل عــىل وجــه الخصــوص، بطبيعــة الحــال، ترحيبــا حــارا يف أيامنــا هــذه مــن طــرف 

ــار وقــف ضــد لينــن. جوهــر  ــج أكــر االفــرتاءات وقاحــة مــن أجــل دعــم أي تي ــة للبلشــفية، املســتعدة لرتوي ــة املعادي ــة الرجوازي الصحاف

االفــرتاء هــو تقريبــا عــىل النحــو التــايل: كان االقتصادويــون دميقراطيــن يدافعــون عــن “فتــح الحــزب” للعــال، يف حــن كان لينــن متآمــرا 

نخبويــا وعازمــا عــىل الحفــاظ عــىل القيــادة يف أيــدي زمــرة صغــرة مــن املثقفــن الذيــن يهيمــن عليهــم هــو نفســه. واملثــال الكالســيي عــن 

هــذا هــو كتــاب أ. كـــ. ولدمــان: The Making of a Worker’s Revolution، والــذي هــو محاولــة واضحــة الســتخدام جــدال االقتصادويــن 

عصــا لــرب لينــن. لكــن لألســف “الحقائــق أشــياء عنيــدة”، فبعــد بحــث حثيــث اكتشــف ولدمــان أخــرا أنــه كان هنــاك يف الواقــع عامــل 

(واحــد فقــط) يف هيئــة تحريــر رابوتشــايا ميســل، بينــا كان كل قــادة رابوتشــايا ميســل مثقفــن مــن مجموعــة تختاريــف، انتهــى املطــاف 

مبعظمهــم ليراليــن وأعــداء رشســن لالشــرتاكية، وهــو مــا يفــرس املعاملــة املتعاطفــة التــي يلقونهــا يف كتــب التاريــخ الرجوازيــة. كــا اضطــر 

1: بالفرنسية يف النص األصيل -املرتجم-.

2:  Baron, op. cit., pp: 254 -255.

3: بالفرنسية يف النص األصيل - املرتجم.

4: F. Dan, op. cit., p: 217.
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ولدمــان، ويــا للمفاجئــة! لالعــرتاف، يف الصفحــة 130 مــن كتابــه، بــأن »أنصــار رابوتشــايا ميســل، وعــىل الرغــم مــن ســيطرتهم عــىل القيــادة، 

فشــلوا يف اســتقطاب ممثــيل العــال إىل ســويوز بــوريب (رابطــة النضــال)، يف تناقــض صــارخ مــع التزاماتهــم النظريــة«.

كــا مل تســفر محاولتهــم كســب ود “الجاهــر”، مــن خــالل ابتــذال مســتوى الخطــاب معهــا، عــن نجــاح كبــر. ال ينبغــي لجريــدة عاليــة 

ثوريــة حقيقيــة أن تكتفــي بــأن تعكــس املوقــف الحــايل والوعــي الحــايل للعــال، بــل عليهــا أن تنطلــق مــن املســتوى الحــايل للوعــي وتعمــل 

جاهــدة عــىل رفعــه إىل مســتوى املهــام التــي يطرحهــا التاريــخ. وإىل جانــب املــواد التحريضيــة التــي تتعامــل مــع الحيــاة اليوميــة ومشــاكل 

العــال، ينبغــي عليهــا أن تتضمــن مقــاالت أكــر شــمولية (الدعايــة) وكذلــك بعــض املقــاالت النظريــة. حتــى ولدمــان، املدافــع املتحمــس عــن 

رابوتشــايا ميســل، اضطــر إىل االعــرتاف بأنــه »بعــد بضعــة أعمــدة تصبــح مملــة تلــك القصــص التــي ال نهايــة لهــا عــن “االحتيــال” و“الغــش” 

مــن طــرف أربــاب العمــل والعنــف واالعتــداءات مــن طــرف رؤســاء العــال ]املراقبــن[، والتــي تتخللهــا تعابــر صاخبــة عــن الســخط«1. قــد 

يشــرتي العامــل مثــل هــذه الجريــدة مــرة واحــدة أو مرتــن، لكنــه بعــد أن يــدرك أنهــا ال تعمــل ســوى عــىل تكــرار مــا يعرفــه بالفعــل، وأنهــا 

ال تبــذل أيــة محاولــة لرفــع مســتوى فهمــه أو لتعليمــه أي يشء جديــد، فإنــه ســوف يصــاب بامللــل حتــا ويتوقــف عــن قراءتهــا. إذ ملــاذا 

ينبغــي عــىل املــرء، يف آخــر املطــاف، أن يشــرتي جريــدة تخــره مبــا يعرفــه بالفعــل؟ 

ــة احتقارهــم لهــؤالء  ــروا يف املارســة العملي ــم، أظه ــات العــال إىل صن ــوا بالكل ــن حول ــون لرابوتشــايا ميســل، الذي املنظــرون الفكري

العــال مــن خــالل تخفيــض مســتوى الجريــدة، التــي كانــت مجــرد نــرشة متجــد اإلرضابــات. ويف ســياق رغبتهــم يف أن يوســعوا “شــعبيتهم” 

ويصــدروا “جريــدة جاهريــة”، وضــع االقتصادويــون أنفســهم يف مؤخــرة الطبقــة العاملــة، وهــو مــا اتضــح خــالل اإلرضاب الكبــر يف مصنــع 

ــاع عــن  ــرروا الدف ــن طــرف الرشطــة، ق ــن تعرضــوا لقمــع وحــي م ــون، الذي ــام 1898. فالعــال املرب ــر ع ــول شــهر دجن ماكســويل وب

أنفســهم. وقــد أظهــرت رســائل العــال، التــي وصلــت إىل أيــدي االشــرتاكين الدميوقراطيــن، أن هــؤالء العــال هــم أكــر تقدمــا وثوريــة مــا 

كان االقتصادويــون يعتقــدون. كتبــت إحــدى العامــالت مــن منطقــة فيبــورغ مــا يــيل: »ال تعرفــون كــم كان ذلــك مخجــال بالنســبة يل ولنــا 

جميعــا. كانــت لدينــا الرغبــة يف التســكع يف شــارع نيفســي ]شــارع الطبقــة الراقيــة الرئيــيس وســط بيرتســبورغ[ أو يف املدينــة. إنــه ألمــر مقــزز 

حقــا أن ميــوت املــرأ يف حفــرة مثــل الــكالب حيــث ال ميكــن ألحــد حتــى أن يــراه... وهنــاك يشء آخــر أريــد أن أقولــه لكــم: عــىل الرغــم مــن 

أنهــم اعتقلــوا الكثــر منــا، ورمبــا مل يرتكــوا أحــدا، فإننــا ســنبقى صامديــن«.

 وقــال عامــل آخــر: “مــن املؤســف أنــه مل تكــن لدينــا الفتــة. يف املــرة القادمــة ســتكون لدينــا الفتــة ومسدســات”2. رحــب الفــرع املحــيل 

للحــزب االشــرتايك الدميقراطــي بهــذا التطــور وأرســل مقــاال حاســيا ملحــرري رابوتشــايا ميســل يف الخــارج، لكــن أعضــاء هيئــة التحريــر يف 

املنفــى أرفقــوا الخــر ببيــان انتقــدوا فيــه العــال عــىل تعريــض أنفســهم للقمــع. وعندمــا توصلــت مجموعــة ســان بيرتســبورغ بذلــك العــدد 

شــعر أعضاؤهــا بالســخط إىل درجــة أنهــم رفضــوا توزيــع الجريــدة لعــدة أشــهر. 

يف كتيــب كرميــر الشــهر، حــول التحريــض، تــم رشح العالقــة بــن التحريــض االقتصــادي وبــن النضــال الســيايس بشــكل واضــح، حيــث 

أكــد عــىل أنــه »بغــض النظــر عــن مــدى اتســاع الحركــة العاليــة، فــإن نجاحهــا لــن يصــر مضمونــا إال عندمــا تقــف الطبقــة العاملــة بحــزم 

عــىل أســاس النضــال الســيايس«، وأن: »حســم الســلطة السياســية هــو االختبــار الرئيــيس للروليتاريــا املناضلــة... وهكــذا فــإن مهمــة االشــرتايك 

الدميقراطــي تتمثــل يف التحريــض املســتمر بــن عــال املصانــع عــىل أســاس االحتياجــات واملطالــب الصغــرة الفعليــة. والنضــال الناجــم عــن 

ــد مــن شــجاعتهم ومينحهــم الثقــة يف قواهــم الخاصــة  ــدرب العــال عــىل الدفــاع عــن مصالحهــم الخاصــة ويزي هــذا التحريــض ســوف ي

وإدراك رضورة الوحــدة ويجعلهــم، يف آخــر املطــاف، يواجهــون أســئلة أكــر جديــة تحتــاج إىل حــل. إن الطبقــة العاملــة، التــي تــم تحضرهــا 

بهــذه الطريقــة لخــوض نضــال أكــر جديــة، ســتتوصل إىل حــل أكــر قضاياهــا إلحاحــا«.

ــة” املفرطــة إىل دواء  ــض االقتصــادي و“النضالي ــوا التحري ــد حول ــا. فق ــب متام ــة الجان ــة أحادي ــذا بطريق ــرسوا ه ــن ف ــن االقتصادوي لك

ــح  ــا فس ــا، م ــة إىل نقيضه ــرة صحيح ــت فك ــة تحول ــذه الطريق ــم. وبه ــر مه ــا غ ــا دورا ثانوي ــة عملي ــة الثوري ــوا للنظري ــكل داء، وأعط ل

ــب  ــدي املناشــفة والســتالينين. كت ــن أي ــر كاريث ب ــا، يف وقــت الحــق، تأث ــي صــار له ــة للاركســية والت ــة املراحــل” املعادي املجــال “لنظري

أحــد االقتصادويــن (كريشيفســي): »إن املطالــب السياســية، والتــي هــي يف طبيعتهــا مشــرتكة بــن كل أنحــاء روســيا، يجــب أن تتوافــق يف 

البدايــة مــع الخــرة املســتخلصة مــن النضــال االقتصــادي لرشيحــة معينــة مــن العــال. فقــط عــىل أســاس هــذه التجربــة يصــر مــن املمكــن 

ــض الســيايس«3. ــال إىل التحري ــروري االنتق وال

1:  A.K. Wildman, op. cit., p: 132.

2: Zinoviev, History of the Bolshevik Party, p: 71.

3: F. Dan, op. cit., pp: 216 - 218.
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تعــر هــذه األســطر بشــكل واضــح جــدا عــن الطبيعــة االنتهازيــة للنزعــة اإلقتصادويــة، والتــي تنبــع مــن الرغبــة يف إيجــاد طريــق مختــر 

نحــو الجاهــر عــن طريــق متييــع الرنامــج املاركــيس والتخــيل عــن املطالــب “الصعبــة” بحجــة أن الجاهــر ليســت مســتعدة لهــا. كانــت 

هــذه الظاهــرة يف الجوهــر مشــابهة لسياســة “اإلنجــازات الصغــرة” التــي كان الشــعبويون الليراليــون ينــادون بهــا. وكانــت تنســجم متامــا 

مــع النزعــة االنتهازيــة الجبانــة للاركســين الرشعيــن، الذيــن كانــوا يف الواقــع ميثلــون الجنــاح اليســاري لليراليــة الرجوازيــة. وكان املتضمــن 

يف أفــكار االقتصادويــن هــو الخــوف مــن الدخــول يف مواجهــة مــع الســلطات القيريــة، مــن خــالل تجنــب املطالــب السياســية ومحاولــة 

تقديــم نشــاط الحركــة االشــرتاكية الدميقراطيــة عــىل أنهــا “عالقــة خاصــة” بــن العــال وأربــاب العمــل يف املصانــع، تاركــن مســألة الســلطة 

السياســية لآلخريــن. يف الواقــع كان مضمــون كل حجــج االقتصادويــن هــو أن الحركــة االشــرتاكية الدميقراطيــة يجــب أن تكيــف نفســها بشــكل 

ســلبي مــع الحــدود الضيقــة للرشعيــة أو شــبه الرشعيــة املمنوحــة لهــا مــن طــرف الدولــة القيريــة.

مــن خــالل حــر أنفســهم يف املطالــب االقتصاديــة كانــوا يأملــون تجنــب غضــب الســلطات. وبهــذا املعنــى كانــت النزعــة اإلقتصادويــة 

ــادة  ــليم قي ــوري وتس ــال الث ــن النض ــيل ع ــة التخ ــت مبثاب ــة. كان ــية الرشعي ــة املاركس ــه الحرك ــذي اتخذت ــف ال ــل للموق ــق األص ــورة طب ص

الحركــة إىل الليراليــن. لكــن مثــل هــذه الخطــة مل تكــن لتنجــح، فــإذا كان االقتصادويــون عــىل اســتعداد للتخــيل عــن السياســة يف النضــال 

ــة القيريــة مل تكــن مســتعدة، بــأي حــال مــن األحــوال، لتقــف مبعــزل عــن الــراع بــن  ــة، فــإن الدول الدميقراطــي الثــوري ضــد القيري

العــال والرأســالين، حيــث تعرضــت اإلرضابــات للهجــوم مــن طــرف الرشطــة والقــوزاق ونفــذت موجــات متتاليــة مــن االعتقــاالت ضــد أكــر 

الفئــات نشــاطا ووعيــا داخــل الحركــة العاليــة.

ووفقــا لتقريــر الوفــد البلشــفي إىل مؤمتــر األمميــة الثانيــة يف أمســرتدام، ســنة 1904، مل يكــن متوســط أمــد حيــاة املجموعــات االشــرتاكية 

الدميقراطيــة يف روســيا يف ذلــك الوقــت يزيــد عــن ثالثــة إىل أربعــة أشــهر. وقــد اكتســحت املوجــة املســتمرة مــن االعتقــاالت األعضــاء األكــر 

ســنا واألفضــل تكوينــا مــن الناحيــة النظريــة واألكــر خــرة، وتــم اســتبدالهم بشــباب عدميــي الخــرة وضعيفــي االســتعداد. كان هــذا الواقــع 

عنــرا هامــا يف النهــوض الرسيــع لالقتصادويــن خــالل النصــف األخــر مــن عقــد التســعينيات. إن الحــزب الــذي يعــاين مــن هــذا النزيــف 

الكبــر، وامللــزم بتجديــد قيادتــه بســيل مســتمر مــن الشــباب عدميــي الخــرة والســذج مــن الناحيــة النظريــة، ســيعاين حتــا مــن انحطــاط 

إيديولوجــي معــن وتراجــع عــام يف مســتواه الســيايس. وعندمــا تكــون الغالبيــة العظمــى مــن هــؤالء الشــباب مــن الطــالب واملثقفــن، فــإن 

خطــر االنحطــاط الســيايس للحــزب وتدفــق األفــكار الغريبــة إىل داخلــه يصبــح أكــر ألــف مــرة. الحــزب الثــوري الــذي يفقــد كــوادره يفقــد 

عمــوده الفقــري، وعندمــا يفقــد بوصلتــه النظريــة يزيــغ حتــا عــن مســاره. وبــدال مــن أن يتدخــل يف حركــة الطبقــة العاملــة، مــن أجــل 

توفــر القيــادة السياســية الواعيــة لهــا، يصــر مثــل هــذا الحــزب قــادرا فقــط عــىل الســر يف ذيلهــا. كان للاركســين الــروس كلمــة معــرة 

ــوف  ــن صف ــا ب ــر وعي ــم األك ــة القس ــية الثوري ــل املاركس ــا متث ــة). وبين ــتيزم (Khvostism = الذيلي ــي: خفوس ــاه وه ــذا االتج ــف ه لوص

الطبقــة العاملــة، فــإن اإلقتصادويــة وجميــع التيــارات اإلصالحيــة األخــرى تجســد القســم اآلخــر النقيــض. مل تكــن اإلقتصادويــة أبــدا اتجاهــا 

إيديولوجيــا متجانســا.

لكــن وعــىل الرغــم مــن كل املشــاكل والنكســات كانــت الحركــة الجديــدة تنمــو برسعــة. تأسســت مجموعــات اشــرتاكية دميقراطيــة يف 

تفــر وأرخانجيلســك ونيجنــي نوفغــورود وكازان وســاراتوف وخاركــوف وكييــف وييكاترينوســالف وأوديســا وتفليــس وباتــوم وباكــو ووارســو 

ومينســك وريغــا، والعديــد مــن املراكــز الهامــة األخــرى. وألول مــرة صــار مــن املمكــن للمــرء الحديــث عــن منظمــة ماركســية لعامــة روســيا 

ــه مل يكــن مســاعدا عــىل الوضــوح الفكــري والتاســك التنظيمــي.  ــذي اضطــرت هــذه املجموعــات لإلشــتغال يف ظل ــا. لكــن الوضــع ال حق

كانــت االتصــاالت بينهــا صعبــة وغــر منتظمــة وكانــت تتعطــل باســتمرار. كانــت االعتقــاالت تــؤدي، يف كثــر مــن األحيــان، إىل تحطيــم بعــض 

تلــك املجموعــات وظهــور أخــرى جديــدة. ويف ظــل هــذه الظــروف بــدت مهمــة إنشــاء قيــادة ثابتــة وفعالــة داخــل روســيا شــبه مســتحيلة. 

وبشــكل حتمــي مالــت تلــك املجموعــات االشــرتاكية الدميقراطيــة املحليــة إىل امتــالك نظــرة ضيقــة نوعــا مــا. إن غيــاب روابــط مســتقرة مــع 

قيــادة ممركــزة عــىل الصعيــد الوطنــي واملشــاكل الناجمــة عــن ظــروف الرسيــة وعــدم نضــج أغلــب األعضــاء وقلــة خرتهــم، كان يعنــي غلبــة 

الطابــع املحــيل والهوايــة عــىل الجــزء األكــر مــن العمــل. وقــد كان عــدم اهتــام االقتصادويــن بالنظريــة وإرصارهــم الضيــق األفــق عــىل 

املهــام العمليــة للعمــل الجاهــري والتحريــض، مجــرد الوجــه اآلخــر لنفــس العملــة. رمبــا كان مــن املمكــن وصــف االنحرافــات االقتصادويــة 

لجــزء مــن الشــباب الــرويس بكونهــا أخطــاء إيديولوجيــة، لــوال حقيقــة أنهــا تزامنــت مــع ظاهــرة أمميــة أكــر خطــورة بكثــر.
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تحريفية برنشتاين

ــم  ــال للزعي ــد اطالعــه عــىل مق ــوف بالرعــب عن ــب بليخان ــان الشــيوعي، أصي ــة البي يف عــام 1898، ومبناســبة الذكــرى الخمســن لكتاب

األملــاين البــارز يف الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي، برنشــتاين، الــذي صــدر يف صحيفــة Die Neue Zeit (األزمنــة الحديثــة)، والــذي شــكك يف 

األفــكار األساســية للاركســية. كتــب بليخانــوف قائــال: »ملــاذا؟ إن هــذا إنــكار كامــل لــكل مــن التكتيــكات الثوريــة وللشــيوعية. كادت هــذه 

املقــاالت أن تســقطني مريضــا طريــح الفــراش«. كانــت تلــك مجــرد الطلقــة االوىل يف حملــة متواصلــة شــنها برنشــتاين يف صحافــة الحــزب 

ــة” املزعومــة، للقــادة  ــات، “الحديث ــح “مراجعــة” املاركســية. قــال برنشــتاين إن املاركســية تجاوزهــا التاريــخ. وليســت النظري األملــاين لصال

ــا الحــايل، ســوى منتجــات مقلــدة خرقــاء ملفاهيــم أعــرب عنهــا باقتــدار أكــر برنشــتاين قبــل  اإلصالحيــن داخــل الحركــة العاليــة يف وقتن

مائــة عــام. 

كان مــن بــن مــا قالــه برنشــتاين إن تركــز اإلنتــاج الصناعــي يســر بوتــرة أبطــأ بكثــر مــا توقعــه ماركــس؛ كــا أظهــر العــدد الكبــر 

للــرشكات الصغــرة حيويــة املشــاريع الخاصــة (“كل صغــر جميــل”، كــا يقولــون يف أيامنــا هــذه!)؛ وبــدال مــن حــدوث االســتقطاب بــن 

العــال والرأســالين، فــإن وجــود العديــد مــن الفئــات املتوســطة (“الطبقــات الوســطى الجديــدة”) يعنــي أن املجتمــع أكــر تعقيــدا بكثــر 

مــا اعتقــد ماركــس؛ وبــدال مــن “فــوىض اإلنتــاج”، صــار مــن املمكــن التحكــم يف الرأســالية إىل حــد أن األزمــات أصبحــت أقــل تواتــرا وأقــل 

حــدة (الكينزيــة و“الرأســالية املوجهــة”)؛ والطبقــة العاملــة، فضــال عــن كونهــا أقليــة يف املجتمــع، مهتمــة فقــط بالتحســن الفــوري للــرشوط 

املاديــة لوجودهــا (“االرتقــاء االجتاعــي”). 

وبطبيعــة الحــال مل تســقط هــذه األفــكار مــن الســاء. إنهــا كانــت تعكــس ضغــط فــرتة طويلــة مــن االزدهــار االقتصــادي الرأســايل الــذي 

اســتمر ملــا يقــارب عقديــن مــن الزمــن، والتــي انتهــت مــع الحــرب العامليــة األوىل. أدت هــذه الفــرتة مــن الهــدوء النســبي واالجتاعــي ومــن 

التحســينات النســبية يف مســتويات املعيشــة، عــىل األقــل للفئــات العليــا مــن الروليتاريــا يف أملانيــا وبريطانيــا وفرنســا وبلجيــكا، إىل تنامــي 

الوهــم يف أن الرأســالية كانــت يف طريقهــا إىل حــل تناقضاتهــا األساســية. كــا أدى النمــو الرسيــع لقــوة ونفــوذ األحــزاب العاليــة والنقابــات 

إىل نشــوء رشيحــة جديــدة مــن مســؤويل النقابــات والرملانيــن وأعضــاء املجالــس البلديــة والبروقراطيــن الحزبيــن الــذي ابتعــدوا، ســواء يف ما 

يتعلــق بظروفهــم املعيشــية أو بأفكارهــم، عــن الطبقــة التــي كان مــن املفــرتض أنهــم ميثلونهــا. هــذه الرشيحــة، التــي صــارت تعيــش ظروفــا 

مريحــة وتحقــق نجاحــا واضحــا يف ظــل الرأســالية، وفــرت القاعــدة االجتاعيــة للنزعــة التحريفيــة، والتــي هــي ردة فعــل برجوازيــة صغــرة 

ضــد عواصــف وإجهــاد الــراع الطبقــي، وميلهــا إىل حيــاة الراحــة والرغبــة يف تحقيــق انتقــال ســلمي وهــادئ إىل االشــرتاكية، يف املســتقبل 

 . لبعيد ا

يف البدايــة كان رد فعــل أكســلرود عــىل مقــاالت برنشــتاين يف Die Neue Zeit أكــر تســامحا مــن رد فعــل بليخانــوف، الــذي كان غاضبــا 

جــدا. يف الواقــع وصــل كل مــن أكســلرود وزاســوليتش إىل درجــة اإلحبــاط بســبب ذلــك الخــالف. وزاســوليتش، عــىل وجــه الخصــوص، كانــت 

قــد بــدأت تعذبهــا الشــكوك. وحــده بليخانــوف مــن بقــي ثابتــا وســلح رفاقــه وانخــرط يف املعركــة. إن مقــاالت بليخانــوف ضــد برنشــتاين 

وكونــراد شــميدت (يف الفلســفة، دفاعــا عــن املاديــة الديالكتيكيــة) أظهرتــه يف أبهــى صــورة لــه: مقاتــل ال يــكل وال ميــل يف الدفــاع عــن األفــكار 

األساســية للاركســية. كــا شــن أبــرز ممثــيل الجنــاح اليســاري داخــل الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي األملــاين، روزا لوكســمبورغ وبارفــوس، 

هجومــا مضــادا رشســا، لكــن مــا صــدم بليخانــوف أكــر مــن أي يشء آخــر كان هــو رد فعــل كاوتســي. 

كاوتســي، الــذي كان يعتــر حــارس املاركســية األرثوذكســية بامتيــاز، كان أيضــا صديقــا شــخصيا لبليخانــوف. لكنــه اآلن مل يســمح فقــط 

ــع يف  ــه ايضــا امتن ــل إن ــة للاركســية، ب ــادات الالذعــة املعادي ــك االنتق ــس تحريرهــا- لشــن تل ــي كان رئي باســتخدام Die Neue Zeit - الت

البدايــة عــن انتقــاد برنشــتاين يف الصحافــة. يف ضــوء التطــورات الالحقــة صــار صمــت كاوتســي مفهومــا. كانــت ماركســية كاوتســي ذات 

طابــع سكوالســتيي مجــرد يف كل مــا قدمــه مــن أطروحــات مدرســية عــن الثــورة والــراع الطبقــي. ويف حــن اعتــر بليخانــوف برنشــتاين 

عــدوا يجــب مهاجمتــه وفضحــه وطــرده، إذا لــزم األمــر، فــإن كاوتســي كان مــا يــزال يــرى فيــه الرفيــق الــذي أخطــأ، والــذي يجــب أال تفســد 

أخطــاءه النظريــة العالقــة الوديــة معــه. وقــد تبــن موقــف كاوتســي بوضــوح يف خطــاب كتبــه إىل أكســلرود، يــوم 09 مــارس 1898، حيــث 

هنــأه عــىل مقاالتــه ضــد برنشــتاين بالعبــارات التاليــة: »أنــا مهتــم جــدا برأيــك يف إدي ]برنشــتاين[. يف الواقــع أخــى أننــا نفقــده... لكننــي 

مــع ذلــك مل أفقــد األمــل وأمتنــى أنــه عندمــا يدخــل يف اتصــال شــخيص معنــا، ولــو كتابــة، ســوف يعــود يشء مــا مــن ذلــك املقاتــل القديــم 

إىل هاملــت (كــذا)، وأنــه ســوف يعــود، مــرة أخــرى، إىل توجيــه انتقاداتــه ضــد العــدو وليــس ضدنــا«1.

1:  Perepiska G.V. Plekhanova i P.B. Aksel’roda, pp: 208 -209.
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وعندمــا أجــره بليخانــوف أخــرا عــىل كتابــة رد علنــي، حــرص كاوتســي عــىل اختيــار أكــر العبــارات نعومــة، وكاد يعتــذر لــه تقريبــا عــىل 

القيــام بذلــك: »لقــد أجرنــا برنشــتاين عــىل إعــادة النظــر يف األمــور ولهــذا يجــب علينــا أن نشــكره«. بليخانــوف الــذي أصابــه هــذا بالحنــق 

كتــب رســالة مفتوحــة إىل كاوتســي بعنــوان: “ملــاذا علينــا أن نشــكره؟” والتــي طــرح فيهــا، مــن بــن أمــور أخــرى، الســؤال التــايل بوضــوح: 

»مــن الــذي ســيدفن األخــر؟ هــل برنشــتاين هــو الــذي ســيدفن االشــرتاكية الدميقراطيــة، أم أن االشــرتاكية الدميقراطيــة هــي التــي ســتدفن 

برنشــتاين؟«1.

ويف حــن كان رد أعضــاء مجموعــة تحريــر العمــل بشــكل حــاد عــىل محاولــة برنشــتاين متييــع تعاليــم ماركــس الثوريــة، فإنــه متكــن مــن 

ايجــاد معجبــن بــه بــن الــروس. قبــل ذلــك كانــت انحرافــات االقتصادويــن تفتقــر إىل أســاس نظــري متاســك. أمــا اآلن فقــد متســكوا، بــدءا 

مــن املنفيــن، بقــوة بأفــكار برنشــتاين لتريــر نزعاتهــم االنتهازيــة. وعــىل الرغــم مــن أن رابوتشــايا ميســل ســعت إىل تجنــب السياســة مثلــا 

ــع  ــر ترشيعــات املصن ــورة، كتبــت: »إن تطوي ــه كان لهــا خــط ســيايس واضــح جــدا: خــط إصالحــي ومعــاد للث يتجنــب املــرأ الطاعــون، فإن

وتأمــن العــال ومشــاركة العــال يف األربــاح وتطــور النقابــات، ســوف يــؤدي تدريجيــا إىل تحويــل املجتمــع الرأســايل إىل مجتمــع اشــرتايك... 

ليــس تفاقــم فقــر الروليتاريــا وليــس تفاقــم الــراع بــن الرأســال والعمــل وليــس تفاقــم التناقضــات الداخليــة لإلنتــاج الرأســايل هــو مــا 

ســيؤدي إىل االشــرتاكية، بــل منــو وتطــور قــوة ونفــوذ الروليتاريــا هــو مــا ســيؤدي إليهــا«2.

كان منظــرو رابوتشــايا ميســل مــن الطــالب واملثقفــن، ومــن خاللهــم كان تأثــر اللراليــن الرجوازيــن ميــر إىل الحركــة العاليــة. مل يكــن 

إعجابهــم الواضــح برنشــتاين مــن قبيــل الصدفــة، فلقــد شــكلوا النســخة الروســية الخاصــة لظاهــرة التحريفيــة العامليــة والتــي كانــت بدورهــا 

تعبــرا عــن مصالــح “التقدميــن” مــن أبنــاء الطبقــة الوســطى يف الغــرب، الذيــن اقرتبــوا مــن الحركــة العاليــة عندمــا صــار مــن الواضــح أن 

هــذه األخــرة قــد متكنــت مــن التحــول إىل فاعــل اجتاعــي قــوي وبالتــايل أصبحــت مصــدرا محتمــال للوظائــف واملكانــة االجتاعيــة والدخــل. 

Katheder So- “يف الواقــع ســبق إلنجلــز أن حــذر الحركــة االشــرتاكية الدميقراطيــة األملانيــة، منــذ بداياتهــا األوىل، مــن التأثــر الضــار لهــؤالء 

zialisten”، أنــاس مثــل دوهرنــغ الذيــن تطوعــوا بكــرم لتقديــم خدماتهــم للحركــة العاليــة بهــدف دفعهــا نحــو طريــق التعــاون الطبقــي 

اإلصالحــي. 

ومــع ذلــك فــإن املقارنــة ليســت صحيحــة إال يف حــدود معينــة فقــط. فالســياق االجتاعــي الــذي نشــأت يف ظلــه الحركــة اإلقتصادويــة 

مختلــف جــدا عــن ذلــك الــذي ظهــرت يف ظلــه التحريفيــة األملانيــة وازدهــرت. ومتامــا مثلــا كانــت الرجوازيــة الروســية ضعيفــة وهزيلــة 

مقارنــة مــع الرجوازيــات األملانيــة والفرنســية والريطانيــة القويــة، فــإن الرنشــتاينين الــروس كانــوا الحلقــة األضعــف يف الحركــة االنتهازيــة 

العامليــة. مل تكــن لديهــم أفــكار خاصــة بهــم مــا عــدا األفــكار املزاجيــة واألحــكام املســبقة الســائدة بــن املثقفــن. كل املتــاع االيديولوجــي 

الــذي امتلكــوه كان مــن إنتــاج األملــان والريطانيــن. لإلصالحيــة قاعــدة ماديــة، فقــد كانــت الرأســالية يف بريطانيــا وأملانيــا وفرنســا مــا تــزال 

لديهــا دورا تقدميــا لتلعبــه يف تطويــر القــوى املنتجــة وكانــت مرحلــة االزدهــار االقتصــادي، التــي ســبقت الحــرب العامليــة األوىل وتحســن 

أوضــاع قســم مــن الجاهــر ومــا ترتــب عــن ذلــك مــن تلطيــف يف العالقــات بــن الطبقــات، هــي األســاس االجتاعــي واالقتصــادي لصعــود 

التحريفيــة الرنشــتاينية. لكــن البــذور التــي ازدهــرت يف تربــة التقــدم االقتصــادي يف الغــرب أثبتــت أنهــا عقيمــة تقريبــا يف الرتبــة الروســية 

القاســية. ففــي روســيا مل تكــن هنــاك أرســتقراطية عاليــة كبــرة، بــل فقــط كتلــة مــن الروليتاريــن املفقريــن املســتعبدين عــىل نطــاق واســع 

يف الصناعــة. ومل تتمكــن األفــكار اإلقتصادويــة مــن العثــور عــىل صــدى لهــا بــن صفــوف الطبقــة العاملــة ســوى يف مــكان واحــد فقــط. 

مــع وجــود جميــع القــادة األكــر خــرة تقريبــا يف الســجن، تراجــع املســتوى النظــري والســيايس لألعضــاء املتوســطن إىل نقطــة منخفضــة 

للغايــة وأصبحــت األفــكار اإلقتصادويــة منتــرشة عــىل نطــاق واســع يف اللجــان املحليــة. وقــد ظهــرت النتيجــة العمليــة لهــذا الوضــع يف يــوم 

فاتــح مــاي 1899، عندمــا رفعــت مجموعــة مــن الشــباب يف بيرتســبورغ الفتــة تدعــو إىل إقــرار يــوم عمــل مــن عــرش ســاعات، عــوض الشــعار 

املقبــول أمميــا واملطالــب بيــوم عمــل مــن مثــاين ســاعات، وهــو الفعــل الــذي نــدد بــه العــدد األول مــن جريــدة زاريــا (Zaryaas) باعتبــاره 

“خيانــة للحركــة االشــرتاكية الدميقراطيــة األمميــة”3.

مــن أجــل وضــع الحركــة يف روســيا عــىل أســاس وطيــد، كان ال بــد مــن وضــع حــد لهــذه الحالــة. فالحاجــة امللحــة لحــزب موحــد مــع 

ــال  ــزب الع ــد ح ــح توحي ــع. مل يصب ــة للجمي ــرت واضح ــيا، ظه ــوم روس ــية لعم ــة ماركس ــة لصحيف ــل كل يشء الحاج ــتقرة، وقب ــادة مس قي

االشــرتايك الدميقراطــي الــرويس اقرتاحــا قابــال للتطبيــق إال مــع إصــدار إيســكرا لينــن. لكــن قبــل ذلــك كانــت هنــاك محاولــة لبنــاء الحــزب 

1:  Baron, Plekhanov—the father of Russian Marxism, p: 238.

2: Wildman, op. cit., p: 141.

3: Akimov, On the Dilemmas of Russian Marxism 1895-1903, p: 262.
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مــن خــالل مؤمتــر تأســييس. 

املؤمتر األول للحزب االشرايك الدميقراطي العايل الرويس

ــقة  ــخاص يف ش ــعة أش ــع تس ــم)، اجتم ــم القدي ــب التقوي ــارس حس ــارس 1898 (17 م ــوم 01 م ــاح ي ــن صب ــارشة م ــاعة الع ــىل الس ع

عامــل بالســكك الحديديــة، يدعــى روميانتســيف، يف بلــدة مينســك. كان الغــرض مــن اللقــاء ظاهريــا هــو االحتفــال بيــوم تســمية1 زوجــة 

روميانتســيف. يف الغرفــة املجــاورة كان املجتمعــون يحتفظــون مبوقــد مشــتعل، ليــس بســبب الــرد، بــل إلحــراق الوثائــق يف حــال حــدوث 

مداهمــة مــن طــرف الرشطــة. كان هــذا االجــراء االحــرتازي رضوريــا بشــكل واضــح بالنظــر إىل قــرب مــكان االجتــاع مــن ثكنــة للرشطــة 

وكــون التســعة أشــخاص املعنيــن هــم قــادة املجموعــات االشــرتاكية الدميقراطيــة يف موســكو وكييــف و بيرتســبورغ وييكاترينوســالف، فضــال 

عــن هيئــة تحريــر جريــدة رابوتشــايا غازيتــا (مجلــة العــال) ومنظمــة االشــرتاكين الدميقراطيــن اليهــود -البونــد-. يف هــذه الظــروف انعقــد 

ــذ  ــة. كانــت قــد اتضحــت الحاجــة، من ــة الروســية عــىل األرايض الروســية يف ظــل القيري أول وآخــر مؤمتــر للحركــة االشــرتاكية الدميقراطي

عــدة ســنوات، لعقــد مؤمتــر إلضفــاء الطابــع الرســمي عــىل وجــود الحــزب وانتخــاب قيــادة لــه وتوحيــد املجموعــات املحليــة. ومــن زنزانتــه 

يف الســجن، كان لينــن قــد متكــن، يف وقــت ســابق، مــن تهريــب مــرشوع برنامــج للحــزب، كتبــه بشــق األنفــس بالحليــب بــن ســطور أحــد 

الكتــب. 

وقــد تــم بالفعــل إحــراز بعــض التقــدم. فقــد وافقــت املجموعــات الرسيــة عــىل تســمية نفســها رابطــات النضــال مــن أجــل تحــرر الطبقــة 

العاملــة، بــل وإصــدار جريــدة رسيــة بعنــوان رابوتــي ديلــو (قضيــة العــال). وتــم تشــكيل لجنــة رسيــة يف كييــف لغــرض طباعــة الجريــدة، 

التــي ظهــر عددهــا األول يف غشــت 1897 (عــىل الرغــم مــن أنهــا أرخــت بشــهر نوفمــر ألســباب أمنيــة). كــا عهــد إىل منظمــة كييــف بوضــع 

الرتتيبــات لعقــد املؤمتــر، بالنظــر إىل متكنهــا مــن النجــاة مــن أســوء موجــات االعتقــاالت. ومــع ذلــك فــإن محاولــة عقــد املؤمتــر داخــل روســيا، 

يف ظــل تلــك الظــروف، كانــت محفوفــة بالصعوبــات. مل يتــم اســتدعاء بعــض املجموعــات، مثــل مجموعــة الشــباب يف بيرتســبورغ ومجموعــات 

أوديســا ونيكوالييــف واتحــاد االشــرتاكين الدميقراطيــن بالخــارج، بالنظــر إىل املخاطــر األمنيــة. بينــا رفضــت مجموعــة خاركــوف، مــن ناحيــة 

أخــرى، املشــاركة بحجــة أن تأســيس الحــزب مهمــة ســابقة ألوانهــا. 

ــؤرا  ــا، ب ــا أن رأين ــبق لن ــا س ــة، ك ــة والغربي ــق البولندي ــت املناط ــك. كان ــر األول يف مينس ــد املؤمت ــة أن عق ــل الصدف ــن قبي ــن م مل يك

ــوري املناهــض للنظــام القيــري، حيــث اجتمــع االضطهــاد االجتاعــي والقومــي لخلــق وضــع متفجــر. وقــد كانــت حركــة  للتحريــض الث

إرضابــات عقــد التســعينيات مبثابــة نقطــة تجميــع لغضــب القوميــات املضطَهــدة ومشــاعر املــرارة والكراهيــة املرتاكمــة لديهــا، وخاصــة بــن 

صفــوف اليهــود. أدت حركــة العــال والحرفيــن اليهــود إىل إقامــة اتحــاد العــال اليهــودي العــام لليتوانيــا وبولنــدا وروســيا يف عــام 1897، 

قبــل عــام مــن عقــد املؤمتــر األول للحــزب الــرويس نفســه. كان البونــد خــالل الســنتن أو الثــالث ســنوات األوىل بعــد تشــكيله، كــا قــال 

زينوفييــف: “التنظيــم األقــوى واألكــر عــددا داخــل صفــوف حزبنــا”2. ويف وقــت املؤمتــر األول كان البونــد يتمتــع بأكــر املــوارد وأكــر عــدد 

مــن األعضــاء بــن الجاعــات االشــرتاكية الدميقراطيــة الروســية األخــرى، كان ميتلــك 14 منظمــة محليــة (أو “لجــان” كــا كانــت تعــرف آنذاك) 

يف وارســو ولــودز وبيلوســتوك ومينســك وغوميــل وغرودنــو وفيلنــا ودفنســك وكوفنــو وفيتيبســك وموغيليــف وبرديشــيف وجيتومــر وريغــا. 

كــا وجــدت أيضــا لجــان أصغــر يف العديــد مــن املناطــق األخــرى، مبــا يف ذلــك كييــف وأوديســا وبريســت ليتوفســك. 

ــأن املســتوى الســيايس  ــى أكيمــوف اعــرتف ب ــوري. وحت ــا إىل حــزب ث ــة منه ــة نقابي ــرب إىل حرك ــت دامئــا أق ــد كان لكــن منظمــة البون

ــع،  ــن«3. يف الواق ــر إىل املنظري ــة تفتق ــا اليهودي ــد: إن الروليتاري ــد البون ــه عن ــة قصــور ال شــك في ــر هــذا مبثاب ــا كان منخفضــا: »أعت لقادته

وكــا رأينــا مــن قبــل، مل يكــن القســم األكــر مــن أعضائهــا مشــكال مــن الروليتاريــن، بــل مــن الحرفيــن. تألفــت القيــادة مــن لجنــة مركزيــة 

مــن ثالثــة أعضــاء ينتخبــون يف مؤمتــر يعقــد كل ســنتن. عــىل املســتوى املحــيل كان البونــد ينظــم املجموعــات النقابيــة (والتــي غالبــا مــا 

ترتجــم بشــكل خاطــئ باســم “املجالــس املهنيــة”) ولجــان الدعايــة ولجــان املثقفــن وحلقــات النقــاش ولجــان التحريــض، والتــي كانــت، عــىل 

مــا يبــدو، تعمــل بشــكل مســتقل إىل حــد مــا عــن بعضهــا البعــض. كانــت املجموعــات النقابيــة تضــم مــا بــن 05 و10 أعضــاء مــن البونــد 

يشــرتكون يف مهنــة معينــة، وكانــت تعــن مــن طــرف اللجنــة املركزيــة، ويبــدو أنهــا كانــت تجتمــع بشــكل منتظــم ملناقشــة املســائل النقابيــة. 

1:  : يــوم التســمية (the name-day) احتفــال ذو أصــول مســيحية يقــوم عــىل احتفــال الشــخص باليــوم الــذي يوافــق تاريــخ ميــالد أو وفــاة القديــس صاحــب 

االســم األصــيل (يوحنــا مثــال أو بولــس الــخ).

2:  Zinoviev, History of the Bolshevik Party, p: 51.

3:  Akimov, On the Dilemmas of Russian Marxism 1895-1903, p: 223.
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فقــط بعــد شــهر غشــت مــن عــام 1902 قــام البونــد، تحــت ضغــط اإليســكرا، بتشــكيل لجــان ثوريــة تجمــع العــال األكــر تقدمــا بشــكل 

منفصــل ومســتقل عــن املجموعــات النقابيــة. كانــت كل هيــاكل البونــد مبنيــة عــىل أســاس غــر ماركــيس متامــا، مــن خــالل فصلهــا الصــارم 

بــن العــال يف املجموعــات النقابيــة وبــن املثقفــن الذيــن كانــوا يعملــون بشــكل مســتقل يف اللجــان الخاصــة بهــم. 

عــىل الرغــم مــن أوجــه القصــور التــي كان البونــد يعانيهــا فــإن العــال والحرفيــن االشــرتاكين اليهــود لعبــوا دورا هامــا خــالل األيــام األوىل 

للحركــة. وقــد كان انعقــاد املؤمتــر األول يف مينســك اعرتافــا بهــذا الــدور. وحــده البونــد مــن كان ميتلــك املــوارد الالزمــة لتنظيــم مثــل هــذا 

املؤمتــر رغــم رقابــة الرشطــة القيريــة. وبفضــل مهاراتهــم التنظيميــة متكــن املؤمتــر مــن إكــال أشــغاله بنجــاح يف ســت جلســات جــرت عــىل 

مــدى ثالثــة أيــام. ومبــا أنــه مل تتــم صياغــة أيــة تقاريــر فــإن كل مــا نعرفــه عــن أشــغاله موجــودة عمليــا يف القــرارات. وتحــت ضغــط البونــد 

تــم االتفــاق عــىل أن »يدخــل االتحــاد العــام لعــال روســيا وبولنــدا إىل الحــزب كمنظمــة مســتقلة خاصــة يف تلــك املســائل التــي تتعلــق 

بالروليتاريــا اليهوديــة«1.

كان مــن شــأن هــذا التنــازل الــذي قــدم لألحــكام القوميــة املســبقة للبونــد أن يثــر جــداال كبــرا يف الفــرتة الالحقــة، عندمــا احتلــت املســألة 

القوميــة مكانــا مركزيــا يف نقاشــات املاركســين الــروس. فلينــن الــذي ناضــل بحــزم ضــد اضطهــاد األقليــات القوميــة بجميــع مظاهــره ودافــع 

عــن حقــوق القوميــات املضطَهــدة، مبــا يف ذلــك حقهــا يف تقريــر املصــر، أرص يف نفــس الوقــت عــىل رضورة الحفــاظ عــىل وحــدة منظــات 

العــال وناضــل ضــد أي توجــه لتفريقهــم عــىل أســس قوميــة. 

متكنــت الحركــة االشــرتاكية الدميقراطيــة، كــا رأينــا، مــن تحقيــق تقــدم مذهــل بــن العــال والحرفيــن اليهــود يف املنطقــة الحدوديــة 

الغربيــة لإلمراطوريــة الروســية. لكــن قيــادة منظمــة العــال اليهــود (البونــد) متاهــت بشــكل وثيق مع وجهــة نظــر اإلصالحيــن االقتصادوين. 

أدى عــدم وجــود مركــز قيــادي قــوي إىل تفاقــم النزعــات املحليــة، والتــي كانــت لهــا آثــار ضــارة خاصــة عــىل العالقــة بــن االشــرتاكين غــر 

الــروس ونظرائهــم الــروس. بــدأت قيــادة البونــد تطــور نظــرة قوميــة ضيقــة كانــت ســتؤدي، لــو تركــت لحالهــا، إىل عواقــب خطــرة للغايــة 

بالنســبة للعــال اليهــود أنفســهم، باعتبارهــم أقليــة مضطَهــدة. قــال أوســيب بياتنتيســي إنــه يف عــام 1902: »كان العــال اليهــود هــم أول 

مــن حققــوا التنظيــم، وكان العمــل بينهــم أســهل مــا كان بــن العــال الليتوانيــن والبولنديــن والــروس. ومل يقــم املركــز القيــادي للعــال 

اليهــود بــأي عمــل بــن العــال غــر اليهــود ومل يرغــب يف القيــام بذلــك«.

ويف الوقــت نفســه أدت االنقســامات القوميــة إىل تقســيم حتــى املنظــات القاعديــة للطبقــة العاملــة. مل تكــن هنــاك ولــو نقابــة واحــدة 

يف غــرب روســيا تقبــل بعضويــة العــال مــن جميــع الجنســيات. األحــزاب نفســها، والتــي كانــت مقســمة عــىل أســس قوميــة، حافظــت عــىل 

ــت دورا  ــد بطبيعــة الحــال. ولعب ــون، والبون ــون البولندي ــون واالشــرتاكيون الدميقراطي ــون الليتواني ــا الخاصــة: االشــرتاكيون الدميقراطي نقاباته

ــة العــال اليهــود عــىل وجــه  ــة العــال بشــكل عــام وقضي ــة يف تكريــس االنقســامات التــي كانــت تــر بشــكل خطــر بقضي ســلبيا للغاي

الخصــوص. كان العــال اليهــود يؤيــدون الوحــدة بشــكل غريــزي، لكــن القــادة أرصوا عــىل إبقائهــم منفصلــن. يذكــر بياتنيتســي اجتاعــا 

حــره للجنــة للبونــد: »حيــث متــت مناقشــة حقيقــة أنــه نظــرا لعــدم وجــود الوعــي الطبقــي عنــد العــال الــروس فإنهــم كانــوا يعرقلــون 

النضــال االقتصــادي للعــال اليهــود، إذ عندمــا يخــوض هــؤالء األخريــن اإلرضاب يقــوم العــال الــروس باالســتيالء عــىل مناصــب شــغلهم. 

وجــاء قرارهــم بشــأن هــذه املســألة مبنيــا عــىل حكمــة ســليان: يجــب أن يقــوم بعــض العــال الــروس بالتحريــض بــن رفاقهــم«2.

كانــت التقاليــد الحرفيــة الضيقــة والطبيعــة الحرفيــة الصغــرة للكثــر مــن املشــاريع يف تلــك املنطقــة هــي القاعــدة االجتاعيــة التــي 

قامــت عليهــا املنظمــة االشــرتاكية الدميقراطيــة اليهوديــة (البونــد) وتطــورت. أظهــر صاغــة املجوهــرات واإلســكافيون والخياطــون والنقاشــون 

وعــال التجميــع والدباغــون، يف فيلنــا، ميــال إىل أفــكار اإلقتصادويــة أكــر مــا أظهــره عــال النســيج واملعــادن يف بيرتســبورغ. لكــن حتــى يف 

فيلنــا نفســها كان الســبب الحقيقــي لهــذه الظاهــرة يقــع عــىل عاتــق االرتبــاك األيديولوجــي للقيــادة. حتــى فالدميــر أكيمــوف، االقتصــادوي 

املتعصــب، وجــد نفســه مجــرا عــىل االعــرتاف، يف كتابــه عــن الســنوات األوىل للحــزب االشــرتايك الدميقراطــي الــرويس، بــأن العــال االشــرتاكين 

الدميقراطيــن يف فيلنــا كانــوا يشــتكون مــن أن الحــزب “ليــس سياســيا مبــا فيــه الكفايــة”. 

»كان العــال أنفســهم هــم الذيــن طالبــوا بإدخــال العنــر “الســيايس” يف التحريــض االشــرتايك الدميقراطــي. كانــوا هــم الذيــن عقــدوا 

ــن. لكــن  ــح العــال باعتبارهــم مواطن ــاس للحقــوق وصياغــة مصال ــار الن العــزم عــىل فضــح أخطــاء النظــام الســيايس وطــرح مســألة افتق

املنظمــة الثوريــة، التــي كانــت تأمــل يف قيــادة (!!) الحركــة العاليــة نحــو األفــكار االشــرتاكية الدميقراطيــة، كانــت تخــى مــن أن ال تفهــم 

1:  KPSS v rezolyutsiyakh i resheniyakh, vol. 1, p: 16.

2: O. Piatnitsky, Zapiski Bol’shevika, pp: 25 - 26.
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مــن قبــل الجاهــر العاملــة (!)، ومــن أن تفقــد نفوذهــا إذا مــا هــي رفعــت اآلن مطالبهــا الخاصــة بالحقــوق “السياســية” باعتبارهــا مطالــب 

الروليتاريــا. هــل كانــت الطبقــة العاملــة واعيــة سياســيا مبــا فيــه الكفايــة لتفهــم وتعــي مصالحهــا الخاصــة؟ مل يكــن القــادة متأكديــن مــن 

ذلــك وتــرددوا يف التحــرك«1.

توضــح هــذه األســطر القليلــة، أفضــل مــن أي يشء آخــر، موقــف االزدراء الــذي يكنــه االقتصادويــون للعــال الذيــن مــن املفــروض أنهــم 

يتكلمــون باســمهم. الفكــرة األساســية هــي االنعــدام التــام للثقــة يف قــدرة العــال العاديــن عــىل فهــم الحاجــة إىل النضــال الســيايس. ومــع 

ــن ينطلقــون مــن  ــة مــن مراحــل النضــال. إن العــال الذي ــر االجتاعــي والســيايس تواجــه العــال يف كل مرحل ــإن الحاجــة للتغي ــك ف ذل

النضــال اإلقتصــادي ضــد أربــاب األعــال الفــرادى يصلــون حتــا، يف لحظــة معينــة، إىل االســتنتاج بــرورة إحــداث تغيــر شــامل للمجتمــع. 

وقبــل ذلــك بوقــت طويــل تفهــم الروليتاريــا، كــا يثبــت ذلــك كل تاريــخ الحركــة العاليــة منــذ الحركــة الشــارتية فصاعــدا، رضورة النضــال 

مــن أجــل كل مطلــب ســيايس ودميقراطــي جــزيئ يســهم يف تعزيــز موقفهــا وتطويــر منظاتهــا الطبقيــة وخلــق رشوط أفضــل لخــوض نضــال 

ناجــح ضــد مضطهديهــا. 

ــال شــك  ــة يطــرح ب ــديئ بشــأن املســألة القومي ــرويس كان الحفــاظ عــىل موقــف مب ــخ الدمــوي للنظــام القيــري ال وبالنظــر إىل التاري

صعوبــات هائلــة. وكدليــل عــىل درجــة انعــدام الثقــة والتوتــر بــن القوميــات قــرر الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي الليتــواين، بعــد بعــض الــرتدد، 

عــدم حضــور مؤمتــر الحــزب “الــرويس”، مــا أثــار اســتياء دزيرجينســي، الــذي كتــب يف وقــت الحــق: »كنــت ألــد عــدو للنزعــة القوميــة 

واعتــرت أن أكــر خطــأ يف عــام 1898، حينــا كنــت يف الســجن، كان عــدم مشــاركة االشــرتاكين الدميقراطيــن الليتوانيــن يف حــزب العــال 

االشــرتايك الدميقراطــي الــرويس املوحــد«2.

وباملثــل فــإن املؤمتــر قــدم بعــض التنــازالت لضغــوط اللجــان املحليــة الحريصــة عــىل اســتقالليتها. يقــول القــرار: »إن اللجــان املحليــة 

ســتقوم بتنفيــذ توجيهــات اللجنــة املركزيــة بالطريقــة التــي تراهــا مناســبة يف رشوطهــا املحليــة. ويف حــاالت اســتثنائية تحتفــظ اللجــان املحلية 

بالحــق يف رفــض تنفيــذ مطالــب اللجنــة املركزيــة، مــع إبالغهــا عــن أســباب ذلــك الرفــض. ويف كل األمــور األخــرى ســتعمل اللجــان املحليــة 

بطريقــة مســتقلة متامــا، مسرتشــدة فقــط برنامــج الحــزب«3.

تــم انتخــاب لجنــة مركزيــة مــن ثالثــة أعضــاء؛ وتــم االتفــاق عــىل إصــدار بيــان. واعــرتف باتحــاد االشــرتاكين الدميقراطيــن الــروس يف 

الخــارج ممثــال للحــزب يف الخــارج. واعتــرت رابوتشــايا غازيتــا الجريــدة الناطقــة باســم الحــزب. لكــن اآلمــال التــي أثارهــا املؤمتــر مل يتــم 

الوفــاء بهــا. كتــب أحــد املشــاركن (توشابســي) يف مذكراتــه: »خرجنــا مــن املؤمتــر بشــعور مــن اإلميــان الفــرح بقضيتنــا. وعنــد صــويل إىل 

كييــف قدمــت تقريــرا إىل الرابطــة ولجنــة العــال. متــت املوافقــة بالكامــل عــىل قــرارات املؤمتــر. وبــدا األمــر كــا لــو أن العمــل ســوف يتقدم 

اآلن إىل األمــام بشــكل أفضــل وأكــر نجاحــا مــا كان عليــه يف املــايض. لكــن بعــد أســبوع واحــد فقــط عــىل عــوديت كانــت منظمــة كييــف 

قــد ســحقت«4.

وقبــل انتهــاء شــهر عــىل املؤمتــر كان خمســة مــن أصــل تســعة مشــاركن قــد اعتقلــوا، مبــن فيهــم أحــد أعضــاء اللجنــة املركزيــة. كان 

اإلنجــاز الوحيــد للجنــة املركزيــة هــو نــرش البيــان املتفــق عليــه، الــذي كتبــه ســرتوفه، الــذي كان قــد بــدأ يتجــه نحــو اليمــن، لكنــه قــام 

فيــه بعمــل جيــد مثــل آخــر خدمــة يقدمهــا للقضيــة التــي رسعــان مــا خانهــا. حقــق املؤمتــر األول كل مــا كان قــادرا عــىل تحقيقــه. فالحــزب 

تحقــق عــىل األقــل كإمكانيــة ورايــة وبيــان. لكــن الظــروف يف روســيا جعلــت مــن املســتحيل توحيــد الحــزب عــىل أســاس مبــديئ. كل مــا كان 

يف مقــدور املؤمتــر القيــام بــه هــو تحديــد االتجــاه. ومــن 1898 حتــى عــام 1917 مل يعقــد أي مؤمتــر آخــر للحــزب عــىل االرايض الروســية. لقــد 

أثبتــت التجربــة اســتحالة بنــاء مركــز ســيايس قــادر عــىل االســتمرار، يف ظــروف الرسيــة، داخــل روســيا. انتقــل مركــز ثقــل املنظمــة حتــا إىل 

الخــارج، حيــث كان يف مقــدور القــوى املاركســية الثوريــة إعــادة تنظيــم نفســها، يف ظــل ظــروف آمنــة نســبيا، واالســتعداد للمرحلــة املقبلــة، 

أي: تنفيــذ مــا تــم الــرشوع فيــه يف مينســك عــام 1898. 

ــه يف الســجن يف خرســون،  ــد ســمع عن ــذي كان ق ــال تروتســي، ال ــة جــدا. ق ــة مل يغــر املؤمتــر ســوى أشــياء قليل ــة العملي مــن الناحي

إنــه “بضعــة أشــهر بعــد ذلــك، مل يعــد أحــد يتحــدث عــن املؤمتــر”5. وبعــد املوجــة األوىل مــن اإلثــارة، غرقــت اللجــان املحليــة مــرة أخــرى 

1:  Akimov, On the Dilemmas of Russian Marxism 1895-1903, p: 215.

2: Istoriya KPSS, vol. 1, p: 260.

3: KPSS v rezolyutsiyakh i resheniyakh, vol. 1, p: 17.

4: Istoriya KPSS, vol. 1, p: 265.

5:  Trotsky, My Life, p: 117.
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يف روتــن العمــل املحــيل واالكتفــاء بإصــدار منشــورات وبيانــات ال حــر لهــا يف اتصــال مــع حركــة اإلرضابــات التــي اســتمرت يف االنتشــار. 

وواصلــت املجموعــات داخــل روســيا يف العمــل باتصــاالت ضعيفــة أو منعدمــة مــع بعضهــا البعــض، وبــدون أي شــكل مــن أشــكال القيــادة 

السياســية املمركــزة. وإىل االرتبــاك الســيايس الســائد انضافــت الفــوىض التنظيميــة وأســاليب الهوايــة يف العمــل. 

رابوتشييه ديلو

ــر العمــل يف أزمــة عميقــة. كانــت العالقــات مــع الشــباب  مــن املفارقــات أن انعقــاد املؤمتــر األول تزامــن مــع دخــول مجموعــة تحري

املنفيــن عــىل حافــة االنهيــار. ومل يــؤد مؤمتــر اتحــاد االشــرتاكين الدميقراطيــن يف الخــارج، الــذي انعقــد يف زيوريــخ يف نوفمــر 1898، إال إىل 

تأكيــد عزلــة مجموعــة تحريــر العمــل. كانــت للشــباب يف ذلــك االجتــاع األغلبيــة وقــد اســتخدموها للســيطرة عــىل االتحــاد. ونظــرا للخالفــات 

الحــادة يف الــرأي التــي ظهــرت آنــذاك داخــل االتحــاد، مل يجــد مناضلــو مجموعــة تحريــر العمــل أي خيــار ســوى االســتقالة مــن مناصبهــم. 

كان قــادة االتحــاد، وال ســيا كريشيفســي وإيفاشــن وتيبلــوف، مييلــون نحــو مواقــف االقتصادويــن، لكنهــم كانــوا يشــعرون بالحــرج مــن 

النزعــة اإلصالحيــة والبرنشــتينية الريحــة لرابوتشــايا ميســل، التعبــر األكــر تطرفــا لإلقتصادويــة، واملمثلــة يف االتحــاد مــن طــرف س. ن. 

بروكوبوفيتــش وزوجتــه ي. د. كوســكوفا. لذلــك قــرروا التخــيل عــن صحيفــة رابوتنيــك، وإصــدار جريــدة خاصــة بهــم هــي: رابوتشــييه ديلــو، 

وذلــك متاشــيا مــع قــرارات مؤمتــر مينســك. 

ــا  ــو، ك ــييه ديل ــت رابوتش ــة، مثل ــن اإلقتصادوي ــتاين وع ــة برنش ــن نظري ــا ع ــا ورصيح ــا واضح ــل دفاع ــايا ميس ــت رابوتش ــن تبن يف ح

الحــظ لينــن، نزعــة »فضفاضــة وغــر محــددة، لكنهــا لهــذا الســبب أكــر ثباتــا وأكــر قــدرة عــىل فــرض نفســها يف أشــكال متنوعــة«1. صــدرت 

الجريــدة باعتبارهــا لســان حــال اتحــاد االشــرتاكين الدميقراطيــن الــروس يف الخــارج، مــا بــن 1899 و1902، بهيئــة تحريــر موجــودة يف باريــس 

ومطبعــة يف جنيــف. ضمــت هيئــة تحريرهــا متحدثــن بارزيــن باســم اإلقتصادويــة مثــل ب. ن. كريشيفســي وأ. س. مارتينــوف. وقــد انتقــل 

مارتينــوف هــذا يف وقــت الحــق مــن اإلقتصادويــة، عــر املنشــفية، نحــو الســتالينية، دون الحاجــة إىل تعديــل مبادئــه األساســية يف أي مرحلــة 

مــن املراحــل. 

ــل  ــر العم ــة تحري ــع مجموع ــم م ــن أن خالفاته ــية، زاعم ــكار املاركس ــع األف ــأر م ــط والف ــة الق ــيون لعب ــب الرابوتش ــة لع ــذ البداي ومن

ليســت سياســية بــل تنظيميــة وتكتيكيــة. ومــع ذلــك فــإن الصلــة بــن رابوتشــييه ديلــو وبــن الرنشــتاينية واضحــة مــن خــالل املقــاالت التــي 

ظهــرت يف الصحافــة االشــرتاكية األوروبيــة، والتــي كتبهــا محــررو رابوتشــييه ديلــو دفاعــا عــن برنشــتاين وميلرنــد (الزعيــم االشــرتايك االنتهــازي 

الفرنــيس الــذي شــارك يف حكومــة ائتالفيــة برجوازيــة يف الســنوات األوىل مــن القــرن العرشيــن). يعــود الفضــل إىل أنصــار رابوتشــييه ديلــو يف 

اخــرتاع نظريــة املراحــل ســيئة الذكــر، والتــي تبناهــا املناشــفة بشــكل معــدل، يف وقــت الحــق، ثــم تبناهــا الســتالينيون بعدهــم. تقــول هــذه 

ــورة االشــرتاكية عليهــم أوال أن ميــروا مــن خــالل  ــام بالث ــن للقي ــح العــال جاهزي ــه قبــل أن يصب ــة الفجــة إن ــة اإلصالحي ــة امليكانيكي النظري

عــدد مــن املراحــل. حيــث عليهــم أن يكتفــوا يف املرحلــة األوىل بالتحريــض االقتصــادي املحــض، ثــم بعــد ذلــك التحريــض الســيايس املرتبــط 

ارتباطــا مبــارشا بالتحريــض االقتصــادي، ومــن ثــم التحريــض الســيايس الخالــص! لكــن العــال الــروس، يف الواقــع، مل ينتظــروا االقتصادويــن 

ليحــددوا لهــم متــى ســيصرون مســتعدين للتحريــض الســيايس، بــل إنهــم بــدءوا يف خــوض الــراع الســيايس، كــا اتضــح يف التطــور املتصاعــد 

لإلرضابــات السياســية واملظاهــرات يف الســنوات األوىل مــن القــرن العرشيــن. 

كانــت تلــك أســوء اللحظــات يف حيــاة مجموعــة تحريــر العمــل. دفعــت العزلــة وضغــوط الراعــات التكتليــة إىل الســطح بــكل الخالفــات 

ــوف. كان  ــن أكســلرود وبليخان ــا ب ــرت حينه ــي ظه ــك الت ــات عــىل وجــه الخصــوص تل ــت أخطــر الخالف ــة، وكان ــة داخــل املجموع املرتاكم

ألكســلرود ســبب وجيــه للشــكوى، حيــث كان عليــه طيلــة ســنوات أن يحمــل عــبء العمــل مــع االتحــاد، وتحمــل وطــأة هجــات الشــباب، 

ــة مناشــدات  ــوف لفــرتة طويل ــك العمــل. تجاهــل بليخان ــى ذل ــه أهمــل مؤخــرا حت ــل إن ــا يف العمــل األديب، ب ــوف غارق يف حــن كان بليخان

أكســلرود لــه بالتدخــل ضــد التيــار الجديــد، وبــدال مــن ذلــك حــاول أن يتعــاون مــع الجريــدة الجديــدة، التــي كانــت قــد بــدأت تكســب 

الشــعبية. أســباب موقفــه رمبــا كانــت متنوعــة: فقــد يكــون ســبب ذلــك أنــه كان غارقــا يف النضــال ضــد برنشــتاين، مــا جعلــه يســتنكف عــن 

إضاعــة الوقــت والجهــد يف التــورط يف مــا بــدا لــه وكأنهــا مشــاحنات تافهــة، أو أنــه قلــل مــن حجــم الخطــر، الــذي اعتــره مرحلــة عابــرة 

ونــزق الشــباب. وأغلــب الظــن هــو أنــه كان يخــى حــدوث انشــقاق مــع الشــباب مــا كان مــن شــأنه أن يــؤدي إىل قطــع عالقاتــه مــع 

روســيا ويتعــرض لالتهــام بأنــه يقــوض عمــل الرفــاق يف الداخــل. كان افتقــاد قاعــدة دعــم داخــل روســيا مشــكلة خطــرة لبليخانــوف ورفاقــه. 

1: LCW, What Is To Be Done? vol. 5, p: 349.
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ولكــن مــع مطلــع عــام 1899، مل يعــد بليخانــوف قــادرا عــىل التحمــل أكــر. كانــت القشــة األخــرة التــي قصمــت الظهــر هــي عندمــا 

ــف  ــد اصط ــوف. وق ــكار بليخان ــم ألف ــن قربه ــكاره م ــرب إىل أف ــوا أق ــروس كان ــن ال ــرتاكين الدميقراطي ــة االش ــأن غالبي ــتاين ب ــر برنش تفاخ

املاركســيون الرشعيــون أيضــا ســرتوفه وبولياكــوف وبردياييــف علنــا وراء النزعــة التحريفيــة. وكان الــيء األخطــر مــن كل ذلــك هــو ســيطرة 

الشــباب االقتصادويــن، ابتــداء مــن دجنــر 1898، عــىل فــرع الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي بســان بيرتســبورغ. بليخانــوف الــذي صــار يــدرك 

آنــذاك أن التيــار االقتصــادوي، الــذي كان غــر متبلــور حتــى تلــك الفــرتة، قــد صــار اآلن تنويعــة روســية خاصــة لتحريفيــة برنشــتاين، قــرر 

االشــتغال عــىل رد شــامل، فألــف مقالــه الشــهر “دليــل موجــه إىل هيئــة تحريــر رابوتشــييه ديلــو”، والــذي ظهــر يف عــام 1900. أتبعــه مبقــال 

آخــر: “مــرة أخــرى االشــرتاكية والنضــال الســيايس”، الــذي نــرش يف الصحيفــة النظريــة الجديــدة زاريــا، والــذي انتقــد فيــه محاولــة رابوتشــييه 

ديلــو طمــس الفــوارق بــن الطليعــة الثوريــة الواعيــة وبــن جاهــر الطبقــة العاملــة، كتــب قائــال: »إن الطبقــة العاملــة كلهــا يشء، والحــزب 

االشــرتايك الدميقراطــي يشء آخــر، ألنــه ال يشــكل ســوى كتيبــة مــن الطبقــة العاملــة، ويف البدايــة هــو كتيبــة صغــرة جــدا... أعتقــد أنــه يجــب 

عــىل حزبنــا، الــذي ميثــل الطليعــة املتقدمــة للروليتاريــا ورشيحتهــا األكــر انســجاما وثوريــة، أن يبــدأ الــراع الســيايس فــورا«1.

وقــد ألقــى بليخانــوف بنفســه حينــذاك يف ذلــك الــراع، بغــض النظــر عــا إذا كان سيتســبب يف حــدوث االنقســام. وقــد تلقــت ثقتــه 

الجديــدة بالنفــس دفعــة قويــة نتيجــة لألحــداث التــي كانــت تجــري عــىل بعــد آالف األميــال، يف ســيبريا. 

مــن أعــاق املنفــى يف ســيبريا، تابــع لينــن، وغــره مــن املنفيــن االشــرتاكين الدميقراطيــن، بقلــق ســر األحــداث. وللمفارقــة كان مــن 

ــر  الســهل نســبيا بالنســبة لهــم الحفــاظ عــىل حــد أدىن معــن مــن النشــاط الســيايس، إذ مل يكــن عهــد معســكرات اعتقــال ســتالن وهتل

قــد بــزغ بعــد. كان التعامــل مــع املنفيــن السياســين يختلــف إىل حــد كبــر مــا بــن القســوة البالغــة وبــن الظــروف املالمئــة نســبيا. لكــن 

الســلطات القيريــة كانــت تكتفــي، يف معظــم األحــوال، باالعتــاد عــىل املســافات الشاســعة التــي تفصــل املراكــز الحريــة عن املســتوطنات 

املعزولــة عــىل ضفــاف نهــر ينــيس باعتبارهــا دفاعــات كافيــة ضــد انتشــار األفــكار الثوريــة. عــادة مل يكــن يتــم حبــس الســجناء السياســين، 

مل تكــن هنــاك حاجــة لذلــك. كانــوا يوضعــون تحــت رقابــة مســؤولن محليــن مل يكونــوا يــؤدون املهمــة بحــاس كبــر يف كثــر مــن األحيــان. 

ونتيجــة لذلــك كان يف إمــكان الثوريــن يف املنفــى متابعــة األحــداث بســهولة نســبية، وتلقــي الكتــب والصحــف وإجــراء املراســالت، وحتــى 

عقــد اجتاعــات غــر رشعيــة. لينــن، ويف الوقــت الــذي كان يشــتغل فيــه عــىل كتابــه الرأســالية يف روســيا، كان يتتبــع باهتــام جــداالت 

ــار  ــد تســبب انتصــار تي ــة. وق ــة مؤمل ــة رضب ــوف مبثاب ــة داخــل االتحــاد واســتقالة بليخان ــاء األزم ــوف ضــد برنشــتاين. وجــاءت أنب بليخان

االقتصادويــن يف بــث الذعــر بــن املنفيــن. بــدأ لينــن يف كتابــة سلســلة مــن املقــاالت الجداليــة مــن قبيــل: “مهمتنــا العاجلــة”، ومقــال: “تيــار 

تراجعــي داخــل االشــرتاكية الدميقراطيــة الروســية” ومقــال “Profession de Foi”2، حيــث عــرض أفــكار التيــار اإلقتصــادوي لنقــد ال يرحــم. 

كان الحــدث الــذي أغضــب املنفيــن هــو ظهــور مقــال “الكريــدو” (Credo) ســيئ الســمعة الــذي كتبتــه كوســكوفا يف وقــت مبكــر مــن 

عــام 1899. وحتــى مؤلفــة الوثيقــة نفســها احتجــت دامئــا بأنهــا مل تكــن مخصصــة للنــرش. بيــد أنــه مــع ذلــك ليــس هنــاك شــك يف أن مقــال 

الكريــدو كانــت لديــه ميــزة التعبــر بطريقــة واضحــة جــدا عــن األفــكار األساســية لإلقتصادويــن. وقــد كتــب لينــن مقالــه الشــهر احتجــاج 

ــكو  ــة يرماكوفس ــوا يف قري ــن اجتمع ــرش، الذي ــبعة ع ــن الس ــاع للمنفي ــد اجت ــال، وعق ــىل املق ــرد ع ــروس3 لل ــن ال ــرتاكين الدميقراطي االش

بســيبريا، يف أواخــر صيــف 1899. صــادق املجتمعــون باإلجــاع عــىل نــص لينــن، الــذي تــم إرســاله إىل الخــارج حيــث تــم نــرشه مــن طــرف 

بليخانــوف. 

تستحق كلات الكريدو أن تنقل حرفيا:

»هــذا التغيــر ]يف الحــزب[ لــن يتحقــق فقــط مــن خــالل تقديــم دعــم أكــر نشــاطا للنضــال االقتصــادي وتعزيــز املنظــات االقتصاديــة، 

بــل أيضــا، وهــذا هــو األهــم، مــن خــالل تغيــر موقــف الحــزب مــن األحــزاب املعارضــة األخــرى. املاركســية املتعصبــة واملاركســية الســلبية 

ــة.  ــي يف املجتمــع( ستفســح املجــال ملاركســية دميقراطي ــى تصــورا تبســيطيا جــدا عــن االنقســام الطبق ــي تتبن ــة )والت واملاركســية البدائي

ويجــب أن يشــهد الوضــع االجتاعــي للحــزب داخــل املجتمــع الحديــث عمليــة تغيــر حــادة. ســوف يعــرف الحــزب باملجتمــع: وســيتم 

تحويــل مهامــه النقابيــة الضيقــة، والعصبويــة يف معظــم الحــاالت، إىل مهــام اجتاعيــة، وســيتم تحويــل ســعيه إىل االســتيالء عــى الســلطة إىل 

الســعي مــن أجــل التغيــر والســعي إلصــالح املجتمــع الحــايل عــى أســس دميقراطيــة متكيفــة مــع الوضــع الراهــن، بهــدف حايــة حقــوق 

(جميــع حقــوق) الطبقــات الكادحــة بالطريقــة األكمــل واألكــر فعاليــة... 

1: Akimov, On the Dilemmas of Russian Marxism 1895-1903.

2: See LCW, vol. 4, pp. 215-221 and 255-296.

3:  Ibid., pp: 167 -182.
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ــبة  ــا... بالنس ــىل أرضن ــة ع ــازات غريب ــة وإنج ــداف غريب ــزرع أه ــاج ل ــرد نت ــو مج ــتقل ه ــايل مس ــيايس ع ــزب س ــن ح ــث ع إن الحدي

ــا، واملشــاركة يف النشــاط  ــق واحــد: املشــاركة، أي املســاعدة، يف النضــال االقتصــادي للروليتاري ــاك ســوى طري ــس هن ــرويس لي للاركــيس ال

ــارض«1. ــرايل املع اللي

منطــق الكريــدو واضــح جــدا: ينبغــي عــىل الطبقــة العاملــة أال تســعى إىل إنشــاء حزبهــا الثــوري الخــاص بهــا، بــل عليهــا أن تقتــر عــىل 

العمــل النقــايب “العمــيل” وتــرك املهمــة السياســية إلصــالح النظــام الحــايل لليراليــن الرجوازيــن. 

متثــل كتابــات لينــن الجداليــة ضــد االقتصادويــن، بــدءا مــن “االحتجــاج”، اســتمرارية كالســيكية ألفــكار ماركــس وإنجلــز األساســية حــول 

مســألة الروليتاريــا وحزبهــا. ال تبــدأ الروليتاريــا تدريجيــا يف فهــم إمكاناتهــا التاريخيــة، لتصبــح قــوة حقيقيــة عــوض أن تبقــى مجــرد إمكانيــة 

خــام، إال بقــدر مــا تبــدأ يف تنظيــم نفســها باعتبارهــا طبقــة مســتقلة عــن الطبقــات األخــرى. 

يبــدأ تاريــخ الحركــة العاليــة مــع النقابــات، التــي متثــل التنظيــم األســايس للطبقــة العاملــة، والتــي هــي »ليســت فقــط ظاهــرة طبيعيــة، 

بــل أيضــا رضوريــة يف ظــل الرأســالية و... وســيلة هامــة للغايــة لتنظيــم الطبقــة العاملــة يف نضالهــا اليومــي ضــد الرأســالية وإللغــاء العمــل 

ــل متيــل حتــا إىل االنتقــال إىل  ــة، ب ــات أن تحــر مجــال نشــاطها يف املطالــب االقتصادي املأجــور«. لكــن ومبجــرد تأسيســها ال ميكــن للنقاب

النضــال عــىل الصعيــد الســيايس. إن األمــر يتعلــق هنــا ليــس بنضــاالت متفرقــة ملجموعــات فرديــة مــن العــال ضــد أصحــاب العمــل، بــل 

بنضــال الروليتاريــا ككل ضــد الطبقــة الرجوازيــة ككل وضــد دولتهــا. بحكــم الــرورة تدخــل الروليتاريــا وحزبهــا يف اتصــال مــع طبقــات 

أخــرى، الفالحــن والطبقــة الوســطى، ويكــون عليهــا إقامــة عالقــات عمــل مــع مجموعــات أخــرى، لكنهــا تقــوم بذلــك انطالقــا مــن وجهــة نظــر 

مصالحهــا املســتقلة باعتبارهــا طبقــة. إن دورهــا، يف الواقــع، هــو أن تضــع نفســها عــىل رأس جميــع الطبقــات املضطَهــدة واملســتَغلة األخــرى 

إلجــراء تحويــل جــذري يف املجتمــع. وكــا كتــب لينــن: »وحــده حــزب الطبقــة العاملــة املســتقل مــن ميكنــه أن يكــون مبثابــة حصــن قــوي 

يف الكفــاح ضــد االســتبداد، وفقــط مــن خــالل التحالــف مــع هــذا الحــزب، فقــط مــن خــالل دعمــه، ميكــن لجميــع املكافحــن اآلخريــن مــن 

أجــل الحريــة السياســية لعــب دور فعــال«2.

وهكــذا فمنــذ البدايــات األوىل للحركــة يف روســيا، تــم رســم خــط فاصــل واضــح بــن اتجاهــن: األول هــو االتجــاه املاركــيس الثــوري، الــذي 

اســتند إىل الطبقــة العاملــة وربــط منظــور اإلطاحــة الثوريــة بالنظــام القيــري بالنضــال مــن أجــل هيمنــة الطبقــة العاملــة داخــل املعســكر 

الدميقراطــي الثــوري، وعــارض بحــزم كل املحــاوالت الراميــة إىل إخضاعهــا لليراليــن والرجوازيــة “التقدميــة”. والثــاين هــو التيــار اإلصالحــي 

الــذي، ويف الوقــت الــذي كان يتبنــى املاركســية باألقــوال، كان يبــرش عمليــا بسياســة التعــاون الطبقــي والتبعيــة لليراليــن. هــذا، يف جوهــره، 

ــة  ــخ الحرك ــدة يف تاري ــد تكــرر نفــس الــراع، بأشــكال مختلفــة، مــرات عدي ــن. وق ــن االقتصادوي ــن املاركســين وب هــو أســاس الخــالف ب

الثوريــة الروســية، ومــا زال متواصــال، بأســاء مختلفــة، لكــن بنفــس الحجــج مــن حيــث الجوهــر، حتــى يومنــا هــذا. 

إن مــا هــو مطلــوب يف الواقــع هــو تكويــن الكــوادر الثوريــة وتثقيفهــا عــىل قاعــدة النظريــة واملارســة املاركســية وانخراطهــا يف حركــة 

الطبقــة العاملــة، بــدءا مــن فئتهــا األكــر نشــاطا ووعيــا. يجــب أن يكــون التكويــن الطبقــي للحــزب بروليتاريــا بشــكل حاســم. ميكــن للطــالب 

ــوا عــىل القطــع بحــزم مــع  ــوا دورا هامــا بتخصيبهــم للحركــة بأفكارهــم واملســاعدة يف منوهــا، لكــن عــىل رشط أن يعمل واملثقفــن أن يلعب

أصولهــم الطبقيــة ويتبنــوا، ليــس بالكلــات فقــط، بــل باملارســة اليوميــة، وجهــة النظــر الروليتاريــة. كانــت املشــكلة مــع االقتصادويــن هــي 

أنهــم مل يكونــوا يــروا وجــه الروليتاريــا، بــل فقــط مؤخرتهــا. 

ــة روســيا،  ــا، خاصــة يف حال ــد املثقفــن. إن هــذا قانــون تقريب مل يكــن مــن املســتغرب عــىل اإلطــالق أن تبــدأ الحركــة يف روســيا عــىل ي

ــدأ  ــدة، ب ــات. لكــن يف ظــل الظــروف الجدي ــة الروســية خــالل عقــدي الســبعينات والثانين ــة الثوري ــخ وظــروف الحرك بالنظــر إىل كل تاري

ــوا الخريجــن األوائــل “ملدرســة”  ــد مــن العــال الثوريــن يصعــدون برسعــة إىل الواجهــة، وقــد كان ــدأ جيــل جدي ــه يتحــول. ب الوضــع برمت

الحلقــات املاركســية لعقــد التســعينات. للمــرة األوىل بــدأ العــال، يف العديــد مــن املجــاالت، يأخــذون تســير اللجــان بــن أيديهــم. مل يكــن 

ذلــك، كــا يزعــم البعــض زورا، نتيجــة للنظريــات الدميقراطيــة للمفكريــن االقتصادويــن، الذيــن كانــوا، كــا ســبق لنــا أن رأينــا، عــىل الرغــم 

مــن نزعتهــم العالويــة، مرتدديــن للغايــة يف إفســاح املجــال للعــال يف اللجــان القياديــة كــا كان لينــن يطالــب. كان ذلــك نتيجــة إىل املوجــة 

املســتمرة مــن االعتقــاالت، التــي كانــت تبعــد باســتمرار القــادة األكــر خــرة. 

1: النــص الكامــل ملقــال الكريــدو منشــور يف أعــال لينــن الكاملــة، مقــال: احتجــاج مــن طــرف االشــرتاكين الدميقراطيــن الــروس. املجلــد 04، ص ص: 171- 174 

]الطبعــة االنجليزيــة[ - التشــديد مــن آالن وودز-

2: Ibid., pp:176-177 and 181.
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ــة  ــاره نظري ــس باعتب ــم، لي ــددا للتنظي ــا متش ــا مركزي ــى مفهوم ــت، يتبن ــك الوق ــة، يف ذل ــرتاكية الدميقراطي ــائد يف االش ــاه الس كان االتج

ــات األساســية للوجــود يف ظــل نظــام  ــل أهــم املتطلب ــا ميث ــال، وهــو م ــاليف االنفضــاح واالعتق ــل بســبب الحاجــة إىل ت ــم، ب مســبقة للتنظي

بوليــيس. كانــت كلمــة املركــز مبثابــة قانــون، ومل يكــن ميكــن أن يكــون هنــاك أي مجــال للتســير الدميقراطــي العــادي. كانــت هنــاك لجنــة 

قياديــة مركزيــة صغــرة، ال تخضــع لالنتخابــات، وتطعــم صفوفهــا عــر االنتقــاء. وتحــت إرشافهــا كانــت هنــاك سلســلة مــن لجــان الدعايــة 

والتحريــض وجمــع األمــوال والطباعــة، وهلــم جــرا. يف ظــل الظــروف القامئــة آنــذاك كان هــذا النمــط مــن التنظيــم رضورة قصــوى. وحتــى 

ذلــك مل مينــع مــن اخــرتاق املنظمــة مــن قبــل عمــالء اســتفزازين، نجحــوا، يف كثــر مــن األحيــان، يف الحصــول عــىل مناصــب قياديــة داخــل 

الحــزب. ومــع ذلــك فإنــه غالبــا مــا متــت املبالغــة كثــرا يف تبنــي مبــدأ املركزيــة مــن طــرف املثقفــن الذيــن كانــوا يهيمنــون عــىل اللجــان. 

أرص لينــن منــذ البدايــة عــىل رضورة تدريــب كــوادر عاليــة وترقيتهــم إىل الهيئــات القياديــة. لكــن هــذا غالبــا مــا اصطــدم مــع ضيــق أفــق 

وعــدم اكــرتاث الفئــة القياديــة التــي كانــت تحــرس مواقعهــا بحــرص شــديد وفــرست فكــرة املركزيــة بطريقــة أحاديــة الجانــب، وكانــت تجــد 

دامئــا مائــة ســبب لعــدم إرشاك عــال جــدد يف اللجــان. 

تغــر الوضــع بشــكل كامــل بفعــل موجــة مــن االعتقــاالت شــهدها النصــف األخــر مــن عقــد الثانينــات. وبــن عشــية وضحاهــا اضطــرت 

فئــة مــن العــال، الذيــن مل يســبق لهــم أبــدا تجربــة القيــادة، إىل تــويل زمــام األمــور. يصــف العامــل بروكوفييــف رد فعلــه عــىل االعتقــال 

املفاجــئ لقــادة املنظمــة يف موســكو عــام 1893 قائــال: »كنــت مكتئبــا ومريضــا وأشــعر بالخجــل. لقــد وجــدت نفــيس فجــأة بــدون قــادة. 

كانــت تلــك رضبــة رهيبــة. عندمــا أخــرت رفاقــي بدأنــا نتــأوه وجلســنا كــا لــو كنــا يف جنــازة«، لكنهــم بعــد ذلــك خلصــوا إىل أنــه: »... ليــس 

هنــاك مــن خيــار ســوى الصمــود ومواصلــة العمــل بأنفســنا. لذلــك رشعنــا يف العمــل مبفردنــا«. وقــد طــور عــال مثــل بابوشــكن يف ســان 

بيرتســبورغ ملكاتهــم يف هــذه الفــرتة. أظهــر بابوشــكن، عندمــا كان منفيــا يف ييكاترينوســالف يف الجنــوب، الــذي كان مركــزا يغــيل بالثــورة، 

قدرتــه عــىل قيــادة املنظمــة دون مســاعدة مــن أحــد. 

ــن  ــد مــن املناطــق إىل مجموعت ــن، إىل تقســيم املنظمــة يف العدي ــر الســلبي ألفــكار االقتصادوي أدت الفــوىض العامــة، إىل جانــب التأث

منفصلتــن واحــدة للعــال وواحــدة للمثقفــن. طبقــت هــذه الطريقــة الخاطئــة يف ييكاترينوســالف، حيــث أدت بشــكل حتمــي إىل خلــق 

الظــروف لنمــو عــدم الثقــة والعــداء املتبــادل. كتــب بابوشــكن: »أتذكــر أن املثقفــن كثــرا مــا كانــوا ينتقــدون اللغــة غــر الراقيــة للمنشــورات 

]العاليــة[، ويف النهايــة تــم اختصــار أحــد تلــك املنشــورات وتغيــره بعــض الــيء مــن قبــل لجنــة “املدينــة”، مــا أثــار اصطدامــا مبــارشا 

هــدد بحــدوث انشــقاق تــام بــن العــال واملثقفــن«1. 

ــا عــن تطــور رابطــة ســان بيرتســبورغ للنضــال، التــي شــكلت  وبشــكل عــام فــإن تطــور الرابطــة العاليــة مبوســكو مل يختلــف جوهري

منوذجــا لبقيــة البــالد، والتــي مــا زلنــا نتخذهــا نقطــة مرجعيــة أساســية لنــا. عانــت املنظمــة يف موســكو مــن سلســلة مــن االعتقــاالت، خاصــة 

بعــد 1896، عندمــا تــرأس زوباتــوف قســم رشطــة موســكو واســتفاد مــن خدمــات بعــض الخونــة للحصــول عــىل معلومــات عــن الرابطــة 

وإرســال عمــالء اســتفزازين إىل داخلهــا. 

بعــد كل موجــة مــن االعتقــاالت كانــت املنظمــة تجــدد نفســها بعــال جــدد تعلمــوا يف املارســة العمليــة الثقــة يف قدرتهــم وابداعهــم. 

وبعــد ســنوات قليلــة، ذكــر لينــن بحــزم “أعضــاء اللجــان”، الذيــن ليســت لديهــم الثقــة يف قــدرة العــال عــىل قيــادة الحــزب، بــأن عــاال مثــل 

بابوشــكن قــد قامــوا بذلــك بالضبــط يف تلــك الفــرتة. لكــن وعــىل الرغــم مــن ذلــك فقــد دخــل الحــزب القــرن 20 وهــو يف حالــة ســيئة للغايــة. 

بحلــول عــام 1900 بــدا كــا لــو أن تيــار االقتصادويــن قــد انتــر بشــكل تــام. يف املنطقــة الغربيــة كانــت لالقتصادويــن اليــد العليــا. ويف 

أوكرانيــا أيضــا كانــت لهــم مكانــة بــارزة. وقــد دعمــت لجنــة كييــف فعــال خــط الكريــدو األكــر تطرفــا بــن االقتصادويــن. ومــع ذلــك فقــد 

كانــت هنــاك دالئــل تشــر إىل أن الحالــة املزاجيــة بــن القواعــد قــد بــدأت تتحــول ضــد هــذا الوضــع. بتأثــر مــن عمــل بابوشــكن الــدؤوب، 

وقفــت منظمــة ييكاترينوســالف، التــي كانــت تضــم يف مطلــع القــرن العرشيــن حــوايل 24 حلقــة مــع مــا يقــارب 200 عامــل منخــرط فيهــا، 

ضــد النزعــة اإلقتصادويــة. 

يف ينايــر 1900، قامــت منظمــة ييكاترينوســالف بإصــدار جريــدة يوجنــي رابوتــي (العامــل الجنــويب). نــرشت مــا مجموعــه 13 عــددا 

حتــى أبريــل 1903، عندمــا توقفــت عــن الصــدور. وقفــت يوجنــي رابوتــي ضــد اإلقتصادويــة، لكنهــا كانــت تفتقــر إىل أســاس نظــري صلــب 

مبــا فيــه الكفايــة وكانــت تســقط يف التذبــذب. وكنتيجــة طبيعيــة للنزعــة الحلقيــة املحليــة والهوايــة التــي كانــت ســائدة آنــذاك، كانــت هيئــة 

التحريــر تتكــون مــن ممثــيل اللجــان املحليــة الذيــن مل يكــن يجمعهــم موقــف واحــد، وهــو األمــر الــذي انعكــس يف تذبــذب الصحيفــة يف 

1: Wildman, op. cit., pp: 93 and 106.
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املوقــف مــن الــراع بــن إيســكرا وبــن التيــار اإلقتصــادوي، عــىل الرغــم مــن أنهــا اندمجــت يف النهايــة مــع إيســكرا. 

ظهــر اتجــاه مشــابه مثلتــه مجموعــة صغــرة تحلقــت حــول صحيفــة بوربــا (النضــال)، وهــي صحيفــة أصدرهــا ديفيــد ريازانــوف. وإدراكا 

مــن لينــن للمواهــب األدبيــة التــي يتمتــع بهــا ريازانــوف وحرصــا منــه عــىل تأمــن دعمــه إليســكرا وزاريــا، فقــد عمــل كل مــا يف مقــدوره لــي 

يقنعــه بالعمــل املشــرتك، عــىل الرغــم مــن أن مجموعــة بوربــا مل تكــن تقــوم بالكثــر يف املارســة العمليــة، وكانــت تتألــف مــن مجموعــة مــن 

املثقفــن يف باريــس. وداخــل روســيا مل تنضــم إليهــا ســوى لجنــة أوديســا. كانــت ]مجموعــة بوربــا[ مثــاال منوذجيــا لعصبــة مثقفــن صغــرة، 

كان نشــاطها يقتــر حريــا عــىل العمــل األديب، وكانــت أفكارهــا خليطــا مــن أجــزاء وقطــع مســتعارة مــن التيــارات األخــرى، لكــن ادعائهــا 

الوقــوف فــوق كل التيــارات األخــرى وضعهــا يف واقــع األمــر يف موقــف أقــل بكثــر مــن أي منهــا. تظهــر مجموعــات ماثلــة عــىل الســطح 

باســتمرار يف تاريــخ الحركــة الثوريــة، ودامئــا مــا تلعــب دورا مشــؤوما، يف حالــة مــا إذا لعبــت أي دور أصــال. 

محاولــة بوربــا للعــب دور “الوســيط النزيــه” بــن إيســكرا ورابوتشــييه ديلــو أدت عــىل الفــور إىل اصطدامهــا مــع التيــار املاركــيس الحــازم. 

حــاول ريازانــوف الضغــط عــىل إيســكرا بوقــف التعــاون معهــا إال إذا خففــت مــن انتقادهــا لرابوتشــييه ديلــو. لكــن عندمــا مل يكــن لهــذا 

االبتــزاز أي تأثــر، عمــل عــىل حــل “مجموعــة دعــم إيســكرا” يف باريــس وبــدأ يشــكو مــن أن إيســكرا “قــد انتهكــت الحيــاد التنظيمــي”1. ويف 

النهايــة تخــىل لينــن عــن مهمــة كســبه. مل تلعــب مجموعــة بوربــا، عــىل الرغــم مــن ادعاءاتهــا الكبــرة، أي دور آخــر. ففــي املؤمتــر الثــاين مل 

يتــم االعــرتاف بهــا، ورسعــان مــا حلــت املجموعــة نفســها. يف وقــت الحــق عــاد ريازانــوف للظهــور يف عــام 1909 باعتبــاره اســتاذا يف مدرســة 

كابــري لكتلــة فريــود (إىل األمــام) املتطرفــة (والتــي ينبغــي عــدم الخلــط بينهــا وبــن جريــدة أصدرهــا لينــن بنفــس االســم عــام 1904). كان 

ريازانــوف، عــىل الرغــم مــن أخطائــه، مثقفــا موهوبــا بــدون شــك. وبعــد الثــورة أصبــح مديــرا ملعهــد املاركســية اللينينيــة، إىل حــن تصفيتــه، 

مثلــه مثــل آخريــن كثريــن غــره، عــىل يــد ســتالن. 

ميالد إيسكرا

أدت مشــاركة القــادة الــروس املنفيــن يف الــراع إىل ترجيــح الكفــة بشــكل حاســم لصالــح بليخانــوف. وشــكل لينــن، الــذي كان مــا يــزال 

يف ســيبريا، تحالفــا ثالثيــا، “ترويــكا”، مــع مارتــوف وبوتريســوف، وهــو التحالــف الــذي اتخــذ، بــإرصار مــن لينــن، خطــوات إلقامــة األوارص 

مــع مجموعــة تحريــر العمــل. وكانــت فكرتــه األساســية هــي إعــادة بنــاء الحــزب حــول صحيفــة ماركســية حقيقيــة. كان مــن الواضــح أن هــذا 

املــرشوع مل يكــن ممكنــا إال إذا انضمــوا إىل بليخانــوف يف املنفــى األورويب. بعــد أن أنهــى فــرتة محكوميتــه يف املنفــى، ســافر لينــن، يف أوائــل 

عــام 1900، بشــكل غــر قانــوين إىل ســان بيرتســبورغ، حيــث التقــى فــرا زاســوليتش، التــي كانــت قــد جــاءت مبعوثــة إلقامــة االتصــاالت مــع 

الداخــل. شــهدت األشــهر التاليــة االســتعدادات لنــرش جريــدة جديــدة (إيســكرا)، وشــهدت سلســلة مــن الزيــارات للمجموعــات االشــرتاكية 

الدميقراطيــة يف أنحــاء مختلفــة مــن روســيا األوروبيــة، حيــث تفاجــأ لينــن، ورفاقــه يف الفكــر، بحجــم الرتحيــب الــذي القتــه أفكارهــم مــن قبل 

قســم كبــر مــن القواعــد. وبحلــول صيــف عــام 1900، كان كل يشء جاهــزا إلقامــة االتصــال املبــارش مــع مجموعــة بليخانــوف.

ســافر لينــن إىل ســويرسا يف يوليــوز تغمــره آمــال كبــرة. لكــن ارتفــاع معنوياتــه مل يــدم طويــال، إذ أن أعصــاب بليخانــوف، بعــد التجربــة 

املريــرة لالنقســام يف االتحــاد، كانــت جــد متوتــرة. كان متجهــا ومســتاء وشــديد الشــك يف القادمــن الجــدد. أظهــرت املناقشــات التــي متــت 

بــن بليخانــوف وأكســلرود وزاســوليتش مــن جهــة، وبــن لينــن وبوتريســوف مــن جهــة أخــرى جــوا متوتــرا للغايــة. أحــس لينــن وبوتريســوف 

ــار. وقــد  ــان كان يبــدو أن املفاوضــات قريبــة مــن االنهي بالصدمــة مــن طريقــة بليخانــوف املتشــددة والوقحــة يف التعامــل. يف بعــض األحي

عــر لينــن يف مقالــه “كيــف كادت الــرشارة أن تنطفــئ”2 -الــذي كتبــه بعــد عودتــه وبينــا األحــداث األخــرة مــا تــزال حيــة يف ذهنــه- عــن 

االنطبــاع املــؤمل الــذي خلقــه لــه ســلوك بليخانــوف: »لقــد اختفــى “افتتــاين” ببليخانــوف كــا لــو كان بفعــل الســحر، وشــعرت باإلهانــة واملرارة 

إىل درجــة ال تصــدق. مل يســبق يل يف حيــايت أبــدا، أبــدا، أن نظــرت إىل أي رجــل آخــر بذلــك القــدر مــن االحــرتام الصــادق وذلــك التبجيــل، مل 

يســبق يل أبــدا أن وقفــت أمــام أي رجــل مبثــل ذلــك “التواضــع” ومل يســبق يل أن “طــردت” مبثــل تلــك القســوة«.

ميكــن فهــم ســلوك بليخانــوف. لقــد كانــت لــه سلســلة مــن التجــارب الســيئة مــع الشــباب القادمــن مــن الداخــل، وكان مــا يــزال يعــاين 

مــن آثــار االنقــالب الــذي نظمــه الشــباب يف االتحــاد بالخــارج. إضافــة إىل أنــه كان هنــاك أيضــا اختــالف يف الــرأي بشــأن كيفيــة املــي قدمــا. 

اضطــر لينــن واآلخــرون، بســبب رغبتهــم يف الحفــاظ عــىل أكــر قــدر ممكــن مــن قــوات الحركــة يف روســيا، إىل أن يقدمــوا عــددا مــن التنــازالت 

1: LCW, To P.B. Axelrod, April 25, 1901, vol. 34, p: 60.

2: Ibid. pp: 333 -349.
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لســرتوفه، مبــا يف ذلــك مــا ورد يف مــرشوع اإلعــالن األصــيل حــول أن جريــدة إيســكرا ســتكون مفتوحــة أمــام مختلــف التيــارات السياســية. 

التقــط بليخانــوف هــذا الخطــأ وعمــل عــىل تنفيــس غضبــه املرتاكــم عــىل القادمــن الجــدد املندهشــن. ألقــى هــذا الحــادث الضــوء عــىل 

الوضــع داخــل مجموعــة تحريــر العمــل. كانــت الفــرتة الطويلــة مــن العزلــة عــن الحركــة العاليــة يف روســيا قــد تركــت آثارهــا عــىل املنظمــة.

بعــد ســنوات عديــدة، يف عــام 1922، عندمــا كانــت ثــورة أكتوبــر قــد بلغــت بالفعــل خمــس ســنوات مــن عمرهــا، وكان بليخانــوف قــد 

تــويف قبــل أربــع ســنوات، أوضــح تروتســي كال مــن جانبــي القــوة والضعــف لــدى بليخانــوف بالعبــارات التاليــة: »كان بليخانــوف يتحــدث 

مثــل مراقــب، مثــل ناقــد، مثــل داعيــة، لكــن ليــس مثــل زعيــم. لقــد منعــه مصــره كلــه مــن فرصــة التواصــل مبــارشة مــع الجاهــر وتعبئتهم 

للعمــل وقيادتهــم. لقــد جــاءت جوانــب ضعفــه مــن نفــس املصــدر الــذي جــاءت منــه نقــاط قوتــه: كان رائــدا، كان أول مــن أدخــل املاركســية 

إىل األرايض الروســية... مل يكــن زعيــم الروليتاريــا النشــيطة، بــل كان مجــرد داعيــة نظــري. لقــد دافــع بالجــدال عــن املنهــج املاركــيس، لكــن 

ــا روســيا. مل تــر  ــه الفرصــة لتطبيقــه عــىل أرض الواقــع. وعــىل الرغــم مــن أنــه عــاش لعــدة عقــود يف ســويرسا، فإنــه بقــي منفي مل تكــن ل

اهتامــه اشــرتاكية البلديــات والكانتونــات االنتهازيــة الســويرسية مبســتواها النظــري املنخفــض للغايــة. مل يكــن هنــاك حــزب رويس، لكــن 

مجموعــة تحريــر العمــل كانــت قــد حلــت بالنســبة لبليخانــوف محــل ذلــك الحــزب، وهــي املجموعــة التــي كانــت مجــرد حلقــة مغلقــة 

مــن املتعاطفــن (بليخانــوف، أكســلرود، زاســوليتش ودويتــش، الــذي كان محكومــا باألشــغال الشــاقة). وكلــا ســعى بليخانــوف أكــر لتقويــة 

الجــذور النظريــة والفلســفية ملجموعتــه كلــا افتقــد لتلــك الجــذور السياســية. وكمراقــب للحركــة العاليــة األوروبيــة، مل يــول انتباهــا كبــرا 

ملظاهــر ضيــق األفــق الســيايس والجــن وامليــل إىل املســاومات داخــل األحــزاب االشــرتاكية، لكنــه كان دامئــا عــىل أهبــة االســتعداد للتصــدي 

للتشــويهات النظريــة يف األدب االشــرتايك. لقــد كان هــذا الفصــل الخاطــئ بــن النظريــة واملارســة، الــذي نشــأ مــن وضــع بليخانــوف نفســه، 

مســألة مــرة لــه. لقــد أثبــت أنــه غــر مســتعد لألحــداث السياســية الكبــرة عــىل الرغــم مــن اســتعداده النظــري الكبــر«1.

ــة.  ــة للحرك ــة الحالي ــات املرحل ــن متطلب ــر العمــل ع ــة تحري ــف أعضــاء مجموع ــدى تخل ــن وبوتريســوف م ــع لين ــاع م كشــف االجت

فطــرق التعامــل غــر الرســمية والرخــاوة التنظيميــة والخلــط بــن املســائل الشــخصية وبــن القضايــا السياســية، والتــي هــي الســمة املميــزة 

ــة  ــم حــزب جاهــري والتدخــل الجــدي يف الحرك ــا يصــر تنظي ــة مبجــرد م ــق هائل ــح عوائ ــرة، تصب ــة الصغ ــة الدعاي ــاة داخــل حلق للحي

الجاهريــة عــىل جــدول األعــال. يعــود الفضــل يف تجنــب حــدوث االنشــقاق إىل قــدرة لينــن الهائلــة عــىل الصــر وأيضــا إىل حقيقــة أن 

عواقــب االنشــقاق كانــت واضحــة للجميــع. لكــن عــىل الرغــم مــن إقامــة عالقــات عمــل جيــدة إىل حــد معقــول، فــإن األســباب العميقــة 

للــراع بقيــت بــدون حــل وكان مــن الحتمــي ظهورهــا مــن جديــد بقــوة مضاعفــة يف املســتقبل. الحــل الوســط الــذي تــم التوصــل إليــه يف 

نهايــة املطــاف بــن الجانبــن نــص عــىل أن تكــون إليســكرا هيئــة تحريــر مكونــة مــن ســتة أعضــاء، هــم الثــاليث لينــن ومارتــوف وبوتريســوف 

وثالثــة أعضــاء مــن مجموعــة تحريــر العمــل هــم بليخانــوف وأكســلرود وزاســوليتش، مــع منــح بليخانــوف صوتــا إضافيــا. كان زمــام الســيطرة 

عــىل الجريــدة النظريــة، زاريــا (الفجــر)، فعليــا يف أيــدي بليخانــوف. لكــن العالقــات بــن األعضــاء القدامــى ملجموعــة تحريــر العمــل وبــن 

األعضــاء الجــدد لهيئــة التحريــر أصيبــت بــأرضار جســيمة. كتــب لينــن: »ظاهريــا كان كــا لــو أن شــيئا مل يحــدث: حيــث اســتمر الجهــاز 

التنظيمــي يعمــل كــا كان يعمــل مــن قبــل، لكــن حبــال كان قــد انقطــع يف غضــون ذلــك، وبــدال مــن بنــاء عالقــات شــخصية جيــدة، ســادت 

عالقــات جافــة شــبيهة بعالقــات الشــغل، مــع الحســاب املســتمر وفقــا ملبــدأ: si vis pacem, para bellum ]إذا كنــت ترغــب يف الســالم 

عليــك االســتعداد للحــرب[«2.

تــم نــرش إعــالن هيئــة تحريــر إيســكرا3 يف شــهر شــتنر. وقــد بــدا وكأنــه إعــالن حــرب عــىل كل التيــارات األخــرى داخــل الحركــة العاليــة 

الروســية. وعــىل عكــس املــرشوع األصــيل الــذي وضعتــه الرتويــكا ]لينــن ومارتــوف وبوتريســوف - م -[، نــدد اإلعــالن باالســم ليــس فقــط 

برنشــتاين ورابوتشــايا ميســل، بــل أيضــا برابوتشــييه ديلــو وســرتوفه (أرص بليخانــوف عــىل التنديــد بهــذا األخــر عــىل وجــه الخصــوص). 

كانــت املســودة األوليــة التــي كتبهــا لينــن قــد صيغــت بعبــارات عامــة أكــر ميــال للمصالحــة، لكــن النســخة املعدلــة كتبــت بلهجــة أكــر 

حــدة: »قبــل أن نتمكــن مــن أن نتحــد، ولــي يتســنى لنــا أن نتحــد، يجــب علينــا أوال وقبــل كل يشء أن نرســم بيننــا حــدودا حازمــة وواضحــة. 

وإال فــإن وحدتنــا ســتكون مــن وحــي الخيــال املحــض، حيــث ســيتم إخفــاء االرتبــاك الســائد، وتعرقــل عمليــة القضــاء عليــه. وبالتــايل فإنــه 

مــن املفهــوم أننــا ال ننــوي أن نجعــل جريدتنــا مجــرد مخــزن لوجهــات النظــر املختلفــة، بــل عــىل العكــس مــن ذلــك يتعــن علينــا أن نصدرهــا 

عــىل أســاس توجــه محــدد بدقــة. وميكــن التعبــر عــن هــذا التوجــه بكلمــة: املاركســية، وبالــكاد هنــاك حاجــة إىل أن نضيــف أننــا نتبنــى 

1:  Trotsky, Political Profiles, pp:85 -87.

2:  LCW, How the ‘Spark’ was nearly Extinguished, vol. 4, p: 348.

3:  LCW, vol. 4, pp: 351 -356.
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ــا إدوارد  ــام به ــي ق ــة الت ــز ونرفــض بشــكل قاطــع “التصحيحــات” املراوغــة والغامضــة واالنتهازي ــكار ماركــس وإنجل ــر املنســجم ألف التطوي

برنشــتاين، وب. ســرتوفه وغرهــا«1.

كانــت اإلدانــة الريحــة للاركســية الرشعيــة بذكــر ممثلهــا األبــرز باالســم نقطــة تحــول. لكــن رغــم ذلــك فــإن ســرتوفه مل يقــم بالقطــع 

فــورا مــع املاركســية، حتــى أنــه أســهم مبقالــة أو مقالتــن يف األعــداد األوىل للجريــدة. إال أن أول لقــاء لســرتوفه مــع لينــن يف املنفــى، أواخــر 

ــة  ــدة بداي ــري للجري ــط التحري ــىل الخ ــيطرة ع ــه الس ــة بإعطائ ــرتوفه املتغطرس ــب س ــت مطال ــة. كان ــة مفتوح ــام 1900، أدى إىل مواجه ع

القطيعــة. إن العالقــة بــن املاركســين وبــن الجنــاح اليســاري للتيــار الليــرايل، الــذي عــرف باســم املاركســية الرشعيــة، كانــت كــا أوضــح 

لينــن، يف وقــت الحــق، أول مثــال عــىل اتفــاق عــريض بــن املاركســين الــروس وبــن تيــار ســيايس آخــر. دون تقديــم أي تنــازالت مبدئيــة ومــع 

الحفــاظ عــىل النقــد الحــازم لالنحرافــات السياســية للاركســين الرشعيــن، كان لينــن عــىل اســتعداد للدخــول يف اتفاقــات عمليــة معهــم مــن 

أجــل دفــع عجلــة العمــل يف روســيا ومراوغــة الرشطــة والرقابــة والوصــول إىل جمهــور أوســع مــن ذلــك الــذي كان مــن املمكــن الوصــول إليــه 

مــع القيــود الضيقــة للعمــل غــر الرشعــي. لكــن كان هنــاك تناقــض أســايس منــذ البدايــة. كان التيــاران متعارضــان جذريــا، ويف نهايــة املطــاف 

كان ال بــد مــن التغلــب عــىل ذلــك التناقــض عــن طريــق انتصــار أحدهــا عــىل اآلخــر.

يف مرحلــة مــن املراحــل بــدا كــا لــو أن أنصــار النزعــة اإلقتصادويــة والتحريفيــة قــد فــازوا، لــو حــدث ذلــك كانــت الحركــة العاليــة 

الروســية ســتجد نفســها مقيــدة إىل عربــة الليراليــة. وكانــت الوســيلة التــي مــن خاللهــا ســيتم فــرض هــذه التبعيــة السياســية هــي املاركســية 

الرشعيــة. أدى إصــدار اإليســكرا، مــع موقفهــا الحــازم مــن النزعــة اإلقتصادويــة والتحريفيــة ودفاعهــا العنيــد عــن اســتقاللية الطبقــة العاملــة 

واالنتقــاد الصــارم لليراليــن، إىل تحويــل الوضــع بشــكل جــذري. اآلن وجــد ســرتوفه وحلفــاؤه أنفســهم يف موقــف دفاعــي. ومــع ذلــك اســتمر 

ســرتوفه يحــاول اســتخدام اســمه ونفــوذه للســيطرة عــىل الجريــدة الجديــدة، لدفعهــا وحثهــا عــىل الوصــول إىل توافــق فاســد مــع األفــكار 

القدميــة التــي فقــدت مصداقيتهــا. مل تكــن شــكوى ســرتوفه مــن أن لينــن كان يحــاول “اســتخدامه” لتقنــع أيــا كان، بالنظــر إىل أنــه هــو نفســه 

]ســرتوفه[ كان يف الفــرتة الســابقة قــد اســتخدم بكلبيــة نفــوذه الكبــر للتأثــر عــىل قــوات االشــرتاكية الدميقراطيــة الروســية، الضعيفــة وغــر 

الناضجــة، لتمييــع وتشــويه أفكارهــا األساســية وتحويلهــا إىل مجــرد ذيــل لليراليــة.

ــن الخصــوم  ــن م ــف لين ــاين يف موق ــاك أي يشء شــائن أو خي ــون، مل يكــن هن ــه املؤرخــون الرجوازي ــذي يخلق ــاع ال عــىل عكــس االنطب

السياســين مثــل ســرتوفه. كان الدخــول يف مثــل تلــك االتفاقــات العمليــة يتــم بحريــة مــن كال الطرفــن، وكان كالهــا يدخلونهــا بعيونهــم 

مفتوحــة. وكــا رأينــا فقــد تعــرض لينــن النتقــادات شــديدة مــن قبــل بليخانــوف الــذي اعتــر أنــه قــدم الكثــر مــن التنــازالت لســرتوفه. كان 

ذلــك جــزءا مــن شــخصية لينــن، حيــث أنــه كان دامئــا صارمــا جــدا فيــا يتعلــق باملبــادئ السياســية، بينــا كان دامئــا مرنــا للغايــة بشــأن 

املســائل التنظيميــة ويف تعاملــه مــع النــاس. كان لينــن يعــرف كيــف يقــدر النــاس ذوي املوهبــة، والذيــن مهــا كانــت أوجــه القصــور عندهــم، 

كان يســعى مبنتهــى الصــر لالســتفادة مــن قدراتهــم عــىل بنــاء الحركــة. إال أنــه كان هنــاك أيضــا جانــب آخــر: فبمجــرد مــا يقتنــع لينــن بــأن 

ــة وخــوض نضــال ســيايس ال  ــع االســتنتاجات الروري ــرتدد يف اســتخالص جمي أحدهــم عــدو لألفــكار املاركســية ال ميكــن إصالحــه، كان ال ي

هــوادة فيــه ضــده. ويف هــذا الصــدد كان موقــف لينــن مناقضــا بشــكل صــارخ ملوقــف أعضــاء مجموعــة تحريــر العمــل.

مل يكــن أعضــاء املجموعــة القدميــة، وخاصــة زاســوليتش وأكســلرود، قادريــن عــىل دفــع أنفســهم إلحــراق الجســور التــي كانــت مــا تــزال 

ــة مــن املثقفــن شــبه الليراليــن، رفــاق نصــف الطريــق، مثــل ســرتوفه، حتــى بعــد عــام 1902 عندمــا صــار انتقالهــم  تربطهــم بتلــك الفئ

إىل معســكر اللراليــة الرجوازيــة واضحــا للجميــع. ومــع ذلــك فقــد كان بليخانــوف هــو الــذي طلــب بــأن يشــن لينــن هجومــا علنيــا عــىل 

ســرتوفه يف بيــان هيئــة التحريــر! لقــد أظهــرت هــذه الحادثــة أيضــا االختــالف الكبــر يف أســلوب وشــخصية الرجلــن. وقــد عــرت زاســوليتش 

مــرة عــن ذلــك بوضــوح بالكلــات التاليــة: »جــورج (بليخانــوف) كلــب ســلوقي: إنــه يقبــض ضحيتــه مــن القفــا ويف النهايــة يطلقهــا، لكنــك 

أنــت (لينــن) كلــب بلــدغ: ال تدعهــا تفلــت«2. 

ــوى االقتصــادي  ــه “املحت ــي شــنها عــىل ســرتوفه يف مقال ــه الشــديدة الت ــد انتقــد لينــن عــىل هجات ــذ عــام 1895 كان أكســلرود ق ومن

للنارودنيــة ونقــد كتــاب الســيد ســرتوفه”3، حيــث اشــتىك قائــال: »لديــك موقــف هــو العكــس متامــا مــع موقــف املقــال الــذي كنــت أكتبــه 

للمختــارات ]املقــال كــا هــي العــادة مل ينتــه ومل يصــدر أبــدا[. إنــك تخلــط مواقفنــا مــن الليراليــن مبواقــف االشــرتاكين مــن الليراليــن يف 

 Draft of a Declaration of the Editorial Board of Iskra and Zarya,) 1: : انظــر مســودة لينــن األوليــة يف األعــال الكاملــة – باالنجليزيــة - تحــت عنــوان

vol. 4. 320-330). االستشــهاد هنــا مقتطــف مــن األعــال الكاملــة -باالنجليزيــة- املجلــد 4، ص. ص: 354- 355.

2: Trotsky, Lenin, p: 99.

3:  LCW, vol. 1, pp: 333 -507.
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ــه أنــه يف هــذه  ــاة الروســية”، والــذي كنــت ســأوضح في ــارات بعنــوان “مطلــب الحي ــة مقــال للمخت ــو بصــدد كتاب الغــرب. وقــد كنــت للت

اللحظــة التاريخيــة، قــد تالقــت املصلحــة املبــارشة للروليتاريــا يف روســيا مــع املصالــح الرئيســية للعنــارص التقدميــة األخــرى بــن صفــوف 

الشــعب…

أجــاب أوليانــوف مبتســا: أتعــرف، لقــد قــال بليخانــوف نفــس الــيء بالضبــط عــن مقالتــي. لقــد عــر ببالغــة عــن فكرتــه حيــث قــال: 

“أنــت تديــر ظهــرك لليراليــن ونحــن نديــر وجهنــا لهــم...”«1.

كانــت معارضــة لينــن العنيــدة لليراليــن عــىل خــالف تــام مــع موقــف بقيــة أعضــاء هيئــة التحريــر القدامــى. وقــد عارضتهــا زاســوليتش 

عــىل وجــه الخصــوص: »بــدأت زاســوليتش يف الشــكوى، بلهجتهــا املميــزة الخجولــة، التــي تســتعملها دامئــا يف مثــل هــذه املناســبات، مــن أننــا 

نهاجــم الليراليــن أكــر مــن الــالزم. وقــد كانــت تلــك نقطــة حساســة بالنســبة لهــا.

قالــت: “انظــر كــم هــم حريصــون عــىل ذلــك”، وهــي تتــالىف النظــر يف اتجــاه لينــن، عــىل الرغــم مــن أنهــا كانــت تقصــده هــو بالتحديــد، 

وأضافــت “طالــب ســرتوفه الليراليــن الــروس بعــدم التخــيل عــن االشــرتاكية ألنهــم إذا فعلــوا ذلــك ســيواجهون نفــس مصــر الليراليــن األملان؛ 

كان يقــول إنــه عليهــم أن يحــذوا حــذو االشــرتاكين الراديكاليــن الفرنســين”.

قال لينن بابتسامة مرحة: “علينا أن نربهم أكر”، كا لو أنه كان يريد إغاظة فرا إيفانوفا. 

فردت بيأس: “هذا لطيف! إنهم يأتون إلينا، ونحن نربهم”«2.

كانــت إيســكرا صحيفــة ناجحــة جــدا ألنهــا أجابــت عــن عــدد مــن االحتياجــات. فقــد كانــت صحيفــة عاليــة منوذجيــة. كانــت تســتعمل 

لغــة ســهلة، دون أي أثــر لالبتــذال، ميكــن ألي عامــل ذيك أن يفهمهــا، وكانــت الــرد النظــري عــىل أفــكار االقتصادويــن وحلفائهــم. وبعــد تلــك 

الســنوات الطويلــة مــن االرتبــاك األيديولوجــي، كان رد فعــل العــال االشــرتاكين يف روســيا تجــاه الصحيفــة الجديــدة مشــابها ملوقــف أرســطو 

عندمــا شــبه الفيلســوف أنكســاغوراس بكونــه “الرجــل العاقــل بــن الســكارى”. عرضــت الصحيفــة يف صفحتهــا األوىل جملــة مقتبســة مــن 

رســالة الديســمرين إىل الشــاعر بوشــكن عندمــا كان يف املنفــى يف ســيبريا: “ســوف تشــعل الــرشارة اللهــب”، وهــي العبــارة التــي صــارت 

حقيقــة بعــد مــا يقــرب مــن قــرن عــىل كتابتهــا.

فــإىل جانــب الفضــح املنهجــي لجرائــم النظــام القيــري يف الداخــل، كانــت تعــرض رشحــا مفصــال للسياســة الخارجيــة، وتعــري تعقيــدات 

ومنــاورات الدبلوماســية الرجوازيــة. وكانــت تتتبــع عــن كثــب حيــاة الحركــة العاليــة العامليــة. لكــن إيســكرا كانــت، قبــل كل يشء، صحيفــة 

تعكــس بدقــة حيــاة الطبقــة العاملــة ونضاالتهــا وتطلعاتهــا. كانــت تخصــص يف كل عــدد مجــاال واســعا لنــرش تقاريــر موجــزة مــن املصانــع 

واألحيــاء العاليــة، التــي كان مراســلو إيســكرا يجمعونهــا بشــق األنفــس داخــل روســيا ويهربونهــا بطــرق رسيــة. وبهــذه الطريقــة كان العــال 

مــن مختلــف أنحــاء روســيا يتعرفــون، غالبــا بعــد أشــهر مــن التأخــر، عــىل أخبــار نضــاالت إخوانهــم وأخواتهــم يف أجــزاء أخــرى مــن البــالد 

والخــارج. ال عجــب أن الجريــدة كانــت تالقــي نجاحــا باهــرا يف الداخــل. فــزاد عــدد لجــان الحــزب املحليــة املرتبطــة بالجريــدة برسعــة، وفتــح 

آفاقــا جديــدة يوميــا، لكنــه فــرض أيضــا أعبــاء ثقيلــة عــىل جهــاز الحــزب الضعيــف يف املنفــى.

يف العــدد الســابع إليســكرا (غشــت 1901)، عــرت رســالة مــن عامــل نســيج عــن الحــاس الكبــر الــذي كان العــال املتقدمــون يف روســيا 

يســتقبلون بــه أعدادهــا: »عندمــا أظهــرت جريــدة إيســكرا لبعــض رفاقــي العــال قرأناهــا حتــى صــارت النســخة يف حالــة يــرىث لهــا بكــرة 

االنتقــال مــن يــد إىل يــد، إننــا نقدرهــا أكــر بكثــر مــن جريــدة ميســل، عــىل الرغــم مــن أنــه ال يوجــد فيهــا مقــال لنــا. إن إيســكرا تكتــب 

عــن قضيتنــا، عــن قضيــة عمــوم روســيا التــي ال ميكــن تقييمهــا بالكوبيــكات أو قياســها بالســاعات: عندمــا تقــرأ الصحيفــة تفهــم ملــاذا رجــال 

الــدرك والرشطــة يخافــون منــا نحــن العــال ومــن املثقفــن الذيــن نتبعهــم. إنهــم يشــكلون تهديــدا حقيقيــا، ليــس لجيــوب أربــاب العمــل 

ــار العــال. كل مــا هــو  فقــط، بــل أيضــا للقيــر وألربــاب العمــل ولــكل اآلخريــن... لــن ميــر اآلن الكثــر مــن الوقــت قبــل أن تشــتعل ن

مطلــوب هــو الــرشارة وعندهــا ســتندلع النــار. كــم هــي صادقــة تلــك العبــارة التــي تقــول: “ســوف تشــعل الــرشارة اللهــب!”. يف املــايض 

كان كل إرضاب حدثــا هامــا، لكــن الجميــع يــرى اليــوم أن اإلرضابــات وحدهــا ليســت كافيــة وأنــه يجــب علينــا الكفــاح مــن أجــل الحريــة، 

وكســبها مــن خــالل النضــال. الجميــع اليــوم، كبــارا وصغــارا، حريصــون عــىل القــراءة لكــن الــيء املحــزن هــو أنــه ال توجــد كتــب. يــوم األحــد 

املــايض، جمعــت 11 شــخصا وقــرأت لهــم مقــال: “مبــا نبــدأ”، وقــد ناقشــناه حتــى وقــت متأخــر مــن املســاء. كــم متكــن ]املقــال[ مــن التعبــر 

بشــكل جيــد عــن كل يشء، كــم اســتطاع الوصــول إىل جوهــر األمــور... لــذا قررنــا أن نبعــث رســالة إليكــم ونطلــب منكــم كيــف ميكنكــم 

1:  Perepiska GV Plekhanova i PB Aksel’roda, p: 270.

2:  Trotsky, My Life, p: 171.
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تعليمنــا ليــس فقــط كيــف نبــدأ، بــل كيــف نعيــش وكيــف منــوت«1.

ــوف  ــن ومارت ــا كان لين ــا. بين ــة عليه ــم إصــدار الصحيفــة يف ســويرسا، حيــث ميكنهــا مارســة الرقاب ــوف وأكســلرود أن يت أراد بليخان

وبوتريســوف عازمــن عــىل إصدارهــا يف مــكان آخــر، وانتقلــوا إىل ميونيــخ. يف واقــع األمــر مل يســتوعب أعضــاء مجموعــة تحريــر العمــل متامــا 

أهميــة إيســكرا باعتبارهــا وســيلة لتنظيــم الحــزب. لقــد ركــزوا اهتامهــم عــىل زاريــا، التــي كانــت تصــدر بطريقــة رشعيــة يف شــتوتغارت، بــن 

أبريــل 1901 وغشــت 1902، عندمــا صــدرت أربعــة أعــداد يف ثــالث نــرشات. وكان العضــو الوحيــد مــن مجموعــة تحريــر العمــل الــذي كان 

حريصــا عــىل املشــاركة يف إيســكرا هــي فــرا زاســوليتش، التــي ســافرت إىل ميونيــخ بجــواز ســفر بلغــاري مــزور. هبــط الجــزء األكــر مــن ثقــل 

العمــل التنظيمــي للجريــدة عــىل كاهــل لينــن. وقــد لعبــت زوجتــه ناديجــدا كروبســكايا دورا هامــا جــدا يف التعامــل مــع املراســالت الكثــرة 

مــع روســيا والتــي كانــت تصــل إليهــم بشــكل غــر مبــارش، عــر عناويــن الرفــاق األملــان، والــذي كانــوا يحيلونهــا إىل كروبســكايا.

وكانــت مهمــة تنظيــم شــبكة نقــل غــر رشعيــة مهمــة حافلــة بالصعوبــات. وحســب أوســيب بياتنيتســي (اســمه الحــريك فريتــاغ)، والــذي 

صــار يف وقــت الحــق املســؤول عــن هــذا العمــل، كان نقــل إيســكرا مــن برلــن إىل ريجــا ثــم فيلنــا فبيرتســبورغ يســتغرق عــدة أشــهر. كــا أنــه 

Zapiski Bol’shevi- (مل يكــن عمــال خاليــا متامــا مــن األخطــاء مــن جميــع األنــواع. وضــح بياتنيتســي، يف ســرته الذاتيــة، مذكــرات بلشــفي 

ka)، كيــف كانــوا يســتفيدون مــن خدمــات الطــالب الــروس لتمريــر الوثائــق والجريــدة إىل روســيا مــن خــالل حقائــب تحتــوي عــىل فجــوات 

رسيــة. كانــت تلــك الحقائــب تصنــع يف مصنــع صغــر يف برلــن. وقــد حقــق طلبــا كبــرا عــىل منتوجــه. لكــن رسعــان مــا انتبــه حــرس الحــدود 

إىل الخدعــة، إذ تعلمــوا البحــث يف تلــك الحقائــب التــي اتضــح أنهــا مــن نفــس النــوع ! بعــد ذلــك بــدءوا يف اســتخدام الحقائــب العاديــة، مــع 

إدخــال مــا بــن 100 و150 نســخة مــن الجريــدة مخبــأة تحــت قــاع مزيــف مــن الــورق املقــوى. لكــن الطلــب عــىل إيســكرا فــاق باســتمرار 

اإلمــدادات، فــكان ينبغــي إيجــاد وســائل جديــدة. كان يف اإلمــكان إدخــال مــا بــن 200 و300 نســخة يف صدريــات وتنانــر خيطــت خصيصــا 

لذلــك الغــرض. وحتــى مــع ذلــك، كان مــن الــروري اســتكال هــذه األســاليب بإنشــاء مطابــع رسيــة داخــل روســيا، كانــت تطبــع إيســكرا 

باســتعال النســخ التــي كان يتــم تهريبهــا مــن الخــارج. تــم تأســيس مطابــع مــن هــذا النــوع يف موســكو وأوديســا وباكــو. وقــد اســتنزفت 

تفاصيــل هــذا العمــل الكثــرة قــدرا هائــال مــن الوقــت والطاقــة، كــا أنهــا اســتنزفت الكثــر مــن املــال، الــذي كان يجمــع مــن املتعاطفــن 

مــن طــرف وكالء إيســكرا يف برلــن وباريــس وســويرسا وبلجيــكا، الذيــن كانــوا يبحثــون بشــكل دائــم عــن األمــوال واملســافرين الذيــن هــم 

عــىل اســتعداد لحمــل الجريــدة وإقامــة االتصــاالت والعناويــن اآلمنــة ومــا إىل ذلــك.

ما العمل؟

يف وقــت إصــدار إيســكرا، كان الحــزب يف روســيا بالــكاد موجــودا كقــوة منظمــة. ففــي خضــم االرتبــاك اإليديولوجــي أدت االنقســامات 

ــاك  ــت هن ــن، كان ــرن العرشي ــع الق ــا، يف مطل ــبورغ وحده ــرة. يف بيرتس ــات صغ ــكل مجموع ــقاقات وتش ــن االنش ــلة م ــة إىل سلس التكتلي

ــرتايك  ــرتايك” و“االش ــال” و“االش ــة الع ــال” و“راي ــد رأس امل ــال ض ــال للنض ــة الع ــة” و“مجموع ــة العامل ــذايت للطبق ــر ال ــة التحري “مجموع

الدميقراطــي” و“مكتبــة العــال” و“منظمــة العــال”، وغرهــا مــن املجموعــات التــي كانــت كلهــا تدعــي التحــدث باســم الحــزب االشــرتايك 

الدميقراطــي العــايل الــرويس. كانــت الكثــر مــن هــذه املجموعــات متأثــرة بأفــكار االقتصادويــن. وكانــت هنــاك ســمة مشــرتكة بينهــا هــي 

الرغبــة يف امتــالك صــورة “بروليتاريــة نقيــة”. دافعــت املجموعــة األوىل املذكــورة أعــاله ]“مجموعــة التحريــر الــذايت للطبقــة العاملــة”[ عــن 

فكــرة أن مصالــح املثقفــن تتعــارض مــع مصالــح العــال. وهــذا مــا يفــرس ملــاذا انشــقت رابطــة بيرتســبورغ للنضــال نفســها، بعــد أن تــم 

االســتيالء عليهــا مــن طــرف رابوتشــايا ميســل، الفصيــل اإلقتصــادوي املتطــرف، إىل مجموعتــن واحــدة للعــال واألخــرى للمثقفــن! بطبيعــة 

الحــال ال تعــر هــذه املواقــف عــن اتجــاه بروليتــاري حقيقــي، بــل إنهــا، عــىل العكــس متامــا، تكشــف عــن أوهــام املثقفــن الذيــن يتخيلــون 

أن الســبيل لكســب العــال هــو تقديــم التنــازالت لألحــكام املســبقة الســائدة بــن الفئــات األكــر تخلفــا داخــل الطبقــة العاملــة. وبنفــس 

الطريقــة التــي حــاول بهــا النارودنيــون القدامــى، “الذهــاب إىل الشــعب”، وكانــت النتائــج كارثيــة، حــاول الثــوري الرجــوازي املتوســط كســب 

ود العــال بـــ “التواضــع” أمامهــم، لكنــه كان يف الواقــع يظهــر بذلــك نقصــا مثــرا للشــفقة يف فهمــه للطبقــة العاملــة، ويف نفــس اآلن ازدراء 

عميــق الجــذور بهــا. 

ــدة منظــم  ــون الجري ــة. لقــد رشح براعــة فكــرة ك ــة فائق ــة، أهمي ــك املرحل ــي تعــود إىل تل ــم، الت ــن حــول التنظي ــات لين ــيس كتاب تكت

1:  Iskra, No 7.
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جاعــي يف أعــال مثــل “مبــا نبــدأ؟” و“رســالة إىل الرفيــق” و“مــا العمــل؟”1. يف املقالــة األوىل املذكــورة أعــاله يوجــد جوهــر أفــكار لينــن 

واضحــا: »ال يقتــر دور الجريــدة عــىل نــرش األفــكار وال عــىل التثقيــف الســيايس وتجنيــد الحلفــاء السياســين. إن الجريــدة ليســت فقــط 

داعيــة جاعيــا ومحرضــا جاعيــا، إمنــا هــي أيضــا منظــم جاعــي... ومبســاعدة الجريــدة، ومــن خاللهــا، ســيتكون بشــكل طبيعــي تنظيــم 

دائــم ســينخرط ليــس فقــط يف أنشــطة محليــة، بــل أيضــا يف عمــل عــام منتظــم، وســيدرب أعضــاءه عــى تتبــع األحــداث السياســية باهتام، 

وتقديــر أهميتهــا وتأثرهــا يف مختلــف فئــات الســكان، وتطويــر أســاليب فعالــة لتأثــر الحــزب الثــوري يف هــذه األحــداث. إن مجــرد القيــام 

باملهمــة التقنيــة املتمثلــة يف تزويــد الجريــدة باملــواد بانتظــام وتوزيعهــا بانتظــام، ســتفرض الحاجــة إىل شــبكة مــن العمــالء املحليــن للحــزب 

ــادون عــى أن ينفــذوا بانتظــام  ــة ببعضهــم البعــض، ويعرفــون الوضــع العــام لألمــور، ويعت ــة ثابت املوحــد، الذيــن ســيحافضون عــى صل

وظائــف عملهــم الجزئيــة ضمــن العمــل الــرويس العــام، وميتحنــون قواهــم يف تنظيــم مختلــف األعــال الثوريــة«2.

رمبــا ليــس هنــاك عمــل آخــر يف تاريــخ املاركســية تعــرض للهجــوم مثلــا تعــرض لــه كتــاب لينــن “مــا العمــل؟”، الــذي ألــف بــن أواخــر 

ــع جــدايل  ــه بطاب ــع فصول ــز يف جمي ــايل متي ــن، وبالت ــا مــع االقتصادوي ــة الحســاب نهائي ــه تصفي ــل عــام 1902، وكان القصــد من 1901 وأوائ

للغايــة. ومــا ال شــك فيــه هنــاك حمولــة غنيــة مــن األفــكار موجــودة يف هــذا العمــل، الــذي يتضمــن، رغــم ذلــك، نواقــص نظريــة جديــة. 

ففــي حــن جــادل بشــكل صحيــح ضــد عبــادة االقتصادويــن للـــ “العفويــة”، ســمح لينــن لنفســه بالوقــوع يف خطــأ املبالغــة يف فكــرة صحيحــة 

وتحويلهــا إىل نقيضهــا. وقــد أكــد عــىل وجــه الخصــوص عــىل أن الوعــي االشــرتايك: »ال ميكــن للعــال أن يحصلــوا عليــه إال مــن الخــارج. ويبــن 

تاريــخ جميــع البلــدان أن الطبقــة العاملــة ال تســتطيع أن تكتســب بقواهــا الخاصــة غــر الوعــي الرتيديونيــوين فقــط، أي القناعــة بــرورة 

االنتظــام يف نقابــات والنضــال ضــد أربــاب العمــل ومطالبــة الحكومــة بإصــدار هــذه أو تلــك مــن القوانــن الروريــة للعــال، الــخ«. 

هــذا العــرض األحــادي الجانــب والخاطــئ للعالقــة بــن الطبقــة العاملــة وبــن الوعــي االشــرتايك مل يكــن مــن اخــرتاع لينــن يف األصــل، 

بــل لقــد اســتعاره مبــارشة مــن كاوتســي، الــذي كان يعتــره يف ذلــك الوقــت املدافــع الرئيــيس عــن املاركســية األرثوذكســية ضــد برنشــتاين. 

يف الواقــع اقتبــس لينــن باستحســان كالم كاوتســي حــول أن: »العلــم ليــس بيــد الروليتاريــا، بــل بيــد املثقفــن الربجوازيــن ]خــط التشــديد 

مــن كارل كاوتســي[: فمــن عقــول بعــض أعضــاء هــذه الفئــة انبثقــت االشــرتاكية الحديثــة نفســها هــي أيضــا، وهــم مــن نقلهــا إىل أكــر 

ــا الطبقــي حيــث تســمح الظــروف.  ــك يدخلونهــا يف نضــال الروليتاري ــن أخــذوا بعــد ذل ــة، والذي ــة الفكري الروليتاريــن تطــورا مــن الناحي

وبالتــايل فــإن الوعــي االشــرتايك عنــر يؤخــذ مــن الخــارج (von Aussen Hineingetragenes) وينقــل إىل نضــال الروليتاريــا الطبقــي، وليــس 

.3»(urwûchsig) شــيئا ينبثــق منــه بصــورة عفويــة

تــرز هنــا صيغــة كاوتســي بــكل فظاظتهــا. صحيــح أن النظريــة املاركســية، التــي هــي أســمى تعبــر عــن الوعــي االشــرتايك، مل تكــن مــن 

صنــع الطبقــة العاملــة، بــل هــي نتــاج ألفضــل مــا تــم تحقيقــه مــن طــرف الفكــر الرجــوازي، يف شــكل الفلســفة األملانيــة واالقتصــاد الســيايس 

الكالســيي اإلنجليــزي واالشــرتاكية الفرنســية. ومــع ذلــك فإنــه ليــس صحيحــا القــول بــأن الروليتاريــا، إذا مــا تركــت لنفســها، ليســت قــادرة 

عــىل الوصــول ســوى إىل مســتوى الوعــي النقــايب (أي النضــال مــن أجــل تحســن الوضــع االقتصــادي يف كنــف الرأســالية). فقبــل أكــر مــن 

عــرش ســنوات مــن صــدور البيــان الشــيوعي، متكنــت الطبقــة العاملــة الريطانيــة، مــن خــالل الحركــة الشــارتية4 -التــي وصفهــا لينــن نفســه 

بأنهــا أول حــزب عــايل ثــوري جاهــري يف العــامل- مــن أن تذهــب بالفعــل أبعــد مــن حــدود مجــرد الوعــي النقــايب، حيــث انتقلــت مــن 

ــة الكــرى”) وحتــى االنتفاضــة املســلحة (رجــال “القــوة  ــة الوطني ــة والعرائــض إىل فكــرة اإلرضاب العــام (“العطل فكــرة اإلصالحــات الجزئي

املاديــة”، وانتفاضــة نيوبــورت5). وباملثــل نجــح عــال وعامــالت باريــس يف الواقــع -ودون وجــود حــزب ماركــيس واع يف القيــادة- يف االســتيالء 

عــىل الســلطة، ولــو لبضعــة أشــهر، يف عــام 1871. ولنتذكــر أن ماركــس نفســه قــد اســتفاد مــن تجربــة كومونــة باريــس، والتــي منهــا اســتخرج 

فكرتــه عــن الدميقراطيــة العاليــة (“ديكتاتوريــة الروليتاريــا”). وبنفــس الطريقــة مل تكــن فكــرة الســوفييتات (املجالــس) مــن اخــرتاع لينــن 

أو تروتســي، بــل كانــت ابداعــا عفويــا للروليتاريــا الروســية خــالل ثــورة 1905. 

هــل هــذا يعنــي أن املاركســين ينكــرون أهميــة العامــل الــذايت، أي الحــزب الثــوري والقيــادة؟ عــىل العكــس متامــا. يظهــر كل تاريــخ 

1: Where to Begin (LCW, vol. 5, pp. 17-24), Letter to a Comrade (LCW, vol. 6, pp: 235-252) and What Is To Be Done? (LCW, vol. 5, pp. 

349-529).

2: LCW, Where to Begin, vol. 5, pp: 22-23.

3: LCW, vol. 5, pp: 375 and 383 - 384. (التشديد من آالن وودز)

4: حركــة ظهــرت يف بريطانيــا عــام 1836م، أصــدر أعضائهــا وثيقــة مطالــب (Chart) تضمنــت، عــىل ســبيل املثــال، حــق االقــرتاع العــام لــكل الرجــال الذيــن بلغــوا 

21 عامــا، وتطبيــق نظــام االنتخابــات الرسيــة املتســاوية، الــخ. وقامــوا بجمــع التوقيعــات لهــا إلرســالها إىل الرملــان الريطــاين.

5: انتفاضة نيوبورت: انتفاضة قام بها الشارتيون يف نيوبورت يوم 03 نوفمر 1839.
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الحركــة العاليــة العامليــة أن الروليتاريــا بحاجــة إىل الحــزب الثــوري والقيــادة الثوريــة مــن أجــل االســتيالء عــىل الســلطة. لكــن العامــل الــذايت 

ال ميكــن صنعــه بواســطة “التشــكل العفــوي”. ال ميكــن أن يــأيت نتيجــة لألحــداث أو أن يرتجــل عندمــا تدعــوا الحاجــة إليــه. يجــب أن يتــم 

بنــاؤه مســبقا بعمــل شــاق عــىل مــدى ســنوات، ورمبــا عقــود. لكــن مســألة بنــاء الحــزب الثــوري ومســألة الحركــة العاليــة شــيئان مختلفــان. 

ميكــن أن تســر العمليتــان يف خطــن متوازيــن لفــرتة طويلــة دون أن تتقاطعــا. الطبقــة العاملــة تتعلــم مــن التجربــة وتســتخلص االســتنتاجات 

ــز أن أوضــح أن هنــاك فــرتات يف التاريــخ تكــون فيهــا عــرشون عامــا مثــل يــوم واحــد.  ــة كبــرة. وقــد ســبق إلنجل ــة ببــطء وبصعوب الثوري

وتحــت وطــأة العــادة والروتــن والتقليــد، تبقــى الجاهــر يف نفــس الحالــة القدميــة، حتــى تجرهــا األحــداث الكــرى قــرسا عــىل الخــروج 

منهــا. ويف املقابــل، يضيــف إنجلــز، هنــاك فــرتات أخــرى ميكــن لعرشيــن عامــا أن ترتكــز يف غضــون 24 ســاعة. 

لقــد أثبتــت الطبقــة العاملــة مــرارا وتكــرارا أنهــا تريــد الســر نحــو حســم الســلطة. كانــت الروليتاريــا اإلســبانية، كــا أوضــح تروتســي، 

قــادرة عــىل إنجــاز عــرش ثــورات يف الفــرتة مــا بــن 1931 و1937. يف صيــف عــام 1936، متكــن العــال يف كتالونيــا، ومــرة أخــرى دون قيــادة 

ــة  ــة عالي ــيس دول ــم يف تأس ــدم نجاحه ــا ع ــم. أم ــن أيديه ــلطة ب ــذ الس ــن أخ ــال م ــوا فع ــايش، ومتكن ــش الف ــم الجي ــن تحطي ــية، م ماركس

وتعزيــز قبضتهــم عــىل الســلطة ونــرش الثــورة إىل بقيــة أســبانيا، فلــم يكــن ذنبهــم، بــل تقــع مســؤولية ذلــك عــىل عاتــق القــادة الالســلطوين 

والنقابيــن لنقابتــي الفدراليــة الالســلطوية االيبريــة (FAI) والكنفدراليــة الوطنيــة للشــغل (CNT) وحــزب POUM (الحــزب العــايل للتوحيد 

املاركــيس). لقــد دق هــؤالء القــادة املســار األخــر يف نعــش الثــورة اإلســبانية بســبب رفضهــم االجهــاز عــىل بقايــا الدولــة الرجوازيــة وتأســيس 

دولــة عاليــة جديــدة عــىل أســاس مجالــس منتخبــة دميقراطيــا للمصانــع وممثــيل امليليشــيات. ويف جميــع األحــوال كان مــا حــدث يف كاتالونيــا 

وأجــزاء أخــرى مــن إســبانيا، يف عــام 1936، أبعــد بكثــر مــن “الوعــي النقــايب”. وميكــن أن يقــال نفــس الــيء عــن فرنســا عــام 1968، وعــن 

كل حالــة تحــاول الطبقــة العاملــة فيهــا البــدء يف أخــذ مصرهــا بــن أيديهــا. 

ال تســقط األفــكار مــن الســاء، بــل تتشــكل عــىل أســاس التجربــة. ويف ســياق تجربتهــا تســتخلص الروليتاريــا حتــا بعــض االســتنتاجات 

العامــة حــول دورهــا يف املجتمــع. يف ظــل ظــروف معينــة، يف معمعــة األحــداث العظيمــة، ميكــن ترسيــع عمليــة التعلــم بشــكل هائــل. لكــن 

حتــى خــالل الفــرتات العاديــة مــن التطــور الرأســايل، يســتمر ُخلــد1 التاريــخ العجــوز يف الحفــر عميقــا يف وعــي الروليتاريــا. ويف لحظــات 

حاســمة، ميكــن لألحــداث ان تنفجــر فــوق رأس الطبقــة العاملــة قبــل أن يتوفــر لهــذه األخــرة الوقــت الــكايف الســتخالص جميــع االســتنتاجات 

الروريــة. ليــس دور الطليعــة الواعيــة عــىل اإلطــالق هــو “تعليــم العــال كــا لــو أنهــم مجــرد أطفــال”، لكــن دورهــا هــو زرع الوعــي يف 

الرغبــة العفويــة للطبقــة العاملــة يف تغيــر املجتمــع. ليــس يف هــذه الفكــرة أيــة ذرة للنزعــة املثاليــة. الحيــاة نفســها تعلــم، كــا كان لينــن 

يقــول دامئــا. مــن خــالل تجربــة حيــاة االســتغالل واالضطهــاد، تكتســب الطبقــة العاملــة الوعــي االشــرتايك، بــدءا مــن فئاتهــا األكــر نشــاطا 

والتــي تقــود الطبقــة ككل. هــذا بالضبــط هــو أســاس العمليــة التاريخيــة التــي أدت إىل والدة النقابــات واألحــزاب القويــة لألمميتــن الثانيــة 

والثالثــة. توجــد عنــارص الوعــي االشــرايك وفكــرة التغيــر الجــذري للنظــام االجتاعــي يف القوانــن األساســية لعــدد ال يحــىص مــن النقابــات 

ودســاترها، مــع تأكيــد عــى رغبــة جامحــة يف التغيــر. الــرصاع الطبقــي نفســه يخلــق ال محالــة ليــس فقــط الوعــي الطبقــي، بــل يخلــق 

الوعــي االشــرايك أيضــا. مــن واجــب املاركســين إخــراج مــا هــو موجــود بالفعــل، وإعطــاء التعبــر الواعــي ملــا هــو موجــود يف شــكل عفــوي 

أو شــبه واع. 

أولئــك الذيــن يكــررون ميكانيكيــا خطــأ “مــا العمــل؟” بعــد مــا يقــرب مــن قــرن مــن الزمــان، يفعلــون ذلــك دون أن يدركــوا أن لينــن 

نفســه اعــرتف، يف وقــت الحــق، أن هــذه الصيغــة غــر الصحيحــة كانــت مجــرد مبالغــة جداليــة. وعندمــا جــرت، يف املؤمتــر الثــاين للحــزب 

االشــرتايك الدميقراطــي العــايل الــرويس، محاولــة الســتخدام هــذه الصيغــة ضــده، أجــاب لينــن: »نحــن جميعــا نعــرف اآلن أن “االقتصادويــن” 

قــد تطرفــوا يف أحــد االتجاهــات. ولتصويــب األمــور كان عــى شــخص مــا أن يســحب يف االتجــاه اآلخــر، وهــذا مــا قمــت بــه«2.

 ويف ســرته عــن ســتالن علــق تروتســي قائــال: »إن مؤلــف “مــا العمــل؟” نفســه اعــرتف يف وقــت الحــق بالطبيعــة املتحيــزة، وبالتــايل 

الخاطئــة لنظريتــه، والتــي كان قــد اســتخدمها بــن قوســن كبطاريــة يف املعركــة ضــد “اإلقتصادويــة” واحرتامهــا لعفويــة الحركــة العاليــة«3.

لكــن وعــىل الرغــم مــن هــذا العيــب، شــكل كتــاب “مــا العمــل؟” معلمــة بــارزة يف تاريــخ املاركســية الروســية. يف ذلــك الكتــاب أثبــت 

لينــن بشــكل قاطــع رضورة التنظيــم، والحاجــة إىل ثوريــن محرتفــن تكــون مهمتهــم األســاس هــي بنــاء الحــزب، والحاجــة إىل حــزب عــايل 

حقيقــي لعمــوم روســيا. لــي تتمكــن الروليتاريــا مــن االســتيالء عــىل الســلطة، يجــب عليهــا أن تتنظــم. والفشــل يف تحقيــق هــذه املهمــة 

1: الُخلْد -أو الفأر االعمى- حيوان صغر من الثدييات يعيش يف أنفاق يحفرها مبخالبه وأسنانه.

2:  LCW, Second Congress of the RSDLP, vol. 6, p: 491. (التشديد من آالن وودز)

3:  Trotsky, Stalin, p: 58.
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يعنــي، كــا أوضــح تروتســي، أن اإلمكانيــات الثوريــة للطبقــة العاملــة ســوف تتبــدد دون جــدوى، مثــل البخــار التــي يتبــدد يف الهــواء هبــاء 

عندمــا ال يرتكــز بواســطة املكبــس. 

الفكــرة األســاس التــي تتخلــل كتــاب “مــا العمــل؟” هــي الحاجــة إىل تدريــب كــوادر عاليــة، وليــس مجــرد مناضلــن نقابيــن واعــن، 

بــل عــاال ميتلكــون فهــا واضحــا لألفــكار املاركســية: »ال حركــة ثوريــة بــدون نظريــة ثوريــة. إننــا ال نبالــغ مهــا شــددنا عــى هــذه الفكــرة 

يف مرحلــة يســر فيهــا التبشــر الشــائع باإلنتهازيــة جنبــا إىل جنــب مــع امليــل إىل أشــكال النشــاط العمــي الضيقــة جــدا« ]التشــديد مــن 

عنــدي: آالن وودز[. 

إن مــا يطرحــه لينــن هنــا ليــس عــىل اإلطــالق التقليــل مــن قــدرة العــال عــىل الفهــم، بــل عــىل العكــس متامــا. إن همــه األســاس هــو 

مكافحــة األحــكام املســبقة الرجوازيــة الصغــرة بــأن “العــال ال ميكنهــم أن يفهمــوا النظريــة” وأنــه يجــب عــىل أدبيــات الحــزب أن تقتــر 

عــىل الشــعارات االقتصاديــة واملطالــب العاجلــة. وعــىل العكــس مــن ذلــك، أرص لينــن عــىل أنــه: »مــن الــروري عــىل العــال أال يحــروا 

أنفســهم يف الحــدود الضيقــة بشــكل مصطنــع لـــ “األدب املوجــه للعــال”، بــل عليهــم أن يتعلمــوا بدرجــة متزايــدة إتقــان األدب العــام. 

ســيكون أكــر صدقــا أن نقــول “أال يتــم حرهــم”، عــوض “أال يحــروا أنفســهم” ألن العــال أنفســهم يرغبــون يف قــراءة، وهــم يقــرأون، كل 

مــا هــو مكتــوب للمثقفــن، وفقــط بعــض املثقفــن (الســيئن) هــم مــن يعتقــدون أنــه يكفــي أن يقــال “للعــال” أشــياء قليلــة عــن ظــروف 

املصنــع وتكــرر عــىل مســامعهم مــرارا وتكــرارا أشــياء معروفــة منــذ زمــن طويــل«1.

مــع االنطــالق مــن املشــكالت املبــارشة التــي تواجــه الطبقــة العاملــة، والنضــال مــن أجــل جميــع أنــواع املطالــب الجزئيــة، مــن الــروري 

أن نتجــاوز الخــاص ونربــط الصلــة مــع العــام، ينبغــي االنطــالق مــن نضــال مجموعــات العــال ضــد أصحــاب العمــل األفــراد، إىل نضــال 

الطبقــة العاملــة ككل ضــد الرجوازيــة ودولتهــا. أقــام لينــن بطريقــة بارعــة العالقــة الجدليــة املوجــودة بــن التحريــض والدعايــة والنظريــة 

ورشح الطريقــة التــي ميكــن بهــا للقــوى املاركســية الصغــرة، مــن خــالل كســبها للفئــات األكــر تقدمــا بــن صفــوف الطبقــة العاملــة، أن 

تكســب بعــد ذلــك الروليتاريــا ومــن خاللهــا تكســب كل الرشائــح املضطَهــدة األخــرى يف املجتمــع مــن فالحــن وقوميــات مضطَهــدة ونســاء. 

كان االقتصادويــون يف البدايــة ناجحــن ألنهــم اكتفــوا مبجــرد التكيــف مــع األحــكام املســبقة للفئــات األكــر تخلفــا بــن العــال. لكــن العــال، 

كــا يقــول لينــن، ليســوا مجــرد أطفــال ميكــن تغذيتهــم بذلــك الحســاء الهزيــل. إنهــم ال يريــدون أن يســمعوا مــا يعرفونــه بالفعــل. لــدى 

العــال تعطــش للمعرفــة، ومــن واجــب املاركســين أن يــرووا ذلــك العطــش. مــع االنطــالق مــن املشــاكل العاجلــة للطبقــة العاملــة، مــن 

الــروري رفــع مســتوى وعيهــا لــي تصــل إىل فهــم كامــل لدورهــا يف املجتمــع، وارشــادها لطريــق الخــروج مــن املــأزق. 

يقظة جديدة

شــهدت بدايــة القــرن العرشيــن يف روســيا مرحلــة منــو صناعــي رسيــع، ســاهم يف املزيــد مــن تقويــة الطبقــة العاملــة التــي وصــل عددهــا 

حينهــا إىل حــوايل ثالثــة ماليــن. مــا بــن ســنة 1894 و1902 ارتفعــت نســبة العــال املشــتغلن يف املصانــع التــي تضــم مــا بــن 100 و150 

عامــل، إىل %52,8، بينــا ارتفعــت نســبة العــال الذيــن يشــتغلون يف مصانــع تضــم مــا بــن 500 عامــل وألــف عامــل إىل %72. أمــا الزيــادة 

األهــم فقــد كانــت تلــك التــي شــهدتها املصانــع األكــر التــي تشــغل أكــر مــن ألــف عامــل، والتــي ســجلت مــا ال يقــل عــن %141. يف تلــك 

الفــرتة كان 1.155.000 عامــل يشــتغلون يف 458 معمــال. وقــد عكــس التكويــن الطبقــي للحركــة الثوريــة هــذا التغــر العميــق يف العالقــات 

ــن  ــن ألســباب سياســية، لكــن نســبة العــال ب ــون فقــط %15 مــن عــدد املعتقل ــن ســنة 1884 و1890، كان العــال ميثل ــة، فب االجتاعي

املعتقلــن ألســباب سياســية وصلــت مــا بــن 1901 و1903، إىل %46، أي حــوايل النصــف. وتكشــف إحصائيــات حركــة اإلرضابــات الســرورة 

الرسيعــة ملوجــة التســييس بــن صفــوف الطبقــة العاملــة:

190119021903السنوات
53,2%20,4%22,1%اإلرضابات السياسية
46,8%79,6%77,9%اإلرضابات االقتصادية

(Istoriya KPSS, vol. 1, p: 357 :املصدر)

تزامــن إصــدار إيســكرا مــع بدايــة حــراك ثــوري جديــد. وكانــت املظاهــرات الحاشــدة التــي نظمهــا عــال خاركــوف يف 01 مــاي 1900 

إشــارة انطــالق ملرحلــة عاصفــة مــن مظاهــرات الشــوارع. كتــب قائــد الــدرك الجــرال ســبريدوفيش قائــال: »لقــد اســتوعبت الحركة االشــرتاكية 

1:  LCW, vol. 5, pp: 369 - 384, note.
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الدميقراطيــة املعنــى التحريــي الهائــل للخــروج إىل الشــوارع. ومنــذ تلــك اللحظــة أخــذت عــىل عاتقهــا املبــادرة يف الدعــوة إىل املظاهــرات، 

ومتكنــت مــن أن تســتقطب إىل صفوفهــا أعــدادا متزايــدة باســتمرار مــن العــال. ويف العديــد مــن املــرات كانــت تلــك املظاهــرات ناتجــة عــن 

اإلرضابات«1.

كان املــزاج الكفاحــي الــذي اكتســح املصانــع يعكــس تصاعــد التوتــر االجتاعــي نتيجــة األزمــة الصناعيــة لســنوات 1900 و1903، عندمــا 

قــام 3.000 مصنــع بإغــالق أبوابــه وترسيــح حــوايل 100.000 عامــل. قــام أربــاب العمــل بتخفيــض األجــور يف محاولــة لحــل األزمــة ورضب 

املكتســبات التــي تحققــت بفضــل إرضابــات عقــد التســعينيات. ونتيجــة لذلــك رسعــان مــا تسيســت الحركــة وصــارت أكــر جذريــة. تحــول 

إرضاب دفاعــي، يف مصنــع أوبوخــوف لألســلحة بســان بيرتســبورغ، يف مــاي 1901، إىل اصطــدام دمــوي مــع قــوات القمــع، عندمــا رد العــال 

الهجــوم باســتعال الحجــارة والقضبــان الحديديــة. وقــد صــارت هــذه املعركــة العاليــة البطوليــة تعــرف باســم “دفــاع أوبوخــوف”. وقــد 

تعرضــت النتقــام وحــي حيــث تــم اعتقــال 800 عامــل حكــم عــىل العديــد منهــم باألشــغال الشــاقة. إال أنهــا كانــت دليــال واضحــا عــىل أن 

الحركــة قــد بلغــت مرحلــة جديــدة، حيــث صــار العــال مســتعدين لالنتقــال نحــو الهجــوم واالصطــدام بالدولــة. وهكــذا ذهــب العــال، 

بتجربتهــم النضاليــة الخاصــة، أبعــد بكثــر مــن حــدود “نظريــة املراحــل” االقتصادويــة التافهــة.

ســنة 1902 اندلــع إرضاب عــام يف روســتوف- نــا- دونــو مــع مظاهــرات حاشــدة ضمــت عــرشات اآلالف مــن عــال املصانــع والســكك 

الحديديــة. أرســلت الدولــة قــوات البوليــس والقــوزاق التــي قتلــت العديــد مــن العــال. وقــد تحولــت جنــازات هــؤالء العــال إىل مظاهــرات 

سياســية. وصلــت الحركــة اإلرضابيــة إىل أوجهــا ســنة 1903، عندمــا اكتســحت موجــة مــن اإلرضابــات السياســية املنطقــة الجنوبيــة، ووصــل 

تأثرهــا إىل تيفليــس وباكــو وأوديســا وكييــف وييكاترينوســالف. لقــد أعطــت حركــة الطبقــة العاملــة دفعــة هائلــة لنضــاالت الفالحــن، حيــث 

ــدت إىل  ــة امت ــع االنتفاضــات، لكــن الحرك ــدي لقم ــة 10.000 جن ــوف. أرســلت الدول ــا وخارك ــم بولتاف ــة يف إقلي اندلعــت انتفاضــات فالحي

منطقــة األرض الســوداء الوســطى والفولغــا وجورجيــا. وتعرضــت قصــور املالكــن العقاريــن لإلحــراق عندمــا نهــض الفالحــون وناضلــوا ضــد 

مضطِهديهــم، ويف هــذا الســياق كتــب أحــد املالكــن العقاريــن مــن فورونيــزه ســنة 1901: »الجــو مــيلء باألخطــار، تــرى يف كل يــوم الحرائــق 

يف األفــق: ســحابة دمويــة تزحــف عــىل األرض«2.

ــل  ــن قبي ــا محــدودا، م ــا مطلب ــدو ظاهري ــب يب ــك الظــروف اتخــذ مطل ــن الطــالب. ويف ظــل تل ــوري ب ــزاج الث ــرش امل ــا انت ــان م ورسع

اســتقاللية الجامعــة، طابعــا دميقراطيــا ثوريــا. ولســحق كفاحيــة الطــالب لجــأت الســلطات القيريــة إىل إجــراءات قمعيــة مــن قبيــل فــرض 

الخدمــة العســكرية عــىل الطــالب، عــىل ســبيل املثــال. تــم اعتقــال عــرشات اآلالف يف املظاهــرات الجاهريــة، لكــن هــذا مل يــؤد إال إىل املزيــد 

مــن صــب الزيــت عــىل النــار. وعــىل الرغــم مــن أن األغلبيــة الســاحقة مــن الطــالب كانــوا ينحــدرون مــن الطبقــات الغنيــة وكانــوا قريبــن 

مــن اللراليــن يف مواقفهــم السياســية، فإنهــم صــاروا يــرون يف الطبقــة العاملــة حليفــا لهــم يف النضــال ضــد االســتبداد. وانتهــى األمــر بالعديــد 

منهــم يف صفــوف الحركــة االشــرتاكية الدميقراطيــة. يف شــتاء 1901- 1902 شــارك مــا يقــارب 30.000 طالــب يف إرضاب عــام ضــد الحكومــة. 

يف عددهــا الثــاين أرســلت إيســكرا دعــوة إىل العــال لـــ “مــد يــد املســاعدة للطــالب”. وعــىل عكــس االقتصادويــن املتصلبــن، الذيــن كانــوا 

ينظــرون بارتيــاب إىل الحركــة الطالبيــة أو أي يشء آخــر يســر أبعــد مــن حــدود املطالــب النقابيــة، فهــم لينــن اإلمكانيــة الثوريــة للحركــة 

الطالبيــة بالرغــم مــن تكوينهــا غــر العــايل. كتــب زينوفييــف: »يف نفــس الوقــت الــذي دافــع فيــه لينــن وأنصــاره عــن ســيادة الروليتاريــا، 

دافعــوا عــن موقــف يقــول إذا مــا كانــت الطبقــة العاملــة هــي العامــل الرئيــيس وإذا كانــت القــوة األساســية والجوهريــة للثــورة، فإنــه عليهــا 

أن تســتعن بجميــع أولئــك الذيــن يريــدون النضــال بــأي قــدر كان ضــد االســتبداد«3.

ســاعدت حركــة الجاهــر الثوريــة يف إخــراج االنتلجنســيا مــن تشــاؤمهم العميــق. أدى تأســيس الحــزب االشــرتايك الثــوري، ســنة 1902، إىل 

عــودة الحيــاة إىل الحركــة الرجوازيــة الصغــرة الثوريــة تحــت رايــة النارودنيــة واإلرهــاب الفــردي. قــام الطالــب كاربوفيــش بإطــالق النــار عــىل 

وزيــر التعليــم بوغوبليبــوف، كــا قــام الغوفســي بإطــالق النــار عــىل بوبيدونوستســيف. كان املــزاج اإلرهــايب بــن صفــوف الطــالب دليــال عــىل 

األزمــة الثوريــة التــي كانــت تتطــور. ويف الوقــت الــذي عــر فيــه املاركســيون الــروس عــن تعاطفهــم مــع الطــالب فإنهــم مل يخفــوا انتقاداتهــم 

للطريــق املســدود الــذي كان تكتيــك اإلرهــاب الفــردي ميثلــه. لقــد تــم تعويــض وزيــر رجعــي بآخــر، وبقيــت الدولــة ســليمة، بــل يف الواقــع 

ازدادت قــوة. بينــا تعرضــت الحركــة لقمــع شــديد. 

شــقاء الجاهــر أعطــى قــدرا مــن الشــجاعة للراليــن الذيــن بــدأوا يســتعملون الســلطات املحــدودة التــي كانــت توفرهــا لهــم ســلطات 

1: Trotsky, Stalin, p: 28.

2: N. Levin, Jewish Socialist Movements 1871-1917, p. 282.

3:  G. Zinoviev, History of the Bolshevik Party, 66.
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الزميســتفو. يف بدايــة القــرن كانــت العديــد مــن الزمييســتفوات تحــت ســيطرة اللراليــن الذيــن حاولــوا اســتعالها منــرا ميكنهــم مــن خاللــه 

التقــدم مبطالبهــم إىل الحكومــة. وبــدأ املمثلــون السياســيون للرجوازيــة الروســية، الذيــن أحســوا بــأن األرض قــد بــدأت تهتــز تحــت أقدامهــم، 

ينتظمــون بــرتدد. كان إصــدار جريــدة غــر رشعيــة يف املنفــى، أوســفوبوجديني، (التحريــر)، ســنة 1902، هــو الخطــوة الخجولــة األوىل نحــو 

تأســيس الحــزب اللــرايل الحقــا. شــكل هــذا الحــدث القطيعــة النهائيــة مــع املاركســية للتيــار املاركــيس الرشعــي بزعامــة بيــرت ســرتوفه، الــذي 

صــار رئيــس تحريــر أوســفوبوجديني. حاولــت الرجوازيــة اللراليــة، بالرغــم مــن كل شــعاراتها حــول الدميقراطيــة، التوصــل إىل مســاومة مــع 

النظــام االســتبدادي مــن أجــل طــرح دســتور محــدود. كانــت املشــكلة هــي أن النظــام كان يفضــل االكتفــاء باالعتــاد عــىل ســوط القــوزاق 

عــىل االعتــاد عــىل اللراليــن، الذيــن كانــوا عاجزيــن عــن التحكــم يف الجاهــر. لكــن قســا مــن الحكومــة، ممثــال يف وزيــر االقتصــاد وايــت، 

ــة تحــت  ــة ســنة 1901، كتــب وايــت مذكــرة رسي حــاول االســتناد إىل الزمييســتفوات مــن أجــل الحصــول عــىل قاعــدة للدعــم. ومــع بداي

عنــوان: “االســتبداد والزمييســتفو”، والــذي نــرش بشــكل غــر رشعــي يف املنفــى مبقدمــة مل يكتبهــا ســوى بيــرت ســرتوفه شــخصيا.

يف مقدمتــه أوضــح بيــرت ســرتوفه قطيعتــه النهائيــة مــع املاركســية، وتقمــص دور مستشــار للحكومــة. كتــب ســرتوفه: »ال شــك يف أنــه 

يوجــد بــن صفــوف املوظفــن الكبــار أشــخاص ال يتعاطفــون (!) مــع السياســة الرجعيــة (...). عليهــا ]أي: الحكومــة[ أن تنتبــه، قبــل فــوات 

ــورة، أن تتوقــف عــن الوقــوف ضــد  ــل أن تواجــه الث ــى قب ــا، حت ــم عــن النظــام االرســتقراطي. عليه ــا الدائ األوان، للخطــر املميــت لدفاعه

التطــور الطبيعــي والــروري تاريخيــا (!) للحريــة وتقلــص مــن “سياســتها املتشــددة”«، الــخ الــخ. 

توترات يف صفوف هيئة التحرير

يف مقالــه “مضطهــدو الزميســتفو وهنبعــل الليراليــة”1، قــام لينــن بــرد حــازم عــىل ســرتوفه، وقــد كتــب: »ال مــكان للخضــوع يف السياســة، 

وحــده التبســيط والســذاجة مــا يجعــل املــرء يعتــر أســلوب فــرق تســد (Divide et impera) البوليــيس القديــم، والتنــازل عــن التافــه مــن 

أجــل الحفــاظ عــىل مــا هــو أســايس، وإعطــاء الــيء بيــد واســتعادته باليــد األخــرى، دليــال عــىل الخضــوع«2. 

ــن األحــزاب  ــف م ــة الروســية كان املوق ــة العالي ــات األوىل للحرك ــذ البداي ــة. من ــة للرالي ــة صارم ــه إدان ــال كل ــك املق كان مضمــون ذل

الرجوازيــة ميثــل حجــر الزاويــة يف النهــج الثــوري. لقــد عــر لينــن دامئــا عــن موقــف حــازم بخصــوص هــذه املســألة. ومــن املعــر أن هــذا 

ــوف وأكســلرود  ــد وقــف بليخان ــر االيســكرا. وق ــة تحري ــن تســبب يف حــدوث خــالف داخــل صفــوف هيئ الهجــوم عــىل ســرتوفه واللرالي

مندهشــن أمــام فجائيــة هــذا الجــدال. 

كتــب بليخانــوف رســالة ألكســلرود عــر لــه فيهــا عــن شــكوكه قائــال: »إن موقــف الكاتــب مــن مقدمــة املذكــرة صحيــح بشــكل كيل، 

وال مجــال لتخفيــف حدتــه، عــىل الرغــم مــن أنــه مل يــرق كثــرا لفــرا زاســوليتش. لكنــه اســتعمل نــربة خبيثــة تجــاه اللرباليــن واللرباليــة يف 

روســيا. وهنــاك مســألة أخــرى، مــن املهــم أن تقــرأ بتمعــن الفصــل الــذي يناقــش أهميــة العمــل داخــل الزميســتفو. أنــت هــو خبرنــا يف 

مجــال التكتيــك وأنــت مــن ميكنــه أن يحكــم مــا إذا كان الكاتــب عــىل حــق. لــدي انطبــاع بــأن مثــة خطــأ مــا«3.

اضطــر لينــن عــىل مضــض ألن يضيــف يف النهايــة فقــرة بنــرة تصالحيــة. لكــن ورغــم ذلــك فــإن الفكــرة األساســية للمقــال واضحــة بشــكل 

تــام: وهــي أن اللراليــن الرجوازيــن قــد أبانــوا بشــكل كامــل عــن جبنهــم وعجزهــم، وبســبب افتقارهــم للســلطة لجئــوا إىل التــرع للنظــام 

األوتوقراطــي لــي يقــدم بعــض التنــازالت، واســتغلوا بــال حيــاء التهديــد بثــورة قــد تــأيت مــن تحــت؛ والتــي ســوف يخونونهــا حتــا مقابــل 

مســاومة متعفنــة مــع الحكومــة، التــي تغازلهــم بالوعــود الكاذبــة، »لــي تقبــض عــىل رقبتهــم وتجلدهــم بســوط الــردة الرجعيــة. وعندمــا 

ســيحدث هــذا أيهــا الســادة لــن ننــى أن نقــول: إنكــم تســتحقون ذلــك!«. مل يكــن صدفــة ذلــك الخــالف حــول مقــال لينــن، مــع املعرفــة 

التــي قدمتهــا التجربــة. إذ عــىل الرغــم مــن انتقــادات بليخانــوف لســرتوفه، فقــد كان هنــاك تيــار بــن أعضــاء مجموعــة تحــرر العمــل مل يكــن 

يــرى رضورة القطيعــة الجذريــة مــع تلــك الفئــة مــن املثقفــن البورجوازيــن لتيــار املاركســية الرشعيــة، الــذي كان قــد صــار يتجــه بوضــوح 

نحــو اليمــن واللراليــة البورجوازيــة. كان لينــن وكروبســكايا يلقبــان زاســوليتش وبوتريســوف بـــ “Struvefreundliche Partei”، وهــو مــا 

ميكننــا ترجمتــه بشــكل تقريبــي بعبــارة: “تيــار التعامــل بشــكل طيــب مــع ســرتوفه”.

ــر القيــري س. ي. وايــت، ونــرشت يف الخــارج  ــة “الحكــم املطلــق والزميســتفو”، التــي كتبهــا الوزي ــو 1901، النتقــاد املذكــرة الرسي ــه لينــن، يوني 1: مقــال كتب

بصــورة غــر قانونيــة.

2: LCW, vol. 5, p. 70.

3: Perepiska GV Plekhanova i PB Aksel’roda, p. 270. (التشديد من آالن وودز)
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ــة أعضــاء  ــإن بقي ــزا بالرغــم مــن كل أخطــاءه، ف ــذي كان شــخصا متمي ــوف ال ــا بليخان ــا جانب ــاوم املــوت. إذا تركن ــادات القدميــة تق الع

املجموعــة القدميــة كانــوا قــد أصبحــوا عاجزيــن أكــر فأكــر عــن التكيــف مــع املرحلــة الجديــدة. عمومــا وحدهــم القــادة املتميزيــن جــدا 

ــا. وليــس مــن  ــة أخــرى مختلفــة متام ــا الخاصــة، إىل مرحل ــة، مبتطلباته ــة تاريخي مــن ميتلكــون القــدرة عــىل االنتقــال الــروري مــن مرحل

املصادفــة أن تكــون كل مرحلــة انتقــال مصحوبــة باألزمــات واالنشــقاقات، حيــث يتــم التخــيل عــن رشيحــة مــن االشــخاص الذيــن يعجــزون 

عــن التكيــف مــع الظــروف الجديــدة. إن بنــاء حــزب عــايل جاهــري ال يتوافــق مــع أســاليب الهوايــة يف العمــل وانعــدام الرســميات، والتــي 

ــات لينــن يف تلــك  ــة واحــدة مــن املحــاور األساســية لكتاب ــة. كانــت رضورة تحقيــق عمــل أكــر احرتافي ــة األوىل لنشــاط الدعاي ــز املرحل متي

املرحلــة، ويف هــذا الســياق كتبــت كروبســكايا: »رضورة تنظيــم العمــل عــىل أســاس عمــيل، بحيــث ال يكــون للعامــل الشــخيص أي دور يف 

العمــل، بحيــث ال يكــون للنــزوات والعالقــات الشــخصية، التــي تشــكلت تاريخيــا، أي تأثــر عــىل القــرار«1.

كانــت النزعــة املحليــة وغيــاب االحرتافيــة، التــي اســتمرت موجــودة يف العديــد مــن اللجــان، تعرقــل العمــل يف وقــت كانــت تنفتــح فيــه 

امكانيــات كــرى. مل يكــن هنــاك مجــال ألي نزعــة للبحــث عــن التوافقــات واملســاومات أو تأبيــد هــذه الفــوىض. وقــد القــت رســالة إيســكرا، 

التــي قامــت عــىل رضورة الدفــاع عــن النظريــة املاركســية ومــن أجــل حــزب موحــد وعمــل أكــر احرتافيــة، ترحيبــا مــن طــرف العــال. لكــن 

يف نهايــة عــام 1901 مل يكــن هنــاك ســوى تســعة ممثلــن إليســكرا يف كل روســيا وكان تيــار إيســكرا مــا يــزال أقليــة. يف البدايــة كان العديــد 

مــن أعضــاء اللجــان املحليــة مرتابــن تجاههــا أو حتــى معاديــن لهــا. وهكــذا ففــي املؤمتــر الثــاين، علــق أحــد املؤمتريــن قائــال: »أتذكــر مقــال 

“بــم نبــدأ”؟ الــذي نــرش يف العدديــن 03 و04 إليســكرا. لقــد وجــده الكثــر مــن الرفــاق النشــيطن داخــل روســيا مفتقــرا للباقــة؛ بينــا رأى 

آخــرون أن تلــك الخطــة كانــت رائعــة، بينــا اعترتــه األغلبيــة نابعــا عــن الحــاس. ثــم أتذكــر الكــره الــذي عــرت عنــه أغلبيــة اللجــان تجــاه 

إيســكرا؛ أتذكــر حــدوث سلســلة مــن االنشــقاقات...«2.

لقــد تــم بنــاء تيــار إيســكرا تدريجيــا بعمــل صبــور تركــز حــول الجريــدة نفســها. إيســكرا التــي بــدأت جريــدة شــهرية صــارت الحقــا 

تصــدر كل نصــف شــهر. ومتكنــت ببطــئ، لكــن بثبــات، مــن بنــاء شــبكة مــن املراســلن العــال يف املصانــع واألحيــاء العاليــة لتوزيــع الجريــدة 

وجمــع املســاهات املاليــة بشــكل منتظــم وربــط االتصــال مــع مختلــف املنظــات وتأســيس محيــط مــن املتعاطفــن. كان الــدور الحاســم يف 

هــذا العمــل هــو الــذي لعبــه العــدد املتزايــد مــن ممثــيل إيســكرا والرجــال والنســاء الذيــن كرســوا حياتهــم بشــكل كامــل للعمــل الثــوري. 

ــار داخــل روســيا، وحافظــوا عــىل عالقــة منتظمــة  ــاء التي ــة والخطــرة، مــن إنجــاز مهمــة بن ــوا، يف ظــروف العمــل الــرسي الصعب لقــد متكن

مــع القيــادة يف الخــارج، ونظمــوا النقــل غــر الرشعــي لألدبيــات السياســية، وأقامــوا مطابــع رسيــة، الــخ. يعطينــا تعليــق تروتســي عــن تلــك 

املرحلــة، التــي لعــب هــو خاللهــا دورا نشــيطا داخــل إيســكرا، صــورة حيــة عــن طبيعــة عمــل وأســلوب عيــش هــؤالء النــاس:

»كانــت املهمــة العاجلــة إليســكرا هــي أن تنتخــب مــن بــن العــال املحليــن العنــارص األكــر متيــزا وتوظفهــم يف خلــق جهــاز مركــزي 

قــادر عــىل قيــادة النضــال الثــوري يف جميــع أنحــاء البلــد. كان عــدد املنخرطــن يف إيســكرا كبــرا ويــزداد كل لحظــة. لكــن عــدد اإليســكرين 

الحقيقيــن، العنــارص الجديــرة بثقــة املركــز املوجــود يف الخــارج، كان محــدودا بحكــم الــرورة: مل يكــن يتجــاوز عرشيــن إىل ثالثــن شــخصا. 

ــة”، يف معجــم إيســكرا،  ــاء الحــزب. كانــت “االنزعــة ملحلي ــه وإقليمــه بهــدف بن ــه عــن مدينت ــز عضــو إيســكرا هــو انفصال إن أكــر مــا ميي

مرادفــا للتخلــف والتفاهــة والرجعيــة تقريبــا. كتــب جــرال الــدرك ســبريدوفيتش قائــال: “متحديــن يف مجموعــة تآمريــة للمحرضــن املحرتفــن، 

ــر  ــات غ ــم األدبي ــون له ــم ويقدم ــع أعضائه ــات م ــدون تشــكيل لجــان للحــزب ويقيمــون العالق ــث يري ــكان إىل آخــر حي ــن م ــون م ينتقل

الرشعيــة ويســاعدونهم عــىل تشــكيل مطابــع رسيــة ويجمعــون يف نفــس اآلن املعلومــات مــن أجــل إيســكرا. يتســللون إىل اللجــان املحليــة 

ــك  ــدم ذل ــن، وبهــذه الطريقــة يخضعــون اللجــان لنفوذهــم”. ق ــن ويقصــون خصومهــم االيديولوجي ويقومــون بدعايتهــم ضــد االقتصادوي

الــدريك املتقاعــد يف هــذه األســطر وصفــا صحيحــا بشــكل كامــل لإليســكرين. لقــد كانــوا أعضــاء نظــام يســر فــوق حــدود املنظــات التــي 
كانــوا ال يــرون فيهــا ســوى مــكان حيــث يجــب مارســة التأثــر«.3

ــا) والشــال (بســكوف) والــرشق (ســارا) والحقــا موســكو  ــوب (بولتاف ــع إيســكرا موجــودة يف الجن ــة األوىل لتوزي كانــت املراكــز الثالث

ــاء عــىل نظريــة لينــن “الجريــدة منظــم جاعــي” تــم تشــكيل شــبكة مــن  ــار حــول رايــة الجريــدة، وبن يف الوســط. لقــد تــم تأســيس التي

املراســلن العــال يف املصانــع مــن أجــل توزيــع الجريــدة وإنتــاج املقــاالت وجمــع املســاهات املاليــة وربــط االتصــال مــع املنظــات األخــرى 

وخلــق محيــط محــيل مــن العالقــات. كانــت الجريــدة مركــز كل عمــل التيــار. انعكســت مرحلــة انعــدام التنظيــم والفــوىض يف تكاثــر الجرائــد 

1:  N.K. Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p. 67.

2: 1903, Minutes of the Second Congress of the RSDLP, p: 181.

3:  L. Trotsky, Stalin, p. 39.
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واملناشــر املحليــة. كانــت إيســكرا قــوة جبــارة للتوحيــد، وحــدت اللجــان املحليــة عــر كل روســيا وأعطتهــا رابطــا ثابتــا باملركــز القيــادي يف 

الخــارج. هكــذا بــدأ العمــل املنهجــي لكســب اللجــان داخــل روســيا لتيــار إيســكرا. كان العمــل محفوفــا بالصعوبــات. مل يكــن عمــالء إيســكرا 

مضطريــن فقــط ملراوغــة الجهــاز البوليــيس اليقــظ دامئــا، بــل كانــوا مضطريــن يف بعــض األحيــان حتــى للنضــال مــن أجــل الدخــول إىل اللجــان.

بعــض املؤرخــن البورجوازيــن املعارصيــن يتهمــون إيســكرا باللجــوء إىل املنــاورات مــن أجــل كســب النفــوذ، وهــو اتهــام خاطــئ، فقــد 

كان االقتصادويــون، العاجزيــن متامــا عــن الدفــاع عــن أفكارهــم أمــام النقــد املاركــيس، هــم مــن لجئــوا إىل اســتعال أســاليب بروقراطيــة مــن 

أجــل إســكات صــوت خصومهــم. كان توكاريــف، القائــد االقتصــادوي للجنــة ســان بيــرت ســبورغ، متحمســا لطــرد أي متعاطــف مــع إيســكرا، 

حتــى نــال لقــب فيشــيبالو (أي الغوريــال). لقــد وفــر تقــدم الحركــة الثوريــة حقــال خصبــا النتشــار أفــكار إيســكرا؛ ويف العديــد مــن املناطــق 

أدى الــراع مــن أجــل النفــوذ داخــل اللجــان إىل حــدوث االنشــقاق. لكــن اللجــان املعاديــة إليســكرا كانــت دامئــا تضعــف وتختفــي بينــا 

اســتمر عــدد لجــان إيســكرا النشــيطة يف التزايــد. مل يكــن نجــاح إيســكرا هــذا ليمــر دون أن يالحظــه جهــاز البوليــس، فتــم اعتقــال عــدد كبــر 

مــن املتعاونــن معهــا يف نهايــة عــام 1901 وبدايــة 1902. لكــن ذلــك مل يــؤد إىل وقــف تقــدم التيــار.

االقتصادويون يف تراجع

كانــت القاعــدة الرئيســية التــي بقيــت مســاندة القتصادويــي تيــار رابوتــي ديلــو هــي منظمــة املنفيــن السياســين، “اتحــاد االشــرتاكين 

الدميقراطيــن يف الخــارج”. وكانــت محاولــة تحقيــق الوحــدة عــىل أســاس مبــديئ قــد فشــلت بعــد املؤمتــر التوحيــدي الــذي انعقــد بدايــة عــام 

1901. غــادر أنصــار إيســكرا االتحــاد يف شــتنر، وأنشــأوا يف الشــهر املــوايل “رابطــة االشــرتاكين الدميقراطيــن الثوريــن يف الخــارج”. اقتصادويــي 

اتحــاد االشــرتاكين الدميقراطيــن يف الخــارج، الذيــن رأوا أن الوضــع يف روســيا يخــرج مــن تحــت ســيطرتهم، قــرروا توجيــه رضبــة اســتباقية 

بالدعــوة رسيعــا لعقــد مؤمتــر للحــزب، كانــوا يأملــون أن يعطيهــم بعــض االمتيــاز.

كان أتبــاع رابوتــي ديلــو عــىل اتصــال مــع حــزب البونــد الــذي، وبــرف النظــر عــن دعمــه العــام لالقتصادويــن، كان لــه اهتــام خــاص 

ــكالم باســم حــزب  ــل وبالحــق الحــري يف ال ــذايت داخــل الحــزب، ب ــس فقــط باالســتقالل ال ــب لي ــد يطال مبســألة عقــد املؤمتــر. كان البون

العــال االشــرتايك الدميوقراطــي الــرويس -الــذي تأســس يف املؤمتــر األول لكــن مل يتنظــم بشــكل صحيــح إال يف عــام 1903- فيــا يخــص الشــؤون 

اليهوديــة. أدى ذلــك إىل انــدالع مواجهــة مبــارشة مــع إيســكرا، التــي اعتــرت، كــا قالــت كروبســكايا، أن »هــذه التكتيــكات انتحاريــة بالنســبة 

للروليتاريــا اليهوديــة. ال ميكــن للعــال اليهــود ان ينتــروا مبفردهــم. وال ميكنهــم االنتصــار إال باندماجهــم مــع القــوى األخــرى للروليتاريــا 

يف جميــع روســيا«1.

وملنــع إيســكرا مــن عقــد مؤمتــر يعرفــون أنهــم ســيكونون فيــه أقليــة، لجــأ االقتصادويــون والبونــد إىل القيــام مبنــاورة. يف نهايــة مــارس 

1902، دعــوا إىل مــا أســموه مؤمتــر بيلوســتوك. وكانــت الفكــرة هــي اســتبعاد إيســكرا، لكــن غيــاب التمثيليــة الكافيــة يف االجتــاع كان واضحــا 

جــدا (يف الواقــع، كان الحضــور أقــل حتــى مــا كان عليــه خــالل املؤمتــر األول)، مــا أفشــل املنــاورة. باإلضافــة إىل ذلــك كانــت إيســكرا قــد 

علمــت باالجتــاع وبعثــت ممثــال عنهــا، فيــدور دان، الــذي حــر دون دعــوة وتوصــل إىل دفــع الحارضيــن إىل التخــيل عــن إطــالق اســم 

مؤمتــر عــىل االجتــاع، وأطلقــوا عليــه اســم كونفرانــس مهمتــه انتخــاب لجنــة تنظيميــة للتحضــر للمؤمتــر. بعــد ذلــك بوقــت قصــر، ألقــي 

القبــض عــىل أغلبيــة املندوبــن يف املؤمتــر، إىل جانــب عضويــن يف اللجنــة التنظيميــة. عندهــا ســقطت كل مهــام عقــد املؤمتــر عــىل كاهــل 

إيســكرا. ويف اجتــاع جديــد عقــد يف بســكوف، يف نوفمــر 1902، تــم تشــكيل لجنــة تنظيميــة جديــدة، كانــت هــذه املــرة مشــكلة يف غالبيتهــا 

مــن أنصــار إيســكرا. وبــدأت األعــال التحضريــة للمؤمتــر الثــاين بجديــة.

كانــت املهمــة التــي تواجــه إيســكرا هائلــة جــدا. كان مجــرد نقــل الصحيفــة كابوســا. كانــت تهــرب إىل روســيا يف حقائــب مزدوجــة القــاع، 

ملزمــة كــا لــو كانــت كتبــا، وكانــت ترســل مــع البحــارة والطــالب، عــر مرســيليا وســتوكهومل ورومانيــا وبــالد فــارس وحتــى مــر. وكانــت 

ــت  ــاوز %10. وكان ــا ال تتج ــل إىل وجهته ــت تص ــي كان ــد الت ــكايا أن الجرائ ــدر كروبس ــق. تق ــع يف الطري ــد تضي ــن الجرائ ــرة م ــات كب كمي

املراســالت مــع الداخــل غــر منتظمــة. يف كثــر مــن األحيــان مل يكــن أنصــار إيســكرا عــىل اتصــال منتظــم مــع املركــز يف لنــدن، وهــو مــا كان 

يفقــد لينــن أعصابــه يف بعــض األحيــان. وحتــى عندمــا كانــت الرســائل تصــل، مل تكــن املشــاكل قــد انتهــت. كثــرا مــا كانــت العناويــن غــر 

مقــروءة أو منتهيــة الصالحيــة. مل يكــن مــن املمكــن قــراءة الرســائل املشــفرة ألن الحليــب أو عصــر الليمــون الــذي كتبــت بــه يكــون قــد 

فقــد صالحيتــه. وكان العمــل ينقطــع يف كثــر مــن األحيــان بســبب االعتقــاالت. 

1: N.K. Krupskaya, O Vladimirye Ilyiche, 1924 edition, vol. 1, p. 89.
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لكــن وعــىل الرغــم مــن كل املشــاكل، متكنــت إيســكرا مــن التقــدم بوتــرة ثابتــة. كان نــرش صحيفــة نصــف شــهرية منتظمــة هــو مفتــاح 

نجــاح إيســكرا. وعــىل عكــس طابــع الهوايــة الــذي كان مييــز الصحــف املحليــة املتنافســة، كانــت إيســكرا تكتــب وتطبــع بطريقــة احرتافيــة. 

كانــت االحرتافيــة هــي الســمة املميــزة لعملهــا. وليــس مــن قبيــل الصدفــة أن لينــن قــد ركــز كثــرا عــىل أهميــة ذلــك يف كتابــه “مــا لعمــل؟”.

نجــاح إيســكرا يف روســيا زاد إىل حــد كبــر مــن نفــوذ لجنــة التحريــر التــي كان مقرهــا لنــدن، والتــي كانــت مبثابــة املركــز الــذي ينطلــق 

ــرات  ــاك توت ــت هن ــن، كان ــن املناضل ــة م ــن، وعــىل غفل ــة. لك ــات العملي ــل أيضــا التوجيه ــه النظــري فحســب، ب ــط التوجي ــس فق ــه لي من

خطــرة ومتناميــة بــن الشــخصيات البــارزة يف إيســكرا. فبينــا كانــت التحضــرات للمؤمتــر تتقــدم وكان التاريــخ الحاســم يقــرتب، بــدأت تلــك 

التوتــرات أيضــا تصــر أكــر فأكــر حــدة. كان معظــم العمــل عــىل كاهــل لينــن وزوجتــه نادجــدا كونســتانتينوفنا كروبســكايا. كان لينــن هــو 

املحــرر الحقيقــي للجريــدة، وكروبســكايا املتفانيــة والدؤوبــة حققــت املعجــزات يف العمــل التنظيمــي والحفــاظ عــىل املراســالت الهائلــة مــع 

الداخــل. كان ذلــك عنــرا هامــا يف نجــاح إيســكرا. كان هنــاك أشــخاص آخــرون متفانــون يف العمــل، مثــل بلومنفلــد، املســؤول عــن طباعــة 

إيســكرا، والــذي كتبــت عنــه كروبســكايا قائلــة: »كان منضــدا ممتــازا ورفيقــا رائعــا، كان لديــه حــاس متقــد لعملــه. (...) كان رفيقــا ميكــن 

للمــرء أن يثــق فيــه بشــكل كامــل. وأي عمــل يقــوم بــه يتمــه بإتقــان«.

ــاء  ــة األعض ــن بقي ــة مل يك ــة العملي ــن يف املارس ــا. لك ــا نظري ــوف عمالق ــتوى األديب، وكان بليخان ــىل املس ــا ع ــوف دورا هام ــب مارت لع

اآلخريــن، مــن املخرمــن يف مجموعــة بليخانــوف، يلعبــون ســوى دور صغــر جــدا، أو ال يشء عــىل اإلطــالق. كان هــؤالء املناضلــن القدامــى 

قــد اعتــادوا طيلــة عقــود عــىل الحلقــات الصغــرة للمنفيــن السياســين، والتــي تتميــز بغيــاب كيل للعالقــات الرســمية وهيمنــة العالقــات 

ــد. كان أعضــاء  ــات الوضــع الجدي ــع متطلب ــف م ــن التكي ــر عجــزا ع ــر فأك ــا عــىل السياســية، فصــاروا أك ــوق أحيان ــي تتف الشــخصية، والت

مجموعــة تحريــر العمــل قــد علقــوا أهميــة كبــرة عــىل القــدرة التنظيميــة لدويتــش، لكنــه عندمــا جــاء أخــرا إىل لنــدن، رسعــان مــا أتضــح 

أن ســنوات املنفــى الطويلــة قــد تركــت عليــه بصاتهــا. وبعــد فــرتة قصــرة قضاهــا يف لنــدن، غــر دويتــش رأيــه وعــاد إىل األجــواء األكــر 

بهجــة بــن املنفيــن السياســين يف باريــس، تــاركا لينــن تحــت عــبء اإلعــداد للمؤمتــر. وتتذكــر كروبســكايا الوضــع خــالل األشــهر املرهقــة التي 

ســبقت املؤمتــر الثــاين: »لقــد وقــع كل عمــل اللجنــة التنظيميــة واإلعــداد للمؤمتــر، يف الواقــع، عــىل كاهــل فالدميــر إليتــش. كان بوتريســوف 

مريضــا، إذ مل تتمكــن رئتــاه مــن تحمــل ضبــاب لنــدن وكان قــد ذهــب للعــالج يف مــكان مــا، وكان مارتــوف متعبــا مــن لنــدن وحياتــه وحيــدا 

فذهــب إىل باريــس حيــث كان مثــل ســمكة خــارج املــاء«1.

كانــت لجنــة التحريــر تتألــف مــن ســتة أعضــاء (لينــن وبليخانــوف وأكســلرود وزاســوليتش ومارتــوف وبوتريســوف)، والذيــن كثــرا مــا 

كانــوا يتورطــون يف نزاعــات مريــرة. ويف الفــرتة التــي ســبقت املؤمتــر، كانــت هنــاك معركــة بــن لينــن وبليخانــوف حــول مســوديت الرنامــج 

اللتــان كان كل منهــا قــد كتــب واحــدة. ويف جــو التوتــر الشــديد، كانــت نــرة النقــاش تحتــد يف كثــر مــن األحيــان. وعندمــا قــدم بليخانــوف 

مســودته، يف ينايــر 1902، أثــار لينــن ومارتــوف تجاههــا بعــض االنتقــادات، والتــي اعترهــا بليخانــوف، كــا كانــت العــادة دامئــا، مبثابــة إهانــة 

شــخصية لــه. وعندمــا اقــرتح الرفــاق أن يتــم التصويــت عــىل مــرشوع الرنامــج نقطــة بنقطــة، كان رده هــو مغــادرة االجتــاع. ويف وقــت 

الحــق كتــب لينــن مســودة بديلــة نوقشــت يف جــو متوتــر جــدا. كانــت هنــاك مشــاهد مــن الغضــب والتهديــدات واإلنــذارات. ويقــدم لنــا 

ــم إعــداد برنامــج  ــك الفــرتة: »كان يت ــر إيســكرا يف تل ــة تحري ــة للجن ــاة الداخلي ــة عــن الحي ــك االجتــاع صــورة حي وصــف كروبســكايا لذل

الحــزب للمؤمتــر. وملناقشــته جــاء إىل ميونيــخ كل مــن بليخانــوف وأكســلرود. هاجــم بليخانــوف بعــض مقاطــع الرنامــج التــي وضعهــا لينــن. 

مل تكــن فــرا ايفانوفنــا متفقــة عــىل جميــع النقــاط مــع إليــش، لكنهــا مل تتفــق متامــا مــع بليخانــوف كذلــك. كــا اتفــق أكســلرود مــع لينــن 

حــول بعــض النقــاط. كان االجتــاع شــاقا جــدا. أرادت فــرا ايفانوفنــا االعــرتاض عــىل بليخانــوف، لكنــه اعتمــد موقفــا متصلبــا، وعقــد يديــه 

فــوق صــدره ونظــر إليهــا نظــرة جعلــت أعصابهــا تهتــز متامــا. وعندمــا حــان وقــت التصويــت، قــال أكســيلرود، الــذي كان قــد اتفــق مــع لينــن 

بشــأن هــذه املســألة، إنــه يعــاين مــن صــداع يف الــرأس وإنــه يريــد الذهــاب يف جولــة عــىل األقــدام. غضــب فالدميــر إيليتــش غضبــا شــديدا 

وقــال: “ال ميكننــا العمــل بهــذه الطريقــة، هــل ميكــن وصــف مثــل هــذا النقــاش بأنــه نقــاش عمــيل؟”«2.

كان الخــالف املبــديئ حــول موقــف بليخانــوف بــأن الرأســالية الروســية كانــت قــد بــدأت “تصــر منــط اإلنتــاج املهيمــن”. يبــدو هــذا 

للوهلــة األوىل مجــرد تريــح بســيط، لكنــه يف مــرشوع لينــن كان يعنــي التأكيــد عــىل نضــج الظــروف املوضوعيــة يف روســيا لقيــام الروليتاريــا 

بالــدور القيــادي، وأضــاف لينــن: »إذا مل تكــن الرأســالية قــد صــارت بعــد الشــكل املهيمــن، أال ينبغــي لنــا أن نؤجــل، رمبــا، الحركــة االشــرتاكية 

الدميقراطية؟«.

1: Ibid., p. 63 footnote and p. 88.

2: N.K. Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p. 67.



107 ميالد الحركة املاركسية الروسية

إرصار لينــن عــىل هــذه النقطــة، وإحجــام بليخانــوف عــن قبــول ذلــك، يوضــح التكويــن النفــيس والســيايس املختلــف متامــا للرجلــن: 

فلينــن الواقعــي الثــوري، الــذي ال يتحمــل الصيــغ املجــردة، كان دامئــا عــىل اســتعداد الســتخالص اســتنتاجات عمليــة جريئــة والبحــث عــن 

التطبيــق امللمــوس والثــوري للنظريــة؛ بينــا بليخانــوف مل تكــن مواهبــه النظريــة العظيمــة مصحوبــة بغريــزة ثوريــة وكان مفصــوال عــن 

متطلبــات الحركــة الواقعيــة. كانــت صيــغ بليخانــوف النظريــة العامــة، باعتبارهــا إعالنــا عامــا للمبــادئ، قــد لعبــت دورا تقدميــا يف النضــال 

ضــد النارودنيــة، لكنهــا مل تعــد صالحــة يف املرحلــة الجديــدة للــراع الطبقــي يف روســيا. لقــد اشــتىك لينــن مــن أن مســودة بليخانــوف ليســت 

مرشــدا للعمــل الثــوري، بــل كتابــا مدرســيا لطــالب »العــام األول الذيــن يتحــدث لهــم عــن الرأســالية بشــكل عــام، وليــس عــن الرأســالية 

الروســية«1.

ومــع ذلــك فــإن جوهــر الخــالف مل يركــز كثــرا عــىل القضايــا األساســية، كــا ركــز عــىل تحديــد طريقــة جديــدة للعمــل وعــىل مفهــوم 

مختلــف لــدور الرنامــج. كانــت هنــاك أفــكار مجــردة يف مــرشوع بليخانــوف، اعترهــا لينــن أكادمييــة جــدا وغــر ملموســة بشــكل كاف. كان 

]بليخانــوف[ صــوت داعيــة منفــي وليــس رصخــة موحــدة لحــزب جاهــري ثــوري جديــد. أمــا بالنســبة إىل بليخانــوف فــال شــك يف أنــه كان 

هنــاك بعــض الحقــد الشــخيص يف هجاتــه ضــد لينــن، والتــي تضمنــت عبــارات توجــه عــادة، كــا اشــتىك مارتــوف، لألعــداء السياســين. وقــد 

عمــل بليخانــوف عــىل مــلء مــرشوع لينــن بالخطــوط املزدوجــة واملالحظــات والتعليقــات الســاخرة حــول األســلوب، ومــا إىل ذلــك.

وصلــت العالقــات بــن لينــن وبليخانــوف إىل نقطــة القطيعــة. لينــن الــذي، باســم الحفــاظ عــىل الوحــدة، تحمــل بصــر جميــع اإلهانــات 

ــة الحــوذي  ــا لســت ســوى حصــان، لســت ســوى أحــد أحصن ــع، أن ــال مبــرارة: »بالطب ــه، وق ــوف، وصــل صــره إىل نهايت مــن جانــب بليخان

بليخانــوف، لكــن الحقيقــة هــي أنــه حتــى أكــر األحصنــة صــرا ســينهار بســبب فــارس متطلــب جــدا«2. عنــد نقطــة معينــة أخــذ لينــن 

يفكــر يف إخــراج كل يشء إىل العلــن، وتوضيــح خالفاتــه مــع بليخانــوف أمــام قواعــد الحــزب، لكنــه يف النهايــة ضبــط نفســه، إذ خــي مــن 

الــرر الــذي قــد يســببه هــذا االنقســام عشــية املؤمتــر. ومــع ذلــك فــإن التجربــة املريــرة لهــذه املعــارك التــي ال نهايــة لهــا اقنعتــه تدريجيــا 

باســتحالة االســتمرار عــىل األســس القدميــة. يف أواخــر مــارس، كتــب إىل أكســلرود قائــال: »مــا يخيفنــي كثــرا هــو أنــه يف ظــل عــدم وجــود 

ــذي ينبغــي أن يعطــى  ــى ال ــة التصويــت ومــن ســيصوت، ومــا املعن ــة عــدم وجــود اتفــاق حــول كيفي ــة الناخبــن، ويف حال ــر يف تركيب تغي

لعمليــة التصويــت، فــإن مؤمتــر زيوريــخ لــن يحــل، مــرة أخــرى، أي يشء«3.

ــة  ــراع داخــل لجن ــط ال ــيا وضغ ــع روس ــات املســتمرة يف التواصــل م ــة بالصعوب ــرط واملشــاغل املتعلق ــل املف ــاء العم ــم أعب أدى تراك

التحريــر، إىل تقويــض صحــة لينــن، فأصيــب مبــرض يطلــق عليــه اســم نــار ســان أنتــوين، والــذي متظهــر عــىل شــكل التهــاب يف النهايــات 

العصبيــة للظهــر والصــدر. مل يكــن لينــن وكروبســكايا ميتلــكان املــال للذهــاب إىل طبيــب إنجليــزي فاضطــر إىل الخضــوع لعــالج منــزيل مــؤمل. 

ولــدى وصولــه إىل جنيــف انهــارت صحتــه متامــا، وكان عليــه أن يقــي أســبوعن يف الرسيــر عشــية انعقــاد املؤمتــر. وحــده ضغــط أكســلرود 

وزاســوليتش مــن أجــر بليخانــوف عــىل الرتاجــع واالعتــذار. ويف النهايــة تــم التوصــل إىل حــل توفيقــي، لكــن الحادثــة أدت إىل ترسيــع تدهــور 

الحالــة املأســاوية للجنــة التحريــر. كان   مارتــوف وزاســوليتش هــا مــن يقومــان عــادة بالتوفيــق بــن لينــن وبليخانــوف. كان مارتــوف، وهــو 

شــخص يتمتــع مبوهبــة كبــرة، قــد جــاء مــن داخــل روســيا، مثلــه مثــل لينــن، لكــن مزاجــه ومنــط حياتــه جعــاله يقــرتب مــن زاســوليتش   

واآلخريــن.

اشــرتك كل مــن زاســوليتش ومارتــوف وأليكســييف يف حيــاة بوهيميــة يف منــزل كان بليخانــوف يطلــق عليــه بســخرية اســم “العريــن”. 

وقــد قدمــت لنــا كروبســكايا وغرهــا صــورة حيــة عــن فــرا زاســوليتش التــي كانــت تقفــل غرفتهــا عــىل نفســها، وهــي تقــرأ مقالــة وتدخــن 

ســيجارة تلــو األخــرى، وتعيــش عــىل أكــواب ال نهايــة لهــا مــن القهــوة الســوداء القويــة. وكتــب لوناتشارســي: 

»أعتــر مارتــوف أحــد البوهيميــن الســاحرين، كان يشــبه الطــالب يف مظهــره، كان يــرتدد باســتمرار عــىل املقاهــي، غــر مبــال بالراحــة، 

يناقــش عــىل الــدوام وكان غريــب األطــوار بعــض الــيء«4. كان لــدى لينــن دامئــا احــرتام كبــر للمواهــب الفكريــة التــي كان يتميــز بهــا 

مارتــوف. ميثــل مارتــوف، يف الواقــع، أحــد أكــر الشــخصيات تراجيديــة يف تاريــخ الحركــة الثوريــة الروســية. لقــد كان، كــا كتــب تروتســي: 

»كاتبــا موهوبــا وسياســيا محنــكا وذا فكــر نفــاذ ومتفوقــا يف مدرســة املاركســية، لكنــه دخــل تاريــخ الثــورة الروليتاريــة بســمعة ســيئة جــدا. 

كان فكــره يفتقــد للشــجاعة، وكان ذكاءه يفتقــر إىل اإلرادة. ومل تكــن مثابرتــه كافيــة، بــل إنــه دمرهــا. (...) كان مارتــوف ميتلــك بــدون شــك 

1: Leninskiy Sbornik, vol. 2, p: 65 - 84.

2: Leninskiy Sbornik, vol. 3, p: 395.

3: Pis’ma PB Aksel’roda i YO Martova, p: 60.

4: A.V. Lunacharsky, Revolutionary Silhouettes, pp: 132–133.
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الغريــزة الثوريــة، كان أول رد فعــل يقــوم بــه تجــاه األحــداث الكــرى يكشــف دامئــا وجــود طمــوح ثــوري عنــده، لكنــه بعــد بــذل مثــل ذلــك 

الجهــد يتعــرض فكــره، الــذي ال يجــد املســاندة مــن طــرف اإلرادة، إىل التفــكك والغــرق، كــا ظهــر عندمــا اندلعــت الــرشارة األوىل للثــورة«1.

أدى شــعور األعضــاء األكــر ســنا بأنهــم يتخلفــون عــن الواقــع إىل خلــق اســتياء ضــد لينــن كانــوا بالــكاد يســتطيعون إخفــاءه. وعــىل ســبيل 

املثــال، أعــرب أكســلرود عــن أســفه مــن أن إيســكرا كان مقرهــا لنــدن بــدال مــن ســويرسا. وقــد كان عمــل لجنــة التحريــر يتعــرض للعرقلــة 

ألن األعضــاء الســتة كانــوا ينقســمون يف كثــر مــن األحيــان إىل مجموعتــن متســاويتن. كان لينــن يبحــث بفــارغ الصــر عــن رفيــق شــاب مــن 

روســيا مؤهــل لدمجــه يف لجنــة التحريــر وبالتــايل كــرس حالــة الجمــود التــي تعيشــها. فاســتغل لينــن برسعــة فرصــة مجــيء تروتســي، الــذي 

كان قــد هــرب للتــو مــن ســيبريا، لهــذا الغــرض. 

 Pero تروتســي، الــذي كان يف ذلــك الوقــت يبلــغ مــن العمــر 22 عامــا، كان قــد فــرض بالفعــل اســمه ككاتــب ماركــيس؛ وكان يوقــع باســم

(الريشــة). يف الطبعــات األوىل مــن مذكراتهــا عــن لينــن، قدمــت كروبســكايا وصفــا صادقــا ملوقــف لينــن املتحمــس تجــاه تروتســي، “النــرس 

الشــاب”. ومبــا أن تلــك الســطور قــد اختفــت مــن جميــع الطبعــات الالحقــة، فإننــا ســنعمل هنــا عــىل اقتباســها بالكامــل:

ــد.  ــد الجدي ــويل اهتامــا خاصــا بالواف ــة األوىل جعلــت فالدميــر إيليتــش ي ــك املحادث ــح “النــرس الشــاب” وتل ــة لصال ــات الودي »التوصي

ــا معــا يف نزهــة عــىل األقــدام. تحــدث معــه طويــال وبشــكل عميــق وذهب

ســأله فالدميــر إيليتــش عــن زيارتــه لصحيفــة يوجنــي رابوتــي ]العامــل الجنــويب، التــي اتخــذت موقفــا مــرتددا بــن إيســكرا وخصومهــا[. 

وأعــرب عــن رسوره البالــغ للطريقــة الدقيقــة التــي صــاغ بهــا تروتســي موقفــه. لقــد أحــب قــدرة تروتســي عــىل أن يفهــم برسعــة جوهــر 

الخالفــات وأن يــدرك، خلــف البيانــات حســنة النيــة، وجــود رغبــات يف الحفــاظ عــىل اســتقاللية املجموعــات الصغــرة تحــت ســتار الدفــاع 

عــن الصحيفــة الشــعبية.

ويف ذلــك الوقــت نفســه، جــاءت دعــوة مــن روســيا تطالــب بإلحــاح شــديد إعــادة إرســال تروتســي. بينــا أراد فالدميــر إيليتــش منــه 

البقــاء يف الخــارج للمســاعدة يف عمــل إيســكرا.

ــوف  ــن ومارت ــكرا (لين ــر إيس ــة تحري ــل لجن ــابة داخ ــة الش ــرا للفئ ــه نص ــة: رآى في ــي بريب ــور إىل تروتس ــىل الف ــوف ع ــر بليخان نظ

وبوتريســوف) وتلميــذا للينــن. وعندمــا أرســل فالدميــر إيليتــش إىل بليخانــوف مقــاال لرتوتســي، أجــاب: “أنــا ال أحــب أســلوب ريشــتك”، فــرد 

عليــه فالدميــر إيليتــش: “إن األســلوب هــو مجــرد مســألة تكتســب، لكــن الرجــل قــادر عــىل التعلــم وســيكون مفيــدا جــدا”«2.

ــوف،  ــر. ويف رســالة موجهــة إىل بليخان ــة التحري ــن رســميا إدراج تروتســي بوصفــه العضــو الســابع يف لجن ــب لين ويف مــارس 1903، طل

كتــب: »أقــدم إىل جميــع أعضــاء لجنــة التحريــر اقرتاحــا بإدمــاج الريشــة عضــوا كامــل العضويــة يف اللجنــة. (ألين أفهــم أنــه مــن أجــل إدمــاج 

عضــو ال يكفــي الحصــول عــىل أغلبيــة، بــل هنــاك حاجــة إىل قــرار باإلجــاع).

لدينــا حاجــة كبــرة إىل عضــو ســابع ألنــه سيبســط عمليــة التصويــت (ســتة عــدد زوجــي) وأيضــا ألنــه ســيعزز صفــوف اللجنــة. لقــد 

واضــب الريشــة عــىل الكتابــة يف جميــع األعــداد طيلــة عــدة أشــهر. وهــو، بصفــة عامــة، يعمــل مــن أجــل إيســكرا بنشــاط شــديد، ويلقــي 

الخطــب (وبنجــاح هائــل)، ومــا إىل ذلــك. بالنســبة لقســم مقاالتنــا ذات الراهنيــة وأشــياء أخــرى ســيكون ليــس فقــط مفيــدا جــدا، بــل إنــه 

أيضــا ال غنــى عنــه عــى اإلطــالق. إنــه بــدون شــك رجــل ذو قــدرة أعــى مــن املتوســط  ، مقتنــع وحيــوي وواعــد. وميكنــه أن يســهم بشــكل 

كبــر يف مجــال الرتجمــة واألدبيــات الشــعبية. يجــب علينــا اســتقطاب القــوى الشــابة: وهــذا مــن شــأنه تحفيزهــم وتشــجيعهم عــىل اعتبــار 

أنفســهم كتابــا محرتفــن. كــون أن لدينــا عــدد قليــل مــن هــذه الرشيحــة واضــح كــا يظهــر مــن خــالل: 1) صعوبــة العثــور عــىل محرريــن 

للرتجــات و2) نــدرة املقــاالت التــي تحلــل الوضــع الداخــيل و3) نــدرة األدب الشــعبي. واألدب الشــعبي هــو املجــال الــذي يرغــب الريشــة 

أن يشــتغل فيــه.

الحجــج املحتملــة ضــد املقــرتح: 1) صغــر ســنه 2) احتــال عودتــه قريبــا (رمبــا) إىل روســيا 3) يف أســلوب الريشــة (بــدون مزدوجتــن) آثــار 

ألســلوب صحافــة اإلثــارة وقــدر كبــر مــن التباهــي، الــخ.

إضافــة 1) اقــرتاح الريشــة ليــس ملوقــع مســتقل، بــل للعمــل داخــل اللجنــة. وداخلهــا ســوف يكتســب الخــرة. إنــه ميتلــك بــدون شــك 

“حــدس” رجــل الحــزب، رجــل ينتمــي لتيارنــا؛ أمــا فيــا يتعلــق باملعرفــة والخــربة، فإنــه ميكــن اكتســابها. كــا أنــه ال شــك يف كونــه يعمــل 

1: L. Trotsky, Political Profiles, pp. 97-98.

2: N.K. Krupskaya, O Vladimirye Ilyiche, vol. 1, pp. 85-86.
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بجــد. مــن الــروري اختيــاره مــن أجــل إرشاكــه وتشــجيعه...«1.

بيــد أن بليخانــوف، الــذي تكهــن بــأن تروتســي ســيدعم لينــن، مــا ســيضعه يف موقــع األقليــة، رفــض بشــدة ذلــك االقــرتاح. وتضيــف 

كروبســكايا قائلــة: »بعــد ذلــك بوقــت قصــر، ذهــب تروتســي إىل باريــس، حيــث بــدأ يحقــق نجاحــا كبــرا«2.

تعتــر هــذه الشــهادة، التــي كتبتهــا رفيقــة عمــر لينــن، أكــر إثــارة لالهتــام لكونهــا كتبــت يف عــام 1930، عندمــا كان تروتســي قــد طــرد 

مــن الحــزب ويعيــش يف املنفــى يف تركيــا وتحــت حظــر شــامل داخــل االتحــاد الســوفيايت. مل تنــج كروبســكايا مــن غضــب ســتالن إال لكونهــا 

كانــت أرملــة لينــن. ويف وقــت الحــق اضطــرت تحــت ضغــوط ال تطــاق ألن تحنــي رأســها وتقبــل بشــكل ســلبي تشــويه الحقائــق التاريخيــة، 

رغــم أنهــا يف النهايــة رفضــت بحــزم االنضــام إىل جوقــة متجيــد ســتالن، الــذي كان لــه موقــع ثانــوي يف صفحــات ســرتها عــن لينــن، وهــو 

مــا كان يف الحقيقــة يعكــس موقعــه الحقيقــي.

كانــت تجربــة الســنوات الثــالث املاضيــة قــد أظهــرت رضورة وضــع الحــزب عــىل أســس جديــدة. كان مــن الــروري إحــداث قطيعــة 

حاســمة مــع املــايض وإنهــاء عقليــة الحلقــات الصغــرى وأســاليب الهــواة والضعــف التنظيمــي وإرســاء األســس لحــزب عــايل جاهــري قــوي 

وموحــد. وبالنظــر إىل األرضار التــي تســببت فيهــا النزعــة املحليــة والحاجــة إىل التكيــف مــع ظــروف الرسيــة الصعبــة، ركــز لينــن كثــرا عــىل 

الحاجــة إىل املركزيــة.

ــن  ــع كان م ــى. بالطب ــن يف املنف ــين موجودي ــادة السياس ــم الق ــه أه ــع كان في ــل وض ــادة يف ظ ــار قي ــل أن يخت ــر املقب ــىل املؤمت كان ع

الــروري أن تكــون ملنظــات الحــزب داخــل روســيا متثيليــة يف الهيئــات القياديــة، لكــن لينــن عــارض فكــرة أن تتخــىل لجنــة تحريــر إيســكرا 

-التــي كانــت مســؤولة كليــا عــن إعــادة بنــاء الحــزب- عــن القيــادة. 

تروتســي، الــذي كان، كــا رأينــا، قــد فــر للتــو مــن ســيبريا، فوجــئ بصيغــة لينــن: »لقــد جئــت إىل الخــارج ولــدي اقتنــاع بــأن لجنــة 

التحريــر يجــب أن تكــون “خاضعــة” للجنــة املركزيــة. وهــذه، يف روســيا، فكــرة غالبيــة أنصــار إيســكرا. “كال، ال ميكــن أن يكــون األمــر كذلــك”، 

رد لينــن عندمــا تحدثنــا عــن هــذا. “إن القــوى غــر متكافئــة، كيــف يريــدون توجيهنــا مــن روســيا؟ ال ميكــن أن يكــون ذلــك... نحــن نشــكل 

مركــزا ثابتــا، نحــن األقــوى إيديولوجيــا وســنوجه الحركــة مــن هنــا”«3.

ال أحد كان ليتوقع أن تيار إيسكرا سينشق خالل املؤمتر القادم (الثاين) حول مسألة الهيئات القيادية.

املؤمتر الثاين

ــدان.  ــا يحســم املي ــدأ تدريجي ــارات”4، لكــن التفــوق الســيايس والتنظيمــي إليســكرا ب ــن التي شــهد شــتاء 1902-1903 “رصاعــا حــادا ب

بــدأت اللجــان تعلــن، الواحــدة بعــد األخــرى، انضامهــا للمؤمتــر. فقــط عــدد قليــل مــن اللجــان مــن أعربــت عــن وجــود تحفظــات. انتقــدت 

يوجنــي رابوتــي إيســكرا بســبب معاملتهــا القاســية لليراليــن. وبيــأس حــاول أتبــاع رابوتشــييه ديلــو زرع االنشــقاق داخــل عــدد مــن اللجــان 

املحليــة، عــن طريــق تحريــض العــال ضــد “املثقفــن”. لألســف لعبــت األخطــاء والحاقــات التــي ارتكبهــا أنصــار إيســكرا لصالــح املعارضــة 

يف بعــض املناطــق. ففــي ســان بيرتســبورغ مكنــوا أنصــار رابوتــي ديلــو مــن إلغــاء قــرار دعــم املؤمتــر. لكــن هــذا، رغــم كل يشء، مل يكــن 

ســوى زوبعــة يف فنجــان. ويف الوقــت الــذي انعقــد خاللــه املؤمتــر، مل تقــرر ســوى لجنــة واحــدة فقــط (لجنــة فورونيــز) أن تنــآى بنفســها عنــه.

انعقــد املؤمتــر أخــرا، يــوم 17 يوليــوز 1903، يف بروكســل، حيــث عقــد دوراتــه 13 األوىل. لكــن املضايقــات البوليســية أجــرت املؤمتــر عــىل 

االنتقــال إىل لنــدن حيــث أعــاد عقــد أشــغاله تحــت ســتار نــاد للصياديــن، وعمــل عــىل تغيــر مــكان اللقــاء بشــكل دوري لتجنــب االنكشــاف. 

يف املؤمتــر األول مثلــت املنظــات داخــل روســيا مــن طــرف خمــس لجــان محليــة فقــط، أمــا املؤمتــر الحــايل فــكان بإمكانــه أن يفتخــر بأنــه 

ميثــل عــدة آالف مــن األعضــاء، الذيــن لديهــم تأثــر عــىل مئــات اآلالف مــن العــال. وكانــت غالبيــة املندوبــن مــن الشــباب، ومعظمهــم 

تحــت ســن الثالثــن ســنة. لينــن، الــذي كان يبلــغ آنــذاك 33 ســنة، كان يعتــر مــن املخرمــن. كانــت رسعــة وتــرة األحــداث الثوريــة يف 

روســيا مدرســة لتطويــر الكــوادر املاركســية الشــابة. وحدهــم األعضــاء الســابقون يف منظمــة بليخانــوف، تحريــر العمــل، هــم مــن وقفــوا 

1: LCW, To G.V. Plekhanov, 2 March, 1903, vol. 43, pp. 110-111.(التشديد من آالن وودز) 

2: Krupskaya, O Vladimirye Ilyiche, 1924 edition, vol. 1, p: 86.

3: Trotsky, My Life, p: 157.

4:  N.K. Krupskaya, O Vladimirye, 1924 edition, vol. 1, p. 81.
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ممثلــن للجيــل الثــوري األكــر ســنا، الــذي ينتمــي إىل عــر مختلــف، بــل تقريبــا إىل عــامل مختلــف.

كان رشط قبــول انتــداب املجموعــات للمؤمتــر هــو أن تكــون قــد وجــدت طيلــة مــا ال يقــل عــن 12 شــهرا كمنظمــة نشــطة. مل توجــه 

الدعــوة إىل العديــد مــن اللجــان املحليــة (فورونيــز وســارة وبولتافــا وكيشــينف) ألنهــا مل تســتوف هــذا الــرشط. كان هنــاك 43 مندوبــا مــع 

51 صوتــا. ويرجــع ذلــك جزئيــا إىل أنــه يف العديــد مــن املناطــق كانــت هنــاك أكــر مــن لجنــة محليــة واحــدة، وأعطــي لــكل وفــد صوتــان، 

ســواء كان هنــاك منــدوب واحــد حــارض أو أكــر. وأعطيــت للجنــة املركزيــة للبونــد ثالثــة أصــوات (واحــد ملنظمــة البونــد يف الخــارج)، وأعطــي 

ملنظمتــي بيرتســبورغ، صــوت واحــد لــكل منهــا. وباإلضافــة إىل ذلــك كان هنــاك 14 شــخصا حــارضا مــع صــوت استشــاري، مــن بينهــم اثنــان 

مــن ممثــيل الحركــة االشــرتاكية الدميقراطيــة البولنديــة والليتوانيــة والذيــن وصــال خــالل الــدورة العــارشة.

ــح  ــة بالغــة يف توضي ــك النقــاش أهمي ــد داخــل الحــزب. وكانــت لذل ــر مــن الوقــت لنقــاش مســألة مــكان البون ــم تخصيــص قــدر كب ت

املوقــف املاركــيس تجــاه املســألة القوميــة. ترجــع األهميــة التاريخيــة لذلــك إىل حقيقــة أنــه مــن دون موقــف واضــح مــن املســألة القوميــة، مل 

يكــن مــن املمكــن أبــدا للثــورة الروســية أن تنجــح. يعطــي تروتســي يف كتابــه “تاريــخ الثــورة الروســية”، تعريفــا موجــزا ملوقــف البالشــفة مــن 

املســألة القوميــة: »لقــد فهــم لينــن يف وقــت مبكــر حتميــة تطــور الحــركات القوميــة يف روســيا، وخــاض طيلــة ســنوات عديــدة نضــاال عنيــدا 

-ال ســيا ضــد روزا لوكســمبورغ- مــن أجــل تلــك الفقــرة األكــر شــهرة يف برنامــج الحــزب القديــم حــول حــق تقريــر املصــر، أي يف االنفصــال 

التــام كــدول. مل يكــن الحــزب البلشــفي بهــذا يدافــع عــن االنفصــال، لقــد تبنــى فقــط االلتــزام بالنضــال الحــازم ضــد كل شــكل مــن أشــكال 

االضطهــاد القومــي، مبــا يف ذلــك االحتفــاظ بالقــوة بهــذه القوميــة أو تلــك داخــل حــدود الدولــة. فقــط بهــذه الطريقــة ميكــن للروليتاريــا 

الروســية أن تفــوز تدريجيــا بثقــة القوميــات املضطَهــدة.

ــدو  ــة جانــب آخــر أيضــا، يب ــا واحــدا فقــط مــن املســألة، لقــد كان للسياســة البلشــفية يف مجــال املســألة القومي لكــن هــذا كان جانب

ــة  ــة بشــكل عــام، أرصت البلشــفية عــىل املركزي ــه. ففــي إطــار الحــزب، واملنظــات العالي ــع األمــر مكمــل ل ــه يف واق ــألول، لكن مناقضــا ل

الصارمــة، ووقفــت بحــزم ضــد النزعــات القوميــة التــي قــد تدفــع بالعــال ضــد بعضهــم البعــض أو تشــق وحدتهــم. وبينــا ترفــض البلشــفية 

رفضــا قاطعــا قيــام الدولــة الرجوازيــة بفــرض الجنســية اإللزاميــة، أو حتــى لغــة الدولــة، عــىل أقليــة قوميــة، فإنهــا، يف الوقــت نفســه، جعلــت 

مهمتهــا األهــم هــي تحقيــق أكــر قــدر ممكــن مــن الوحــدة بــن عــال مختلــف القوميــات عــن طريــق االنضبــاط الطبقــي الطوعــي. وبالتــايل 

فإنهــا ترفــض رفضــا قاطعــا مبــدأ الفدراليــة القوميــة يف بنــاء الحــزب. املنظمــة الثوريــة ليســت صــورة طبــق األصــل للشــكل الــذي ســتكون 

عليــه الدولــة يف املســتقبل، بــل هــي وســيلة بنائهــا. يجــب أن تتكيــف الوســيلة مــع شــكل املنتــج، لكنهــا ال يجــب أن تشــبهه بشــكل تــام. 

وهكــذا فإنــه ميكــن ملنظمــة ممركــزة ضــان نجــاح النضــال الثــوري، رغــم أن املهمــة هــي تدمــر القهــر املمركــز للقوميــات«1.

لعــب البونــد دورا مهــا يف األيــام األوىل للحركــة، مــا أعطــاه مكانــة كبــرة ومكنــه مــن مارســة تأثــر حاســم عــىل املؤمتــر األول، حيــث 

دخــل إىل حــزب العــال االشــرتايك الدميقراطــي الــرويس باعتبــاره منظمــة مســتقلة ذاتيــا. أدى ضعــف الحركــة االشــرتاكية الدميقراطيــة الروســية 

إىل أن يحافــظ البونــد، عمليــا، عــىل وجــود مســتقل حتــى املؤمتــر الثــاين، وطــور نزعــات قوميــة قويــة. ويف املؤمتــر الثــاين تحــدث البونديــون، 

يف الواقــع، كحــزب مســتقل، غــر مســتعد للدخــول إىل حــزب العــال االشــرتايك الدميقراطــي الــرويس إال عــىل أســاس فــدرايل فضفــاض، الــيء 

الــذي كان يعنــي إضفــاء الرعيــة عــى وجــود منظــات مســتقلة للعــال اليهــود. وقــد بــرر ليــر، املتحــدث باســم البونــد، ذلــك عــىل أســاس 

الوضــع الخــاص للعــال اليهــود، الذيــن يعانــون ليــس فقــط مــن االضطهــاد الطبقــي بــل أيضــا مــن االضطهــاد العنــري، وهــو االضطهــاد 

الــذي ليــس للعــال الــروس نفــس الدرجــة مــن االهتــام مبكافحتــه. ويف رده عــىل ليــر، قــال مارتــوف: »الفكــرة الكامنــة وراء هــذا املــرشوع 

هــي افــرتاض أن الروليتاريــا اليهوديــة تحتــاج إىل منظمــة سياســية مســتقلة لتمثيــل مصالحهــا القوميــة داخــل الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي 

يف روســيا. وبــرف النظــر عــن مســألة تنظيــم الحــزب عــىل أســاس فــدرايل أو عــىل أســاس اســتقالل ذايت، فإنــه ال ميكننــا أن نســمح بــأن يكــون 

ألي فريــق داخــل الحــزب الحــق يف متثيــل مجموعــة أو نقابــة أو مصالــح قوميــة ألي مــن أقســام الروليتاريــا. تلعــب االختالفــات القوميــة 

دورا ثانويــا بالنســبة للمصالــح الطبقيــة املشــرتكة. أي نــوع مــن التنظيــم ســيكون لدينــا إذا مــا حــدث، عــىل ســبيل املثــال، أن قــرر عــال مــن 

قوميــات مختلفــة، يف ورشــة عمــل معينــة، أن يضعــوا مصالحهــم القوميــة فــوق أي اعتبــار آخــر؟«2.

بطبيعــة الحــال، ميكــن ألســباب عمليــة بحتــة، أن تعطــى درجــة معينــة مــن االســتقالل الــذايت ملجموعــات قوميــة مــا داخــل الحــزب. 

لكــن هــذه العمليــة، تكــون ذات طابــع تقنــي بحــت، تنشــأ مــن الحاجــة، عــىل ســبيل املثــال، لنــرش األدبيــات باللغــات املختلفــة للجاعــات 

املعنيــة. مل يكــن هنــاك أي اعــرتاض عــىل أن يتمتــع البونــد باالســتقاللية الالزمــة إلنتــاج أدبيــات الحــزب باللغــة اليديشــية أو القيــام بالتحريــض 

1:  Trotsky, The History of the Russian Revolution, pp: 890-891.

2:  1903, Minutes of the Second Congress of the RSDLP, p: 81.
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ــا  ــه هــو الحــق الحــري يف التحــدث باســم الروليتاري ــد يطلب ــا كان البون ــخ. لكــن م ــن، ال ــود والحرفي ــن العــال اليه ــات خاصــة ب بأدبي

اليهوديــة، وأن يكــون لــه، يف الواقــع، الحــق يف احتــكار الشــؤون اليهوديــة داخــل الحــزب. وعندمــا تــم رفــض مطالــب البونــد بشــكل حاســم، 

ــا  غــادر مندوبــوه املؤمتــر. ورسعــان مــا تبعهــم يف ذلــك ممثــال الجنــاح اليمينــي اآلخــران، االقتصادويــان مارتينــوف وأكيمــوف، اللذيــن كان

ــن انســحبا عندمــا اعــرتف املؤمتــر برابطــة  ــروس املهاجريــن يف الخــارج، واللذي ــن كممثلــن عــن اتحــاد االشــرتاكين الدميقراطيــن ال حارضي

االشــرتاكين الدميقراطيــن الثوريــن، املنافســة، باعتبارهــا املمثــل الوحيــد للحــزب يف الخــارج. وقــد أدى هــذا االنســحاب إىل تغيــر حاســم يف 

ميــزان القــوى داخــل املؤمتــر.

أضيفــت ألحــداث هــذا املؤمتــر، عــىل مــر الســنن، كومــة كبــرة مــن الخرافــات واالفــرتاءات واألكاذيــب. فخاللــه، كــا يزعــم، ظهــرت 

البلشــفية مكتملــة ومســلحة بالكامــل، مثلــا خرجــت أثينــا مــن رأس زيــوس. لكــن التحليــل الدقيــق يكشــف أن االنقســام بــن “البالشــفة” 

ــن  ــأي حــال م ــام 1903، مل يكــن ب ــن “الناعمــن”، يف ع ــن” وب ــن “املتصلب ــة ب ــر دق ــة”)، أو بشــكل أك ــة”) و“املناشــفة” (“األقلي (“األغلبي

األحــوال انقســاما نهائيــا، بــل فقــط اســتباقا للخالفــات التــي ســتحدث يف املســتقبل.

كانــت ملجموعــة إيســكرا، مــن الناحيــة العدديــة، أغلبيــة واضحــة بـــ 33 صوتــا. بينــا كان للمعارضــن الريحــن إليســكرا مثانيــة أصــوات، 

ــة لعنــارص مــرتددة غــر حاســمة ملوقــف معــن، وهــم الذيــن أطلــق  ــة اقتصادويــن وخمســة بونديــن. بينــا كانــت األصــوات املتبقي ثالث

عليهــم لينــن فيــا بعــد اســم “الوســط” أو “املســتنقع”.

ــائل  ــع املس ــأن جمي ــكرها بش ــل يف معس ــاع كام ــاك إج ــكرا. كان هن ــح إيس ــة لصال ــر بسالس ــه يس ــدو أن ــة، كان كل يشء يب يف البداي

السياســية. ثــم فجــأة بــدأ كل يشء يتغــر. فخــالل الــدورة الـــ 22، وبينــا كانــت أشــغال املؤمتــر متواصلــة طيلــة أســبوعن، بــدأت تظهــر 

الخالفــات بــن لينــن ومارتــوف. كان تبلــور اتجاهــن داخــل معســكر إيســكرا مســألة غــر متوقعــة متامــا. كانــت هنــاك توتــرات بطبيعــة 

الحــال، لكــن مل يكــن هنــاك يشء مــن شــأنه أن يــرر حــدوث انشــقاق. فحــول عــدد مــن املســائل الثانويــة (دور اللجنــة املنظمــة، ومجموعــة 

بوربــا ويوجنــي رابوتــي)1. صــار مــن الواضــح أن بعــض أنصــار إيســكرا صوتــوا مــع اليمــن و“املســتنقع”. لكــن هــذه األمــور بــدت وكأنهــا 

مجــرد حــوادث عرضيــة. أمــا يف كل املســائل املهمــة، فقــد اســتمر معســكر إيســكرا موحــدا. لكــن وفجــأة تحطمــت الوحــدة بســبب صــدام 

مفتــوح بــن لينــن ومارتــوف حــول مســألة تنظيميــة.

ــيل: »عضــو حــزب العــال  ــا ي ــن كان م ــن هــو العضــو؟”. مــرشوع لين ــق مبســألة: “م ــون الحــزب تتعل ــن قان ــرة األوىل م ــت الفق كان

االشــرتايك الدميقراطــي الــرويس هــو الــذي يقبــل برنامجــه ويدعــم الحــزب ســواء ماليــا أو باملشــاركة الشــخصية يف واحــدة مــن منظــات 

الحــزب«. وقــد عــارض مارتــوف هــذا الــرشط وطــرح بديــال عنــه الصيغــة التاليــة: »يعتــر عضــوا يف حــزب العــال االشــرتايك الدميقراطــي 

الــرويس كل مــن يعــرتف برنامجــه ويؤيــده ماديــا، ويقــدم لــه بانتظــام مســاعدة شــخصية تحــت قيــادة إحــدى منظاتــه«. يف الظاهــر يبــدو 

أنــه ليــس هنــاك ســوى فــارق طفيــف بــن الصيغتــن. لكــن مل يظهــر املغــزى الحقيقــي مــن الفــرق بينهــا بشــكل واضــح إال يف وقــت الحــق. 

أشــار تروتســي إىل ذلــك قائــال: »مل تكــن الخالفــات قــد اتضحــت بعــد، كان الجميــع يتلمســون طريقهــم فقــط ويتعاملــون مــع أشــياء غــر 

ملموســة«2. لكــن وراء اقــرتاح مارتــوف كان هنــاك نــوع مــن “الليونــة”، وموقــف تصالحــي وصــل إىل حــد إزالــة الفــرق بــن األعضــاء وبــن 

ــا كل طاقــات إيســكرا عــىل  ــي كان يجــب أن ترتكــز خالله ــن. يف اللحظــة الت ــن العرضي ــن املتعاون ــن وب ــن الثوري ــن املناضل املتعاطفــن، ب

مكافحــة النزعــة الفوضويــة املائعــة القدميــة وعقليــة الحلقــات الصغــرى، كان موقــف مارتــوف ميثــل خطــوة كبــرة إىل الــوراء. ال عجــب أن 

أدى إىل انــدالع رصاع حــاد داخــل معســكر إيســكرا، داخــل وخــارج أروقــة املؤمتــر. يف األشــهر والســنوات التــي تلــت املؤمتــر، تــم اختــالق 

أســاطر حــول هــذا الحــادث، تزعــم بعضهــا أن لينــن دافــع عــن املركزيــة الديكتاتوريــة وعــن إنشــاء حــزب تآمــري صغــر، يف حــن كان هــدف 

مارتــوف بنــاء حــزب دميقراطــي واســع، مــن شــأنه أن يســمح للعــال باملشــاركة فيــه. لكــن كلتــا الفكرتــان خاطئتــان متامــا.

يف البدايــة ال بــد أن نوضــح أن جميــع أنصــار إيســكرا كانــوا متفقــن عــىل رضورة وجــود حــزب قــوي ممركــز. وقــد كان هــذا واحــدا مــن 

األســباب الرئيســية للنضــال ضــد نزعــة البونــد الفيدراليــة القوميــة، والــذي لعــب فيــه مارتــوف وتروتســي الــدور الرئيــيس. ومبــارشة قبــل 

مناقشــة البنــد األول، نجــد يف املحــر أن مارتــوف يقــول: »أود أن أذكــر الرفيــق ليــرب أن املبــدأ التنظيمــي لدينــا ليــس اســتقالال ذاتيــا واســعا 

بــل مركزيــة صارمــة«، وباملناســبة كان البونــد نفســه منظمــة ممركــزة إىل حــد كبــر. إن معارضتــه املزعومــة للمركزيــة ال تطبــق إال يف وجــه 

الحــزب ككل، وكانــت تعكــس فقــط دفاعــه غــر النزيــه عــن املصالــح الفئويــة الخاصــة بــه. أمــا بالنســبة للحجــة الدمياغوجيــة القائلــة بــأن 

املقصــود بصيغــة مارتــوف كان هــو “فتــح الحــزب للعــال”، فإنهــا هــي أيضــا تحريــف للحقيقــة. يف بدايــة النقــاش فضــح أكســلرود املســألة 

1: للمزيد من الرشوحات املفصلة، انظر كتاب لينن: خطوة إىل األمام خطوتان إىل الوراء.

2:  Trotsky, My Life, p: 160.
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مــن خــالل املثــال التــايل، الــذي كشــف عــن حقيقــة مــا كان وراء االقــرتاح: »وبالفعــل، دعونــا نأخــذ، عــىل ســبيل املثــال، أســتاذا يعتــر نفســه 

اشــرتاكيا دميقراطيــا ويعلــن نفســه عــىل هــذا النحــو. إذا مــا اعتمدنــا صيغــة لينــن ســرمي يف البحــر بجــزء مــن أولئــك الذيــن، حتــى ولــو 

مل يكــن مــن املمكــن قبولهــم مبــارشة يف منظمــة مــا، فإنهــم عــى الرغــم مــن ذلــك أعضــاء... يجــب علينــا أن نحــرص عــىل أال نــرتك خــارج 
صفــوف الحــزب هــؤالء األشــخاص الذيــن يربطــون أنفســهم بوعــي بالحــزب، عــى الرغــم مــن أنهــم رمبــا ليســو نشــيطن بشــكل كبــر«.1

ال توجــد الطبقــة العاملــة ومنظاتهــا يف الفــراغ، بــل هــي محاطــة بطبقــات وفئــات اجتاعيــة أخــرى. وضغــط الطبقــات األخــرى والــرأي 

ــن يحيطــون مبنظــات العــال، ضغــط  ــات الوســطى والطبقــة املتوســطة، واملثقفــن الذي العــام الرجــوازي، وخصوصــا الضغــوط مــن الفئ

موجــود دامئــا. إن مطالــب هــذه الفئــات بأنــه يجــب عــىل العــال أن يكيفــوا برنامجهــم وأســاليبهم وهياكلهــم التنظيميــة لتتناســب مــع 

أحكامهــا املســبقة ومصالــح الرجوازيــة الصغــرة، متثــل ضغطــا مســتمرا. لقــد تركــت الفــرتة الطويلــة مــن القــرب والتعايــش مــع أبنــاء الطبقــة 

الوســطى الجذريــن، يف شــخص املاركســين الرشعيــن، بصاتهــا عــىل وعــي األعضــاء كبــار الســن داخــل فرقــة تحريــر العمــل. كانــوا يتحركــون 

ــاء الجذريــن  ــة، وشــكلوا صداقــات شــخصية مــع أســاتذة الجامعــات واملحامــن واألطب ــة عــن الطبقــة العامل ــة معزول ــح اجتاعي بــن رشائ

ــل  ــم بالعم ــث أياديه ــوا مســتعدين لتلوي ــم مل يكون ــات التشــجيع، لكنه ــة وكل ــات املالي ــوا يســاعدونهم بالهب ــن كان ــبه املاركســين الذي ش

الثــوري العمــيل. »أنــا أؤيــد أهدافــك، لكــن أن أعلــن أين اشــرتايك فتلــك مســألة غــر مالمئــة ومحفوفــة باملخاطــر. فكــر يف وظيفتــي وموقعــي 

ــك. وبشــكل غــر واع، أو رمبــا بشــكل شــبه واع، كان أكســلرود وزاســوليتش ومارتــوف يترفــون بكونهــم  ومســتقبيل املهنــي«، ومــا إىل ذل

املتحدثــن باســم هــذه الفئــة االجتاعيــة، وأداة لنقــل ضغــوط الطبقــات األخــرى إىل داخــل صفــوف حــزب العــال.

وجــد بليخانــوف نفســه يف موقــف صعــب بســبب هــذا االنقســام، حيــث أن أصدقــاءه وزمــالءه مــدى الحيــاة وقفــوا ضــده. وللمــرة األوىل 

يف حياتهــا، وقفــت زاســوليتش علنــا ضــد مرشــدها. ال بــد أن ذلــك كان صدمــة لــه، لكــن مــا يحســب لــه هــو أنــه قــاوم الضغــط يف املؤمتــر. 

كانــت كل غريزتــه الثوريــة تقــول لــه إن لينــن كان عــىل حــق. ويف ســياق النقــاش هــدم بــال رحمــة حجــج أكســلرود ومارتــوف، حيــث قــال: 

»وفقــا ملــرشوع لينــن، فقــط شــخص ينضــم إىل منظمــة معينــة مــن منظــات الحــزب ميكــن اعتبــاره عضــوا يف الحــزب. يقــول أولئــك الذيــن 

يعارضــون مرشوعــه إن هــذا ســوف يســبب صعوبــات ال لــزوم لهــا. لكــن مــا هــي هــذه الصعوبــات؟ إنهــم يتحدثــون عــن أشــخاص ال يرغبــون 

ــاري شــخصا شــارك هــو أيضــا يف  ــك؟ باعتب ــم ذل ــاذا ال ميكنه ــا. لكــن مل ــن منظاتن يف االنضــام، أو ال يســتطيعون االنضــام، إىل واحــدة م

املنظــات الثوريــة الروســية، أقــول إننــي ال أعــرتف بوجــود ظــروف موضوعيــة قاهــرة متنــع أي شــخص مــن االنضــام. أمــا بالنســبة لهــؤالء 

الســادة الذيــن ال يريــدون االنضــام، فنحــن ال حاجــة لنــا بهــم.

لقــد قيــل هنــا إن بعــض األســاتذة الذيــن يتعاطفــون مــع أفكارنــا قــد يجــدون أنــه مــن املهــن لهــم االنضــام إىل منظمــة محليــة مــن 

منظــات الحــزب. ويف هــذا الصــدد أتذكــر قــول إنجلــز بأنــه عندمــا تصــر مضطــرا ألن تتعامــل كثــرا مــع األســاتذة، يجــب عليــك أن تكــون 

مســتعدا لألســوء (ضحــك).

أعطــي مثــاال، وهــو، يف الواقــع، مثــال يسء للغايــة: لــو أن أســتاذا مــا لعلــم املريــات يعتــر أنــه، بســبب كونــه يحفــظ عــن ظهــر قلــب 

ــام إىل  ــه االنض ــاط بكرامت ــن الح ــيكون م ــس، س ــور أبي ــا للث ــون يقدمونه ــي كان املري ــواة الت ــرف كل الصل ــة ويع ــع الفراعن ــاء جمي أس

منظمتنــا، فإننــا لســنا بحاجــة لذلــك األســتاذ.

إن الحديث عن رقابة الحزب عى األشخاص الذين هم خارج املنظمة يعني اللعب بالكلات. هذه الرقابة مستحيلة عمليا«. 

ــارص  ــم فقــط بســبب العن ــك ت ــل 23، لكــن ذل ــا مقاب ــوف بنســبة 28 صوت ــة عــىل صيغــة مارت وبعــد مناقشــات ســاخنة، متــت املوافق

املــرتددة يف فريــق إيســكرا إىل جانــب االقتصادويــن والبونــد و“الوســط” املمثــل بالتيــار املتحلــق حــول جريــدة يوجنــي رابوتــي. ومــع ذلــك 

فــإن االنقســام مل يكــن قــد اكتســب بعــد صفــة محــددة. أظهــر لينــن، يف ســياق املناقشــة، أنــه مــا يــزال حريصــا عــىل التوصــل إىل اتفــاق: 

»أوال، فيــا يتعلــق باقــرتاح أكســلرود اللطيــف (أنــا ال أتكلــم بســخرية) بـــ “عقــد صفقــة”، أود أن أســتجيب عــن طيــب خاطــر لهــذا النــداء 

ألننــي ال أرى مطلقــا أن اختالفنــا حيــوي إىل درجــة أن يكــون مســألة حيــاة أو مــوت بالنســبة للحــزب. ســوف لــن منــوت بالتأكيــد بســبب 

نقطــة ســيئة يف القوانــن!«2.

مــن وجهــة النظــر املاركســية ال ميكــن للمســائل التنظيميــة أبــدا أن تكــون حاســمة. ال توجــد قوانــن ثابتــة أبديــة تحكــم طريقــة تنظيــم 

الحــزب الثــوري. يجــب أن تتغــر القوانــن والهيــاكل التنظيميــة مــع الظــروف املتغــرة ومتاشــيا مــع تطــور الحــزب. لينــن الــذي جــادل بحــاس 

1: 1903, Minutes of the Second Congress of the RSDLP, p: 308 - 311 (التشديد من آالن وودز-).

2:  1903, Minutes of the Second Congress of the RSDLP, p. 321 and p. 326. (التشديد من آالن وودز-).
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مــن أجــل تقييــد حــق العضويــة داخــل الحــزب يف عــام 1903، هــو نفســه الــذي دافــع، يف ظــل ظــروف تاريخيــة مختلفــة، يف عــام 1912، 

أي عندمــا كان الحــزب يتحــول إىل قــوة جاهريــة متثــل األغلبيــة الســاحقة مــن الطبقــة العاملــة النشــيطة يف روســيا، عــن أنــه ينبغــي عــى 

الحــزب أن يفتــح أبوابــه ألي عامــل يعتــرب نفســه بلشــفيا، وهــي الصيغــة التــي تــردد، عــىل مــا يبــدو، عبــارة مارتــوف الشــهرة بأنــه »يجــب 

أن يصــر كل مــرب قــادرا عــىل إعــالن نفســه عضــوا يف الحــزب«. هــل هــذا يعنــي أن لينــن كان مخطئــا وأن مارتــوف كان عــىل حــق يف عــام 

1903؟ إن مثــل هــذا االســتنتاج تعبــر عــن ســوء فهــم مطلــق للعالقــة الجدليــة بــن طريقــة عمــل الحــزب الثــوري وبــن املرحلــة املحــددة 

التــي ميــر مــن خاللهــا كل مــن الحــزب وحركــة الطبقــة العاملــة. يجــب أن يبنــى املنــزل عــىل أســس متينــة. ويف عــام 1903، كان الحــزب 

مــا يــزال يخطــو أول خطــوات مــرتددة تجــاه كســب النفــوذ بــن الجاهــر. كان مــن الــروري التشــديد الكبــر عــىل املبــادئ السياســية 

والتنظيميــة األساســية، وقبــل كل يشء الحاجــة إىل كــوادر عاليــة متتلــك فهــا واضحــا لألفــكار وألســاليب العمــل املاركســية. وكان هــذا أكــر 

رضورة يف ضــوء الفــرتة الفوضويــة التــي ســبقت. كان تــرك األبــواب مفتوحــة يف تلــك املرحلــة امللموســة ســيؤدي إىل نتائــج كارثيــة، عــىل الرغــم 

مــن أنــه يف لحظــة مختلفــة ســيكون مــن الــروري أن تفعــل ذلــك بالضبــط.

املعنى الحقيقي النقسام 1903

مهــا كانــت العواقــب املســتقبلية النقســام 1903 كبــرة، فــإن االختالفــات التــي ظهــرت يف املؤمتــر كانــت مــا تــزال ذات طابــع خــام غــر 

منظــور. إن التأكيــد عــىل أن البلشــفية واملنشــفية قــد ظهــرا يف املؤمتــر الثــاين باعتبارهــا بالفعــل تيــاران سياســيان واضحــي املعــامل هــو قــول 

ال أســاس لــه مــن الصحــة. لقــد كان هنــاك إجــاع كامــل حــول كافــة القضايــا السياســية داخــل تيــار إيســكرا. لكــن مــع ذلــك كانــت هنــاك 

دامئــا مصالــح قويــة تدفــع ملحاولــة تحميــل تلــك الخالفــات أكــر بكثــر مــا تحملــه يف الواقــع. هــذا ليــس مــن قبيــل الصدفــة، إذ أن كال 

مــن املؤرخــن الســتالينين واملؤرخــن الرجوازيــن لديهــم مصلحــة قويــة يف خلــط اللينينيــة بالســتالينية، والســتالينيون يف حاجــة إلثبــات أن 

تروتســي كان منشــفيا منــذ 1903 فــا فــوق. 

ــة مــا بعــد املؤمتــر. كانــت الحــدود مــا تــزال مشوشــة.  ــار الســيايس املتمثــل يف املنشــفية بشــكل واضــح إال خــالل مرحل مل يتبلــور التي

فبليخانــوف، الــذي صــار الحقــا اشــرتاكيا وطنيــا، وقــف يف البدايــة مــع لينــن، بينــا تروتســي، الزعيــم املســتقبيل لثــورة أكتوبــر ومؤســس 

الجيــش األحمــر، وجــد نفســه مؤقتــا يف معســكر األقليــة. وخالفــا للزعــم الســتاليني بــأن تروتســي كان منشــفيا منــذ 1903 فصاعــدا، فــإن 

الواقــع هــو أنــه انشــق عــن جاعــة مارتــوف يف شــتنر 1904، وبعــد ذلــك بقــي رســميا خــارج كال التياريــن حتــى عــام 1917. كان تروتســي، 

عــىل الصعيــد الســيايس، يقــف دامئــا أقــرب بكثــر إىل البالشــفة، لكنــه مــن الناحيــة التنظيميــة كان لــه وهــم بأنــه مــن املمكــن توحيــد كال 

جناحــي الحــزب. لقــد أثبــت التاريــخ الحقــا أن ذلــك مســتحيل. لكــن تروتســي مل يكــن الوحيــد الــذي ارتكــب ذلــك الخطــأ، كــا ســنبن 

الحقــا. 

لكــن وعــىل الرغــم مــن هــذه الحقيقــة الواضحــة، فــإن الســتالينين اســتمروا طيلــة عقــود يف االستشــهاد بــرد الفعــل املتهــور الــذي قــام 

بــه تروتســي (كان ســنه آنــذاك 23 عامــا) خــالل املؤمتــر الثــاين باعتبــاره دليــال عــىل منشــفيته املزعومــة. وهكــذا نقــرأ تريحــات مــن قبيــل: 

»تبــن خطــب املؤمتــر التــي ألقاهــا لينــن (؟) والبالشــفة اآلخــرون أنــه يف مــا يخــص القضيــة األساســية املتعلقــة برنامــج الحــزب (!) وقوانينــه، 

كان تروتســي يف نفــس املعســكر مــع املناشــفة اآلخريــن وناضلــوا برشاســة ضــد خــط البالشــفة الثــوري (!)«1. 

تعــود جــذور هــذا االفــرتاء املنحــط إىل الحملــة ضــد الرتوتســكية التــي انطلقــت يف 1923-1924، عندمــا كان لينــن عــىل فــراش املــوت، 

مشــلوال وعاجــزا. زينوفييــف، الــذي شــكل كتلــة رسيــة مــع كامينيــف وســتالن، بهــدف تشــكيل القيــادة التــي ســتخلف لينــن بعــد وفاتــه، 

وصــل إىل درجــة كتابــة “تاريــخ” مزعــوم للبلشــفية كان الهــدف الرئيــيس مــن ورائــه تشــويه ســمعة تروتســي عــن طريــق فركــة روايــات 

ــت  ــك الوق ــذي كان يف ذل ــي ال ــق تروتس ــف إىل »الرفي ــر زينوفيي ــام 1903، يش ــق بع ــا يتعل ــزب. وفي ــخ الح ــن تاري ــة ع ــة ومغرض كاذب

منشــفيا«2.

ــه  ــة لتصويره وكأن ــن املركزي ــاع ع ــن يف الدف ــج لين ــويه حج ــابرو، تش ــارد ش ــل ليون ــون، مث ــون الرجوازي ــاول املؤرخ ــم يح ــن جهته وم

ديكتاتــور ال يرحــم، يــرب بالدميقراطيــة عــرض الحائــط. كان انقســام عــام 1903، يف الواقــع، ذا طابــع عــريض إىل حــد كبــر. ال أحــد كان 

يتوقــع أن هــذا االنقســام قــد يحــدث. املشــاركون أنفســهم أصيبــوا بالصدمــة والذهــول بســبب االنعطــاف غــر املتوقــع لألحــداث. وتتضــح 

1:  V. Grigenko and others, The Bolshevik Party’s Struggle against Trotskyism (1903-February 1917), p: 30.

2:  Zinoviev, History of the Bolshevik Party, p: 85.
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حقيقــة أن لينــن مل يكــن يــرى يف االنقســام قطيعــة نهائيــة يف محاوالتــه املتواصلــة لتحقيــق الوحــدة مــع األقليــة خــالل األشــهر التــي تلــت 

املؤمتــر. ذكــرت كروبســكايا أنــه خــالل إحــدى املــرات عندمــا أشــارت إىل احتــال وجــود انقســام دائــم، رد لينــن: »ســيكون هــذا رضبــا مــن 

الجنــون«1.

إن مــا كان وراء انشــقاق 1903 ذاك هــو صعوبــة تجــاوز مرحلــة حيــاة الحلقــات الصغــرى. كل انتقــال مــن مرحلــة لتطــور الحــزب إىل 

ــا إىل الضغــوط والتوتــرات التــي حدثــت، يف وقــت ســابق، خــالل  ــا أن أرشن أخــرى يســتتبع حتــا بعــض االحتــكاك الداخــيل. لقــد ســبق لن

االنتقــال مــن مرحلــة الدعايــة إىل التحريــض. واآلن تكــررت نفــس املشــاكل، لكــن مــع نتائــج أكــر خطــورة بكثــر. كان الهــدف الرئيــيس للتيــار 

ــاة الحلقــات الصغــرى (kustarnichestvo) ووضــع األســاس  ــة لحي ــة الجنيني املاركــيس، املمثــل يف إيســكرا، هــو إخــراج الحــزب مــن املرحل

املتــن لحــزب عــايل ماركــيس قــوي وموحــد يف روســيا. لكــن مارتــوف كان قــد بــدأ، حتــى قبــل املؤمتــر، يف التذبــذب والتعبــر عــن الشــكوك 

حــول مــا إذا كان مــن املرغــوب فيــه أصــال عقــد مؤمتــر للحــزب، ومــا إذا مل يكــن مــن األفضــل االكتفــاء بعقــد مؤمتــر لتيــار إيســكرا؟ كان الــرتدد 

يعكــس نزعــة املحافظــة والروتــن والخــوف عنــد املناضلــن القدامــى مــن الســر يف اتجــاه جديــد. 

ــراء  ــا كان إج ــة. وبين ــرق القدمي ــن الط ــف ع ــيل العني ــد التخ ــا ض ــردت غريزي ــن مت ــن املنفي ــرة م ــة صغ ــة يف جاع ــادات املتأصل الع

انتخابــات رســمية وانضبــاط األقليــة إلرادة األغلبيــة والعمــل املنضبــط، أفــكارا مقبولــة مــن الناحيــة النظريــة، فقــد اتضــح أنــه مــن الصعــب 

تبنيهــا عمليــا. كان أعضــاء جاعــة بليخانــوف القدميــة، الذيــن اعتــادوا عــىل حيــاة مجموعــة صغــرة غــر رســمية مــن األصدقــاء، يتمتعــون 

منــذ فــرتة طويلــة بســلطة سياســية هائلــة باعتبارهــم مناضلــن قدامــى وأعضــاء يف هيئــة تحريــر جريــدة إيســكرا املرموقــة، وهــي املكانــة 

التــي مل يبــق لهــا مــا يررهــا مــن خــالل الــدور الــذي صــاروا يلعبونــه. أحــس أكســلرود وزاســوليتش بالخــوف الــالإرادي مــن فقــدان ســلطتها 

الشــخصية، وابتــالع فرديتهــا داخــل البيئــة الجديــدة، التــي يســيطر عليهــا الجيــل الجديــد مــن الكــوادر الشــابة القادمــة مــن داخــل روســيا. 

وتظهــر تقاريــر املؤمتــر كــم كان تافهــا الــدور الــذي لعبــه القدامــى، باســتثناء بليخانــوف طبعــا. ال بــد أنهــم شــعروا بالضيــاع التــام. 

ــات  ــن للراع ــة. ميك ــط يف السياس ــس فق ــا، ولي ــات عموم ــدا يف كل املنظ ــرا ج ــب دورا مدم ــخصية أن يلع ــة الش ــر األنف ــن لعن ميك

الصغــرة مــن أجــل املواقــع والخصومــات الشــخصية والطموحــات أن تتســبب يف مشــاكل يف أنديــة كــرة القــدم واملعابــد البوذيــة ومجموعــات 

الحياكــة، حيــث ال توجــد مشــاكل إيديولوجيــة أو مبدئيــة. وميكنهــا يف بعــض الظــروف أن تتســبب يف االنشــقاق واملشــاجرات الســامة جــدا 

داخــل املنظــات الثوريــة، مبــا فيهــا املنظــات الالســلطوية، التــي ال تتبنــى، مــن الناحيــة النظريــة عــىل األقــل، املركزيــة يف التنظيــم، عــىل 

الرغــم مــن أنهــا يف الواقــع غالبــا مــا تهيمــن عليهــا بعــض الطغــم واألفــراد الديكتاتوريــن. تصــر املشــكلة أكــر حــدة بوجــه خــاص يف املنظات 

الصغــرة املعزولــة عــن الجاهــر، وخاصــة تلــك التــي تســود فيهــا العنــارص الرجوازيــة الصغــرة. مل يتصــور مناضلــو مجموعــة تحريــر العمــل 

القدامــى أبــدا أن قــرارات املؤمتــر ســوف تبــدل وضعهــم يف الحركــة. كانــوا يعتقــدون أن األمــور ســوف تســتمر كــا كانــت مــن قبــل، ومل 

يكونــوا يتصــورون إزالتهــم مــن املناصــب التــي كانــوا يشــغلونها دامئــا مــن قبــل. عندمــا اقــرتح لينــن انتخــاب هيئــة تحريــر مــن ثالثــة أعضــاء 

أحــدث ذلــك ضجــة فاجأتــه بشــكل كامــل، خاصــة وأن ذلــك االقــرتاح كان قــد تــم قبولــه بالفعــل مــن طــرف املحرريــن قبــل املؤمتــر، لكــن 

ــة املؤمتــر  ــوا يف أروق ــق. تجول ــة وجــرح عمي ــن بصدمــة قوي ــن القدامــى املعزول ــول كان ســطحيا فقــط. أصــاب االقــرتاح املحرري ــك القب ذل

يشــتكون مــن وقاحــة لينــن املزعومــة. 

وحرصــا عــىل وحــدة الحــزب، عملــت كل مــن منظمــة إيســكرا ومجموعــة تحريــر العمــل عــىل حــل نفســيها رســميا يف املؤمتــر. لكــن 

ــدة “شــعبية”، وهــو  ــا باعتبارهــا جري ــاظ به ــا أخــرا ألجــل االحتف ــي، شــن أنصارهــا رصاع ــي رابوت ــة يوجن ــا طرحــت مســألة تصفي عندم

املفهــوم الــذي رفضتــه األغلبيــة بشــدة. كان املقــرتح املتفــق عليــه بــن قيــادة إيســكرا قبــل املؤمتــر هــو تشــكيل لجنــة مركزيــة مــن ثالثــة 

ــة أعضــاء ومجلــس للحــزب يتكــون مــن كال الهيئتــن، إضافــة إىل عضــو واحــد آخــر  ــر مــن ثالث ــة تحري أعضــاء (مــن داخــل روســيا)، وهيئ

(بليخانــوف). ومــع ذلــك رسعــان مــا ظهــرت التوتــرات حــول تشــكيل اللجنــة املركزيــة. كان اإليســكريون “املتشــددون” يدافعــون عــن لجنــة 

مركزيــة مكونــة بالكامــل مــن أنصــار إيســكرا. بينــا أراد اإليســكريون “الناعمــون”، بقيــادة مارتــوف، أن يعطــوا متثيليــة لهيئــة تحريــر يوجنــي 

رابوتــي وطرحــوا قامئــة خاصــة بهــم للمرشــحن. كان هــذا مــؤرشا عــىل أن تيــار الناعمــن، الــذي كان ميثلــه مارتــوف، يحــاول التوصــل إىل حــل 

وســط مــع التيــار املتذبــذب الوســطي املتحلــق حــول يوجنــي رابوتــي. وقــد أدت محاولتــه تأجيــل اتخــاذ قــرار بشــأن هــذه القضيــة إىل إثــارة 

ضجــة يف القاعــة. لكــن الخــالف حــول يوجنــي رابوتــي مل يكــن شــيئا يذكــر باملقارنــة مــع األحــداث العاصفــة التــي ميــزت الــدورة الالحقــة. 

مل يكــن اقــرتاح لينــن لهيئــة تحريــر مــن ثالثــة أعضــاء انعكاســا لنزعــة مركزيــة دكتاتوريــة، بــل كان مجــرد تعبــر عــن واقــع الحــال. ليــس 

1:  Istoriya KPSS, vol. 1, p: 486.
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هنــاك شــك يف أن املنطــق كان إىل جانــب لينــن بشــكل كامــل، وهــو مــا كان بليخانــوف مجــرا عــىل االعــرتاف بــه. هيئــة التحريــر املشــكلة 

مــن ســتة أعضــاء مل تتمكــن حتــى مــن االجتــاع ولــو ملــرة واحــدة. يف 45 عــددا مــن جريــدة إيســكرا يف ظــل ســتة محرريــن، كان هنــاك 39 

مقــاال كتبــه مارتــوف، و32 مقــاال كتبــه لينــن، و24 مقــاال كتبــه بليخانــوف، و08 مقــاالت كتبهــا بوتريســوف، و06 مقــاالت كتبتهــا زاســوليتش 

وفقــط 04 مقــاالت كتبهــا أكســلرود. هــذا عــىل مــدى ثــالث ســنوات! كل العمــل الفنــي كان عــىل كاهــل لينــن ومارتــوف. وقــد كتــب لينــن 

بعــد املؤمتــر قائــال: »يف الواقــع أود أن أضيــف إن هــذا الثــاليث ]لينــن، مارتــوف وبليخانــوف[ قــد اســتمر دامئــا طــوال هــذه الثــالث ســنوات 

يشــكل، يف 99 حالــة مــن أصــل مائــة، الجهــاز املركــزي الحاســم، الحاســم سياســيا (وليــس حرفيــا)«1. إن فكــرة وجــود عضــو يف هيئــة تحريــر 

الصحيفــة الرســمية للحــزب وهــو ال يشــارك شــخصيا يف العمــل ومســاهمته الوحيــدة هــي تقديــم مقــال بشــكل عــريض للنــرش، هــي فكــرة 

ال تنســجم مــع طبيعــة منظمــة بروليتاريــة مكافحــة. 

يف البدايــة، كان العضــوان الشــابان يف هيئــة التحريــر: مارتــوف وبوتريســوف متفقــن مــع التغيــر، لكنهــا تحــت ضغــط محمــوم مــن 

طــرف زاســوليتش وأكســلرود، غــرا رأييهــا. اقــرتح تروتســي إعــادة انتخــاب هيئــة التحريــر مــن ســتة أعضــاء. لكــن انســحاب البونــد وأنصــار 

رابوتشــييه ديلــو كان يعنــي أن املتشــددين داخــل إيســكرا قــد صــاروا اآلن أغلبيــة. تــم التصويــت بإســقاط اقــرتاح تروتســي، وتــم انتخــاب 

هيئــة تحريــر جديــدة مكونــة مــن لينــن وبليخانــوف ومارتــوف، عندهــا أعلــن مارتــوف رفضــه املشــاركة فيهــا. صــار االنقســام بــن األغلبيــة 

املتشــددة (Bol’shinstvo) واألقليــة الناعمــة (Menshinstvo) واقعــا. وعندمــا ظهــر االنقســام بشــكل واضــح متامــا، اتخــذ طابعــا عنيفــا. يف 

الــدورة التــي نوقــش خاللهــا تكويــن هيئــة التحريــر كان الجــو عاصفــا ويف بعــض األحيــان “هســتريا”، كــا كتــب البالشــفة يف وقــت الحــق 

يف تقريرهــم إىل مؤمتــر أمســرتدام لألمميــة االشــرتاكية (1904). 

يتضــح الســخط، الــذي أثارتــه هــذه النتيجــة بــن الثوريــن الشــباب، يف مذكــرات تروتســي عــن هــذه املناســبة: »يف عــام 1903 كان الحــل 

الوحيــد هــو إخــراج أكســلرود وزاســوليتش مــن هيئــة التحريــر. كنــت أكــن لهــا كل االحــرتام، وكان هنــاك عنــر مــن املــودة الشــخصية 

كذلــك. لينــن بــدوره كان يحرتمهــا كثــرا ملــا فعــاله يف املــايض. لكنــه بــدأ يعتقــد أنهــا صــارا عائقــا للمســتقبل. قــاده هــذا إىل االســتنتاج 

ــج ضــد هــذا القطــع  ــاين يحت ــدا أن كل كي ــك. ب ــق عــىل ذل ــن املمكــن أن أواف ــادة. مل يكــن م ــا يف القي ــن موقعه ــا م ــه يجــب إزالته بأن

القــايس مــع الشــيوخ بينــا كنــا عــىل عتبــة بنــاء حــزب منظــم. كان ســخطي عــىل موقفــه هــو مــا أدى يب حقــا للقطيعــة معــه خــالل املؤمتــر 

الثــاين. بــدا يل ســلوكه ال يغتفــر، بــدا يل رهيبــا وفاحشــا يف نفــس الوقــت، رغــم أنــه سياســيا كان موقفــا صحيحــا ورضوريــا، مــن وجهــة نظــر 

املنظمــة. إن القطيعــة مــع الشــيوخ كانــت مســألة حتميــة يف جميــع الحــاالت. لقــد فهــم لينــن ذلــك قبــل الجميــع، وقــام مبحاولــة للحفــاظ 

عــىل بليخانــوف مــن خــالل فصلــه عــن زاســوليتش وأكســلرود. لكــن هــذه املحاولــة بدورهــا كانــت عقيمــة متامــا، كــا أثبتــت األحــداث 

الالحقــة«2.

خــالل األشــهر التــي تلــت املؤمتــر، أثــار أنصــار األقليــة الــراخ والعويــل مبزاعمهــم حــول “امليــول الديكتاتوريــة” و“املركزيــة القاســية” 

ــة  ــه مجموع ــت ب ــذي قام ــة الســلوك الفوضــوي ال ــتار لتغطي ــة س ــت مبثاب ــع، وكان ــم أي أســاس يف الواق ــذه املزاع ــن له ــن. مل يك ــد لين عن

مارتــوف، والذيــن، عــىل الرغــم مــن التعهــدات التــي قدموهــا خــالل املؤمتــر، رفضــوا االنضبــاط لقــرار األغلبيــة وشــنوا حملــة مشــؤومة ضــد 

ــة  ــأن يكــون لألقلي ــوا ب ــق داخــل أي حــزب، وطالب ــي تطب ــا يف املؤمتــر. لقــد كــرسوا أبســط قواعــد الســلوك الت ــة دميقراطي ــادة املنتخب القي

الحــق يف التقريــر، وحاولــوا فعليــا تخريــب عمــل الحــزب، مــن خــالل رفــض التعــاون مــع أجهزتــه املنتخبــة. إن الحــزب الثــوري ليــس نــاد 

للمناظــرات، بــل هــو منظمــة للكفــاح، ومــع ذلــك فــإن فكــرة أن الحــزب البلشــفي بنيــة أحاديــة، حيــث القــادة يوجهــون األوامــر بينــا 

ــة يف التاريــخ.  ــك، لقــد كان الحــزب البلشــفي الحــزب األكــر دميقراطي ــع، هــي افــرتاء باطــل خبيــث. عــى العكــس مــن ذل القواعــد تطي

فحتــى يف أكــر مراحــل العمــل الــرسي صعوبــة، ويف قلــب الثــورة وخــالل أكــر أيــام الحــرب األهليــة خطــورة، بقــي النظــام الداخــيل للحــزب، 

وخصوصــا أعــىل هيئــة فيــه، أي املؤمتــر، ســاحة نقــاش مفتــوح ورصيــح مــع رصاع بــن مختلفــة األفــكار. لكــن هنــاك حــدود لــكل يشء. ففــي 

ــد العمــل كذلــك، أن يتوصــل إىل قــرارات ويعمــل عــىل  ــة يجــب عــىل الحــزب، الــذي ال يريــد االقتصــار عــىل الــكالم فقــط، بــل يري النهاي

تنفيذهــا عــىل أرض الواقــع. 

ــة  ــاة اليومي ــة الحي ــاط يف تجرب ــل االنضب ــم العام ــة. يتعل ــألة طبقي ــق، مس ــو، يف العم ــاط ه ــزب واالنضب ــم الح ــن تنظي ــف م إن املوق

باملصنــع. تعلمــه تجربــة اإلرضابــات درســا مهــا حــول رضورة العمــل املنضبــط الجاعــي باعتبــاره رشطــا مســبقا للنجــاح. ومــن ناحيــة أخــرى 

تعتــر فكــرة التنظيــم واالنضبــاط مســألة صعبــة الفهــم بالنســبة للمثقــف. إنــه مييــل لرؤيــة الحــزب وكأنــه عــىل وجــه التحديــد نــاد كبــر 

1:  LCW, To Alexandra Kalmykova, September 7, 1903, vol. 34, p: 162.

2: L. Trotsky, My Life, p. 162.
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للمناقشــات، لــرشح وجهــات النظــر بخصــوص كل مســألة. لقــد عكســت الفردانيــة الفوضويــة لألقليــة، يف العمــق، وجهــة نظــر الرجــوازي 

الصغــر مــع عجــزه العضــوي عــن االنضبــاط وميلــه إىل خلــط املســائل الشــخصية مــع املبــدأ الســيايس. مهــا بلغــت درجــة ثقافتهــم ومهــا 

قــرءوا، فــإن املثقفــن الذيــن مل يتبنــوا شــخصيا وجهــة نظــر الطبقــة العاملــة، يصلــون إىل اإلفــالس الكامــل، وذلــك عــىل وجــه التحديــد عندمــا 

تبــدأ املهمــة الحقيقيــة للحركــة، أي عندمــا تدخــل حيــز العمــل. “لقــد اكتفــى الفالســفة بتفســر العــامل بطــرق مختلفــة”، كــا أوضــح ماركــس 

“لكــن املهمــة تغيــره”.

ارتباك يف صفوف القواعد

إن الصــورة الكاريكاتريــة عــن لينــن التــي تقدمــه وكأنــه “ديكتاتــور ال يرحــم” ومنــاور خبيــث يــدوس بقســوة عــىل رفاقــه مــن أجــل 

ــة عــن األمل الــذي عاشــه  ــه، افــرتاء ال يتوافــق مــع الحقائــق. يف مذكراتهــا عــن لينــن تقــدم كروبســكايا صــورة حي ــز الســلطة بــن يدي تركي

لينــن بســبب الخــالف مــع مارتــوف: »يف بعــض األحيــان كان يــرى بوضــوح أن القطيعــة مســألة ال مفــر منهــا. بــدأ رســالة كتبهــا مــرة إىل 

كلــر ]كرجيجانوفســي[ قائــال إن هــذا األخــر ال ميكنــه ببســاطة أن يتخيــل الوضــع الحــايل، حيــث عــىل املــرء أن يــدرك أن العالقــات القدميــة 

قــد تغــرت بشــكل جــذري، وأن الصداقــة القدميــة مــع مارتــوف عــىل وشــك االنتهــاء؛ وأن الصداقــات القدميــة ســتنى، وأن الــراع ســيبدأ. 

ــا يف ســان  ــع بعضه ــا م ــوف. عمله ــع مارت ــه القطــع م ــة علي ــن الصعــب للغاي ــا. كان م ــك الرســالة ومل يبعثه ــه تل ــش مل ين فالدميــر إيليت

بيرتســبورغ ويف إيســكرا القدميــة جعلهــا قريبــن مــن بعضهــا البعــض... بعــد ذلــك ناضــل فالدميــر إيليتــش برشاســة ضــد املناشــفة، لكــن 

كلــا أظهــر مارتــوف بعــض امليــل إىل تصحيــح خطــه، كان موقفــه القديــم منــه يعــود إىل الحيــاة. كان هــذا هــو الحــال، عــىل ســبيل املثــال، 

يف باريــس، عــام 1910، عندمــا عمــل فالدميــر إيليتــش ومارتــوف معــا يف هيئــة تحريــر Sotsial Demokrat (االشــرتايك الدميقراطــي). عنــد 

عودتــه إىل البيــت مــن املكتــب، كان فالدميــر إيليتــش كثــرا مــا يقــول يل بابتهــاج إن مارتــوف ينتهــج خطــا ســليا، بــل وحتــى يعــارض دان. 

بعــد ذلــك يف روســيا، كان فالدميــر إيليتــش ســعيدا جــدا مبوقــف مارتــوف خــالل أيــام يوليــوز ]عــام 1917[ ليــس ألنــه كان يف صالــح البالشــفة، 

ــرة بحــزن:  ــال يل م ــا ق ــل مريضــا جــدا، عندم ــش بالفع ــد كان فالدميــر إيليت ــوري. وق ــرا باملناضــل الث ــا جدي ــف موقف ــوف وق ــل ألن مارت ب

“يقولــون إن مارتــوف يحتــر هــو أيضــا”«.

كان هــذا املوقــف مألوفــا يف شــخصية لينــن وهــو مــا يتــم تجاهلــه يف كثــر مــن األحيــان. بعيــدا عــن الرومانســية مل يكــن لينــن يســمح 

لنفســه أبــدا أن يخلــط بــن مشــاعر الحــب والكراهيــة الشــخصية وبــن قضايــا املبــدأ الســيايس. لكــن لينــن كان يعــرتف مبؤهــالت اآلخريــن 

ومل يكــن يتخــىل عنهــم بســهولة. كانــت مشــاعر الحقــد الشــخيص غريبــة متامــا عــن هــذا الرجــل الــذي أظهــر طيلــة حياتــه أعظــم مشــاعر 

اإلخــالص للرفــاق. وخــالل األشــهر التــي تلــت املؤمتــر قــام لينــن نفســه مبحــاوالت متكــررة إلعــادة الوحــدة، بــل وحتــى اقــرتح تقديــم سلســلة 

مــن التنــازالت التــي كانــت، يف الواقــع، مبثابــة التخــيل عــن املواقــع التــي فــازت بهــا األغلبيــة يف املؤمتــر. تتذكــر كروبســكايا قائلــة: »بعــد 

ــة  ــور بالطريق ــأن تســر األم ــر القدامــى، ف ــة التحري ــادة دمــج أعضــاء هيئ ــوف إع ــرتح غليب ــا اق ــش عندم املؤمتــر، مل يعــرتض فالدميــر إيليت

القدميــة أفضــل مــن أن يحــدث االنشــقاق. لكــن املناشــفة رفضــوا. ويف جنيــف، حــاول فالدميــر إيليتــش تســوية األمــر مــع مارتــوف، وكتــب 

إىل بوتريســوف يحــاول إقناعــه بأنــه ال يوجــد ســبب للــراع. وكتــب أيضــا إىل كامليكوفــا (العمــة) عــن االنقســام، ورشح كيــف جــرت األمــور. 

مل يســتطع تصديــق أنــه ال يوجــد أي حــل«1.

مل يكــد املؤمتــر ينتهــي حتــى اقــرتب لينــن مــن مارتــوف يف محاولــة للتوصــل إىل اتفــاق. كتــب مارتــوف إىل أكســلرود يف رســالة مؤرخــة 

بـــ31 غشــت: »رأيــت لينــن مــرة واحــدة ]منــذ املؤمتــر[. طلــب منــي أن أقــدم لــه اقرتاحــايت حــول التعــاون. قلــت لــه إين ســأقدم له ردا رســميا 

عندمــا ســنناقش هــذا االقــرتاح الرســمي معــا، لكننــي يف غضــون ذلــك رفضــت. لقــد تحــدث كثــرا عــن حقيقــة أنــه برفضنــا التعــاون نكــون 

بصــدد “معاقبــة الحــزب”، وأن ال أحــد توقــع منــا أن نقاطــع الصحيفــة. بــل إنــه رصح علنــا أنــه مســتعد لالســتقالة إذا مــا صــدر القــرار بذلــك 

مــن طــرف هيئــة التحريــر القدميــة، وأنــه يعتــزم العمــل بجهــد مضاعــف كمتعــاون«2.

لــو كان األمــر متعلقــا بلينــن لــكان قــد تــم تفــادي االنقســام برسعــة. لكــن رد فعــل األقليــة، الهســتري تقريبــا، جعــل مــن املســتحيل 

التوصــل إىل اتفــاق. شــنت األقليــة، التــي هزمــت يف املؤمتــر، سلســلة مــن الهجــات العنيفــة ضــد لينــن وضــد األغلبيــة. نــرش مارتــوف كراســة 

يتهــم فيهــا لينــن بالتســبب يف “حالــة حصــار” داخــل الحــزب. تولــدت أجــواء ســاخنة، تجــاوزت يف حدتهــا أهميــة القضايــا التــي كانــت تبــدو 

1:  N.K. Krupskaya, Reminiscences of Lenin, pp. 98--99 and p. 98

2:  Pis’ma PB Aksel’roda i YO Martova, p: 87.
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ــن انتــرشا بــن صفــوف  ــن، الدهشــة والذعــر الذي ــع إيســكرا يف برل ــذي كان مســؤوال عــن توزي مطروحــة. وصــف أوســيب بياتنيتســي، ال

القواعــد عنــد توصلهــم بالتقريــر عــن املؤمتــر: »اســتمعنا إىل تقاريــر كال الجانبــن عــن املؤمتــر، وبعــد ذلــك بــدأت عــىل الفــور الدعايــة لصالــح 

هــذا االتجــاه أو ذاك. شــعرت بنفــيس ممزقــا إىل اثنــن. فمــن جهــة كنــت آســفا لإلســاءة التــي وجهــت لزاســوليتش وبوتريســوف وأكســلرود 

وعزلهــم مــن هيئــة تحريــر اإليســكرا... ومــن جهــة أخــرى كنــت متفقــا متامــا مــع الهيــكل التنظيمــى للحــزب املقــرتح مــن قبــل لينــن. كان 

عقــيل مــع األغلبيــة، لكــن مشــاعري، إذا جــاز التعبــر، كانــت مــع األقليــة«1.

مل يكــن بياتنيتســي وحــده يف موقفــه مــن االنقســام، قــال لوناتشارســي: »رضبنــا خــر االنشــقاق مثــل صاعقــة يف ســاء صافيــة. كنــا 

نعــرف أن املؤمتــر الثــاين سيشــهد الحســم النهــايئ للــراع ضــد تيــار قضيــة العــال ]االقتصادويــن[. لكــن حــدوث انقســام يضــع مارتــوف 

ولينــن يف مواجهــة بعضهــا البعــض، بينــا بليخانــوف يقــف يف منتصــف الطريــق بــن االثنــن، هــو يشء مل نســتطع اســتيعابه مطلقــا. الفقــرة 

ــة  ــع املهــام بــن أعضــاء هيئ األوىل مــن النظــام األســايس الحــزب... هــل كان هــذا شــيئا يــرر حقــا حــدوث االنشــقاق؟ والتعديــل يف توزي

التحريــر، مــا بــال هــؤالء النــاس يف الخــارج، هــل فقــدوا عقولهــم؟«2.

هــذا الــكالم للوناتشارســي، الــذي أصبــح أحــد مســاعدي لينــن الرئيســين خــالل الســنتن الالحقتــن، كان انعكاســا أمينــا لــرد فعــل أغلبيــة 

أعضــاء الحــزب تجــاه االنشــقاق الــذي حصــل يف املؤمتــر الثــاين. كان املــزاج الســائد ضــد االنقســام، الــذي مل يكــن املغــزى الحقيقــي وراءه 

واضحــا حتــى للفاعلــن الرئيســين فيــه. 

ــاك اختالفــات سياســية واضحــة بــن  ــة مل تكــن هن ــك املرحل ــذي ســاد بــن صفــوف القواعــد. ففــي تل ميكــن فهــم ســبب الغمــوض ال

ــاء  ــم ألعــال الحــزب جــرح كري ــدة ومقاطعته ــم الحاق ــن عكســت هجاته ــن، الذي ــا كان ســيئا ســلوك املارتوفي ــة. ومه ــة واألقلي األغلبي

ــفية  ــن البلشــفية واملنش ــة ب ــات الحقيقي ــإن االختالف ــة، ف ــم الشــخصية إلرادة األغلبي ــن يف إخضــاع ميوله ــر الراغب ــن، غ ــن الفرداني املثقف

كانــت مــا تــزال بعيــدة عــن أن تكــون محــددة بوضــوح خــالل تلــك املرحلــة. صحيــح أن بــذور تلــك االختالفــات كانــت موجــودة بالفعــل 

يف عــام 1903، لكنهــا مل تكــن قــد اكتســبت آنــذاك بعــد مضمونــا سياســيا محــددا. بــل كانــت باألحــرى اختالفــا يف املواقــف كــا يتضــح يف 

توصيــف لينــن لالتجاهــن بكونهــا “الحازمــن” و“الناعمــن”. ومــع ذلــك، فــإن الصــدام بــن هذيــن االتجاهــن كان ينــذر بــال شــك باالنشــقاق 

املســتقبيل بــن البلشــفية واملنشــفية، الــذي مل يحــدث بشــكل نهــايئ إال عــام 1912، بعــد حــوايل عــرش ســنوات مــن املحــاوالت املتواصلــة مــن 

جانــب لينــن لتوحيــد الحــزب عــىل أســاس مبــديئ. لينــن نفســه رشح أســباب ذلــك االنقســام يف الفقــرة التاليــة: »مــن خــالل دراســتي لســلوك 

املارتوفيــن منــذ املؤمتــر، رفضهــم التعــاون يف الجهــاز املركــزي (عــى الرغــم مــن دعوتهــم بشــكل رســمي مــن طــرف اللجنــة التنظيميــة)، 

ــرة  ــة حمقــاء، غــر جدي ــه هــو أن هــذه محاول ــة، ودعايتهــم مــن أجــل املقاطعــة، كل مــا ميكننــي قول ــة املركزي ورفضهــم العمــل يف اللجن

بأعضــاء الحــزب، لتخريــب الحــزب، وملــاذا؟ فقــط ألنهــم غــر راضــن عــن تشــكيل الهيئــات املركزيــة؛ لنتحــدث بشــكل موضوعــي، كان هــذا 

فقــط هــو الســبب الــذي أدى إىل افــرتاق طرقنــا، يف حــن أن االعتبــارات الذاتيــة (الشــتائم واإلهانــات واالفــرتاءات والطــرد، الــخ) ليســت ســوى 

مثــار لألنــا املجروحــة والخيــال املريــض«3.

رفــض املارتوفيــون كل محــاوالت لينــن للمصالحــة، وواصلــوا الضغــط مــن خــالل شــن حملــة تحريــض. كانــوا أقويــاء بشــكل خــاص يف 

ــوف  ــق مارت ــام فري ــة. يف شــتتر 1903، ق ــة األوروبي ــادة األحــزاب االشــرتاكية الدميقراطي ــع ق ــة م ــال وصــالت وثيق ــم امل الخــارج. كان لديه

بالخطــوة األوىل يف اتجــاه االنقســام مــن خــالل إنشــاء “مكتــب لألقليــة”، بهــدف االســتيالء عــىل الهيئــات القياديــة للحــزب بــكل الوســائل 

ــال عــىل  ــق اآلم ــن يعل ــن كل هــذا، اســتمر لين ــم م ــيا. وعــىل الرغ ــا يف روس ــة الخاصــة لتوزيعه ــم التكتلي ــرش كتاباته ــدءوا يف ن املتاحــة. ب

ــوليتش  ــلرود وزاس ــوف وأكس ــة، ومارت ــن األغلبي ــك ع ــوف ولينغني ــن وبليخان ــن لين ــاع ب ــد اجت ــم عق ــر 1903، ت ــة. يف 04 أكتوب املصالح

وبوتريســوف عــن األقليــة. كانــت األغلبيــة عــىل اســتعداد لتقديــم تنــازالت، لكــن عندمــا كان رد فعــل األقليــة هــو املطالبــة بتغيــر مجمــوع 

قــرارات املؤمتــر، صــار مــن الواضــح أن هــذا االتفــاق مســتحيل. إن القبــول بهــذا الطلــب كان يعنــي إرجــاع عقــارب الســاعة إىل الــوراء إىل 

الوضــع الــذي كان ســائدا قبــل املؤمتــر الثــاين. 

للــراع بــن الكتــل منطقــه الخــاص. فمــن خــالل تنصلهــم مــن املؤمتــر الثــاين، ومحاربتهــم للشــكليات التنظيميــة تحــت شــعار “النضــال 

ضــد املركزيــة” املزعــوم، بــدأ موقــف األقليــة تجــاه القضايــا التنظيميــة يصبــح تدريجيــا مشــابها لوجهــات نظــر االقتصادويــن الذيــن كانــوا، 

باألمــس فقــط، عــىل خــالف معهــم. و“التكتــل” العــريض الــذي شــكله املناشــفة يف املؤمتــر مــع االقتصادويــن اليمينيــن، والــذي كان لينــن 

1:  O. Piatnitsky, Zapiski Bol’shevika, p. 54.

2:  A.V. Lunacharsky, Revolutionary Silhouettes, p. 36

3:  LCW, Account of the Second Congress of the RSDLP, September 1903, vol. 7, p. 34.
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قــد أشــار لــه بالفعــل، تحــول تدريجيــا إىل اندمــاج. أشــار االقتصــادوي املتطــرف أكيمــوف، بســخرية خبيثــة، إىل تقــارب األقليــة مــع وجهــات 

النظــر اإلقتصادويــة االنتهازيــة القدميــة، قائــال:

»إن اقــرتاب اإليســكرين “الناعمــن” ممــن يســمون باالقتصادويــن فيــا يخــص القضايــا التنظيميــة والتكتيكيــة صــار أمــرا معرتفــا بــه مــن 

قبــل الجميــع باســتثناء “الناعمــن” أنفســهم. إال أنهــم عــىل اســتعداد لالعــرتاف بأنــه “ميكننــا أن نتعلــم الكثــر مــن االقتصادويــن”. 

ــع أعضــاء  ــوم جمي ــوف. والي ــة مارت ــوا لصيغ ــون[ املناشــفة وصوت ــاد ]أي االقتصادوي ــو االتح ــم مندوب ــاين، دع ــر[ الث ــاء ]املؤمت ــى أثن حت

االتحــاد الســابق ]أي اتحــاد االشــرتاكين الدميقراطيــن الــروس يف الخــارج الــذي يســيطر عليــه االقتصادويــون[ يــرون بــأن تكتيــكات “الناعمــن” 

أقــرب للصــواب، وأنهــا تنــازل عــن وجهــة نظرهــم. وعندمــا حلــت منظمــة عــال بيرتســبورغ ]اقتصادويــة[ نفســها أعلنــت عــن اندماجهــا 

مــع املناشــفة«1.

وصلــت الخالفــات أوجهــا خــالل املؤمتــر الثــاين للرابطــة االشــرتاكية الدميقراطيــة الثوريــة الروســية يف الخــارج، الــذي انعقــد بجنيــف يف 

ــة إيجــاد قاعــدة دعــم ملوقفهــا. كانــت الرابطــة  ــر 1903. بعــد مؤمتــر الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي العــايل الــرويس، حاولــت األقلي أكتوب

ــدة، أصــدرت باســمها بضعــة منشــورات، لكــن  ــكاد مجموعــة متحلقــة حــول جري ــة الروســية يف الخــارج بال ــة الثوري االشــرتاكية الدميقراطي

أنشــطتها كانــت شــبه منعدمــة، وهــو الوضــع املنطقــي مبــا أن مركــز الثقــل آنــذاك كان قــد أصبــح داخــل روســيا. مبــارشة بعــد االنقســام، 

قــرر املارتوفيــون الدعــوة إىل عقــد مؤمتــر للرابطــة يف جنيــف. وقــد تــم ذلــك بطريقــة تكتليــة؛ حيــث مل يتــم إخبــار أنصــار األغلبيــة املعروفــن 

ــات  ــر الحــزب بكل ــن مؤمت ــر ع ــن التقري ــدم لين ــا. ق ــل بريطاني ــدة مث ــن مناطــق بعي ــة م ــتقدام أنصــار األقلي ــم اس ــاع، يف حــن ت باالجت

محســوبة، لكنــه تعــرض لهجــوم رشس مــن طــرف مارتــوف، مــا أدى إىل تســميم األجــواء منــذ البدايــة. 

يف املؤمتــر الثــاين للحــزب، تقــرر اعتبــار الرابطــة االشــرتاكية الدميقراطيــة الثوريــة الروســية يف الخــارج منظمــة رســمية للحــزب يف الخــارج، 

لهــا نفــس وضــع لجــان الحــزب املحليــة يف روســيا. كان ذلــك يعنــي بوضــوح أنهــا ســتكون تحــت رقابــة اللجنــة املركزيــة، لكــن األقليــة، التــي 

كانــت تســيطر عــىل الرابطــة، مل تقبــل بهــذا، ووضعــت قواعــد جديــدة تعطــي للرابطــة االســتقاللية عــن اللجنــة املركزيــة، بهــدف تحويلهــا 

إىل قاعــدة للعمــل التكتــيل ضــد األغلبيــة. اقــرتح لينغنيــك أن هــذا ســرفع للجنــة املركزيــة وعندمــا قوبــل االقــرتاح بالرفــض، اســتاء ممثلــو 

األغلبيــة وانســحبوا مــن املؤمتــر. 

وصــف بياتنيتســي، الــذي كان آنــذاك عامــال تقنيــا شــابا يف اإليســكرا، حرتــه مــن الــراع التكتــيل املريــر يف املؤمتــر، حيــث كانــت قــوى 

األقليــة واألغلبيــة منقســمة بالتســاوي: »افتتــح املؤمتــر. جلــس املناشــفة يف جانــب، بينــا جلــس البالشــفة يف الجانــب اآلخــر. كنــت أنــا الوحيــد 

الــذي مل يقــرر بعــد بشــكل نهــايئ االنتــاء إىل هــذا الجانــب أو ذاك. أخــذت مقعــدي مــع البالشــفة وصوتــت معهــم. كان البالشــفة بقيــادة 

بليخانــوف. يف نفــس اليــوم، عــىل مــا أعتقــد، غــادر البالشــفة، بقيــادة بليخانــوف، املؤمتــر. لكننــي رغــم ذلــك بقيــت هنــاك. وكان واضحــا 

ــة إمــا عــىل اإلذعــان لقــرارات  ــة ومجلــس الحــزب ســيجر األقلي ــة، مــن منظمــة الحــزب املركزي ــل البالشــفة، أي األغلبي بالنســبة يل أن رحي

املؤمتــر الثــاين أو القطــع معهــا. لكــن مــا الــذي ميكننــي فعلــه؟ ال يشء. ميكــن لــكال الجانبــن أن يتباهيــا بوجــود قــادة عظــام بــن صفوفهــم، 

أعضــاء مســؤولون يف الحــزب يعلمــون بالتأكيــد مــا كانــوا يفعلــون. وعنــد حضــوري جلســات مؤمتــر الرابطــة، بعــد رحيــل البالشــفة، قــررت 

أخــرا االنضــام إىل هــؤالء األخريــن وانســحبت بــدوري مــن املؤمتــر«2.

يف اجتــاع مرتجــل عــىل عجــل يف مقهــى قريــب، نــدد بليخانــوف بســخط بســلوك األقليــة واقــرتح خطــة للنضــال ضدهــم. ومــع ذلــك، 

ــح، لكــن  ــه صحي ــم أن ــذي كان يعل ــن، ال ــاع عــن موقــف لين ــة كان حاســا يف الدف ــا يف الشــكوك. يف البداي ــرارة نفســه كان غارق ــه يف ق فإن

أعصابــه بــدأت تضعــف مبجــرد مــا بــدأ يظهــر بوضــوح أن فجــوة ال ميكــن تجاوزهــا قــد بــدأت تنفتــح بــن األغلبيــة وبــن أصدقائــه ورفاقــه 

القدامــى. بــدأ يتســائل مــا إذا كان قــد فعــل الــيء الصحيــح بوقوفــه إىل جانــب لينــن؟ هــل كان األمــر يســتحق متزيــق الحــزب مــن أجــل 

بضعــة قواعــد؟ لقــد عمــل لينــن وبليخانــوف عــىل بــذل كل تنــازل ممكــن لألقليــة، لكــن هــؤالء األخريــن كانــوا يطالبــون باالستســالم التــام. 

مــا الــيسء يف ذلــك؟ مــا الــيسء يف إعــادة دمــج جميــع املحرريــن القدامــى مــن أجــل تحقيــق الســالم؟ وعــىل كل حــال إن النظــام القديــم، 

بجميــع أعطابــه، كان أفضــل مــن هــذا الوضــع. 

كان لينــن، بــدوره، لصالــح تقديــم التنــازالت، بــل وفكــر حتــى يف إعــادة إدمــاج املحرريــن القدامــى. لكــن التجربــة أظهــرت أن كل تنــازل 

ــد مــن  ــذي فرضــه الجانــب اآلخــر، ألن املزي ــادة تعنتهــا. وعــىل مضــض، قبــل لينــن التحــدي ال ــة مل يكــن يــؤدي ســوى إىل زي يقــدم لألقلي

1:  V. Akimov, A Short History of the RSDLP, p: 332.

2:  O. Piatnitsky, op. cit., p: 63.
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التنــازالت ســتؤدي إىل اإلســاءة ملصالــح الحــزب. كان القطــع مــع مارتــوف مؤملــا للغايــة، بــل صدمــة للينــن الــذي اعــرتف لكروبســكايا أن 

هــذا كان أصعــب قــرار اتخــذه يف حياتــه. لكــن بالنســبة للينــن كانــت مصالــح الحــزب والطبقــة العاملــة واالشــرتاكية أكــر أهميــة مــن أي 

اعتبــارات شــخصية. 

كان بليخانــوف مــن نــوع مختلــف متامــا. كان ضحيــة “البحــر امليــت لحيــاة املهجــر التــي تجــر املــرء إىل القــاع”1، أثبــت بليخانــوف أنــه 

غــر قــادر عــىل تحقيــق االنتقــال إىل املرحلــة التاريخيــة الجديــدة، مرحلــة الثــورة التــي وضعــت مهــام جديــدة عــىل كاهــل الحــزب وقيادتــه. 

الــيء الــذي كان عجيبــا ليــس كونــه استســلم، بــل باألحــرى كونــه وقــف يف البدايــة إىل جانــب لينــن. يحســب لــه أنــه حــاول عــىل األقــل 

القيــام باالنتقــال، ليــس فقــط يف هــذه املناســبة، إذ أنــه يف وقــت الحــق، يف عــام 1909، مــال مــرة أخــرى إىل اليســار ودخــل يف تكتــل مــع 

البالشــفة. لكــن تلــك كانــت آخــر محاوالتــه قبــل أن ينحــرف نهائيــا إىل اليمــن، لينتهــي بشــكل مأســاوي يف معســكر الشــوفينية الرجعيــة يف 

الســنوات األخــرة مــن حياتــه. تروتســي قــال مــرة إنــه مــن أجــل أن تكــون ثوريــا، ال يكفيــك أن متتلــك الفهــم النظــري. يجــب أن متتلــك أيضــا 

قــوة اإلرادة. فبدونهــا يكــون الثــوري مثــل “ســاعة بعقــرب مكســور”. هــذه الجملــة تصــف بدقــة نقطــة ضعــف بليخانــوف الــذي، وعــىل 

الرغــم مــن مســاهمته الهائلــة، انتهــت أخــرا بتقويضــه وتحطيمــه. 

شــهد مســاء يــوم 18 أكتوبــر حــدوث القطيعــة مــع بليخانــوف. ففــي اجتــاع لألغلبيــة، بعــد أيــام فقــط مــن اقرتاحــه شــن نضــال شــامل 

ضــد املارتوفيــن، انعطــف 180 درجــة ودافــع عــن تحقيــق الســالم بــأي مثــن. قــال: »ال ميكننــي إطــالق النــار عــىل رفاقــي. أفضــل أن أتلقــى 

رصاصــة يف الدمــاغ عــىل االنشــقاق. هنــاك لحظــات يكــون فيهــا حتــى عــىل الحكــم املطلــق االستســالم«2. وقــدم مطالبــه يف شــكل إنــذارا: 

إمــا أن تقبــل، أو أنــه سيســتقيل مــن هيئــة التحريــر. كان انشــقاق بليخانــوف رضبــة قويــة لألغلبيــة. لينــن الــذي كانــت لــه شــكوك جديــة 

لكنــه مــا يــزال يأمــل يف تســهيل الوحــدة، اســتقال مــن هيئــة التحريــر بعــد ذلــك بفــرتة وجيــزة. لكــن خطــوة بليخانــوف مل تــؤد إىل توحيــد 

الحــزب، بــل كان لهــا تأثــر معاكــس. اســتعمل املارتوفيــون نجاحهــم فقــط لتمريــر مطالــب جديــدة: إعــادة دمــج أنصــار األقليــة يف اللجنــة 

املركزيــة ومجلــس الحــزب واالعــرتاف بالنقــاش الــذي حــدث يف املؤمتــر الثــاين لرابطــة االشــرتاكين الدميقراطيــن يف الخــارج. بليخانــوف الــذي 

استســلم يف املــرة األوىل، استســلم مــرة أخــرى لجميــع هــذه املطالــب، التــي كانــت ســتؤدي، يف الواقــع، إىل تغيــر كل القــرارات الصــادرة عــن 

مؤمتــر الحــزب. 

بــدا موقــف األغلبيــة قامتــا للغايــة. صــارت األقليــة تســيطر اآلن عــىل الجهــاز املركــزي للحــزب، أي إيســكرا، والرابطــة يف الخــارج ومجلــس 

الحــزب. وحدهــا اللجنــة املركزيــة بقيــت، مــن الناحيــة النظريــة، مــع األغلبيــة. لكــن األغلبيــة كانــت محرومــة مــن وســيلة إليصــال صوتهــا. 

وتدريجيــا، توقفــت إيســكرا عــن نــرش املقــاالت والرســائل التــي كان أنصــار األغلبيــة يبعثونهــا. يف هــذه األثنــاء، اســتغل املناشــفة إىل أقــى 

حــد عالقاتهــم وصداقاتهــم الشــخصية مــع قــادة األمميــة االشــرتاكية. بينــا مل يكــن للبالشــفة منفــذ كبــر إىل صحافــة األمميــة االشــرتاكية.

يف مذكراتــه، يذكــر ليــادوف محادثــة أجراهــا مــع كاوتســي عــر خاللهــا هــذا األخــر عــن ســخطه: »مــاذا تريــد؟ نحــن ال نعــرف لينينــك 

هــذا. إنــه رجــل جديــد بالنســبة لنــا. أمــا بليخانــوف وأكســلرود نحــن جميعــا نعرفهــم جيــدا جــدا. نحــن معتــادون عــىل معرفــة الوضــع يف 

روســيا مــن خــالل رشوحاتهــم. وغنــي عــن القــول إننــا ال نســتطيع أن نصــدق تأكيــدك بــأن بليخانــوف وأكســلرود أصبحــا فجــأة انتهازيــن. 

هــذا ســخيف!« 

روزا لوكسمبورغ

عندمــا ذهــب ليــادوف عنــد رئيــس تحريــر الصحيفــة االشــرتاكية الدميقراطيــة األملانيــة Vorwarts مــع طلــب بنــرش املراســالت حــول 

الوضــع داخــل الحــزب الــرويس، قيــل لــه إن Vorwarts »ال ميكنهــا أن تخصــص مســاحة كبــرة ألخبــار الحركــة يف الخــارج، وخاصــة الحركــة 

الروســية، التــي مــا تــزال غــر ناضجــة وال ميكنهــا أن تقــدم ســوى القليــل جــدا مــن الفائــدة للحركــة األملانيــة«. ميكــن بالفعــل متييــز الخطــوط 

العريضــة للتطــورات املســتقبلية مــن هــذه النــرة املتعجرفــة املتعاليــة املشــوبة بضيــق األفــق القومــي. مل يكــن ملوظفــي الحــزب األملــاين 

“العمليــن” هــؤالء أي اهتــام بالقضايــا النظريــة. ويف حــن كانــوا يكيلــون املديــح للاركســية بالكلــات، كانــوا منغمســن يف الروتــن اليومــي 

ــر أن يتعلمــه مــن النزاعــات  ــة وفريقــه الرملــاين الكب ــه القوي ــذي ميكــن للحــزب األملــاين بنقابات ــا ال ــة. م ــات العالي ــام الحــزب والنقاب مله

الداخليــة لحــزب أجنبــي صغــر؟ كانــت األمميــة قــد صــارت بالنســبة لقســم كبــر مــن القــادة األملــان كتابــا مختومــا بســبعة أقفــال. 

1:  N.K. Krupskaya, O Vladimirye Ilyiche, vol. 1, p. 54.

2:  S.H. Baron, Plekhanov, p. 327.
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كان الــيء الــذي أرض أكــر بقضيــة البالشــفة هــو موقــف الجنــاح اليســاري داخــل الحــزب األملــاين. اســتمر لينــن إىل حــدود عــام 1914، 

ــم اليســار األرثوذكــيس داخــل الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي. لكــن كاوتســي رفــض الســاح  ــكارل كاوتســي، زعي ــارصا ل ــر نفســه من يعت

بتخصيــص مســاحة للينــن يف جريدتــه Die Neue Zeit لــرشح وجهــة نظــر البالشــفة. ويف إحــدى رســائله كتــب كاوتســي: »عــىل الرغــم مــن 

أنــه مــا تــزال بالــكاد بارقــة أمــل ضئيلــة يف قــدرة االشــرتاكين الدميقراطيــن الــروس عــىل التغلــب عــىل خالفاتهــم، فإنــه ال ميكننــي أن أكــون 

لصالــح تعــرف الرفــاق األملــان عــىل كنــه تلــك االختالفــات. لكــن إذا تعرفــوا عليهــا مــن مصــدر آخــر، ســيكون علينــا بالطبــع آنــذاك اتخــاذ 

موقــف واضــح«1.

ــاة  ــىل الحي ــر ع ــيا مل يؤث ــا أن االنقســام يف روس ــك بحــذر. فطامل ــل ذل ــه فع ــن، لكن ــف كاوتســي ضــد لين ــط املناشــفة وق وتحــت ضغ

الداخليــة للحــزب األملــاين، فليســت هنــاك حاجــة إلعطائــه أهميــة كــرى، عــىل أمــل أن تحــل األمــور مــن تلقــاء نفســها. إذ عــىل كل حــال إذا 

متكــن الحــزب األملــاين مــن اســتيعاب الجميــع، بــدءا مــن برنشــتاين عــىل اليمــن وصــوال إىل روزا لوكســمبورغ وبارفــوس عــىل اليســار، فإنــه 

يتعــن عــىل الرفــاق الــروس أن يعملــوا عــىل الســر معــا دون انشــقاق حــول مســائل تافهــة. 

وبهــذه الطريقــة كانــت حجــج املناشــفة فقــط هــي مــن وصلــت إىل أســاع األحــزاب االشــرتاكية يف أوروبــا الغربيــة. وروزا لوكســمبورغ، 

التــي تعرضــت للتضليــل بفعــل تقاريــر املناشــفة الكاذبــة واملغرضــة عــن الخالفــات، كتبــت مقــاال نــرشه كاوتســي يف Die Neue Zeit تحــت 

عنــوان محايــد: “مســائل تنظيميــة لالشــرتاكية الدميقراطيــة الروســية”. وقــد تــم نــرش هــذا املقــال باللغــة اإلنجليزيــة تحــت عنــوان مضلــل 

مل يســتخدم أبــدا خــالل حيــاة روزا لوكســمبورغ: “اللينينيــة أو املاركســية؟” يف هــذه املقالــة رددت روزا لوكســمبورغ هــراء املناشــفة حــول 

“املركزيــة املتطرفــة” و“األســاليب الديكتاتوريــة” املنســوبة زورا إىل لينــن. كان رد لينــن عــىل هــذا املقــال بالضبــط هــو الــذي رفــض كاوتســي 

نــرشه. حطــم لينــن، يف رده، كل تلــك الخرافــات التــي اختلقهــا املناشــفة حــول أفــكاره عــن التنظيــم، وهــي الخرافــات التــي ينرشهــا بــدأب 

أعــداء البلشــفية. لقــد ســبق للينــن الــرد عــىل هــذه املزاعــم: »تقــول الرفيقــة لوكســمبورغ، عــىل ســبيل املثــال، إن كتــايب ]خطــوة إىل األمــام 

خطوتــان إىل الــوراء[ هــو تعبــر واضــح ومفصــل عــن وجهــة نظــر “املركزيــة املتصلبــة”. وبالتــايل فــإن الرفيقــة لوكســمبورغ تفــرتض أننــي 

أدافــع عــن نظــام معــن للتنظيــم ضــد آخــر، لكــن الواقــع ليــس كذلــك. لقــد دافعــت، مــن الصفحــة األوىل إىل الصفحــة األخــرة مــن كتــايب، 

عــن املبــادئ األساســية ألي تنظيــم حــزيب ميكــن تصــوره. ليــس كتــايب معنيــا باالختالفــات بــن نظــام معــن وآخــر، بــل مبســألة كيــف ميكــن ألي 

نظــام أن يســتمر وينتقــد ويصحــح بطريقــة تنســجم مــع فكــرة الحــزب«2.

مل يكــن موقــف روزا لوكســمبورغ مــن قبيــل الصدفــة. فقــد كانــت منخرطــة منــذ ســنوات عديــدة يف نضــال عنيــد ضــد التيــار البروقراطــي 

ــة  ــات العالي ــي النقاب ــن موظف ــش واســع م ــت تشــاهد بجــزع تشــكل جي ــاين. كان واإلصالحــي داخــل الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي األمل

ــذي كان يخــوض  ــن ال ــى مــن لين ــت تعــرف هــذه الظاهــرة أفضــل مــن أي شــخص آخــر، أفضــل حت ــار محافــظ قــوي. كان والحــزب يف تي

أول تجربــة مبــارشة لــه مــع الحــزب األملــاين. فهمــت روزا لوكســمبورغ أن هــذا الجهــاز البروقراطــي الضخــم ميكنــه أن يتحــول يف اللحظــة 

الحاســمة للــراع الطبقــي، إىل كابــح عمــالق لنضــاالت الجاهــر. وهــذا مــا اتضــح يف غشــت عــام 1914، عندمــا تأكــدت أســوأ مخــاوف روزا 

لوكســمبورغ كلهــا. 

تكفــي ولــو ملحــة خاطفــة عــىل كتيــب روزا لوكســمبورغ لــي يظهــر أن األفــكار التــي كانــت تجــادل ضدهــا حقــا ليســت أفــكار لينــن 

(التــي تعرفــت عليهــا فقــط مــن خــالل الكاريكاتــر الــذي قدمــه املناشــفة عنهــا)، بــل ذلــك االنحطــاط البروقراطــي واإلصالحــي الــذي كانــت 

ــة العظيمــة مالمئــة لوصــف الوضــع  ــات هــذه الثوري ــا، الحــزب االشــرايك الدميقراطــي األملــاين. كــم هــي كل ــدا جــدا يف حزبه ــه جي تعرف

الراهــن داخــل حــزب العــال الريطــاين وأمثالــه مــن األحــزاب األوروبيــة! كتبــت: »مــع منــو الحركــة العاليــة، تصبــح النزعــة الربملانيــة نقطــة 

انطــالق للسياســين الوصوليــن. وهــذا هــو الســبب الــذي يجعــل الكثــر مــن الطموحــن الفاشــلن مــن األوســاط الربجوازيــة يتزاحمــون 

عــى رايــة األحــزاب االشــراكية. إن القــوة املاديــة والنفــوذ الكبريــن للمنظــات االشــراكية الدميقراطيــة الكبــرة مصــدر آخــر لالنتهازيــة 

املعــارصة. 

ــي تنتــر هــذه  ــة. ول ــة الرجوازي ــد مــن الرملاني ــة ضــد االنحــراف يف اتجــاه املزي ــة العالي ــة الحرك يلعــب الحــزب دور حصــن لحاي

امليــول يجــب تدمــر الحصــن. يجــب عليهــم تذويــب القطاعــات النشــيطة والواعيــة طبقيــا بــن صفــوف الربوليتاريــا يف الحشــود الواســعة 

مــن “الناخبــن”«3.

1:  Istoriya KPSS, vol. 1, p. 518, p. 523 and p. 524.

2: LCW, vol. 7, p: 474.

3:  R. Luxemburg, Leninism or Marxism?, p. 98 (التشديد من آالن وودز).
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إن النضــال مــن أجــل التحويــل االشــرتايك للمجتمــع ال يســتبعد، بطبيعــة الحــال، املشــاركة يف االنتخابــات أو يف الرملــان. بــل عــىل العكــس 

مــن ذلــك، كانــت الطبقــة العاملــة يف جميــع البلــدان يف طليعــة الكفــاح مــن أجــل الحقــوق الدميقراطيــة، وســوف تســتخدم كل الحقــوق 

القانونيــة والدســتورية مــن أجــل تحســن موقعهــا ووضــع نفســها يف موقــع قيــادي لتغيــر املجتمــع. كــا أن بنــاء منظــات نقابيــة قويــة 

هــو بــدوره جــزء حيــوي يف مســرة إعــداد الطبقــة العاملــة إلنجــاز املهــام التاريخيــة امللقــاة عــىل كاهلهــا. لكــن لهــذه الســرورة وجهــان 

اثنــان. إن الطبقــة العاملــة ومنظاتهــا ال توجــد يف الفــراغ، وتحــت ضغــط الطبقــات األخــرى، تصــر املنظــات، التــي بناهــا العــال ألجــل 

تغيــر املجتمــع، منظــات مشــوهة ومنحطــة. إن ضغــط الــرأي العــام الرجــوازي ينيــخ بثقلــه عــىل الفئــات القياديــة داخــل تلــك املنظــات. 

لقــد طــورت الطبقــة الحاكمــة ألــف طريقــة وطريقــة إلفســاد واســتيعاب حتــى أكــر املناضلــن النقابيــن نزاهــة وكفاحيــة إذا مــا كانــوا 

يفتقــرون إىل تكويــن نظــري صلــب يف النظريــة املاركســية ومنظوراتهــا. إن انعــزال فئــة مــن املســؤولن النقابيــن املتفرغــن، والذيــن ينفصلــون 

بشــكل متزايــد عــن الواقــع يف أماكــن العمــل، إضافــة إىل جميــع أنــواع املنــح واالمتيــازات الصغــرة التــي يتلقونهــا، يــؤدي إىل خلــق عقليــة 

متميــزة ومغرتبــة عندهــم، وال ســيا عندمــا ال يشــارك العــال يف النضــاالت الجاهريــة، والذيــن هــم مبثابــة الرقيــب عــىل القيــادة. لكــن 

خــالل عقــود طويلــة مــن االزدهــار النســبي والعالــة الكاملــة والســالم بــن الطبقــات، يكــون االتجــاه الســائد هــو عــدم مشــاركة القواعــد 

بنشــاط يف الحيــاة الداخليــة ملنظاتهــم، والثقــة يف القــادة واملســؤولن للحصــول عــىل وظيفــة. كان هــذا هــو الوضــع الــذي ســاد يف أملانيــا 

عــىل مــدى عقديــن تقريبــا قبــل كارثــة الحــرب العامليــة األوىل، عندمــا عــززت بروقراطيــة محافظــة، ماركســية بالكلــات، لكــن إصالحيــة 

ــة  ــا الغربي ــدان أوروب ــي تكــررت يف فرنســا ويف كل بل ــا؛ وهــي الســرورة الت ــة تدريجي ــة العالي ــا عــىل الحرك ــة، قبضته يف املارســة العملي

األخــرى. ومــا كان صحيحــا بالنســبة للنقابــات كان مائــة مــرة صحيحــا بالنســبة للفريــق الرملــاين يف الرايخســتاغ1. قيــادات الحــزب االشــرتايك 

الدميقراطــي يف الرملــان، الذيــن كان يهيمــن داخــل صفوفهــم املثقفــون والسياســيون املحرتفــون، ذوو مســتوى معيــي يختلــف عــن ماليــن 

العــال الذيــن ميثلونهــم، اتجهــوا نحــو اليمــن، وتخلصــوا مــن رقابــة الطبقــة العاملــة عليهــم وتحولــوا، يف نهايــة املطــاف، إىل فئــة اجتاعيــة 

متميــزة ومحافظــة. 

وكــرد فعــل ضــد هــذا الوضــع، أعطــت روزا لوكســمبورغ أهميــة بالغــة للحركــة العفويــة للطبقــة العاملــة، ورفعــت فكــرة اإلرضاب العــام 

الثــوري إىل مســتوى املبــدأ تقريبــا. رد الفعــل املبالــغ فيــه هــذا أدى بهــا بشــكل حتمــي إىل سلســلة مــن األخطــاء. وميكــن للمــرء أن يقــول إنها 

يف كل خالفاتهــا مــع لينــن، مبــا يف ذلــك هــذا الخــالف، كانــت دامئــا عــىل خطــأ. ومــع ذلــك ال ميكــن أيضــا إنــكار أن كل تلــك األخطــاء ميكــن 

إرجاعهــا إىل غريــزة ثوريــة حقيقيــة، وإميــان ال حــدود لــه يف الطاقــة اإلبداعيــة للطبقــة العاملــة وعدائهــا الشــديد للوصوليــن والبروقراطيــن 

الذيــن ميثلــون، عــىل حــد تعبــر تروتســي، “أكــر القــوى محافظــة يف املجتمــع بــأرسه”. لقــد جــرى تبنــي شــكوك روزا لوكســمبورغ حــول 

“مركزيــة لينــن القاســية” املزعومــة، ولنفــس الســبب، مــن طــرف يســارين أملــان آخريــن مثــل الكســندر. ل. هيلفانــد، الشــهر باســمه الحــريك 

بارفــوس، والــذي كانــت أعالــه تثــر إعجــاب لينــن، وكذلــك إعجــاب تروتســي الــذي، بعــد أن قطــع مــع املناشــفة، عمــل بشــكل وثيــق معــه 

لفــرتة مــن الزمــن. 

ــا  ــة. تضمــن كراســه “مهامن ــا بخصــوص املســائل التنظيمي ــن كان محق ــا وأن لين ــه كان مخطئ يف ســنوات الحقــة، اعــرتف تروتســي بأن

السياســية”، الــذي نــرش يف خضــم الــراع التكتــيل، العديــد مــن االنتقــادات ضــد لينــن، والتــي وصفهــا مؤلفهــا الحقــا بأنهــا “غــر ناضجــة 

وخاطئــة”2. ومــع ذلــك، فحتــى ذلــك الكــراس يحتــوي عــىل أكــر مــن ذرة مــن الحقيقــة فيــا يتعلــق بجانــب معــن مــن البلشــفية، وهــي 

ســيكولوجية وقواعــد ســلوك املوظفــن الحزبيــن، تلــك الرشيحــة مــن “العمليــن” و“رجــال ونســاء التنظيــم” الذيــن كان عــىل لينــن نفســه 

الدخــول يف رصاع مريــر ضدهــم بعــد أشــهر قليلــة فقــط عــىل ظهــور كراســة تروتســي املثــرة للجــدل. 

حــاول لينــن تجنــب الحــرب، ورفــض الــرد عــىل الهجومــات املتواصلــة املوجهــة ضــده. لكــن نتيجــة محاولــة بليخانــوف أقنعتــه بأنــه ال 

حــل آخــر ممكــن لهــذا الوضــع. وقــد اتضــح ذلــك بجــالء مــن خــالل مقــال وقعــه بليخانــوف يف العــدد 52 مــن إيســكرا، بعنــوان: “مــن أيــن 

يجــب أال نبــدأ”، والــذي هــو محاولــة مخزيــة لتوفــر تريــر نظــري الستســالم صاحــب املقــال. تحولــت إيســكرا اآلن، تحــت ســيطرة املحرريــن 

الجــدد، إىل جهــاز تكتــيل يف يــد األقليــة. كانــت األغلبيــة مــا تــزال تســيطر عــىل اللجنــة املركزيــة. لكــن بعــد أن متكنــت األقليــة مــن إعــادة 

دمــج املحرريــن القدامــى يف هيئــة التحريــر، صــارت لهــا أغلبيــة يف مجلــس الحــزب، وهــو أعــىل ســلطة يف الحــزب. وبحلــول نهايــة العــام، كان 

لينــن قــد وصــل إىل االقتنــاع بــأن الســبيل الوحيــد لحــل األزمــة هــي الدعــوة إىل عقــد مؤمتــر جديــد للحــزب. 

وكــا كان متوقعــا فــإن أنصــار األقليــة، الذيــن كانــوا يســيطرون آنــذاك عــىل مجلــس الحــزب اعرتضــوا عــىل اقــرتاح لينــن. لكــن عندمــا 

1: مجلس النواب األملاين - املرتجم-

2: L. Trotsky, Stalin, p: 62.
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قــدم لينــن طلبــه إىل اللجنــة املركزيــة، التــي تســيطر عليهــا األغلبيــة نظريــا، اصطــدم مبقاومــة غــر متوقعــة مــن طــرف مؤيديــه. ويف أعــال 

لينــن، نجــد الرســائل تلــو الرســائل التــي بعثهــا لينــن حيــث يســعى جاهــدا إلقنــاع أعضــاء اللجنــة املركزيــة بصحــة املقــرتح. لكــن البالشــفة 

ــن  ــا بروقراطي ــال أناس ــك فع ــا منتل ــد أنن ــرارة: »أعتق ــن مب ــال لين ــفة. ق ــع املناش ــة م ــة نهائي ــروه قطيع ــا اعت ــوا م ــة رفض ــة املركزي يف اللجن

وشــكلين داخــل اللجنــة املركزيــة بــدال مــن الثوريــن. املارتوفيــون يبصقــون يف وجوههــم وهــم ميســحون البصــاق ويقولــون يل: “ال جــدوى 

مــن القتــال”«1.

الحرب مع اليابان

مل يكــن قــرار لينــن القطــع مــع املناشــفة يف هــذه املرحلــة مــن قبيــل الصدفــة. لقــد كان النقــاش األســايس، حتــى ذلــك الوقــت، مركــزا 

عــىل املســائل التنظيميــة، لكــن اآلن بــدأت األمــور تأخــذ طابعــا جديــدا متامــا، وهــو مــا كان يعكــس بــدوره تحــوال مفاجئــا وحــادا يف الوضــع 

الســيايس. كانــت املظاهــرات الطالبيــة، ومــا تالهــا مــن اإلرضابــات السياســية واملظاهــرات العاليــة، يف عــام 1902، مــؤرشات عــن تطــور رسيــع 

ــات  ــع موجــة إرضاب ــه فــرتة هــدوء قصــرة، لتندل ــوز وغشــت 1903، أعقبت ــع إرضاب عــام ســيايس يف شــهري يولي ــوري. اندل ــل- ث لوضــع قب

ــاز  ــي نوفغــورود، والقوق ــو- فوزنيسينســك ونيجن ــات يف بيرتســبورغ وإيفانوف ــدة يف صيــف عــام 1904. واندلعــت سلســلة مــن اإلرضاب جدي

حيــث هــز إرضاب كبــر مركــز النفــط يف باكــو خــالل شــهر دجنــر. وتحــت ضغــط الطبقــة العاملــة، بــدأ الليراليــون الرجوازيــون يعلنــون 

مطالبهــم بطــرح دســتور. النظــام الــذي شــعر بــاألرض تهتــز تحــت قدميــه أصيــب بالذعــر. وبكلبيــة كتــب وزيــر الداخليــة، بليهــف، رســالة 

إىل وزيــر الدفــاع، الجــرال كروباتكــن، قــال لــه فيهــا: “إن مــا نحتــاج إليــه، مــن أجــل درء الثــورة، هــو حــرب صغــرة منتــرة”. 

كانــت روســيا القيريــة، عــىل الرغــم مــن تخلفهــا وطابعهــا شــبه اإلقطاعــي، واعتادهــا عــىل العواصــم الغربيــة، واحــدة مــن الــدول 

اإلمرياليــة الرئيســية يف مطلــع القــرن العرشيــن. وقــد شــاركت، جنبــا إىل جنــب مــع القــوى االمرياليــة األخــرى، بريطانيــا وفرنســا وأملانيــا، 

ــى  ــرشق األق ــاز وأرايض ال ــدا والقوق ــق وفنلن ــدان البلطي ــدا وبل ــت بولن ــوذ. وكان ــق النف ــتعمرات ومناط ــامل إىل مس ــيم الع ــة تقس يف عملي

وآســيا الوســطى، يف واقــع األمــر، مســتعمرات للدولــة القيريــة. لكــن الطموحــات التوســعية للقيريــة كانــت بــدون حــدود. كانــت عيــون 

ســان بيرتســبورغ النهمــة مركــزة عــىل تركيــا وبــالد فــارس، وقبــل كل يشء عــىل الصــن حيــث كانــت أرسة املانشــو املتحللــة غــر قــادرة عــىل 

ــل قطــاع الطــرق اإلمرياليــن، خاصــة بعــد هزميــة مــا يســمى بانتفاضــة بوكــرس عــام 1900، عندمــا احتلــت  ــع تقســيم الصــن مــن قب من

روســيا منشــوريا كلهــا. هــذا التوســع الجشــع يف اتجــاه الــرشق األقــى دفــع روســيا إىل االصطــدام بالقــوة اليابانيــة الصاعــدة الشــابة. فــرس 

االمرياليــون اليابانيــون مــا قامــت بــه روســيا عــىل أنــه محاولــة ملنــع تقدمهــم يف آســيا. يف صيــف 1903، فــاز حــزب الحــرب يف طوكيــو. ويف 

جــوف ليــل فرايــر 1904، هاجــم اليابانيــون األســطول الــرويس يف بــورت آرثــر، باســتخدام نفــس التكتيــكات التــي لجئــوا إليهــا يف بــرل هاربــر 

عــام 1941. وهكــذا ضمنــت اليابــان الســيطرة عــىل البحــار وبــدأ رصاع دمــوي أدى إىل ســقوط بــورت آرثــر بعــد 11 شــهرا مــع فقــدان 28.200 

جنــدي رويس، أي نصــف الحاميــة. وبعــد ثالثــة أســابيع انطلقــت الثــورة الروســية األوىل. 

صحيفــة إيســكرا الجديــدة، تحــت ســيطرة املناشــفة، اتخــذت يف البدايــة موقفــا غامضــا مــن الحــرب، وحــرت نفســها يف الدعــوة إىل 

الســالم. وجــه لينــن نقــدا صارمــا ضــد هــذه الفكــرة، موضحــا أن نــر القيريــة يف الحــرب مــن شــأنه أن يعــزز النظــام لفــرتة مــن الزمــن، يف 

حــن أن الهزميــة العســكرية لروســيا ســتعني حتــا انــدالع الثــورة. وجــه انتقــاد الذعــا للحملــة العســكرية الروســية واســتخدمها وســيلة لفضــح 

طبيعــة النظــام املنحطــة والفاســدة. ال عالقــة لنزعــة لينــن األمميــة الثوريــة مــع النزعــة املســاملة، فقــد كانــت تقــوم عــىل تحليــل طبقــي 

للحــرب باعتبارهــا اســتمرارا للسياســة بوســائل أخــرى. 

وقــد كتــب يف مقالــه “ســقوط بــورت آرثــر”: »إن قضيــة الحريــة الروســية وكفــاح الروليتاريــا الروســية (والعامليــة) مــن أجــل االشــرتاكية 

يعتمــد إىل حــد كبــر عــىل الهزائــم العســكرية للحكــم املطلــق. لقــد تقدمــت هــذه القضيــة كثــرا بفعــل الكارثــة العســكرية التــي ألقــت 

ــة أن تقــوم بالتحريــض املتواصــل ضــد الحــرب، لكــن  ــا الثوري ــن. عــىل الروليتاري ــم األوروبي ــع حــراس النظــام القائ الرعــب يف قلــوب جمي

دون أن تنــى، يف الوقــت نفســه، أن الحــروب حتميــة طاملــا بقــي النظــام الطبقــي. إن العبــارات املبتذلــة عــن الســالم عــىل طريقــة جوريــس 

]جــان جوريــس، 1859-1914، القيــادي البــارز يف الجنــاح اإلصالحــي داخــل الحــزب االشــرتايك الفرنــيس[ ال تفيــد الطبقــة املضطَهــدة التــي هــي 

ليســت مســؤولة عــن الحــرب الرجوازيــة بــن الــدول الرجوازيــة، والتــي تبــذل كل مــا يف وســعها إلســقاط جميــع الرجوازيــن، والتــي تعــرف 

1:  LCW, To the Central Committee of the RSDLP, February 1904, vol. 34, p: 233.
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فداحــة معانــاة الشــعب حتــى يف زمــن االســتغالل الرأســايل “الســلمي”«1.

كان هــدف الحكــم املطلــق هــو تخفيــض حــدة الــراع الطبقــي مــن خــالل خلــق تكتــل عــىل أســاس الوحــدة الوطنيــة. أمــا الليراليــون 

فقــد كشــفوا بشــكل نهــايئ عــن طبيعتهــم الرجعيــة. لقــد تعارضــت كراهيتهــم للنظــام االســتبدادي، الــذي كان مينعهــم مــن اقتســام كعكــة 

ــدة يف الــرشق. وقــد حــث  ــرة اآلن بفضــل الحــرب واالســتيالء عــىل مســتعمرات جدي ــاح كب ــق أرب ــال تحقي ــة، مــع طمعهــم يف احت الدول

املاركــيس الســابق ســرتوفه الطــالب عــىل دعــم سياســة الحــرب. لكــن الحــرب التــي كانــت قــد أدت يف البدايــة إىل إضعــاف الحركــة الثوريــة، 

رسعــان مــا أعطتهــا دفعــة قويــة. وقــد فضــح منظــر الجيــش الــرويس، الــذي كان يزعــم أنــه ال يقهــر، وهــو ينهــار مثــل بيــت مــن ورق يف أول 

اختبــار جــدي، الطبيعــة املتعفنــة للنظــام القيــري. وبــدأت التصدعــات تظهــر يف قمــة النظــام. 

وجــد اســتياء الشــباب الطــالب تعبــرا عنــه يف انتشــار النزعــة اإلرهابيــة. يف 15 يوليــوز تعــرض وزيــر الداخليــة القمعــي، فيكتــور بليهــف، 

لعمليــة اغتيــال عــىل يــد االشــرتايك الثــوري إيجــور ســيتونوف. بعــد أربعــن عامــا عــىل ذلــك كتــب القيــادي اللــرايل، ب. ن. ميليوكــوف، يصــف 

املــزاج الــذي كان ســائدا يف املجتمــع يف ذلــك الوقــت: “لقــد فــرح الجميــع بخــر اغتيالــه”2. قــرر النظــام املذعــور مــن مــد الثــورة املتزايــد 

تقديــم بعــض التنــازالت. تــم اســتبدال بليهــف باألمــر سفياتوبولســك مرســي، كــا قــرر النظــام القيــام ببعــض اإلصالحــات الليراليــة لتــاليف 

حــدوث الثــورة. تســببت الهزائــم العســكرية املهينــة يف فقــدان الحــرب للشــعبية بشــكل مطلــق، ليــس فقــط بــن صفــوف الجاهــر، بــل 

أيضــا بــن صفــوف الليراليــن الرجوازيــن، الذيــن تحولــوا مبهــارة مــن النزعــة الوطنيــة إىل االنهزاميــة. بــدأ النظــام، املرعــوب مــن خطــر ثــورة 

مــن تحــت، يف تقديــم تنــازالت لليراليــن الرجوازيــن. وبــدأ سفياتوبولســك مرســي يخلــق ضجــة حــول “الحقبــة الجديــدة”. 

يف شــهر نوفمــر ســمح للزميســتفوات بعقــد مؤمتــر يف ســان بيرتســبورغ. كان لتيــار أوســفوبوجيدين الليــرايل آنــذاك تأثــر كبــر داخــل 

الزميســتفوات وكان القــوة الرئيســية وراء حملــة الدعايــة لهــا. اقرتحــت إيســكرا املناشــفة املشــاركة يف حملــة الزميســتفوات ودعــم الليراليــن 

بقــدر مــا كانــوا مســتعدين للنضــال ضــد الحكــم املطلــق. قالــت إنــه ألجــل ذلــك يجــب عــىل االشــرتاكين الدميقراطيــن تخفيــف مطالبهــم 

ــون  ــة. مل يكــد املناشــفة يعلن ــق الوحــدة ضــد الرجعي ــل برنامجهــم ألجــل تحقي ــى ال يخيفــوا حليفهــم الســيايس، ويجــب عليهــم تعدي حت

دعمهــم لليراليــن حتــى شــن لينــن هجومــا عنيفــا عليهــم. يف مقالتــه “حملــة الزميســتفو وخطــة اإليســكرا”، شــن لينــن هجومــا صارمــا 

ضــد دعــاة التعــاون الطبقــي ودافــع عــن سياســة طبقيــة ثوريــة مســتقلة: »إن الســادة اللراليــن الذيــن يخافــون مــن املنشــورات ويخافــون 

مــن كل يشء يتخطــى دســتور االمتيــازات املرشوطــة، ســيخافون دامئــا مــن شــعار “جمهوريــة دميقراطيــة” ومــن الدعــوة إىل انتفاضــة شــعبية 

مســلحة. لكــن الروليتاريــا الواعيــة طبقيــا ســرتفض بســخط فكــرة أن نتنكــر لهــذا الشــعار وتلــك الدعــوة، أو أن ننقــاد عمومــا يف نضالنــا بهلــع 

ومخــاوف الرجوازيــة«3.

أصبــح املوقــف مــن الليراليــن عــىل الفــور الســؤال األســايس الــذي حــددت مــن خاللــه جميــع التيــارات االشــرتاكية الدميقراطيــة موقفهــا. 

قــال زينوفييــف بحــق: »بــرزت مســألة موقــف الطبقــة العاملــة مــن الرجوازيــة بحــدة مــرة أخــرى، وهــو نفــس الســؤال األســايس الــذي 

اصطدمنــا بــه يف كل مرحلــة مــن مراحــل تاريــخ الحــزب والــذي ميكننــا أن نرجــع إليــه، يف نهايــة املطــاف، كل خالفاتنــا مــع املناشــفة«4.

يف الخريــف، أصــدرت املنظمــة اللراليــة ســويوز أوســفوبوجدينيا (رابطــة الحريــة) دعــوة لتنظيــم حملــة مأدبــات للضغــط عــىل الحكومــة 

للقيــام بإصالحــات. نظــم املحامــون واألطبــاء وأســاتذة الجامعــات والصحفيــون اجتاعــات شــبه رشعيــة عــىل شــكل مأدبــات عشــاء حيــث 

تلقــى الخطــب ويتــم تبــادل األنخــاب لصالــح إصــالح دســتوري معتــدل. ومــع ذلــك فــإن جــن الليراليــن الرجوازيــن يظهــر يف حقيقــة أنهــم 

مل يرفعــوا حتــى مطلــب جمعيــة تأسيســية عــىل أســاس االقــرتاع العــام، بــل اكتفــوا فقــط مبطالــب غامضــة حــول متثيــل الشــعب عــىل أســاس 

دميقراطــي واســع. 

بــدأ قــادة املناشــفة، تحــت ضغــط الليراليــن الرجوازيــن، يبتعــدون يف الواقــع عــن املواقــف املاركســية الثوريــة. توصيفهــم الغامــض 

وشــبه الســلمي للحــرب كان رمبــا أول تعبــر علنــي عــن هــذه الحقيقــة. بــدأت الخالفــات مــع املناشــفة تنتقــل بشــكل واضــح مــن مجــرد 

خالفــات تنظيميــة إىل خالفــات سياســية. وبــدأ املناشــفة اليمينيــون، مثــل فيــدور دان، يحصلــون عــىل اليــد العليــا داخــل صفــوف األقليــة. 

قلــص املناشــفة دور الروليتاريــا إىل مجــرد تابــع للقــادة الليراليــن. وبهــذه الطريقــة كان املناشــفة يأملــون إقامــة “جبهــة واســعة” مــن أجــل 

الدميقراطيــة، تضــم جميــع “القــوى التقدميــة”. كانــت نفســية املناشــفة مشــبعة بعــدم الثقــة يف اإلمكانيــات الثوريــة للطبقــة العاملــة. كان 

1:  LCW, The Fall of Port Arthur, vol. 8, p. 53.

2:  S.S. Schwarz, The Russian Revolution of 1905, the Workers’ Movement and the Formation of Bolshevism and Menshevism, p: 32.

3:  LCW, Zemstvo Campaign and Iskra’s Plan, vol. 7, p: 503.

4:  G. Zinoviev, History of the Bolshevik Party, p: 108 (التشديد من آالن وودز).
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مــن املفــروض عــىل العــال عــدم رفــع مطالــب أكــر مــن الــالزم، أو التعبــر عــن مواقــف جذريــة جــدا قــد تخيــف الليراليــن. وقــد نــرشت 

ــن: االســتبداد  ــن اثنت ــرى ســوى قوت ــرى؟ ال ن ــا نظــرة عــىل ســاحة النضــال يف روســيا، مــاذا ن ــل: »إذا ألقين ــات مــن هــذا القبي إيســكرا بيان

القيــري والرجوازيــة الليراليــة، التــي هــي اآلن منظمــة ومتتلــك وزنــا نوعيــا هائــال. بينــا جاهــر الشــغيلة يف املقابــل مــذررة وال ميكنهــا أن 

تفعــل شــيئا؛ نحــن ال وجــود لنــا كقــوة مســتقلة؛ وبالتــايل فــإن مهمتنــا تتمثــل يف دعــم القــوة الثانيــة، أي الرجوازيــة الليراليــة، وتشــجيعها 

وعــدم التســبب، يف أي حــال مــن األحــوال، يف إخافتهــا عــر طــرح مطالبنــا الروليتاريــة املســتقلة الخاصــة«1.

يف عــدد نوفمــر 1904 اقرتحــت إيســكرا املناشــفة املشــاركة يف حملــة مأدبــات الزميســتفو. اقرتحــت، يف الواقــع، دعــم مــا يســمى بالجنــاح 

الليــرايل اليســاري داخــل أوســفوبوجيدين:

»يف مــا يتعلــق بالزميســتفوات الليراليــة والدومــا نحــن نتعامــل مــع أعــداء عدونــا، عــىل الرغــم مــن أنهــم ال يرغبــون أو ال يســتطيعون 

ــا؛ لكنهــم مــن خــالل حديثهــم العلنــي ضــد الحكــم  ــح الروليتاري ــه مصال ــذي تتطلب ــدا حتــى اآلن يف رصاعهــم معــه بالشــكل ال املــي بعي

املطلــق ومواجهتهــم لــه مبطالــب تهــدف إىل القضــاء عليــه (!) يشــكلون يف الحقيقــة حلفــاء لنــا ]مبعنــى نســبي للغايــة طبعــا[ حتــى ولــو 

]أنهــم[ غــر حازمــن مبــا فيــه الكفايــة يف تطلعاتهــم... 

ــة يف  ــة الليرالي ــن الرجوازي ــا م ــل موقفن ــة، يتمث ــة الحالي ــق، وخصوصــا يف املرحل ــم املطل ــوا: لكــن يف حــدود النضــال ضــد الحك وأضاف

ــة. ســرتكب خطــأ فادحــا إذا  ــادة االشــرتاكية الدميقراطي ــا، بقي تشــجيعها أكــر ودفعهــا إىل االنضــام إىل املطالــب التــي ســرتفعها الروليتاري

ــف، أو  ــر التخوي ــة، مــن خــالل تداب ــار الزميســتفوات، أو غرهــا مــن مؤسســات املعارضــة الرجوازي ــا ألنفســنا هــدف إجب ــا نحــن وضعن م

اســتعملنا تأثــر الذعــر مــن أجــل إجبارهــا عــىل إعطائنــا اآلن وعــدا رســميا بتقديــم مطالبنــا للحكومــة. مــن شــأن مثــل هــذا التكتيــك أن يــر 

ــا السياســية إىل وســيلة للضغــط يف يــد الرجعيــة«2. باالشــرتاكية الدميقراطيــة ألنــه ســيحول حملتن

ما معنى هذا االقتباس؟ إنه يعني يف جوهره: 

أ) دعم الرجوازية الليرالية (“بقدر ما”). 

ب) عىل الطبقة العاملة أن تلعب دورا ثانويا وراء الليرالين. 

ج) يجب أال نخيف الرجوازية (وبعبارة أخرى: تلطيف اللهجة والتخيل عن املبادئ واالستسالم). 

د) كل هذا بزعم عدم دعم الرجعية وباسم “النضال ضد الرجعية”. 

رد لينــن عــىل الفــور عــىل اإليســكرا يف منشــور مــؤرخ بـــ 20 نوفمــر (حســب التقويــم الجديــد). مل تكــن لديــه جريــدة آنــذاك، حيــث 

أن فريــود مل تبــدأ يف الصــدور إال يف ينايــر عــام 1905. لينــن الــذي نــدد باقــرتاح املناشــفة تشــكيل كتلــة مــع الليراليــن، اقــرتح االســتفادة 

ــاء. إن الفــارق الحقيقــي  ــة والليراليــن املخادعــن الجبن ــة الزميســتفو لتنظيــم مظاهــرات عاليــة كفاحيــة ضــد كل مــن القيري مــن حمل

بــن البلشــفية واملنشــفية هــو الفــرق بــن االســتقالل الطبقــي والتعــاون الطبقــي، بــن املاركســية والتحريفيــة، بــن الثــورة واإلصالحيــة. لكــن 

األمــر اســتغرق عــدة ســنوات وتجربــة الحــرب والثــورة والثــورة املضــادة، لــي تصبــح الطبيعــة الحقيقيــة لهــذه االختالفــات واضحــة متامــا. 

غريــزة العــال الطبقيــة متــردت ضــد فكــرة التحالــف مــع الرجوازيــة. كانــت هنــاك مناقشــات حــادة يف صفــوف املناشــفة. ويف جنيــف 

ــف  ــن موق ــا م ــكرا وقريب ــرري إيس ــف مح ــع موق ــا م ــا متام ــا متناقض ــزي موقف ــكل غري ــفة بش ــال املناش ــن الع ــد م ــى العدي ــيا تبن وروس

البالشــفة. يف ظــل الظــروف الصعبــة للغايــة للنضــال ضــد الدكتاتوريــة القيريــة، ال ميكــن للمــرء، بطبيعــة الحــال، أن يســتبعد إقامــة اتفاقــات 

عرضيــة ومؤقتــة حتــى مــع الليراليــن الرجوازيــن. لكــن الــرشط األول ملثــل هــذه االتفاقــات بالنســبة للينــن كان دامئــا االســتقالل الكامــل 

ــع  ــادئ. بالطب ــة، ال للمســاومات عــى الربنامــج أو املب ــات، ال للتكتــالت السياســية مــع الربجوازي ــة وحزبهــا: ال لخلــط الراي للطبقــة العامل

ال ميكــن للعــال أن يتجاهلــوا أي فرصــة لطــرح مطالبهــم. وقــد دافــع لينــن عــىل أنــه يجــب عــىل العــال أن يذهبــوا إىل تلــك التجمعــات 

الرشعيــة ويحاولــوا تحويلهــا إىل مظاهــرات كفاحيــة. 

وضــح ســوموف، وهــو مؤيــد ســابق لرابوتشــييه ديلــو تحــول الحقــا إىل املناشــفة، أن »جميــع الخطــب التــي ألقيــت يف املأدبــات كانــت 

ــن  ــض«. وتب ــاريع العرائ ــة ومش ــات الضعيف ــرارات املأدب ــن ق ــخر م ــن وتس ــن االنتهازي ــكات الليرالي ــادئ وتكتي ــن مب ــدة كال م ــد بش تنتق

ــن: ــات الليرالي ــون التدخــل يف مأدب ــار العــال االشــرتاكيون الدميقراطي ــة، التــي وقعــت يف يكاترينوســالف، كيــف اخت ــة التالي الحادث

1:  G. Zinoviev, History of the Bolshevik Party, pp. 107 -108.

2: S.S. Schwarz, The Russian Revolution of 1905, the Workers’ Movement and the Formation of Bolshevism and Menshevism, p. 38.
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»يف اللحظــة املناســبة، ظهــرت مجموعــة مــن العــال أمــام طاولــة أعضــاء مجلــس البلــدة، وبــدء أحــد أعضــاء املجموعــة يف الــكالم. حــاول 

الرئيــس منعــه، لكنــه استســلم أمــام إرصار العــال، واختتــم كلمتــه وســط اهتــام واســع مــن طــرف الحضــور بالقــول: “أنتــم ونحــن منثــل 

طبقــات اجتاعيــة متناقضــة، لكــن ميكــن أن توحدنــا الكراهيــة لنفــس العــدو، أي النظــام االســتبدادي. ميكــن أن نكــون حلفــاء يف نضالنــا 

الســيايس. لهــذا يجــب عليكــم التخــيل عــن طريــق الليونــة الســابق، عليكــم أن تنضمــوا بجــرأة وعلنــا إىل مطلبنــا: فليســقط االســتبداد! مــن 

أجــل جمعيــة تأسيســية منتخبــة مــن قبــل الشــعب بأكملــه! مــن أجــل االقــرتاع العــام املبــارش واملتســاوي والــرسي!”. 

بعــد الخطــاب، تناثــرت يف القاعــة بيانــات لجنــة كوبــان لحــزب العــال االشــرتايك الدميقراطــي الــرويس. يف اليــوم التــايل، أصــدرت اللجنــة 

منشــورا (مــن ألــف نســخة) تصــف فيــه أحــداث االجتــاع وتنــرش خطــاب االشــرتاكية الدميقراطيــة بالكامــل«1.

ــوزاق. أفشــلت  ــة والق ــع الرشط ــن إىل مشــاجرات م ــر املدعوي ــوف غ ــؤالء الضي ــل ه ــن قب ــة م ــرى أدت تدخــالت ماثل ــن أخ يف أماك

تدخــالت هــؤالء “الصغــار املجانــن” خطــط الليراليــن، الذيــن حاولــوا إبقــاء العــال بعيديــن عــن االجتاعــات. ويف لقــاء لحــوايل 400 طبيــب 

يف ســان بيرتســبورغ، تــم رفــض حضــور نحــو 50 عامــل، لكــن ضغــط املندوبــن أدى إىل الرتاجــع عــن القــرار. أدى تدخــل العــال للمطالبــة 

بالحــق يف اإلرضاب إىل خلــق اســتقطاب قــوي بــن األطبــاء تســبب يف انفضــاض االجتــاع وســط حالــة مــن الفــوىض. وكان هنــاك العديــد مــن 

مثــل هــذه الحــاالت. يف مقالــه “مظاهــرات جيــدة مــن طــرف الروليتاريــن وحجــج ســيئة لبعــض املثقفــن”، التــي ظهــرت يف العــدد األول مــن 

الصحيفــة البلشــفية فريــود2، أشــاد لينــن بهــذه التكتيــكات بوصفهــا مظهــرا مــن مظاهــر الــروح القتاليــة والقــدرة عــىل اإلبــداع عنــد الطبقــة 

العاملــة. أمــا املناشــفة، فعــىل النقيــض مــن ذلــك، كانــوا مســتعدين لتخفيــف مطالبهــم حتــى ال يخيفــوا الليراليــن، والتضحيــة باســتقالل 

الحــزب مــن أجــل الوحــدة معهــم، وباختصــار إخضــاع الطبقــة العاملــة ملــا يســمى بالجنــاح التقدمــي للرأســالين. وهــي السياســة التــي 

تبناهــا ســتالن يف وقــت الحــق تحــت شــعار “الجبهــة الشــعبية”. أمــا لينــن فقــد صــب جــام نقــده عــىل الفكــرة قائــال: »هــل ميكــن بشــكل 

عــام أن يتــم االعــرتاف مــن حيــث املبــدأ بصحــة تبنــي حــزب العــال ملهمــة تقديــم مطالــب سياســية للدميقراطيــن الليراليــن أو ألعضــاء 

الزميســتفو، “والتــي عليهــم أن يدعموهــا إذا كان لهــم أي حــق يف التحــدث باســم الشــعب؟” كال، هــذا النهــج خاطــئ مــن حيــث املبــدأ، ولــن 

يــؤدي إال إىل اإلرضار بالوعــي الطبقــي للروليتاريــا، وســيؤدي إىل السفســطة األكــر عقــا«3.

ــن  ــد م ــاين، هــي مســألة أكدهــا العدي ــر واضحــا إال بعــد املؤمتــر الث ــون أن األســاس الحقيقــي النقســام البالشــفة واملناشــفة مل يظه ك

ــدأ الخالفــات  ــارا أخــذت شــكال واضحــا يف ربيــع وصيــف 1905”4. مل تب ــذي كتــب أن “البلشــفية باعتبارهــا تي ــدءا مــن لينــن ال ــاب، ب الكت

السياســية يف الظهــور إال خــالل عــام 1904. وكتــب ســليان شــوارتز مــا يــيل: »وراء االتهامــات املتبادلــة، بقيــت الخالفــات السياســية العميقــة 

خفيــة. وألن تلــك الخالفــات مل تكــن واعيــة متامــا فقــد أقحمــت العاطفــة أكــر يف النــزاع، الــذي بــدا بالنســبة لألجانــب واألعضــاء األقــل تطــورا 

داخــل الحركتــن وكأنــه مشــاحنات داخــل الحــزب. مل تظهــر الخالفــات السياســية إىل العلــن إال يف أواخــر 1904«5.

قــال فيــدور دان، أحــد أهــم قــادة املناشــفة: »اليــوم، وبعــد فــوات األوان مــن وجهــة النظــر التاريخيــة، صــار مــن النافــل التأكيــد أن 

ــة  ــاين، إىل بالشــفة ومناشــفة، كانــت مجــرد غطــاء للفروقــات الفكري ــة التــي قســمت صفــوف اإليســكرا، يف املؤمتــر الث الخالفــات التنظيمي

والسياســية الوليــدة، التــي كانــت أكــر عمقــا، وفــوق كل يشء، أكــر ثباتــا مــن الخالفــات بــن االقتصادويــن وإيســكرا، التــي صــارت جــزءا 

مــن املــايض وجــرت تصفيتهــا متامــا مــن طــرف املؤمتــر. مل تكــن خالفــات تنظيميــة، بــل سياســية تلــك التــي قســمت برسعــة كبــرة صفــوف 

الحركــة االشــرتاكية الدميقراطيــة الروســية إىل تياريــن تقاربــا أحيانــا ثــم اصطدمــا مــع بعضهــا البعــض أحيانــا أخــرى، لكنهــا بقيــا مــن حيــث 

الجوهــر حزبــن مســتقلن اســتمرا يف الــراع مــع بعضهــا البعــض حتــى يف الوقــت الــذي كانــا فيــه مــا يــزاالن اســميا يف إطــار حــزب واحــد... 

لكــن يف ذلــك الوقــت، يف بدايــة القــرن، كان الطابــع الســيايس لالنقســام بعيــدا عــن الوضــوح، ليــس فقــط بالنســبة للمتتبعــن عــىل الهامــش، 

بــل حتــى للمشــاركن يف النضــال التكتــيل أنفســهم«6.

قطيعة تروتسيك مع املناشفة

1: Ibid., p. 41 and p. 48.

2:  LCW, vol. 8, pp. 29 -34.

3:  Ibid., p: 508.

4:  LCW, vol. 16, p: 380.

5:  S. Schwarz, The Russian Revolution of 1905, the Workers’ Movement and the Formation of Bolshevism and Menshevism, p. 32.

6:  F. Dan, The Origins of Bolshevism, p. 250.
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يف مؤلفــه األخــر “ســتالن” أشــار تروتســي إىل أن االختالفــات الحقيقيــة مل تكــن خالفــات حــول املركزيــة مقابــل الدميقراطيــة، وال حتــى 

“الصالبــة” مقابــل “الليونــة”، بــل كانــت أعمــق بكثــر. كتــب قائــال: »صحيــح أن الحــزم والعــزم رشطــان مســبقان للشــخص لقبــول البلشــفية، 

لكــن هــذه األوصــاف ليســت حاســمة يف حــد ذاتهــا، فقــد كان هنــاك عــدد كبــر مــن األشــخاص الحازمــن بــن صفــوف املناشــفة واالشــرتاكين 

الثوريــن، بينــا مل يكــن مــن النــادر جــدا أن نجــد أناســا مرتدديــن بــن صفــوف البالشــفة. ليســت الصفــات النفســية والشــخصية هــي كل مــا 

مييــز البلشــفية التــي هــي، قبــل كل يشء، فلســفة للتاريــخ ومفهــوم ســيايس«1.

ويف ســرته الذاتيــة يتذكــر تروتســي كيــف مــال قســم مــن القــادة الســابقن نحــو الليراليــن: »أصبحــت الصحافــة أكــر جــرأة واألعــال 

اإلرهابيــة أكــر تواتــرا. بــدأ الليراليــون يســتيقظون ونظمــوا حملــة مــن املأدبــات السياســية. صعــدت املســائل األساســية للثــورة برسعــة نحــو 

الســطح. وصــارت املفاهيــم املجــردة تأخــذ يف ذهنــي شــكال اجتاعيــا ملموســا. كان املناشــفة، وخاصــة فــرا زاســوليتش، يضعــون آمــاال كبــرة 

عــى الليرباليــن«2.

ــرون  ــم “فات ــم بأنه ــث وصفه ــارس 1904، حي ــف م ــكرا منتص ــرش يف إيس ــذي ن ــال ال ــح يف املق ــن واض ــن الليرالي ــي م ــف تروتس موق

غامضــون ويفتقــرون إىل الحــزم وميالــون للخيانــة”. كان هــذا بالــذات هــو املقــال الــذي دفــع بليخانــوف إىل تقديــم إنــذار نهــايئ ملحــرري 

إيســكرا يطالــب فيــه بطــرد تروتســي مــن هيئــة التحريــر. بعــد ذلــك اختفــى اســم تروتســي مــن إيســكرا وتوقــف تعاونــه مــع املناشــفة 

عــىل جميــع املســتويات. كانــت “جرميــة” تروتســي يف تلــك الســنوات هــي “النزعــة التوفيقيــة”، أو بتعبــر آخــر: الدفــاع عــن الوحــدة. لكــن 

هــذه النزعــة التوفيقيــة كانــت محاولــة إلعــادة توحيــد الحــزب، وهــو املوقــف الــذي كان يشــرتك معــه فيــه العديــد مــن أعضــاء معســكر 

البلشــفية والحــزب بشــكل عــام. مل يكــن أبــدا دعــوة للتصالــح مــع أعــداء الطبقــة العاملــة مــن الليراليــن ومــا يســمى بالرجوازيــة التقدميــة، 

وهــي الفكــرة التــي قــى لينــن كامــل حياتــه النضاليــة يف الكفــاح ضدهــا. 

مل يكــن هنــاك أي خــالف بــن لينــن وتروتســي بشــأن هــذه املســألة. كتــب تروتســي: »كنــت عــىل اتفــاق تــام مــع لينــن حــول هــذه 

املســألة، والتــي أصبحــت أكــر أهميــة كلــا تعمقنــا فيهــا. يف عــام 1904، وخــالل حملــة املأدبــات الليراليــة، التــي وصلــت برسعــة إىل طريــق 

ــه انتفاضــة  ــة: ال ميكــن تجــاوز املــأزق إال بواســطة إرضاب عــام تلي ــه بالطريقــة التالي مســدود، طرحــت ســؤال “مــاذا بعــد؟” وأجبــت عن

الربوليتاريــا التــي ســوف تقــود الجاهــر ضــد الليرباليــة. فاقــم هــذا املوقــف خالفــايت مــع املناشــفة«. 

لقــد كان دعــم املناشــفة لليراليــن، وعــىل وجــه الخصــوص دعمهــم لحملــة مأدبــات الزميســتفو، هــو مــا دفــع تروتســي إىل القطــع مــع 

املناشــفة يف شــتنر 1904. وردا عــىل أكاذيــب الســتالينين بأنــه كان منشــفيا منــذ عــام 1903، قــال تروتســي: »كانــت تلــك العالقــة مــع األقليــة 

يف املؤمتــر الثــاين وجيــزة. ومل متــض ســوى عــدة أشــهر حتــى بــدأ يظهــر اتجاهــان داخــل صفــوف األقليــة. طالبــت باتخــاذ الخطــوات الالزمــة 

لتحقيــق الوحــدة مــع األغلبيــة يف أقــرب وقــت ممكــن، ألننــي كنــت أعتقــد أن االنفصــال كان حدثــا عرضيــا ال أكــر. أمــا بالنســبة لآلخريــن 

فقــد كان االنقســام الــذي عرفــه املؤمتــر الثــاين بدايــة تطــور نحــو االنتهازيــة. قضيــت ســنة 1904 كلهــا أجــادل مــع املجموعــات القياديــة 

داخــل املناشــفة حــول املســائل السياســية والتنظيميــة. وتركــزت النقاشــات عــىل مســألتن: املوقــف مــن الليراليــة واملوقــف مــن البالشــفة. 

وقفــت بــدون هــوادة ضــد محــاوالت الليراليــن االســتناد عــىل الجاهــر، ويف الوقــت نفســه، وبســبب ذلــك، طالبــت بعــزم أشــد باتحــاد 

تيــاري االشــرتاكية الدميقراطيــة االثنــن«3.

ــادة  ــن الق ــرا م ــإن كث ــة، ف ــد إىل الواجه ــدأت تصع ــد ب ــت ق ــن البلشــفية واملنشــفية كان ــات السياســية ب ــن أن الخالف ــم م وعــىل الرغ

البالشــفة مل يفهمــوا موقــف لينــن ومالــوا للتقليــل مــن حــدة االختالفــات. كان االتجــاه الســائد بــن تيــار البلشــفية داخــل روســيا مدافعــا عــن 

املصالحــة. مل تفهــم الغالبيــة العظمــى مــن نشــطاء الحــزب أســباب االنقســام، ورفضــوه. يف الواقــع، حتــى أقــرب املتعاونــن مــع لينــن كانــوا 

يقفــون ضــده. ويف فرايــر 1904، وبعــد فــرتة طويلــة مــن الــرتدد، قــررت اللجنــة املركزيــة داخــل روســيا رفــض دعــوة لينــن لعقــد مؤمتــر 

بأغلبيــة خمســة أصــوات مقابــل واحــد، وهــو مــا يعــادل إدانــة علنيــة ملوقــف لينــن. كان أولئــك الذيــن صوتــوا ضــده هــم كرجيجانــوف 

وكراســن وغالبريــن وغوســاروف ونوســكوف (صوتــت زميلياشــكا لصالــح الدعــوة). كان هــؤالء املناضلــون قــد عملــوا بشــكل وثيــق مــع لينــن 

منــذ تأســيس إيســكرا، أو حتــى قبــل ذلــك، ولعبــوا دورا بــارزا يف تنظيــم التيــار املاركــيس الثــوري يف روســيا، كيــف ميكــن أن يترفــوا بهــذه 

الطريقــة؟ 
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لقــد كانــوا، مــن نــواح كثــرة، منوذجــا للمناضلــن البالشــفة، مناضلــون ال يعرفــون الكلــل وعــاال حزبيــن مخلصــن ومنظمــن جيديــن 

ــات املهــام  ــن يتمثــل عملهــم يف إنجــاز مئ ــوا مــا ميكــن تســميته “العمليــن”، الذي ــة بالنفــس، لكنهــم كان ومنضبطــن ومســتعدين للتضحي

التنظيميــة التفصيليــة. بــدون مثــل هــؤالء األشــخاص ال ميكــن ألي حــزب ثــوري أن ينجــح. لكــن هنــاك أيضــا جانــب ســلبي لعقليــة “أعضــاء 

اللجــان” البالشــفة، كــا كان يطلــق عليهــم: محدوديــة تنظيميــة معينــة وضيــق النظــرة وآفــاق نظريــة محصــورة. مييــل مثــل هــؤالء حتــا 

إىل النظــر بنــوع مــن االزدراء للتفاصيــل الدقيقــة للتاريــخ وينظــرون إىل مثــل تلــك الخالفــات التــي حدثــت يف املؤمتــر الثــاين بأنهــا مجــرد 

خالفــات مهاجريــن، بــدون أهميــة عمليــة. وإذا كان األغلبيــة منهــم قــد انحــازوا يف البدايــة إىل لينــن وبليخانــوف، فــإن هــذا مل يكــن نابعــا 

مــن أي التــزام إيديولوجــي عميــق، بــل ألن املوقــف التنظيمــي لألغلبيــة بــدا لهــم أكــر انســجاما مــع “روح الحــزب” الــذي كان القــوة املحركــة 

لحياتهــم. 

لكــن بعــد انشــقاق بليخانــوف بــدأت األمــور تبــدو أكــر تعقيــدا. بــدأت األغلبيــة الســابقة تبــدو اآلن إىل حــد كبــر وكأنهــا أقليــة، عــىل 

األقــل داخــل الهيئــات القياديــة. صــار يبــدو أن عزلــة لينــن الكاملــة تأكيــد لضعفــه. وبالنســبة “للعمليــن” بــدت حجــج بليخانــوف أكــر 

قــوة. ملــاذا كل هــذه الضجــة حقــا؟ حــاول لينــن، يف كتابــه “خطــوة إىل األمــام، خطوتــان إىل الــوراء”، أن يوضــح القضايــا املبدئيــة التــي يــدور 

حولهــا الخــالف، لكــن العديــد مــن “أعضــاء اللجــان” مل يقتنعــوا. يف ينايــر 1904، كان لينــن قــد نظــم أخــرا مكتبــا للجــان األغلبيــة للدعــوة 

للمؤمتــر. تــم إرســال عضويــن مــن اللجنــة املركزيــة، لينغنيــك وايســن، إىل روســيا لهــذا الغــرض، لكنهــا تعرضــا لالعتقــال. ويف الوقــت نفســه، 

انتــر غالبيــة البالشــفة التوفيقيــن داخــل اللجنــة املركزيــة عــىل نصــر لينــن الوحيــد: زميلياشــكا. بــدأت القيــادة البلشــفية تنهــار. غوســاروف 

املحبــط توقــف عــن النشــاط النضــايل، واســتقال كرجيجانوفســي مــن اللجنــة املركزيــة. بقيــة أعضــاء اللجنــة املركزيــة كراســن ونوســكوف 

وغالبريــن -وهــم جميعــا مــن البالشــفة التوفيقيــن- رشعــوا يف التحضــر النقــالب المبــديئ. 

يف فصــل الصيــف، عندمــا كان لينــن يقــي فــرتة نقاهــة يف جبــال األلــب الســويرسية، عقــد الثــاليث اجتاعــا رسيــا للجنــة املركزيــة ومــرروا 

مــا أصبــح يعــرف باســم “إعــالن يوليــوز”، حيــث دعــوا إىل املصالحــة بــن البالشــفة واملناشــفة، والــذي كان يف الواقــع مبثابــة االستســالم لرشوط 

ــادئ األساســية  ــر إيســكرا الجديــدة و“تفــوق الجهــاز املركــزي يف كل مــا يتعلــق بالدفــاع عــن املب ــة تحري ــة” هيئ ــوا بـــ “رشعي ــة. قبل األقلي

لتكتيــكات وبرنامــج االشــرتاكية الدميقراطيــة األمميــة وتوضيحهــا”.

شــكلت هــذه اإلجــراءات إدانــة علنيــة للينــن، الــذي جــردوه مــن الحــق يف متثيــل اللجنــة املركزيــة يف الخــارج. بــل إنهــم أرصوا حتــى عــىل 

الحــق يف فــرض الرقابــة عــىل كتابــات لينــن (“نــرش كتاباتــه... ســيتم يف كل مــرة باالتفــاق مــع أعضــاء لجنــة التنســيق”)1. ومنعــوا التحريــض 

لصالــح عقــد املؤمتــر الثالــث. وعــالوة عــىل ذلــك تــم تعيــن نوســكوف إلعــادة تنظيــم العمــل التقنــي للحــزب يف الخــارج، مــا يعنــي تصفيــة 

مؤيــدي لينــن مــن قبيــل بونــش- برييفــش، الــذي كان مســؤوال عــن نــرش األدبيــات البلشــفية يف الخــارج، وليــادوف الــذي كان مســؤوال عــن 

الشــؤون املاليــة. وباإلضافــة إىل ذلــك تــم ضــم ثالثــة بالشــفة توفيقيــن وثالثــة مناشــفة إىل اللجنــة املركزيــة. عندمــا توصــل لينــن يف النهايــة 

بخــر مــا كان يحــدث، كتــب رســالة غاضبــة جــدا إىل اللجنــة يطعــن يف رشعيــة أفعالهــا. وبعــث رســالة أخــرى إىل أعضــاء اللجــان البلشــفية 

يفضــح فيهــا أنشــطة اللجنــة املركزيــة. بــل إنــه بعــث حتــى برســالة إىل إيســكرا يطلــب منهــا عــدم نــرش اإلعــالن الفاقــد للرشعيــة. لكــن 

املحرريــن، ويف تجاهــل منهــم لطلــب لينــن، نــرشوه يف العــدد 72 تحــت عنــوان “إعــالن اللجنــة املركزيــة”. مل يتبــق يشء للينــن ســوى أن 

يقطــع جميــع العالقــات مــع التوفيقيــن. 

صــار الوضــع قامتــا بالفعــل. كان كل مــا تــم تحقيقــه يف املؤمتــر الثــاين قــد تحــول إىل خــراب. ســقطت الهيئــات القياديــة، الواحــدة تلــو 

األخــرى، يف يــد األقليــة. بــدا وكأن املارتوفيــن قــد انتــروا عــىل طــول الخــط. وبــدا لينــن معــزوال متامــا. ومــع ذلــك فــإن نــر املناشــفة كان 

قــد تحقــق، يف الواقــع، عــن طريــق املنــاورة يف القمــة. لكــن عــىل مســتوى القاعــدة كانــت األمــور مختلفــة. كان عــدد متزايــد مــن اللجــان 

ينــادي بــرورة عقــد مؤمتــر جديــد باعتبــاره الســبيل الوحيــد لحــل األزمــة. لجــان الحــزب يف بيرتســبورغ وموســكو وييكاترينوســالف وريغــا 

واالتحــاد الشــايل وفورونيــج ونيجيغــورد، ورمبــا األكــر إثــارة لالســتغراب باكــو وباتومــي واالتحــاد القوقــازي، أعلنــت دعمهــا ]للبالشــفة[. 

وحتــى يف الخــارج وقفــت املجموعــات االشــرتاكية الدميقراطيــة يف باريــس وجنــوة وبرلــن ضــد املناشــفة. ووفقــا لرســالة كتبهــا لييبيمــوف إىل 

نوســكوف يف خريــف عــام 1904: »لقــد تســببت مســألة اإلعــالن ]إعــالن اللجنــة املركزيــة[ يف فــوىض عارمــة. هنــاك فقــط يشء واحــد واضــح: 

جميــع اللجــان، باســتثناء خاركــوف والقــرم وغورنوزافســدك والــدون، هــي لجــان تابعــة لألغلبيــة... حصلــت اللجنــة املركزيــة عــىل تصويــت 

بالثقــة كاملــة يف عــدد ضئيــل جــدا مــن اللجــان«2. 

1: Istoriya KPSS, p: 509

2:  Ibid., p:509.
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ــن اجتاعــا تشــاوريا (Conference) مــن 22 بلشــفيا يف ســويرسا،  ــا مــن داخــل روســيا، نظــم لين ــي لقيه بتشــجيع مــن االســتجابة الت

شــهر غشــت عــام 1904، والــذي تبنــى نــداء لينــن “إىل الحــزب”، الــذي أصبــح دعــوة لعقــد املؤمتــر الثالــث للحــزب. وصــف لينــن بنزاهتــه 

املعروفــة األزمــة الخطــرة التــي كان الحــزب ميــر مــن خاللهــا، وأضــاف: »ومــع ذلــك، فإننــا نعتــر أن املــرض الــذي يعــاين منــه الحــزب هــو جزء 

مــن آالم النمــو. نحــن نعتــر أن الســبب الكامــن وراء األزمــة هــو انتقــال حيــاة االشــرتاكية الدميقراطيــة مــن شــكل الحلقــات إىل شــكل الحــزب؛ 

إن جوهــر الــراع الداخــيل هــو الــراع بــن عقليــة الحلقــات الصغــرى وبــن عقليــة الحــزب. وبالتــايل فإنــه فقــط عــن طريــق معالجــة هــذا 

املــرض ســيمكن لحزبنــا أن يصبــح حزبــا حقيقيــا«.

 يف هــذه اللحظــة فقــط بــدأ لينــن يشــر إىل القــوى الطبقيــة التــي تكمــن وراء االنشــقاق: »وأخــرا، يتشــكل القســم األكــر مــن كــوادر 

ــة مــن  ــا التــي تتكــون أساســا مــن املثقفــن. االنتلجينســيا هــي دامئــا أكــر فرداني املعارضــة، بشــكل عــام، مــن تلــك العنــارص داخــل حزبن

الروليتاريــا، وذلــك بســبب ظــروف حياتهــا وعملهــا بالــذات، والتــي ال تعلمهــا بشــكل مبــارش العمــل الجاعــي املنظــم. وبالتــايل فــإن املثقفــن 

يجــدون صعوبــة يف التكيــف مــع حيــاة االنضبــاط داخــل الحــزب، وهــؤالء منهــم الذيــن ال يتكيفــون معهــا مــن الطبيعــي أن يعلنــوا التمــرد 

ضــد الحــدود التنظيميــة الالزمــة، ويرفعــوا فوضويتهــم الغريزيــة إىل مرتبــة مبــدأ للنضــال، بعــد أن يطلقــوا عليهــا اســم الرغبــة يف “االســتقاللية 

الذاتيــة”، والدعــوة إىل “التســامح”، الــخ. 

قســم الحــزب يف الخــارج، حيــث عاشــت الحلقــات منــذ مــدة طويلــة نســبيا، وحيــث يتجمــع منظــرون مــن مختلــف األطيــاف، وحيــث 

تشــكل اإلنتلجينســيا األغلبيــة بالتأكيــد، هــو القســم الــذي كان ال بــد أن يكــون أكــر ميــال إىل وجهــات نظــر “األقليــة”، والتــي صــارت نتيجــة 

لذلــك األغلبيــة الفعليــة. أمــا داخــل روســيا، مــن جهــة أخــرى، حيــث صــوت الروليتاريــا املنظمــة هــو األعــىل، وحيــث إنتلجنســيا الحــزب 

بدورهــا، بفعــل كونهــا عــىل اتصــال أوثــق وأكــر مبــارشة معهــا، يتــم تدريبهــا بعقليــة أكــر بروليتاريــة، وحيــث مقتضيــات النضــال اليومــي 

تجعــل اإلحســاس بــرورة الوحــدة املنظمــة أكــر قــوة، نجــد معارضــة شــديدة لعقليــة الحلقــات والنزعــات الفوضويــة التخريبيــة«1.

وبحلــول الخريــف صــارت اآلفــاق أمــام البالشــفة تبــدو أكــر إرشاقــا. تدريجيــا تــم تشــكيل فريــق قيــادي جديــد مــع وصــول قادمــن جــدد 

مــن روســيا، أنــاس مثــل بوغدانــوف ولوناتشارســي وأوملينســي. بعــد شــهر النقاهــة يف جبــال األلــب، تحســنت كثــرا حالــة لينــن الصحيــة. 

كتبــت كروبســكايا: »كان األمــر كــا لــو أنــه اســتحم يف تيــار الجبــل وتخلــص مــن آثــار كل مــا حيــك ضــده مــن املؤامــرات الدنيئــة«2. بــدأت 

تصــل تقاريــر مشــجعة مــن روســيا، حيــث كان يتــم توزيــع نــداء “إىل الحــزب” بشــكل رسي داخــل لجــان الحــزب. وفقــا لكروبســكايا، بحلــول 

منتصــف شــتنر وقفــت 12 لجنــة، مــن أصــل 20 لجنــة متتلــك الحــق الكامــل يف التصويــت، لصالــح عقــد املؤمتــر، وكان العــدد مــا يــزال يف 

تزايــد. ابتــداء مــن هــذه اللحظــة صــار البالشــفة قــوة منظمــة حقيقيــة داخــل روســيا. وبحلــول نهايــة العــام تــم تأســيس مركــز تنظيمــي 

بلشــفي داخــل روســيا، بدعــم مــن 13 لجنــة مــن لجــان الحــزب. ومــع ذلــك كان الوضــع مــا يــزال هشــا للغايــة. 

عــىل عكــس خصومهــم، كان البالشــفة يعانــون مــن نقــص حــاد يف األمــوال. ويف البدايــة كانــت مســألة إصــدار جريــدة غــر واردة. وكبديــل 

مؤقــت، أنشــأ لينــن وبونــش- برييفيتــش “دار النــرش ألدبيــات الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي”، التــي بــدأت مــع مطلــع شــهر شــتنر تنــرش 

مقــاالت فرديــة للينــن ومعاونيــه. كانــت هــذه بدايــة عــىل األقــل. لكــن املناشــفة كانــوا ميتلكــون كل الوســائل فيــا يخــص املنشــورات. مل 

يكونــوا يســيطرون فقــط عــىل جريــدة إيســكرا املرموقــة، بــل كانــت لديهــم أيضــا مــوارد جيــدة مــن املــال مــن متعاطفــن أثريــاء. ومل يــرتددوا 

يف اســتخدام هــذا التفــوق ســالحا يف الــراع الفصائــيل. تتذكــر كروبســكايا مبــرارة كيــف مــارس املناشــفة الضغــوط عــىل املتعاطفــن ليوقفــوا 

تقديــم املســاعدة لألغلبيــة: »لدينــا، إيليتــش وأنــا، بعــض األشــياء القويــة لنقولهــا عــن هــؤالء “املتعاطفــن” الذيــن مل يكونــوا ينتمــون إىل أي 

منظمــة ويتصــورون أن ترعاتهــم التافهــة ميكنهــا أن تؤثــر عــىل مجــرى األحــداث داخــل حزبنــا الروليتــاري!«3. 

كانــت مســألة األمــوال مــن الخــارج بــال شــك عامــال يف استســالم البالشــفة-التوفيقين يف اللجنــة املركزيــة للمركــز الــذي يســيطر عليــه 

املناشــفة يف الخــارج. 

عــىل الرغــم مــن افتقارهــم للمــوارد، قــرر البالشــفة إصــدار جريــدة جديــدة تحــت اســم فريــود (إىل األمــام). ويف اجتــاع عقــد يف جنيــف، 

ــر مؤلفــة مــن لينــن وف. ف. فوروفســي وم. س. أوملينســي وأ. ف. لوناتشارســي، وكروبســكايا  ــة تحري ــم انتخــاب هيئ ــر، ت يــوم 03 دجن

ســكرترة. وكــا جــرت العــادة، متــت مواجهــة نقــص املــوارد املاليــة بتقديــم التضحيــة الشــخصية. ناضــل الجميــع لتوفــر املــال الــروري. 

1:  LCW, To the Party, vol. 7, pp. 455 -456.

2:  Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 106.

3:  Ibid., p: 98.
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ســلم فوروفســي جــزءا مــن مبلــغ حصــل عليــه مقابــل حقــوق الطبــع. وبــاع أوملينســي ســاعة يــد ذهبيــة. بطريقــة أو بأخــرى، تــم تجميــع 

مبلــغ 1.000 فرنــك، والــذي كان كافيــا بالــكاد إلصــدار عــدد ونصــف. لكــن مل يصــب أحــد باإلحبــاط أمــام هــذا الوضــع. وقــد صــدر العــدد 

األول مــن أول صحيفــة بلشــفية حقيقيــة بشــكل منتظــم يــوم 22 دجنــر 1904. وبعــد حــوايل أســبوعن أصيــب املنفيــون السياســيون الــروس 

بالدهشــة لســاع هتافــات صاخبــة لباعــة الجرائــد يف شــوارع جنيــف: “الثــورة يف روســيا! الثــورة يف روســيا!” 



التاسع من يناير 1905

»موالنــا! نحــن العــال وأطفالنــا وزوجاتنــا، والشــيوخ العجــزة الذيــن هــم آباؤنــا، جئنــا إليكــم، موالنــا، نلتمــس العــدل والحايــة. نحــن 

نعيــش يف فقــر مدقــع، نحــن مضطَهــدون ومســحوقون بأعــال شــاقة فــوق طاقتنــا؛ نتعــرض لإلهانــة، وغــر معــرتف بنــا كبــرش. نحــن نعامــل 

ــق إىل التســول  ــق فأعم ــا أعم ــم دفعن ــه يت ــك، لكن ــا ذل ــد تحملن ــم يف صمــت. وق ــوا معاناته ــم أن يتحمل ــن يجــب عليه ــد الذي ــل العبي مث

واالنحطــاط والجهــل. االســتبداد والتعســف يشــنقاننا، ونحــن نختنــق. موالنــا لقــد أنهكــت قوانــا! وقــد عيــل صرنــا، وحانــت بالنســبة لنــا 

اللحظــة الرهيبــة التــي رصنــا خاللهــا نفضــل املــوت عــىل االســتمرار يف معانــاة عــذاب ال يطــاق«. 

بهــذه الكلــات دشــنت الطبقــة العاملــة يف روســيا أول دخــول حاســم لهــا إىل مــرسح التاريــخ، طالبــة الرأفــة مــن القيــر، “املبجــل”، 

وهــي تحمــل عريضــة يف يدهــا وبقيــادة كاهــن. لكــن بعــد أحــد عــرش شــهرا، ثــارت نفــس تلــك الطبقــة العاملــة ضــد الحكــم املطلــق وهــي 

تحمــل األســلحة يف يدهــا وبقيــادة حــزب ماركــيس. خــالل الشــهور املواليــة، تطــورت الثــورة الروســية األوىل بشــكل ملحمــي، شــاركت فيهــا كل 

فئــات الروليتاريــا وجميــع الفئــات املضطَهــدة األخــرى، ومــرت عــر كل مراحــل الــراع التــي ميكــن تخيلهــا واســتخدمت كل أســاليب الكفــاح 

التــي ميكــن تصورهــا، مــن اإلرضابــات االقتصاديــة والعرائــض املوجهــة للســلطات، إىل اإلرضابــات السياســية العامــة واملظاهــرات الجاهريــة، 

وصــوال إىل االنتفاضــة املســلحة. كشــفت ثــورة 1905 بالفعــل، وإن بطريقــة جنينيــة، جميــع العمليــات األساســية التــي ســتتكرر عــىل نطــاق 

أعــىل بعــد مــرور 12 عامــا. لقــد كانــت تدريبــا مل يكــن مــن املمكــن بدونــه تحقيــق النــر النهــايئ للروليتاريــا يف أكتوبــر 1917. يف ســياق 

ثــورة 1905، وضعــت كل األفــكار والرامــج واألحــزاب والقــادة عــىل املحــك. كانــت تجربــة الثــورة األوىل حاســمة للتطــور املســتقبيل لجميــع 

تيــارات الحركــة االشــرتاكية الدميقراطيــة الروســية. 

لكــن الحقيقــة هــي أن بدايــة الثــورة وجــدت الحــزب يف حالــة يــرىث لهــا. عشــية عــام 1905 كان الحــزب منهــكا بشــكل خطــر بســبب 

االنقســامات واالعتقــاالت. وكانــت الراعــات التكتليــة الداخليــة قــد شــلت أنشــطته لعــدة أشــهر. كان مناضلــوه داخــل روســيا مشوشــن 

وتائهــن. والبالشــفة بعــد أن فقــدوا الســيطرة عــىل مركــز الحــزب يف الخــارج، كانــوا بــدون جريــدة، حتــى صــدر العــدد األول مــن فريــود يف 

دجنــر 1904. وكان النقــص الحــاد يف األمــوال يعنــي أنــه حتــى فريــود أيضــا ســتعيش وضعــا غــر مســتقر. كان املناشــفة ميتلكــون مــوارد أكــر، 

إال أنهــم كانــوا أقــل عــددا يف الداخــل، باســتثناء بعــض املناطــق مثــل الجنــوب والقوقــاز، لكــن حتــى هنــاك أيضــا كانــوا يف موقــف ضعيــف 

نســبيا. ونظــرا لطبيعــة العمــل الــرسي، فإنــه مــن الصعــب جــدا تقديــر قــوى البالشــفة الحقيقيــة يف ذلــك الوقــت. منظمــة الحــزب يف ســان 

بيرتســبورغ مل تنقســم رســميا حتــى دجنــر 1904، عندمــا انشــق املناشــفة. لكــن إىل حــدود تلــك اللحظــة كان أنصــار لينــن يف تصاعــد. إال أن 

الــراع الداخــيل كان لــه تأثــر ضــار عــىل عمــل الحــزب، وحــول االنتبــاه نحــو البيــت الداخــيل. يظهــر هــذا يف عــدد املنشــورات البلشــفية 

الصــادرة يف بيرتســبورغ عــام 1904: 11 منشــورا فقــط ملــدة عــام كامــل، مقابــل 55 منشــورا يف 1903 و117 يف عــام 19051.

بشــكل عــام كانــت املنظمــة البلشــفية داخــل روســيا، خــالل النصــف الثــاين مــن 1904، يف حالــة ســيئة. الكثــر مــن املتفرغــن، كــا رأينــا، 

مل يفهمــوا حقــا ســبب االنقســام وتأثــروا بشــدة بفعــل انشــقاق األعضــاء التوفيقيــن داخــل اللجنــة املركزيــة. وبالرغــم مــن التشــجيع واإلرصار 

مــن طــرف لينــن، فإنهــم مالــوا إىل الســر يف ذيــل املناشــفة، الذيــن انتقلــوا اآلن إىل موقــع الهجــوم، وإرســال أعــداد كبــرة مــن العنــارص واملــال 

إىل روســيا. يف ســان بيرتســبورغ رسعــان مــا حققــوا الســيطرة عــىل اللجنــة التــي كان يهيمــن عليهــا البالشــفة. تســببت األخطــاء والجمــود العــام 

الــذي ميــز اللجنــة يف زيــادة االســتياء بــن عــال ســان بيرتســبورغ، الذيــن تحولــوا تدريجيــا إىل املناشــفة. تبنــت لجنــة نارفــا قــرارا عــرت فيــه 

عــن “عــدم الرغبــة يف مواصلــة العمــل تحــت قيــادة لجنــة ســان بيرتســبورغ”. وصوتــت لجنــة فاســيلييف أوســرتوف عــىل “انعــدام الثقــة 

نهائيــا” يف اللجنــة التــي يقودهــا البالشــفة. أعلنــت فــروع نارفــا ونيفــا وفاســيلييف أوســرتوف و“جهــة بيرتســبورغ”، التــي كانــت متثــل الجــزء 

1:  David Lane, The roots of Russian Communism, p: 71.
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األكــر مــن العــال، انشــقاقها عــن البالشــفة والتحاقهــا باملناشــفة. وبحلــول دجنــر شــكلت لجنــة منفصلــة. وقــد واصلــت لجنتــان متنافســتان 

الوجــود يف ســان بيرتســبورغ إىل حــن انعقــاد مؤمتــر ســتوكهومل عــام 1906. 

كانــت خســارة عــدد مــن املناطــق الرئيســية يف ســان بيرتســبورغ رضبــة قويــة للينــن. لقــد حرمــت البالشــفة مــن نقــاط نفــوذ رئيســية 

وســمحت للمناشــفة بالحصــول عــىل الســبق خــالل األحــداث العاصفــة التــي شــهدتها األشــهر املواليــة. ومــا زاد األمــور ســوءا هــو أنــه كان 

مــن الواضــح أن تلــك الخســائر كانــت ناتجــة بشــكل رئيــيس عــن أوجــه القصــور عنــد القيــادة البلشــفية املحليــة، والتــي تظهــر نوعيتهــا مــن 

خــالل ســيل رســائل الشــكوى املرســلة إىل لينــن. ال بــد أنــه شــد شــعره غضبــا عندمــا كان يقــرأ التقاريــر الحزينــة التــي كانــت ترســلها لــه 

معاونتــه الرئيســية يف ســان بيرتســبورغ، روزاليــا زميلياشــكا، التــي كتبــت: »ال نهايــة لعــدد املناشــفة الذيــن توافــدوا إىل روســيا. لقــد متكنــت 

اللجنــة املركزيــة مــن تحويــل الكثــر مــن النــاس ضدنــا. ليســت هنــاك قــوات كافيــة ملواصلــة النضــال وتقويــة املواقــع. املطالــب بإرســال 

املزيــد مــن األشــخاص تــأيت مــن جميــع األنحــاء. ال بــد مــن القيــام عــىل الفــور بجولــة للجــان. ليــس هنــاك مــن ميكنــه أن يقــوم بذلــك. أنــا 

أهمــل املكتــب وغارقــة يف العمــل املحــيل. األوضــاع ســيئة جــدا. نحــن بحاجــة إىل القــوات. الجميــع يســأل. ليــس هنــاك أحــد ميكــن العمــل 

معــه...«.

ويســتمر ســيل الشــكاوى: »نحــن نواجــه خطــر فقــدان مدينــة تلــو األخــرى لعــدم وجــود القــوات. كل يــوم أتوصــل بأكــوام مــن الرســائل 

مــن أماكــن مختلفــة، يلتمســون فيهــا ]منــا[ إرســال القــوات. واآلن فقــط توصلــت برســالة غامضــة مــن ييكاترينوســالف. لقــد كتبــوا أنــه إذا 

مل نقــم بإرســال القــوات واملــال فــورا فســوف نفقــد ييكاترينوســالف. لكــن ليــس هنــاك أي قــوات: إنهــم يتخلــون عــن النضــال واحــدا تلــو 

اآلخــر وال يــأيت آخــرون جــدد. ويف الوقــت نفســه عــزز املناشــفة مواقعهــم يف كل مــكان. ســيكون مــن الســهل طردهــم لــو كان لدينــا قــوات. 

إن املكتــب صــار مجــرد وهــم ألننــا كلنــا مشــغولون بالشــؤون املحليــة«. 

كتبــت هــذه الســطور يف 07 ينايــر 1905، قبــل يومــن مــن يــوم األحــد الدامــي. وأظهــرت الشــكاوى املســتمرة حــول “نقــص القــوات” 

شــعور انعــدام الثقــة يف العــال املتأصــل عنــد رجــال ونســاء اللجــان. وعــوض أن يقومــوا بضــخ دمــاء جديــدة يف رشايــن اللجــان، ويرشكــوا 

أفضــل العنــارص مــن بــن العــال والشــباب، ســعوا إىل الحلــول الســهلة، أي املطالبــة مبزيــد مــن املتفرغــن مــن الخــارج. ميكــن للمــرء أن يــرى 

يف كل ســطر مــن هــذه الرســائل العجــز التــام عــن ربــط الحلقــات القياديــة مــع القــوى الحيــة لحركــة الطبقــة العاملــة. ويف معــرض تعليقــه 

عــىل الوضــع كتــب ليتفينــوف إىل لينــن: »إن املشــكلة هــي أنهــا ]زميلياشــكا[ ال تفهــم مطلقــا الحالــة الحرجــة واملؤســفة التــي نحــن فيهــا. 

محيطنــا، إن مل يكــن ضدنــا يف كل مــكان، فإنــه بالــكاد معنــا يف أي مــكان. مــا زال الجــزء األكــر مــن العــال داخــل الحــزب يعتقــدون أننــا 

حفنــة مــن املخربــن دون أي قاعــدة دعــم، وأنــه منــذ املصالحــة ]بــن اللجنــة املركزيــة واملناشــفة[ تغــر موقــف اللجنــة، وأن كل جهودنــا 

ليســت ســوى تشــنجات احتضــار البالشــفة. ال ميكــن ألي اجتاعــات تشــاورية (وخاصــة الرسيــة منهــا) وال ألي تحريــض أن يغــر هــذا الــرأي 

ــا الخــروج منــه فقــط عــن طريــق: 1) الدعــوة عــىل الفــور لعقــد املؤمتــر (يف  ــا هــش متامــا وغــر مســتقر. ميكنن الشــائع. وأكــرر إن وضعن

موعــد ال يتجــاوز فرايــر) و2) البــدء فــورا يف إصــدار جريــدة. دون اإلرساع يف تحقيــق هذيــن الرشطــن نحــن نســر إىل شــكل مــن أشــكال 

الخــراب، وبخطــوات عمالقــة أيضــا... عــىل األرجــح ســنخرس بيرتســبورغ. لقــد وصلــت أرساب مــن املناشــفة هنــاك... ويجــب علينــا تعبئــة 

قواتنــا لبيرتســبورغ، لكــن كيــف ميكننــا أن نصــل إىل هنــاك؟«.

كان البالشــفة يف حالــة مــن الفــوىض، لكــن موقــف املناشــفة، يف الواقــع، مل يكــن أفضــل بكثــر. مل يكــن أي مــن الفصيلــن يتمتــع بدعــم 

العــال. كتــب ســليان شــوارتز: »كانــت املنظمــة االشــرتاكية الدميقراطيــة يف ســان بيرتســبورغ، قبــل ينايــر 1905، ضعيفــة بــكل املقاييــس. 

يف دجنــر 1903، كانــت املنظمــة االشــرتاكية الدميقراطيــة املوحــدة تضــم حــوايل 18 دائــرة يف املصانــع، وكان أعضــاء الدوائــر يــرتاوح مــا بــن 

7 و10، وهــو مــا مــن شــأنه أن يجعــل مجمــوع األعضــاء العاملــن ال يزيــد عــىل 180. وإذا كان للطــالب واملثقفــن العــدد نفســه، كــا يبــدو 

مرجحــا، فــإن مجمــوع األعضــاء كان ميكــن أن يكــون 360. خــالل شــتاء 1904 انخفضــت عضويــة اللجنــة وأنشــطتها، وكانــت الروابــط مــع 

ــوا يفقــدون الدعــم: يف إحــدى املناطــق حيــث كان  الخــارج ضعيفــة أو غــر موجــودة... ويقــول نفــس املراســل إن املناشــفة بدورهــم كان

لديهــم مــا بــن 15 إىل 20 دائــرة، مل يتبــق لهــم، بحلــول دجنــر 1904، ســوى أربــع أو خمــس دوائــر«. 

ويف مذكراتــه يصــف القيــادي املنشــفي، ب. أ. غــاريف، املوقــف يف كييــف عشــية 1905: »نــدرة غريبــة لألشــخاص داخــل املنظمــة وبعــد 

عــن الجاهــر العاملــة ومصالحهــا اليوميــة، وحيــاة تنظيميــة هزيلــة باملقارنــة مــع املــايض القريــب، هــذا هــو مــا أدهشــني يف كييــف، مــا 

ــاة الحاســية ملنظمــة أوديســا خــالل فــرتة 1901 و1902. كانــت هنــاك لجنــة كييــف  دفعنــي إىل مقارنــات حزينــة مــع املــايض، مــع الحي

ــن خــالل  ــوزع م ــت املنشــورات ت ــا كان ــادة م ــة، وع ــر الدعاي ــودون دوائ ــاة يق ــاك دع ــروع كان هن ــة، ويف الف ــاك لجــان قطاعي ــت هن وكان

الدوائــر، كان هــذا عمليــا كل يشء. 
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طيلــة عــام 1905 يف كييــف وروســتوف وموســكو كنــا نواجــه يوميــا نفــس الظاهــرة: كانــت منظــات الحــزب تضــم يف الغالــب شــبابا 

بــدون خــرة ومتهوريــن، كانــوا مخلصــن لكــن تربطهــم عالقــات ضعيفــة بالجاهــر العاملــة وليــس لهــم تأثــر يف املصانــع. أمــا االشــرتاكيون 

الدميوقراطيــون القدامــى، الذيــن كانــوا الطليعــة الحقيقيــة للعــال املتقدمــن، والذيــن تشــكلوا يف مرحلــة الدعايــة ومــا يســمى باإلقتصادويــة، 

هــؤالء العــال القدامــى، فقــد كانــوا يف أغلبيتهــم العظمــى قــد تنحــوا جانبــا. يف كييــف وروســتوف وموســكو، وإىل حــن انــدالع إرضاب أكتوبر، 

كنــت مضطــرا، ومل أكــن الوحيــد، إىل اللجــوء إىل أســاليب مصطنعــة، إىل هــذا الحــد أو ذاك، مــن أجــل إعــادة “الشــيوخ” إىل العمــل الحــزيب 

ــا اجتاعــات خاصــة وحفــالت مســائية معهــم، وناقشــنا معهــم، لكنهــم كانــوا يأتــون إىل العمــل الحــزيب عــىل مضــض وكانــوا  النشــط. رتبن

ينظــرون بعــدم ثقــة إىل منظمتنــا وأســاليب عملنــا«1.

“الزوباتوفية”

تزامــن ضعــف الحــزب مــع نهضــة جديــدة للحركــة العاليــة، التــي كانــت بالتــايل مجــرة عــىل التعبــر عــن نفســها مــن خــالل قنــوات 

أخــرى. خــالل الفــرتة مــا بــن 1900 و1902، خطــرت عــىل ذهــن رئيــس األوخرانــا مبوســكو (الرشطــة الرسيــة)، س. ف. زوباتــوف، فكــرة إنشــاء 

نقابــات رشعيــة، تحــت رقابــة الرشطــة، يســمح لهــا بالعمــل وحتــى انتخــاب اللجــان وتخضــع لتدقيــق الرشطــة، وتقــوم باألنشــطة رشيطــة أن 

تكــون ذات طبيعــة اقتصاديــة بحتــة وليــس سياســية. مل يعمــل زوباتــوف فقــط عــىل إنشــاء نقابــات رشعيــة، تحــت ســيطرة الرشطــة (وهــو 

التكتيــك الــذي أطلــق عليــه الثوريــون بســخرية اســم “االشــرتاكية البوليســية”)، بــل ذهــب أبعــد مــن ذلــك إىل تجنيــد بعــض الثوريــن عمــالء 

لــه. كان يقــوم بزيارتهــم يف الســجن، ويظهــر لهــم اهتامــا أبويــا براحتهــم، ويجلــب لهــم الشــاي والبســكويت وحتــى األدب املاركــيس للقــراءة. 

مل يكــن ينظــم جلســات االســتجواب يف الســجن بــل يف منزلــه، حيــث كان يحــاول إقناعهــم بــأن أفضــل وســيلة للدفــاع عــن مصلحــة العــال 

كانــت هــي املشــاركة يف “الحركــة” التــي أنشــأها. ومــن خــالل الجمــع بــن القســوة وبــن مثــل هــذه األســاليب، تورطــت بعــض العنــارص 

الضعيفــة أو الســاذجة يف نهايــة املطــاف وأصبحــوا مخريــن بعــد اإلفــراج عنهــم. ومبجــرد مــا يتورطــون يصبــح تقريبــا مــن املســتحيل عليهــم 

الهــروب. مل يكــن الثوريــون يعاملــون بلطــف العمــالء االســتفزازين املعروفــن. 

كان زوباتــوف أكــر ذكاء مــن قــادة الرشطــة القيريــة العاديــن، وملــدة مــن الزمــن كانــت أســاليبه ناجحــة، بــل كانــت يف الواقــع ناجحــة 

جــدا! يف منــاخ مــن االضطرابــات العاليــة العامــة ويف ظــل غيــاب منظــات رشعيــة جاهريــة حقيقيــة دخــل العــال يف نقابــات البوليــس 

بأعــداد كبــرة. ومــن أجــل الحفــاظ عــىل ثقــة العــال، لجــأ ضبــاط الرشطــة األكــر حاســا حتــى إىل تنظيــم اإلرضابــات. كانــت تلــك النقابــات 

تضــم اآلالف مــن العــال، أكــر بكثــر مــن األعــداد الصغــرة نســبيا التــي كانــت تنشــط داخــل اللجــان االشــرتاكية الدميقراطيــة. وقــد متكــن 

ــق  ــم وخل ــق مطالبه ــن أجــل تحقي ــزوا الفرصــة للضغــط م ــس وانته ــة عــىل البولي ــب الطاول ــن قل ــودة، م ــم املعه العــال، بفضــل مبادرته

تنظيــات قانونيــة يف أماكــن العمــل. أعطــت نقابــات زوباتــوف للعــال فرصــة للتنظيــم والتعبــر عــن مظاملهــم، فــرز الســؤال حــول مــا 

املوقــف الــذي ينبغــي عــىل الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي اتخــاذه تجــاه هــذه النقابــات البوليســية الرجعيــة. بعــد ســنوات عديــدة، وعندمــا 

كان العــال الــروس قــد متكنــوا بالفعــل مــن حســم الســلطة، أعطــى لينــن الجــواب يف رائعتــه عــن االســرتاتيجية والتكتيــكات الثوريــة: مــرض 

اليســارية الطفــويل يف الشــيوعية: »يف عهــد القيريــة مل تكــن لدينــا، قبــل ســنة 1905، أيــة “إمكانيــات رشعيــة”، ولكــن عندمــا نظــم زوباتــوف، 

عميــل البوليــس الــرسي، اجتاعــات وجمعيــات عاليــة موغلــة يف الرجعيــة مــن أجــل اقتنــاص الثوريــن ومكافحتهــم، أرســلنا أعضــاء حزبنــا 

ــا شــخصيا أتذكــر مــن جملتهــم الرفيــق بابوشــكن، العامــل املشــهور يف بيرتســبورغ، الــذي  إىل تلــك االجتاعــات وإىل تلــك الجمعيــات (وأن

ــم  ــام بدعايته ــن القي ــوا م ــع الجاهــر، ومتكن ــط م ــة الرواب ــوا عــىل إقام ــا بالرصــاص) فعمل ــون ســنة 1906 رمي ــه الجــراالت القيري أعدم

وانتشــال العــال مــن تأثــر عمــالء زوباتــوف«.

ــاه  ــين تج ــة املاركس ــم مقارب ــة تحك ــدة عام ــل أرىس قاع ــة، ب ــيا القيري ــة يف روس ــروف الخاص ــىل الظ ــه ع ــن مالحظات ــر لين مل يح

املنظــات الجاهريــة للروليتاريــا. فمــن أجــل بنــاء حــزب ثــوري حقيقــي، ال يكفــي إعالنــه عــىل ناصيــة الشــارع، بــل مــن الــروري إيجــاد 

ــات، مــن الــروري التوجــه نحــو الجاهــر أينــا كانــت: الطريــق نحــو الجاهــر، بغــض النظــر عــن كل العقب

»رفــض العمــل داخــل النقابــات الرجعيــة يعنــي تــرك جاهــر العــال غــر املتطــورة بشــكل كاف أو املتخلفــة تحــت تأثــر القيــادات 

ــة، وعمــالء الرجوازيــة واألرســتقراطين العاليــن، أو “العــال الذيــن صــاروا برجوازيــن بشــكل كامــل...”. الرجعي

ــف  ــى الوضــوح املوق ــر مبنته ــة تُظِه ــات الرجعي ــدم االشــرتاك يف النقاب ــه عــىل الشــيوعين ع ــة بأن ــة” الســخيفة القائل إن هــذه “النظري

1:  Schwarz, op. cit., 54, 54-55, 55, 72, 57.
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ــر”. إذ  ــدد “الجاه ــق بص ــم يف الزعي ــدى إفراطه ــر”، وم ــر يف “الجاه ــألة التأث ــوص مس ــارين” بخص ــيوعين “اليس ــؤالء الش ــش له الطائ

كنــت تريــد مســاعدة “الجاهــر” واكتســاب تعاطــف “الجاهــر” ومؤازرتهــا وتأييدهــا، عليــك أال تخــاف مــن الصعوبــات، أو مــن املكائــد 

ــن ولكونهــم انتهازيــن واشــرتاكين- شــوفينين هــم يف أغلــب الحــاالت،  ــات واملالحقــات مــن جانــب “الزعــاء” (الذي واملاحــكات واإلهان

عــىل ارتبــاط مبــارش أو غــر مبــارش بالرجوازيــة وبالرشطــة)، بــل عليــك بالــرورة أن تعمــل أينــا توجــد الجاهــر. يجــب أن تكــون قــادرا 

عــىل بــذل أيــة تضحيــات، وعــىل تذليــل أعظــم العوائــق ألجــل القيــام بالدعايــة والتحريــض، بصــورة منظمــة وبعنــاد وصالبــة وأنــاة، يف تلــك 

املؤسســات والجمعيــات واالتحــادات بالــذات، حتــى وان كانــت اشــدها رجعيــة، حيــث توجــد الجاهــر الروليتاريــة أو شــبه الروليتاريــة«1.

ــة  ــب املرون ــدأ، إىل جان ــة واملب ــا يخــص املســائل النظري ــق في ــن: الحــزم املطل ــزة ألســلوب لين ــا هــي الســمة املمي ــت هــذه دامئ كان

القصــوى فيــا يخــص املســائل التكتيكيــة والتنظيميــة. حاولــت الســلطات بنــاء جــدار فاصــل بــن املاركســين وبــن الجاهــر. لكــن العــال 

االشــرتاكين الدميقراطيــن نجحــوا، بفضــل عمــل صبــور ودقيــق وتكتيــكات مرنــة، يف كــرس الحواجــز واخــرتاق النقابــات وتخصيبهــا باألفــكار 

املاركســية. وتحــت الضغــط الهائــل يف املصانــع تحولــت نقابــات زوباتــوف جزئيــا إىل أجهــزة للنضــال. وبعــد موجــة إرضابــات عــام 1903، 

تعــرض زوباتــوف لإلقالــة مــن منصبــه بطريقــة مهينــة. لكــن حتــى ذلــك الحــن اســتمرت هــذه الحركــة تلعــب دورا. وقــد كانــت النقابــة 

الزوباتوفيــة النموذجيــة هــي “جمعيــة عــال املصانــع وورشــات العمــل الروســية” بســان بيرتســبورغ، والتــي أنشــأها األب غريغــوري غابــون 

بــإذن مــن الرشطــة. 

فشــل العديــد مــن االشــرتاكين الدميقراطيــن يف فهــم رضورة املشــاركة يف منظمــة غابــون مــن أجــل الوصــول إىل الجاهــر. لقــد أثــارت 

معاملهــا الرجعيــة نفورهــم منهــا. مل تكــن تلــك هــي املــرة األوىل أو األخــرة التــي عجــز فيهــا الثوريــون عــن فهــم الطريقــة التــي تتطــور مــن 

خاللهــا الحركــة الواقعيــة للطبقــة العاملــة. انطلقــوا مــن فكــرة صحيحــة مجــردة (“العــال بحاجــة إىل حــزب ثــوري”) وفشــلوا يف أن يأخــذوا 

ــا أي تشــابه مــع أفكارهــم املســبقة حــول  ــس له ــي لي ــذي تطــور مــن الظــروف امللموســة، والت ــم الحقيقــي للعــال ال ــار التنظي يف االعتب

كيــف يجــب عــىل تنظيــم العــال أن يكــون. أمل تكــن تلــك النقابــة مــن صنــع البوليــس مــن أجــل الســيطرة عــىل الطبقــة العاملــة؟ كيــف 

ميكــن للاركســين أن يشــاركوا يف مثــل هــذا الرجــس؟ لكــن محــاوالت الحلقــات االشــرتاكية الدميقراطيــة الصغــرة كســب الجاهــر مبــارشة، 

باالقتصــار عــىل الدعايــة والتحريــض فقــط، أثبتــت عقمهــا. كان العــال املنظمــون يتشــكلون أساســا مــن بروليتاريــن مؤهلــن وذوي خــرة، 

ومعظمهــم أعضــاء يف نقابــة غابــون، وكانــوا ينظــرون بارتيــاب إىل هــؤالء الشــباب اليافعــن الذيــن جــاؤوا يحاولــون تعليمهــم الــدروس. كانــت 

ــة  ــه يف ســان بيرتســبورغ يف بداي ــل البخــار يف الهــواء. وصــف املنشــفي س. ســوموف (إ. أ. بوشــكن) الوضــع يف منظمت ــدد مث دعايتهــم تتب

ذلــك العــام قائــال: »ظهــرت صــورة حزينــة جــدا. مل يكــن مــن املمكــن العثــور عــىل منظــات تعمــل بصــورة جيــدة إال يف قطــاع نارفــا فقــط، 

بعالهــا البالــغ عددهــم 30.000 عــىل ســبيل املثــال، كانــت املنظمــة االشــرتاكية الدميقراطيــة تتألــف بأكملهــا مــن ســت أو ســبع دوائــر مــن 

عــال رشكــة بوتيلــوف وعــال مصانــع الســيارات والســكك الحديديــة (كان هنــاك 05 أو 06 عــال يف كل حلقــة) وكان العمــل يتــم وفقــا 

ــاك أيضــا تنظيــم لقطــاع  ــه كان هن ــح أن ــة. صحي ــة حــول االقتصــاد الســيايس والثقافــة البدائي ــة طويل ألســاليب قدميــة، مــع دورات تعليمي

ممثــيل الحلقــات، لكــن مــن الصعــب تحديــد مــا الــذي كانــت تفعلــه. مل تجــد حيــاة املصنــع أي صــدى لهــا عــىل اإلطــالق داخــل الحلقــات. 

أمــا الغليــان املتصاعــد... الــذي كان يجــد تعبــرا لــه يف حركــة غابــون الناميــة بقــوة والتــي جســدت بشــكل واضــح رغبــة الجاهــر العاملــة 

يف بنــاء تنظيــم واســع وتحقيــق الوحــدة الطبقيــة، فقــد تــم تجاهلــه باعتبــاره نزعــة زوباتوفيــة. وعــالوة عــىل ذلــك، فــإن معظــم العــال 

الذيــن كانــوا ينتمــون إىل حلقتنــا كانــوا صغــارا جــدا يف الســن، خرجــوا للتــو مــن التدريــب املهنــي وبــدون أي تأثــر عــىل اإلطــالق يف أماكــن 

عملهــم«2.

كان هــؤالء الذيــن ينشــطون يف الحلقــات العاليــة يتشــكلون عمومــا مــن األشــخاص األكــر تأهيــال وتعليــا بــن العــال، كانــوا بارعــن 

يف عملهــم ولديهــم شــعور قــوي بالفخــر بــه، ليــس يف مجــال السياســة فقــط، بــل يف أماكــن العمــل أيضــا. لقــد كانــوا وســطا مــن الصعــب 

اخرتاقــه. كتــب أ. م. بويكــو، وهــو عامــل يف مصنــع بوتيلــوف، قائــال: »يف تلــك األيــام كان هنــاك شــعور أنــه إذا مل يكــن العامــل يتقــن مهنتــه، 

ومل يصبــح حرفيــا جيــدا، فإنــه مــن ثــم ليــس زميــال جيــدا. كانــت وجهــة النظــر هــذه تعــود بجذورهــا إىل أيــام حلقــات الدعايــة، كوستاشــينا 

(kustashchina)، عندمــا كان الحرفيــون كبــار الســن يعتــرون العــال غــر املهــرة مجــرد دخــالء عليهــم... فــإذا بــدأ شــاب محادثــة مــع 

عامــل تركيــب أو خراطــة ماهــر مــن كبــار الســن ســيقال لــه: “تعلــم أوال كيــف متســك املطرقــة واســتخدام اإلزميــل والســكن، بعدهــا ميكنــك 

1:  LCW, vol. 31, pp: 55 and 53.

2:  Schwarz, op. cit., p: 56.
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أن تبــدأ يف الحديــث مثــل رجــل ميكنــه أن يعلــم اآلخريــن شــيئا مــا”«1.

األب غابون

كانــت “نقابــة” غابــون، التــي أنشــئت يف أبريــل 1904، يف الواقــع جمعيــة وديــة نظمــت أنشــطة التأمــن واملكتبــات واألنشــطة االجتاعيــة 

مثــل األمســيات املوســيقية التــي كان يحرهــا العــال مــع أرسهــم. كانــت مبثابــة صــام أمــان حيــث ميكــن للعــال، إىل حــد مــا، التعبــر 

عــن شــكواهم، لكــن كل ذكــر للسياســة كان محظــورا بشــكل صــارم. كان مــن بــن أهدافهــا املعلنــة التأكيــد عــىل نــرش “الوعــي القومــي” بــن 

العــال وتشــجيع “املواقــف العقالنيــة” بخصــوص حقوقهــم، و“النشــاط لتســهيل التحســينات القانونيــة ألوضــاع العــال العمليــة والحياتيــة”. 

ومبــا أن قــادة الجمعيــة فعلــوا كل مــا يف وســعهم الســتبعاد الثوريــن، فإنــه مل يكــن مــن املســتغرب أن العــال واملثقفــن الثوريــن نظــروا إىل 

املنظمــة الجديــدة بعــن الشــك والعــداء الشــديدين. 

ومــع ذلــك، فــإن جهــود الرشطــة وعمالئهــا داخــل النقابــة لكبــح الحركــة العاليــة بقيــود األطــر القانونيــة بــاءت بالفشــل. فتصاعــد موجــة 

االســتياء، التــي طالــت جميــع رشائــح املجتمــع يف ســياق الحــرب الروســية-اليابانية، بــدأت تؤثــر حتــى عــىل الفئــات األكــر تخلفــا بــن صفــوف 

الطبقــة العاملــة. حتــى تلــك اللحظــة كانــت معارضــة النظــام القيــري تــأيت أساســا مــن بــن املثقفــن الليراليــن والطــالب. وكان يبــدو أن 

أوســع رشائــح الطبقــة العاملــة تقــف بعيــدة عــن ذلــك الــراع. لكــن، وعــىل الرغــم مــن مظاهــر الهــدوء، كانــت املصانــع واألحيــاء العاليــة 

تغــيل باالســتياء. وكان كل مــا هــو مطلــوب هــو إيجــاد نقطــة ارتــكاز مــن شــأنها أن متكــن هــذه الســرورة، التــي تحــدث تحــت الســطح، مــن 

أن تجــد لهــا صوتــا ووعيــا وتعبــرا منظــا. 

بعــد اغتيــال وزيــر الداخليــة املكــروه، بليهــف، يوليــوز 1904، حــاول النظــام، الــذي كان يف وضــع ميــؤوس منــه بســبب الهزائــم العســكرية 

ويشــعر بــاألرض تهتــز تحــت قدميــه، (حــاول) إحبــاط الثــورة مــن تحــت مــن خــالل تقديــم تنــازالت مــن فــوق. االنفتــاح النســبي، الــذي قــام 

بــه النظــام يف خريــف 1904، أعطــى العــال مســاحة أكــر للتنفــس. وابتــداء مــن شــتنر 1904 عقــدت سلســلة مــن االجتاعــات الجاهريــة 

يف مصانــع بيرتســبورغ، تحــت رعايــة جمعيــة غابــون، التــي أصبحــت ذات شــعبية متزايــدة بــن العــال. فئــات جديــدة مــن العــال، بــدون 

خــرة يف النضــال، بــدأت تتنظــم. صــار تنظيــم غابــون آنــذاك يضــم حــوايل 8.000 عضــو وفروعــا يف 11 حيــا عــىل األقــل مــن أحيــاء املدينــة. 

كان هــذا العــدد أكــر بكثــر مــن عــدد العــال الذيــن شــاركوا يف أي وقــت مــى يف املنظــات االشــرتاكية الدميقراطيــة، والذيــن بلــغ عددهــم 

500 أو 600 عضــو عــىل أقــى تقديــر. 

مل يكــن العــال الذيــن انضمــوا إىل نقابــة غابــون عــاال اشــرتاكين دميقراطيــن واعــن، مثــل العــال القدامــى، بــل كانــوا عــاال بســطاء 

متامــا، جاهــر ســاذجة سياســيا، جلبــوا معهــم كل األحــكام املســبقة التــي ترشبوهــا طيلــة ألــف ســنة يف األوســاط الفالحيــة املتخلفــة. وبقــدر 

مــا تزايــد الظلــم، كان الفــالح الــرويس يعتــر أن ذلــك كان خطــأ “خــدام القيــر”، وليــس القيــر نفســه الــذي كان “حامــي الشــعب”. ومل 

يكــن مــن قبيــل الصدفــة أن النقابــة كانــت برئاســة كاهــن. مل يكــن للاركســين أي نفــوذ حقيقــي داخــل الجمعيــة، عــىل الرغــم مــن وجــود 

فئــة كبــرة مــن العــال الذيــن ســبق لهــم أن مــروا خــالل املنظــات االشــرتاكية الدميقراطيــة يف العقــد الســابق، ثــم تراجعــوا إىل الــوراء واآلن 

عــادوا إىل الظهــور يف هــذا الوســط الجديــد. مــن املهــم أن نضــع هــذا يف االعتبــار عندمــا نقــرأ تلــك املزاعــم املعتــادة حــول أن ثــورة 1905 

ــر، يف  ــي أدت إىل 09 يناي ــت األحــداث الت ــة موجــودا بطبيعــة الحــال، لكــن ويف نفــس اآلن كان ــة”. كان عنــر العفوي كانــت “حركــة عفوي

الواقــع، بتخطيــط مســبق مــن طــرف مجموعــة رائــدة داخــل منظمــة غابــون، تعمــل تحــت ضغــط العــال، والذيــن كان الكثــر منهــم قــد 

ســمع الدعايــة املاركســية خــالل اإلرضابــات الكبــرة التــي شــهدها عقــد التســعينيات مــن القــرن 19. 

ــل  ــه كان مجــرد عمي ــت هــو أن ــك الوق ــرأي الســائد يف األوســاط املاركســية يف ذل ــا الغمــوض. وكان ال ــون نفســها يكتنفه شــخصية غاب

للرشطــة، وأنــه يف الغالــب خطــط مــع الســلطات ملذبحــة 09 ينايــر 1905. وينــص التاريــخ املوجــز يسء الذكــر الــذي كتبــه ســتالن عــىل أنــه: 

»يف عــام 1904، وقبــل إرضاب بوتيلــوف، اســتخدمت الرشطــة عميــال اســتفزازيا، هــو كاهــن اســمه غابــون ... قــام غابــون مبســاعدة األوخرانــا 

القيريــة ]الرشطــة الرسيــة[ مــن خــالل متكينهــا مــن الذريعــة إلطــالق النــار عــىل العــال وإغــراق حركــة الطبقــة العاملــة يف الــدم«2. 

مــا ال شــك فيــه أن غابــون تعامــل مــع الرشطــة عندمــا تــم إنشــاء النقابــة، بــل وكانــت لــه اتصــاالت مــع كبــار أعضــاء الحكومــة. إال 

1:  Surh, St Petersburg in 1905, p: 73.

2:  Stalin, History of the Communist Party of the Soviet Union ]Bolsheviks[, p: 94.
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أنــه كان شــخصية متناقضــة جــدا. يف 09 ينايــر، عندمــا نجــا مــن املــوت عــىل أيــدي القــوات القيريــة، ســار جنبــا إىل جنــب مــع االشــرتايك 

ــأ عنــد مكســيم غــوريك، وأجــرى مناقشــات مــع لينــن يف جنيــف واقــرتب مــن البالشــفة.  الثــوري بنشــاس روتنــرغ. ويف وقــت الحــق اختب

اقتنــع لينــن بطبــع غابــون الــريء، الشــبيه باألطفــال، لكــن فهمــه للثــورة بقــي يف مســتوى بــدايئ. حيــاة املنفــى دمرتــه، كــا دمــرت العديــد 

مــن اآلخريــن، وصــار محبطــا، أدمــن عــىل لعــب القــار، ثــم عــاد يف األخــر إىل روســيا حيــث، عــىل مــا يبــدو، حــاول اســتئناف اتصاالتــه مــع 

الرشطــة، حيــث كتــب رســالة إىل وزيــر الداخليــة دورنوفــو. وأخــرا تــم اغتيالــه يف مــارس 1906. ومــن املفارقــات، أن الرصاصــة التــي قتلتــه 

أطلقهــا عليــه نفــس االشــرتايك الثــوري الــذي كان قــد ســار إىل جانبــه ذلــك األحــد املشــؤوم مــن شــهر ينايــر. 

إن الفكــرة القائلــة بــأن غابــون قــد دفــع بوعــي العــال للذبــح خاطئــة بشــكل واضــح. طبيعــة غابــون املتناقضــة كانــت تعكــس عقليــة 

الجيــل الجديــد مــن العــال الذيــن وصلــوا حديثــا مــن القــرى ومل يتــم اســتيعابهم ســوى جزئيــا داخــل الروليتاريــا، والذيــن جــاؤوا حاملــن 

معهــم الكثــر مــن األفــكار املســبقة وحتــى األفــكار الرجعيــة. كان منظــا بارعــا وخطيبــا مفوهــا وقائــدا بالفطــرة، كان يتحــدث اللغــة التــي 

ميكــن للعــال أن يفهموهــا. مــع خليــط غريــب بــن النضــال والديــن، وبــن الــراع الطبقــي واملَملَكيــة، كان ينســجم مــع الخطــوات األوىل 

املــرتددة واملشوشــة التــي كانــت تخطوهــا، نحــو الوعــي، ماليــن الرشائــح األكــر انســحاقا داخــل املجتمــع. غابــون الــذي هــو بــدوره ابــن 

فــالح، تأثــر يف شــبابه باألفــكار الثوريــة، كان يعــر بأمانــة عــن الوعــي املشــوش عنــد تلــك الفئــة االجتاعيــة التــي كانــت رغبتهــا يف الكفــاح 

مــن أجــل حيــاة أفضــل يف هــذا العــامل مــا تــزال متشــابكة مــع األمــل يف اآلخــرة واإلميــان بقدســية القيــر. ال أحــد كان يعــر عــن مشــاعر 

الجاهــر أفضــل مــن غابــون. ولهــذا الســبب عشــقته الجاهــر. كتــب ليونيــل كوشــان: »خــالل أوائــل أيــام ينايــر 1905 املتوتــرة، كانــت لــه 

هالــة زعيــم ونبــي... وكــا كتــب أحــد املراقبــن، كان النــاس عــىل اســتعداد للتضحيــة بحياتهــم مقابــل كل كلمــة يقولهــا. وكان رداؤه الكهنــويت 

وصليبــه مبثابــة املغناطيــس الــذي جــذب هــذه املئــات اآلالف مــن املعذبــن.«1.

مهــا كانــت دوافــع غابــون فإنــه كان يثــر قــوى مل يكــن، ال هــو وال أي شــخص آخــر، يف إمكانــه الســيطرة عليهــا. وبينــا وصفــه الثوريــون 

بكونــه عميــال اســتفزازيا، كانــت الســلطات تعتــره ثوريــا خطــرا. لكــن وبغــض النظــر عــن نوايــاه الذاتيــة، فــإن الوصــف األخــر كان أقــرب 

مــا يكــون إىل الحقيقــة. إال أنــه مل يكــن مجهــزا للتعامــل مــع القــوى التــي ســاعد عــىل بعثهــا. كان يعطــي االنطبــاع عــىل طــول الخــط بأنــه 

مدفــوع بأحــداث خارجــة عــن ســيطرته أو فهمــه. وعشــية املجــزرة، عــر “زعيــم الرجــال” هــذا عــن حرتــه قائــال: »مــا الــذي ســينتج عــن 

هــذا؟ يــا إلهــي، أنــا ال أعــرف. يشء كبــر، لكــن مــا هــو بالضبــط، ال أســتطيع أن أقــول. مــن الــذي ميكنــه أن يفهــم كل هــذا؟«2.

أخــرا، يف شــهر دجنــر، انفجــر الغضــب واملــرارة املرتاكمــن بــن صفــوف عــال املصانــع يف إرضاب عــال مصنــع بوتيلــوف لألســلحة، 

ــن  ــداء م ــم، ابت ــدأت تنظ ــد ب ــة ق ــة جاهري ــات عالي ــاك تجمع ــت هن ــبورغ. كان ــان بيرتس ــا س ــرتاتيجيا لروليتاري ــال اس ــذي كان معق وال

ــة، والتــي أعطــت العــال فرصــة للتعبــر عــن مظاملهــم والبــدء يف تكويــن فكــرة عــن  ــة النقاب شــهر شــتنر 1904، يف املصانــع تحــت رعاي

قوتهــم. أصيــب أربــاب العمــل بالفــزع وقــرروا اتخــاذ إجــراءات صارمــة. وكانــت الــرشارة التــي أشــعلت برميــل البــارود هــي إقالــة أربعــة 

نشــطاء ينتمــون لنقابــة غابــون. يــوم 28 دجنــر، عقــدت نقابــة غابــون لقــاء جاهريــا لعــال 11 مصنعــا. كان املــزاج الكفاحــي املتزايــد 

ــة. مــؤرش تغــر املــزاج كان هــو دعــوة ممثــيل الحــزب  بــن العــال يدفــع ببــطء حتــى القــادة الغابونيــن إىل تبنــي مواقــف أكــر كفاحي

االشــرتايك الدميقراطــي واالشــرتاكين الثوريــن لحضــور االجتــاع. يف ذلــك االجتــاع تقــرر إرســال وفــد مــع ملتمــس إىل اإلدارة ومفتــي الشــغل 

والســلطات يف ســان بيرتســبورغ، لــرشح شــكاوى العــال. ومــع حلــول يــوم 03 ينايــر كان جميــع العــال، البالــغ عددهــم 13.000 عامــل، 

منخرطــون يف اإلرضاب. مل يبــق داخــل املصنــع ســوى اثنــان مــن عنــارص الرشطــة. كانــت مطالــب املربــن هــي يــوم عمــل مــن مثــاين ســاعات 

وفــرض حظــر عــىل العمــل اإلضــايف وتحســن ظــروف العمــل والخدمــات الطبيــة املجانيــة ورفــع أجــور النســاء العامــالت والســاح بتنظيــم 

لجنــة متثيليــة وأداء األجــور عــن أيــام اإلرضاب. 

إرضاب بوتيلوف

رمبــا كانــت فكــرة العريضــة بالنســبة لغابــون وســيلة لتحويــل الحركــة نحــو قنــوات آمنــة. ورمبــا كان غابــون يعتقــد فعــال أنــه ميكنــه 

ــه الجاهــر، اتخــذت هــذه  ــذي كان تعرف ــان ال ــياق الغلي ــا، يف س ــم طرحه ــا ت ــن مبجــرد م ــه”. لك ــر و“أبنائ ــن القي ــيطا ب ــون وس أن يك

الفكــرة، التــي تبــدو مهادنــة، منطقــا خاصــا بهــا. فكــرة بعــث نــداء إىل القيــر وعريضــة للمطالــب أشــعلت عــىل الفــور مخيلــة الجاهــر. 

1:  L. Kochan, Russia in Revolution, p: 87.

2:  Martov and others, Obshchestvennoe Dvizhenie v Rossii v Nachale 20 Veka, vol. 2, p: 43.
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عقــدت اجتاعــات حاشــدة يف جميــع أنحــاء العاصمــة، وانتقــل غابــون مــن اجتــاع آلخــر وألقــى خطبــا تــزداد تجــذرا باســتمرار تحــت تأثــر 

الحالــة املزاجيــة للجاهــر، التــي كانــت تقابلــه بالتبجيــل. يعطــي تقريــر لشــاهد عيــان انطباعــا حيــا عــن الجــو الحــايس الــذي ســاد تلــك 

االجتاعــات، بشــكلها شــبه اإلنجيــيل، حيــث كان غابــون يدعــو هللا لقيــادة العــال يف النضــال، ويحــث العــال عــىل الوقــوف معــا، واملــوت 

ــون الكــرايس  ــم ويحرك ــون األرض بأقدامه ــم يبكــون ويرب ــد منه ــة نشــوة، كان العدي ــن يف حال ــع الحارضي ــر: »كان جمي ــزم األم ــا إذا ل مع

ويربــون بقبضاتهــم عــىل الجــدران ويرفعــون أيديهــم إىل أعــىل ويقســمون بــأن يبقــوا ثابتــن حتــى النهايــة«. 

كانــت الحركــة تتطــور برسعــة نحــو اإلرضاب عــام. وبحلــول يــوم 05 ينايــر، انخــرط 26.000 عامــل يف اإلرضاب، ويــوم 07 ينايــر، وصــل 

العــدد إىل 105.000 مــرب؛ ويف اليــوم التــايل وصــل العــدد إىل 111.000. كــا بــدأت الحركــة تتخــذ طابعــا سياســيا أيضــا. يــوم 05 ينايــر 

ــة السياســية ووضــع حــد للحــرب وإطــالق رساح  ــة التأسيســية والحري ــح العقــد الفــوري للجمعي ت العــال، يف لقــاء جاهــري، لصال صــوَّ

املعتقلــن السياســين. لقــد جــاءت املبــادرة لهــذه القــرارات مــن عنــد العــال الذيــن تأثــروا بالدعايــة االشــرتاكية الدميقراطيــة. فعــىل مــدى 

ــن يف اتصــال،  ــر مــن العــال الطليعي ــم، دخــل عــدد كب ــة والتنظي ــض والدعاي ــة مــن النشــاط االشــرتايك الدميقراطــي يف التحري ــرتة طويل ف

ــه  ــر عــدد كبــر منهــم بالتحريــض الجاهــري الــذي قــام ب ــة. لقــد تأث ــة االشــرتاكية الدميقراطي إىل هــذا الحــد أو ذاك، مــع حلقــات الدعاي

ــية  ــىل أن الشــعارات األساس ــل ع ــر الدلي ــر. يظه ــل 09 يناي ــل قب ــىل األق ــدة عــرش ســنوات ع ــون بشــكل منتظــم مل االشــرتاكيون الدميقراطي

للاركســين قــد تركــت بصاتهــا عــىل وعــي الطبقــة العاملــة، يف أن عــددا مــن املطالــب االشــرتاكية الدميقراطيــة الرئيســية وجــدت طريقهــا 

إىل عريضــة غابــون، بــدءا مــن مطلــب يــوم العمــل مــن مثــاين ســاعات، إىل مطلــب الجمعيــة التأسيســية. 

لكــن وعــىل الرغــم مــن أن شــعارات االشــرتاكية الدميقراطيــة كانــت تجــد صــدى لهــا، فــإن الحــزب نفســه كان مــا يــزال معــزوال متامــا وبــال 

تــب بعــد ذلــك ببضــع ســنوات، أنــه: »... مل يكــن يف  تأثــر. ويؤكــد مارتــوف، يف تاريخــه للحركــة االشــرتاكية الدميقراطيــة الروســية، والــذي كُ

هــا إال أن تشــاهد وقــوع األحــداث العاصفــة يف بيرتســبورغ، ينايــر 1905، ليــس فقــط خــارج  مقــدور ]الحركــة[ االشــرتاكية الدميقراطيــة بفصيليْ

القيــادة املبــارشة لالشــرتاكية الدميقراطيــة، بــل وحتــى مــن دون ولــو مشــاركة مهمــة مــن طرفهــا كحركــة منظمــة«1. 

ويتأكــد هــذا مــن الجانــب البلشــفي مــن خــالل تقاريــر املؤمتــر الثالــث التــي أكــدت أن: »أحــداث ينايــر وجــدت لجنــة بيرتســبورغ يف 

حالــة ســيئة للغايــة. وكانــت صالتهــا مــع الجاهــر العاملــة قــد تحطمــت متامــا بســبب املناشــفة. ومل تتمكــن مــن الحفــاظ عــىل بقائهــا يف 

املدينــة وجزيــرة فاســييل ومنطقــة فيبــورغ بصعوبــة بالغــة«2.

وكــا هــو الحــال دامئــا، كانــت كلمــة الــرس عنــد الحركــة الجاهريــة هــي “الوحــدة”. كانــت الجاهــر تــرى يف االشــرتاكين الدميقراطيــن 

عنــارص غريبــة قادمــة مــن الخــارج، وليســو جــزءا مــن حركتهــا. خــالل أحــد الجموعــات العامــة انتقــد غابــون متحدثــا اشــرتاكيا دميقراطيــا 

قائــال: »ال تقحمــوا الخالفــات بيننــا، دعونــا نســر نحــو هدفنــا املقــدس تحــت رايــة ســلمية واحــدة، مشــرتكة بــن الجميــع«. لقــد بــدت ســلطة 

غابــون بــدون منــازع، ويف املقابــل كان العــال ينظــرون إىل االشــرتاكين الدميقراطيــن الثوريــن بعــن الريبــة. يعــرتف تقريــر بالشــفة ســان 

بيرتســبورغ إىل املؤمتــر الثالــث، يف أبريــل، أنهــم كانــوا يتدخلــون ببــطء شــديد يف مــا اعتــروه نقابــة بوليســية رجعيــة، وأنهــم مل يبــدءوا يف 

إعطائهــا اهتامــا جديــا إال عندمــا بــدأ التحضــر الفعــيل لــإلرضاب. يف بعــض أنحــاء املدينــة، وال ســيا منطقــة فيبــورغ، بــدءوا يجــدون آذانــا 

صاغيــة، لكــن يف أماكــن أخــرى مــن املدينــة، وجــدوا الطريــق وعــرا. ويف كثــر مــن األحيــان مل يكــن يســمح لهــم حتــى بالــكالم. 

قــال منتــدب مدينــة بيرتســبورغ إىل املؤمتــر: »حتــى يــوم 09 ينايــر كان موقــف العــال تجــاه اللجنــة ]البلشــفية[ عدائيــا للغايــة. تعــرض 

محرضونــا للــرب وتعرضــت منشــوراتنا للتمزيــق، ومل يقبــل عــال بوتيلــوف، إال عــىل مضــض، مببلــغ 500 روبــل األوىل التــي أرســلها لهــم 

الطــالب«3. 

وقــد أكــد ذلــك كاتــب منشــفي، إذ قــال: »يف منطقــة نارفــا، حيــث نشــأت الحركــة، يف 08 ينايــر، رحــب العــال بحــاس باملحتوى الســيايس 

لعريضــة غابــون. وعندمــا حــاول اشــرتايك دميقراطــي وحيــد إلقــاء خطــاب ســيايس، تصاعــد رصاخ االســتهجان مــن حناجــر العــال املجتمعــن: 

“أنزلــوه!”، “ارمــوا بــه خارجــا!”«4. 

يتضــح الضعــف العــددي لالشــرتاكين الدميقراطيــن وعزلتهــم يف بدايــة الثــورة مــن خــالل كلــات ليفشــيتس، الــذي عــر عــن إحبــاط 

1:  Ibid., vol. 2, p: 45.

2:  Tretiy s’yezd RSDRP (Protokoly), p: 544.

3:  Ibid., pp: 158 and 44.

4:  J.L.H. Keep, The Rise of the Social Democracy in Russia, p: 157.
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مناضــيل الحــزب يف بيرتســبورغ بســبب عــدم قدرتهــم عــىل مارســة تأثــر حاســم قبــل 09 ينايــر: »نحــن حــزب العــال كنــا نعــرف جيــدا 

أن املســرة الســلمية املقبلــة لــن تــؤد إىل أي يشء ذي قيمــة، وســوف تتســبب للجاهــر يف مذبحــة رهيبــة. لكــن أيــن كانــت القــوة التــي 

ميكــن بهــا الحيلولــة دون تلــك املذبحــة التــي يتحمــل مســؤوليتها النظــام القيــري ورجــال الديــن؟ مثــل هــذه القــوة مل تكــن موجــودة«1. 

لكن ويف غضون 24 ساعة تحول الوضع برمته. 

األحد الدامي

أثــارت العريضــة قــدرا هائــال مــن الحــاس عندمــا كانــت تقــرأ يف املجالــس العاليــة الجاهريــة، حيــث كانــت تقابــل يف كل مــكان 

بالتزكيــة. وبســذاجة تثــر االســتغراب، كتــب غابــون إىل وزيــر الداخليــة، عشــية يــوم األحــد الدامــي، يطلــب منــه اإلذن القانــوين لتنظيــم 

مظاهــرة ســلمية أمــام قــر الشــتاء. كتــب لــه: »ليــس للقيــر مــا يخشــاه، فأنــا، باعتبــاري ممثــال ملجلــس العــال الــروس، وكــذا زمــاليئ 

والرفــاق العــال، بــل وحتــى مــا يســمى بالجاعــات الثوريــة مــن مختلــف االتجاهــات، نضمــن حرمــة شــخصه. دعــه يخــرج مثــل قيــر 

حقيقــي، بقلــب شــجاع، لاللتقــاء بشــعبه ويأخــذ بيديــه عريضتنــا. التوقيــع: الكاهــن غابــون ونــواب العــال اإلحــدى عــرش، ســان بيرتســبورغ، 

08 ينايــر«2.

ــىل  ــون، وع ــرتاكيون الدميقراطي ــراء. االش ــالم الحم ــل األع ــع حم ــوا مبن ــلمية، قام ــم الس ــد نواياه ــرة تأكي ــي املس ــن منظم ــة م يف محاول

الرغــم مــن وجــود شــكوك جديــة لديهــم تجــاه املظاهــرة، قــرروا بشــكل صحيــح، املشــاركة جنبــا إىل جنــب مــع بقيــة أبنــاء طبقتهــم. وافــق 

املنظمــون عــىل مشــاركة االشــرتاكين الدميقراطيــن لكــن بــرشط أن يســروا يف مؤخــرة املظاهــرة، وهــو التدبــر الــذي أنقــذ حيــاة الكثريــن 

منهــم. 

ويف حــن كان قــادة النقابــة يبذلــون كل مــا يف وســعهم إلقنــاع الحكومــة بنواياهــم الســلمية، كانــت هــذه األخــرة تســتعد، يف حالــة مــن 

الذعــر، لتعليــم الجاهــر درســا دمويــا. بــدأ العــال يف التجمــع أمــام قــر الشــتاء عــىل الســاعة الثانيــة بعــد ظهــر يــوم األحــد 09 ينايــر. 

رسعــان مــا صــارت الســاحة مكتظــة بعــدد وافــر، ليــس فقــط مــن العــال، بــل أيضــا الطــالب والجاعــات االشــرتاكية والنســاء واألطفــال 

ــات أو  ــه، كانــت املســرة إىل القــر ســلمية، دون أغــاين وال الفت ــار الســن، يف مــا مجموعــه 140.000 شــخص. »وكــا تــم االتفــاق علي وكب

خطــب. كان النــاس يرتــدون مالبــس يــوم األحــد، ويف بعــض أنحــاء املدينــة حملــوا أيقونــات دينيــة وأعــالم الكنيســة. كان املتظاهــرون أينــا 

ــوا املــرور عرهــا.  ــوا يبكــون ويحاولــون االلتفــاف حــول الحواجــز، وحاول التقــوا بالقــوات، يتوســلون لهــم لــي يســمحوا لهــم باملــرور. كان

أطلــق الجنــود النــار طــوال اليــوم، فســقط القتــىل باملئــات والجرحــى بــاآلالف. مــن املســتحيل التعــرف عــىل العــدد الدقيــق إذ أن الرشطــة 

اســتولت عــىل جثــث القتــىل ودفنتهــم رسا يف الليــل«3. 

لقد قتل وجرح 4600 شخص، عىل األقل، يف ذلك اليوم. 

كشــفت مذبحــة 09 ينايــر أن “نيكــوال الدمــوي”، كــا صــار يعــرف بحــق، مل يكــن فقــط رجــال قاســيا وخسيســا، بــل كان أيضــا ملــكا غبيــا 

جــدا. تتذكــر إيفــا برويــدو قائلــة: »تــردد صــدى الرصــاص الــذي أطلــق، يــوم 22 ينايــر 1905، يف جميــع أنحــاء روســيا. يف كل مــكان انتزعــت 

الجاهــر مــن المباالتهــا، وانتهــى ذلــك االعتقــاد القديــم بطيبوبــة “األب املبجــل”، لقــد مــات القيــر. حتــى العــال األكــر تخلفــا فهمــوا 

ذلــك جيــدا«4.

بعــد املجــزرة، ارتــد غابــون يف حالــة رعــب، صــار ينــدد بالقيــر ويدعــو النتفاضــة مســلحة. يف اجتــاع مشــحون بالعواطــف عقــد يف 

ليلــة األحــد الدامــي، أعلــن غابــون أمــام تجمــع للعــال: “مل يعــد لدينــا قيــر”. جابــت حشــود مــن العــال الشــوارع، غاضبــة ويائســة، 

لكــن دون قيــادة. وفجــأة صــار نفــس هــؤالء الثــوار الذيــن كانــوا يواجهــون بالرفــض وصيحــات االســتهجان، بــل ويتعرضــون للــرب، محــورا 

لالهتــام الشــديد. وصــف املندوبــون البالشــفة عــن مدينــة بيرتســبورغ إىل املؤمتــر الثالــث كيــف خــرج املحرضــون البالشــفة، مســاء 09 ينايــر، 

إىل الشــوارع بحثــا عــن العــال ملخاطبتهــم، لكنهــم وجــدوا أن األمــور قــد تجــاوزت بالفعــل تلــك املرحلــة. لقــد تعلــم العــال، يف غضــون 

1:  Martov and others, Obshchestvennoe Dvizhenie v Rossii v Nachale 20 Veka, vol. 3, p: 540.

2:  Ibid., vol. 2, p: 45.

3:  Trotsky, 1905, 92.

4:  E. Broido, Memoirs of a Revolutionary, p: 116.
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ســاعات، أكــر مــا كان ميكــن لعقــود مــن التحريــض والدعايــة أن تعلمهــم. 

»كانــت متــر أمامنــا عربــات تحمــل املــوىت، ووراءهــا كانــت تركــض حشــود مــن النــاس وهــم يهتفــون “يســقط القيــر!”. كان عليــك 

ــردة  ــر لخ ــال متج ــون أقف ــرس املحتج ــييل ك ــرة فاس ــد. يف جزي ــكان تري ــك إىل أي م ــي تتبع ــود ل ــك الحش ــل تل ــك ملث ــوح بيدي ــط أن تل فق

الحديــد وقامــوا بتســليح أنفســهم بســيوف قدميــة. خلــق هــذا انطباعــا مثــرا للشــفقة. يف كل مــكان ميكنــك أن تســمع رصخــة: “إىل الســالح! 

إىل الســالح!”. وبحلــول املســاء خضــع املوقــف مــن املنظمــة لتحــول جــذري. كانــت الجاهــر تســتمع بحــاس ملحرضينــا. وكان يف إمــكان 

املنظمــن أن يذهبــوا إىل أي مــكان يحلــو لهــم. وكان يف اإلمــكان أن نــرى نفــس املــزاج طيلــة األيــام املواليــة«1.

كتــب ماركــس ذات مــرة أن الثــورة تحتــاج، يف بعــض األحيــان، لســوط الثــورة املضــادة لــي تتقــدم إىل األمــام. وعــىل الرغــم مــن التأثــر 

املنــوم الــذي مارســه غابــون عــىل العــال يف ذلــك الوقــت، فإنــه كان مجــرد شــخصية عرضيــة رسعــان مــا ألقتهــا حركــة الجاهــر جانبــا، مثــل 

كميــة مــن الزبــد عــىل قمــة موجــة قويــة، تظهــر زاهيــة للحظــة قبــل أن تختفــي إىل األبــد. كان ســبب نجاحــه بالــذات هــو واقــع أنــه كان 

تجســيدا للمرحلــة األوىل البدائيــة، العفويــة، للحركــة العاليــة، للتحــركات األوىل للجاهــر نحــو اكتســاب الوعــي. متيــل مثــل هــذه الحركــة 

يف البدايــة بشــكل حتمــي إىل البحــث عــن الطريــق الســهل واملســارات املألوفــة والعبــارات املعروفــة والقــادة املشــهورين. اســتغرق األمــر 

حــدوث مجــزرة األحــد الدامــي لــي تتخلــص عقــول الجاهــر مــن األوهــام يف القيــر الســائدة منــذ قــرون. ينمــو وعــي العــال يف ظــل 

الوضــع الثــوري برسعــة فائقــة. ويف الواقــع متثــل التحــوالت املفاجئــة والحــادة يف مــزاج الجاهــر عنــرا أساســيا مــن عنــارص املرحلــة الثوريــة 

أو املاقبــل ثوريــة. وبحلــول نهايــة العــام، كانــت الحركــة االشــرتاكية الدميقراطيــة الثوريــة قــد صــارت بالتأكيــد قــوة مهيمنــة داخــل الطبقــة 

العاملــة، وتســعى لوضــع نفســها عــىل رأس األمــة الثائــرة. 

مــن منفــاه يف ســويرسا، أشــاد لينــن فــورا بأحــداث ينايــر باعتبارهــا بدايــة الثــورة يف روســيا، وكتــب قائــال: »لقــد تعلمــت الطبقــة العاملــة 

ــد يحققــه يف أشــهر  ــر مــا ق ــوم واحــد، أكــر بكث ــا، يف ي ــوري للروليتاري ــم الث ــة: لقــد حقــق التعلي ــة يف الحــرب األهلي ــغ األهمي درســا بال

ــع  ــدوي يف جمي ــة!”، ي ــا ســان بيرتســبورغ: “املــوت أو الحري ــة البائســة. إن الشــعار البطــويل لروليتاري ــاة الراكــدة الرتيب وســنوات مــن الحي

أنحــاء روســيا«2.

ــوا  ــا مــا كان ــة، وغالب ــا، مل يكــن العــال عــىل اســتعداد لقــراءة املنشــورات االشــرتاكية الدميقراطي ــا أن رأين ــر، كــا ســبق لن قبــل 09 يناي

يقومــون بتمزيقهــا وحتــى رضب مــن يوزعونهــا. لكــن وعــي الجاهــر قــد تغــر اآلن. وصــف أحــد االشــرتاكين الدميقراطيــن الوضــع قائــال: 

»اآلن عــرشات اآلالف مــن املنشــورات الثوريــة صــارت تبتلــع بنهــم. تســعة أعشــار تلــك املنشــورات مل تكــن تقــرأ فحســب، بــل كانــت تقــرأ 

حتــى تبــىل. والجرائــد، التــي كانــت الجاهــر العريضــة، وخاصــة الفالحــون، يف املــايض يعترونهــا شــأنا خاصــا بالســادة، والتــي عندمــا كانــت 

تســقط يف أيديهــم عــن طريــق الصدفــة كانــوا يســتخدمونها يف أفضــل الحــاالت للــف الســجائر، صــارت اآلن تطــوى بعنايــة، بــل ومبحبــة، 

وتفــرد بلطــف وتقــدم ملــن يعرفــون القــراءة، بينــا تســتمع الحشــود الصامتــة إىل “مــا يكتبونــه عــن الحــرب”... مل يكــن الجنــود وحدهــم هــم 

مــن يتحركــون عــىل طــول كل خطــوط الســكك الحديديــة ويتقاتلــون تقريبــا للحصــول عــىل صحيفــة، أو غرهــا مــن املطبوعــات التــي تلقــى 

مــن نافــذة قطــار عابــر، بــل حتــى الفالحــون يف القــرى القريبــة مــن الســكك الحديديــة صــاروا، منــذ ذلــك الحــن، وأيضــا لعــدة ســنوات بعــد 

الحــرب، يطلبــون مــن الــركاب “صحيفــة صغــرة”«3.

الثورة بدأت

قبــل يومــن فقــط عــىل األحــد الدامــي، كتــب الليــرايل واملاركــيس الســابق، ســرتوفه، يف مجلتــه أوزفوبوجيــدين: “ال يوجــد بعــد شــعب 

ــوري  ــدور الث ــون بال ــال: »إنهــم ال يؤمن ــن، قائ ــه عــن الليرالي ــاد الذع، يف ســياق حديث ــه تروتســي بانتق ــا رد علي ــوري يف روســيا”، وهــو م ث

ــة املأدبــات والعرائــض التــي أطلقهــا، خــالل الخريــف  ــا. وعــوض ذلــك يؤمنــون بقــوة عريضــة الزميســتفوات ]يف إشــارة إىل حمل للروليتاري

املــايض، الليراليــون املنظمــون يف الزميســتفوات[، ويف وايــت ويف ســفاتوبولك مرســي، ويف صناديــق الديناميــت، ال توجــد أوهــام سياســية ال 

يؤمنــون بهــا. أمــا إمياننــا بالروليتاريــا فهــو الــيء الوحيــد الــذي يعترونــه وهــا«4. 

1:  Tretiy s’yezd RSDRP (Protokoly), p: 545.

2:  LCW, The Beginning of the Revolution in Russia, vol. 8, p: 97.

3:  Martov and others, Obshchestvennoe Dvizhenie v Rossii v Nachale 20 Veka, vol. 2, part 1, pp: 36-37.

4:  Trotsky, 1905, p: 95.
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وقد كانت تلك الحركة الرائعة التي قامت بها الروليتاريا هي الجواب النهايئ عىل جميع املشككن. 

يف 10 ينايــر، ظهــرت املتاريــس يف ســان بيرتســبورغ. وبحلــول 17 ينايــر، كان 160.000 عامــل قــد انخرطــوا يف اإلرضاب يف 650 مصنعــا يف 

العاصمــة. واجتاحــت الحركــة الجاهريــة العفويــة التضامنيــة مــع عــال بيرتســبورغ البــالد كلهــا. تســببت أحــداث األحــد الدامــي يف رد فعــل 

فــوري مــن جانــب الطبقــة العاملــة. ويف شــهر ينايــر وحــده شــارك أكــر مــن 400.000 عامــل يف إرضابــات يف جميــع أنحــاء روســيا. وخــالل 

الفــرتة املمتــدة مــا بــن 14 ينايــر و20 منــه، كانــت العاصمــة البولونيــة يف قبضــة إرضاب عــام ثــوري شــارك فيــه عــال املصانــع وســائقو 

ــر  ــاء. صــارت املدينــة، التــي احتلــت مــن طــرف القــوات الروســية، تشــبه ســاحة حــرب. يف 16 يناي الــرتام وســائقو الحافــالت وحتــى األطب

دعــت الجاعــات االشــرتاكية إىل مظاهــرة شــارك فيهــا 100.000 عامــل. القــوات التــي أرســلت لتفريــق الحشــود أطلقــت 60.000 رصاصة. ويف 

غضــون ثالثــة أيــام، وفقــا لألرقــام الرســمية، ســقط 64 قتيــال وجــرح 69 تــويف منهــم 29 يف وقــت الحــق. وتــم فــرض حالــة الحصــار. 

ــة. كان  ــة جاهري ــدن األخــرى حــركات ثوري ــع امل ــل وجمي ــا وريفي ــوري. وشــهدت ريغ ــار الث ــا التي ــق بدورهــا اجتاحه ــة البلطي منطق

مركــز الحــراك هــو مدينــة ريغــا حيــث نظــم 60.000 عامــل إرضابــا سياســيا عامــا، يف 13 ينايــر، ونظــم 15.000 عامــل مســرة احتجاجيــة. 

أمــر الحاكــم العــام الــرويس، أ. ن. نيلــر- زاكوميلســي، القــوات بإطــالق النــار عــىل الحشــود، مــا أســفر عــن مقتــل 70 شــخصا وجــرح 200. 

وبالرغــم مــن القمــع الــرشس، واصلــت حركــة اإلرضابــات االمتــداد كالنــار يف الهشــيم عــر بولونيــا ودول البلطيــق. وقــد بــرزت حالــة ماثلــة 

يف منطقــة القوقــاز حيــث اندلــع إرضاب عــام ســيايس بهــا. عــرت الحركــة جميــع الحــدود القوميــة، حيــث عــر العــال، البولونيــون واألرمــن 

ــام  ــد النظ ــال ض ــة، أي بالنض ــر عملي ــة األك ــروس بالطريق ــن ال ــم الطبقي ــع إخوانه ــم م ــن تضامنه ــود، ع ــون واليه ــون والليتواني والجورجي

ــه، مــن وجهــة نظــر الحكومــة، انــدالع إرضاب للســكك الحديديــة يف ســاراتوف، يف  االســتبدادي الــرويس املمقــوت. واألخطــر مــن ذلــك كل

روســيا الوســطى، يــوم 12 ينايــر، والــذي رسعــان مــا انتــرش إىل خطــوط الســكك الحديديــة األخــرى، مســاها يف امتــداد املوجــة الثوريــة إىل 

املحافظــات األكــر تخلفــا. 

ــل أيضــا الطبقــة  ــع الطبقــات يف املجتمــع. فالرتاجــع العــام للنظــام شــجع ليــس فقــط العــال، ب كان لحركــة العــال تأثــر عــىل جمي

الوســطى والرجوازيــن الليراليــن والطــالب. »لقــد عــزز نضــال العــال موقــف العنــارص الراديكاليــة بــن صفــوف املثقفــن، مثلــا كان مؤمتــر 

الزميســتفو، يف وقــت ســابق، قــد وضــع ورقــة رابحــة يف أيــدي العنــارص االنتهازيــة«1. 

أثــارت هــذه الحركــة الرعــب يف الدوائــر الحكوميــة. بعــد يــوم األحــد الدامــي، أرادت الزمــرة الحاكمــة التحــرك برسعــة يف اتجــاه الــردة 

الرجعيــة، كــا دلــت عــىل ذلــك إقالــة الليــرايل ســفاتوبولك مرســي وتعيــن البروقراطــي املحافــظ بوليغــن، ومنــح صالحيــات ديكتاتوريــة، 

غــر محــدودة تقريبــا، للجــرال تريبــوف. لكــن كل حســاباتهم ســقطت يف حالــة مــن الفــوىض. وتحــت ضغــط حركــة اإلرضابــات املتزايــدة، 

أصــدر القيــر، يف 18 فرايــر، أول بيــان لــه، أملــح فيــه إىل الدســتور والتمثيليــة الشــعبية. لقــد متكنــت الطبقــة العاملــة، مــن خــالل نضالهــا 

ــون  ــا الرجوازي ــي نظمه ــآدب الت ــض وامل ــنوات الخطــب والعرائ ــق خــالل كل س ــا تحق ــر م ــبوع واحــد أك ــق يف أس ــن أن تحق املوحــد، م

الليراليــون. 

موجــات الصدمــة التــي تدفقــت مــن 09 ينايــر دفعــت الحركــة بأكملهــا نحــو اليســار. بــدأ املــد يتدفــق بقــوة لصالــح العمــل الثــوري 

ــة. والعــال البالشــفة واملناشــفة، الذيــن تجنبهــم باألمــس زمالئهــم يف العمــل وشــككوا فيهــم، صــاروا اآلن  واالشــرتاكية الدميقراطيــة الثوري

يف القيــادة بجميــع املصانــع. ال ميكــن للمــرء أن يغفــل الــدور الهــام الــذي لعبــه هــؤالء املحرضــون العاليــون الواعــون يف تطويــر موجــة 

اإلرضابــات، عــىل الرغــم مــن طابعهــا العفــوي ظاهريــا. وقــد القــت أنشــطة الثــوار مســاعدة كبــرة مــن طــرف الجــرال تريبــوف الــذي تفضــل 

بنفــي أعــداد كبــرة مــن “مثــري الشــغب” مــن ســان بيرتســبورغ إىل املحافظــات األخــرى، حيــث شــكلوا خمــرة للحركــة الثوريــة فيهــا. 

بعــد يــوم األحــد الدامــي، شــهد الوضــع تغــرا جذريــا. وكانــت الفــرص التــي تكشــفت أمــام املاركســين الــروس هائلــة. لكــن الحــزب، 

ــا  ــرص. وتوضــح لن ــك الف ــن تل ــتفادة م ــن االس ــه م ــة متنع ــيئة للغاي ــة س ــش حال ــار االنقســام، كان يعي ــن آث ــاين م ــزال يع ــا ي ــذي كان م ال

نظــرة خاطفــة عــىل مراســالت لينــن يف ذلــك الوقــت الحالــة املزريــة للمنظمــة، وال ســيا فيــا يتعلــق باالتصــال بــن املناضلــن البالشــفة 

داخــل روســيا وبــن مركــز القيــادة يف الخــارج: »هــذا لطيــف: نتحــدث كثــرا عــن التنظيــم وعــن املركزيــة، بينــا يف الواقــع هنــاك تفــكك 

للتنظيــم وســيادة الهوايــة حتــى بــن أقــرب الرفــاق يف املركــز، إىل حــد أن املــرء يشــعر بالرغبــة يف البصــاق اشــمئزازا. فلنلــق مجــرد نظــرة 

عــىل البونديــن: إنهــم ال يرثــرون حــول املركزيــة، لكــن كل واحــد منهــم يكتــب إىل املركــز بشــكل أســبوعي وتتــم املحافظــة بالفعــل عــىل 

االتصــاالت... حقــا، أعتقــد أحيانــا أن تســعة أعشــار البالشــفة هــم يف الواقــع شــكالنيون ]Formalists[. إمــا أن نوحــد يف منظمــة حديديــة 

1:  Ibid., p: 96.
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قويــة فعــال جميــع الذيــن يريــدون النضــال، مــن أجــل خــوض املعركــة، بهــذا الحــزب الصغــر لكــن الحــازم، ضــد عنــارص إيســكرا الجديــدة 

ــا شــكالنيون حقــرون...  ــا نســتحق أن نختفــي لكونن ــة املتنافــرة، أو ســنثبت بســلوكنا أنن ]أي املناشــفة[ املرتهل

ميتلــك املناشــفة مبالــغ أكــر وأعــدادا أكــر مــن اإلصــدارات ومــن وســائل النقــل ومــن الكــوادر و“األســاء”، وفريقــا أكــر مــن املتعاونــن. 

ســيكون مــن الصبيانيــة التــي ال تغتفــر أال نــرى ذلــك«1. 

ويف حــن ميكننــا التغــايض عــن بعــض عنــارص املبالغــة يف مشــاعر لينــن الطبيعيــة باإلحبــاط ونفــاد الصــر، فــإن االتهــام بالنزعــة الشــكالنية 

املوجهــة ضــد فئــة مــن املحرتفــن البالشــفة يف روســيا مل يكــن عــىل اإلطــالق مــن قبيــل الصدفــة. أعضــاء اللجــان البالشــفة، الذيــن انطلقــوا مــن 

موقــع متفــوق بشــكل واضــح بــن مناضــيل الحــزب داخــل روســيا، عندمــا واجهتهــم بشــكل غــر متوقــع حركــة الجاهــر املتفجــرة عجــزوا 

عــن التفاعــل معهــا باملرونــة الالزمــة، وبالتــايل ارتكبــوا األخطــاء، وكثــرا مــا فقــدوا زمــام املبــادرة. يف الوقــت الــذي كان فيــه مئــات اآلالف مــن 

العــال والشــباب يدخلــون إىل الحيــاة السياســة ويبحثــون عــن الطريــق الثــوري، كانــت الحاجــة ملحــة إىل فتــح أبــواب الحــزب، والســاح 

ــات  ــل الحلق ــل داخ ــرسي والعم ــل ال ــادة العم ــن يف ع ــان، الغارق ــاء اللج ــن أعض ــر. لك ــن الجاه ــارص ب ــل العن ــل أفض ــىل األق ــول ع بدخ

الصغــرة، تــرددوا يف الســر قدمــا وإفســاح الطريــق لدخــول فئــات جديــدة شــابة. لقــد وجــدوا مئــات األعــذار لعــدم االنفتــاح: “العــال ليســوا 

عــىل اســتعداد لالنضــام” و“رضورة الحفــاظ عــىل األمــن”، ومــا إىل ذلــك. وقــد فكــروا بالطريقــة التاليــة: »قبــل كل يشء، أمل يكــن الخــالف 

ــة مــن خــالل عــدم إغراقهــا  ــدور حــول رضورة الحفــاظ عــىل نقــاء الطليعــة الثوري ــاين، ي ــوف، خــالل املؤمتــر الث ــن لينــن ومارت األســايس ب

بالكثــر مــن العنــارص الجاهلــة واملتخلفــة؟ يجــب علينــا أن ال نتســاهل يف مســألة العضويــة«.

صحيــح أن لينــن قــد دافــع، عــام 1903، عــن تقييــد عضويــة الحــزب، لكنــه دافــع اآلن، بشــدة أكــر، عــن رضورة فتــح أبــواب ونوافــذ 

الحــزب وتــرك أكــر عــدد ممكــن مــن العــال والشــباب يدخلــون. قــال: »نحــن بحاجــة إىل قــوات شــابة، أنــا مســتعد إلطــالق النــار فــورا عــىل 

أي شــخص يزعــم أنــه ال يوجــد أنــاس. يوجــد الكثــر مــن النــاس يف روســيا: كل مــا علينــا القيــام بــه هــو كســب املزيــد مــن الشــباب عــىل 

نطــاق أوســع وبجــرأة أكــر، بجــرأة أكــر وعــىل نطــاق أوســع، ومــرة أخــرى بجــرأة أكــر دون الخــوف منهــم. هــذا زمــن الحــرب. والشــباب 

ــه. تخلصــوا مــن كل عــادات الجمــود القدميــة واحــرتام  -الطــالب وبشــكل أخــص العــال الشــباب- هــم مــن ســيقررون مصــر الــراع كل

الرتاتبيــة وهلــم جــرا. شــكلوا مئــات الحلقــات للفريوديــن ]أي البالشــفة[ بــن الشــباب وشــجعوهم عــىل العمــل بــكل حيويــة. وســعوا حجــم 

اللجــان ثالثــة أضعــاف بقبــول الشــباب داخلهــا، أنشــؤوا عــرشات اللجــان الفرعيــة، “اســتقطبوا” كل شــخص نزيــه ونشــيط. اســمحوا لــكل 

لجنــة فرعيــة بكتابــة ونــرش منشــورات دون أي روتــن (ليــس هنــاك رضر إذا ارتكبــوا األخطــاء: نحــن يف فريــود ســوف نصححهــا “بلطــف”). 

يجــب علينــا، برسعــة هائلــة، أن نوحــد جميــع النــاس ذوي املبــادرة الثوريــة ونجعلهــم يعملــون. ال تخافــوا مــن افتقارهــم إىل التدريــب، ال 

ــا. إن األحــداث تعلــم الجميــع بالفعــل  ترتعشــوا مــن انعــدام خرتهــم وضعــف تطورهــم... ]ألن[ األحــداث نفســها ســوف تعلمهــم أفكارن

أفــكار فريــود، عــىل وجــه التحديــد. 

يجــب عليكــم فقــط أن تتأكــدوا مــن تنظيــم وتنظيــم وتنظيــم املئــات مــن الحلقــات، وتدفعــوا إىل الــوراء متامــا بــكل العــادات وبتفاهــات 

اللجــان (الهرميــة). هــذا زمــن الحــرب. إمــا أن تبنــوا منظــات كفاحيــة جديــدة وشــابة وحيويــة يف كل مــكان، مــن أجــل العمــل االشــرتايك 

الدميقراطــي الثــوري مــن جميــع األصنــاف ومــن جميــع األشــكال وبــن جميــع الرشائــح، أو ســوف تهلكــون وأنتــم تحملــون اســم بروقراطيــي 

“اللجــان”«2.

وليذكــر رفاقــه بــأن “قــوة املنظمــة الثوريــة تكمــن يف عــدد مــن عالقاتهــا”، كتــب لينــن إىل غوســيف، يف 15 فرايــر: »يجــب عــىل الثــوري 

املحــرتف أن يخلــق عــرشات العالقــات الجديــدة يف كل مــكان، ويضــع كل العمــل بــن أيديهــم بينــا هــو معهــم يعلمهــم ويحفزهــم ليــس عــن 

طريــق إلقــاء املحــارضات عليهــم، بــل مــن خــالل العمــل. ثــم عليــه أن ينتقــل إىل مــكان آخــر، وبعــد شــهر أو شــهرين يعــود لالطمئنــان عــىل 

الشــباب الذيــن حلــوا محلــه. أؤكــد لكــم أنــه يوجــد بيننــا نــوع مــن الحاقــة والخــوف مــن الشــباب، الجديــر بأشــباه أوبلومــوف. أناشــدكم: 

حاربــوا هــذا الخــوف بــكل قوتكــم«3.

ــده عــىل  ــة. فمــع تأكي ــا يخــص املســائل التنظيمي ــن، وال ســيا يف م ــت للنظــر جوهــر أســلوب لين تكشــف هــذه األســطر بشــكل الف

رضورة وجــود منظمــة ثوريــة قويــة ومركزيــة، كان موقــف لينــن بخصــوص املســائل التنظيميــة مرنــا للغايــة دامئــا. بعــد املؤمتــر الثــاين، حــاول 

1:  LCW, A Letter to A. A. Bogdanov and S. I. Gusev, February 11, 1905, vol. 8,.  pp:143-145.

2:  Ibid., p: 146.

3:  LCW, To S.I. Gusev, February 15, 1905, vol. 34, pp: 296-297.
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املناشــفة تشــويه صــورة لينــن باتهامــه بأنــه بروقراطــي يســعى لبنــاء حــزب مكــون مــن نخبــة مــن الثوريــن املحرتفــن واملثقفــن، والــذي 

مــن شــأنه اســتبعاد العــال العاديــن الذيــن عليهــم تنفيــذ األوامــر القادمــة مــن “املركــز املطلــق القــوة”. هــذا الكاريكاتــر، الــذي تكــرر 

بشــكل خبيــث ومبالــغ فيــه مــن قبــل املؤرخــن الرجوازيــن، هــو عكــس الحقيقــة، كــا يوضــح بشــكل ال يقبــل الجــدل االستشــهاد أعــاله 

-والــذي يعــود لتلــك الفــرتة التــي نتحــدث عنهــا-. 

لجنة شيدلوفسيك

إدراكا منــه للخطــر الــذي كان يواجهــه مــن جميــع الجهــات، تــرف النظــام مبزيــج مــن القســوة واملكــر. ويف نفــس الوقــت الــذي ســعت 

ــح، حاولــت  ــم املذاب ــة وتنظي ــل وفــرض األحــكام العرفي ــات ترحي ــدة وعملي ــام باعتقــاالت جدي ــه الحكومــة إىل ســحق الحركــة عــر القي في

ــة. كــا  ــاورات التــي كانــت تهــدف إىل تقســيم وتضليــل الطبقــة العامل ــر ومجموعــة مــن املن ــان 18 فراي ــة ببي ــة الليرالي جــذب الرجوازي

لجــأت إىل الخدعــة الشــهرة التــي تلجــأ إليهــا الطبقــات الحاكمــة يف جميــع البلــدان، عندمــا تشــعر بأنهــا محــارصة، حيــث شــكلت لجنــة 

برئاســة الحاكــم شيدلوفســي “للتحقيــق يف أســباب الســخط بــن العــال”. كان الهــدف مــن وراء هــذه الحيلــة بوضــوح هــو محاولــة تهدئــة 

الوضــع، وإبعــاد العــال عــن العمــل الثــوري ومنعهــم مــن التحــرك يف اتجــاه املاركســية. ويف خطــوة غــر مســبوقة، أعلنــت الحكومــة أن 

العــال ســيكونون ممثلــن يف اللجنــة عــن طريــق مندوبــن منتخبــن. 

طرحــت هــذه املنــاورة عــىل املاركســين مشــكلة تكتيكيــة. فمــن جهــة، كانــت األهــداف الرجعيــة للحكومــة واضحــة جــدا، لكــن، مــن 

ناحيــة أخــرى، كان رفــض املشــاركة يعنــي التخــيل عــن فرصــة رائعــة لحمــل األفــكار االشــرتاكية الثوريــة إىل جاهــر العــال. بالنســبة للقــادة 

املناشــفة، مــع ميولهــم االنتهازيــة، مل تكــن هنــاك أيــة مشــكلة، إذ أنهــم دعــوا عــىل الفــور إىل اســتخدام اللجنــة “منــرا” ميكــن مــن خاللــه 

مخاطبــة عــال كل روســيا. لكــن املــزاج الســائد بــن البالشــفة يف بيرتســبورغ كان لصالــح املقاطعــة يف البدايــة. وقــد كان نفــس املــزاج ســائدا 

أيضــا بــن العــال املناشــفة، الذيــن كانــوا يقفــون بعيــدا عــىل اليســار مــن قادتهــم يف املنفــى. يف املؤمتــر الثالــث، قــال روميانتســيف (اســمه 

“فليبــوف” يف التقاريــر) إنــه: “ال توجــد خالفــات حــول الحاجــة إىل مقاطعــة اللجنــة ] لجنــة شيدلوفســي[”1. ومــع ذلــك، فقــد كان املــزاج 

العــام بــن األغلبيــة الســاحقة مــن العــال لصالــح املشــاركة، ورسعــان مــا عــدل البالشــفة موقفهــم لصالــح املشــاركة، عــىل األقــل يف انتخــاب 

املندوبــن، مســتفيدين بالكامــل مــن الفــرص القانونيــة املتاحــة ملارســة التحريــض بــن فئــات مــن العــال أوســع مــا ميكنهــم عــادة. 

تواصلــت حركــة اإلرضابــات واشــتدت، وتراوحــت املطالــب التــي طرحهــا العــال بــن املطالبــة باملــاء الســاخن لصنــع الشــاي ومرافــق 

ــرتاكية  ــكار االش ــر األف ــران تأث ــان األخ ــر املطلب ــد أظه ــية. وق ــة تأسيس ــاعات وجمعي ــاين س ــن مث ــل م ــوم عم ــة بي ــن املطالب ــيل، وب الغس

الدميقراطيــة. كان املطلــب األكــر أهميــة هــو حــق العــال يف انتخــاب نوابهــم وأنــه يجــب أن يتمتــع ممثلوهــم املنتخبــون بالحصانــة. وقــد 

اســتبق هــذا تشــكيل الســوفييتات يف األشــهر املقبلــة. وبينــا اعتقــدت الســلطات أن إنشــاء اللجنــة مــن شــأنه أن يوقــف الحركــة الجاهريــة، 

فإنهــا رسعــان مــا اســتيقظت عــىل واقــع مل يســعدها. كتــب ســوره: »كانــت القواعــد العاليــة أكــر تصلبــا مــن نوابهــا وأقــل رغبــة يف تأجيــل 

اإلرضابــات ووضــع مطالبهــا ملــداوالت اللجنــة«. 

مــن خــالل النضــال الجاعــي بــدأ العــال يدركــون قوتهــم باعتبارهــم طبقــة ويدركــون قيمتهــم وكرامتهــم باعتبارهــم بــرشا. وكان املطلب 

ــد العــال، هــو مطلــب التعامــل باحــرتام مــع العــال مــن قبــل املديريــن واملراقبــن. نجــد يف  املشــرتك الــذي يعكــس صحــوة الوعــي عن

قامئــة مطالــب عــال بوتيلــوف: »املعاملــة املهذبــة، دون قيــد أو رشط، مــن قبــل إدارة املصنــع، تجــاه جميــع العــال دون اســتثناء، وإلغــاء 

اســتخدام مصطلــح “تــاي” مــع العــال«. ]“تــاي” هــو الصيغــة املألوفــة لقــول “أنــت” ملخاطبــة األطفــال والخــدم والعبيــد[. وقــال عــال 

أحــواض الســفن بالبلطيــق إنــه: »يجــب عــىل املراقبــن ومســاعدي املراقبــن، وكل اإلدارة عمومــا، أن يعاملــوا العــال باعتبارهــم بــرشا وليــس 

كأنهــم أشــياء... وعــدم اســتخدام الكلــات غــر املهذبــة وغــر الروريــة، كــا هــو الحــال اآلن«2.

كانــت املطالبــات بعــزل املراقبــن املمقوتــن مدعومــة يف الغالــب بالنضــال املبــارش. كان العــال يقبضــون عــىل الجــاين ويضعونــه يف كيــس 

ويرمونــه خــارج املصنــع. بحلــول 18 مــارس، كانــت مفتشــية املصانــع قــد ســجلت أكــر مــن 20 حالــة مــن هــذا القبيــل يف ســان بيرتســبورغ. 

ــة مــع  ــن للغاي ــق، وأصبحــوا مهذب ــن تعلمــوا حســن الخل ــوف اتضــح أن املراقب ــع بوتيل ــل يف مصن ــن مــن هــذا القبي وبعــد حــدوث حالت

العــال. وفّـــر مــزاج الثقــة الجديــد عنــد الطبقــة العاملــة أرضــا خصبــة للتحريــض الثــوري. وباالســتفادة مــن الفــرص الرشعيــة التــي قدمهــا 

1:  Tretiy s’yezd RSDRP (Protokoly), p: 179.

2:  G.D. Surh, 1905 in St Petersburg, pp: 209 and 181.
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شيدلوفســي، اكتســح املحرضــون البالشــفة واملناشــفة أماكــن العمــل مبنشــوراتهم وتحدثــوا يف العديــد مــن اللقــاءات الجاهريــة. كان تكتيــك 

ــة  ــرا للوصــول إىل عــدد كبــر مــن العــال، لكــن مــع رفــض املشــاركة يف اللجن ــات، الســتخدامها من كال الفصيلــن هــو املشــاركة يف االنتخاب

نفســها حتــى تلبيــة مطالــب معينــة. 

ــح  ــدم 400 مرش ــر، تق ــوم 17 فراي ــي. ي ــة شيدلوفس ــاب لجن ــة النتخ ــاركة يف الحمل ــرار املش ــة ق ــة صح ــداث الالحق ــت األح ــد بين وق

لالنتخابــات، %20 منهــم اشــرتاكيون دميقراطيــون، و%40 “عــال راديكاليــون” والباقــي عــال اقتصادويــون وغرهــم. لكــن وعــىل الرغــم مــن 

كونهــم أقليــة، فقــد متكــن املندوبــون البالشــفة مــن ضبــط نغمــة االجتاعــات. إلقــاء القبــض عــىل عــدد مــن املندوبــن خلــق مزاجــا مــن 

الغضــب الشــديد مكــن البالشــفة مــن تقديــم مــا يرقــى إىل إنــذار نهــايئ للحاكــم شيدلوفســي، طالبــوا فيــه بحريــة التعبــر والتجمــع، وحــق 

املندوبــن يف القيــام بأنشــطتهم دون منــع أو عرقلــة، وحقهــم يف االجتــاع واملناقشــة بحريــة مــع ناخبيهــم وإطــالق رساح رفاقهــم املعتقلــن. 

لكــن، يف اليــوم التــايل، وعندمــا كان مــن املقــرر حســاب األصــوات، قــررت الحكومــة أن األمــور قــد خرجــت عــن نطــاق الســيطرة ورفضــت 

قبــول مطالــب العــال، وعندهــا تطــورت حملــة املقاطعــة إىل األمــام بشــكل جــدي. وبعــد أن مــروا مــن تجربــة اللجنــة، جنبــا إىل جنــب مــع 

بقيــة الطبقــة، صــار اآلن مــن األســهل نســبيا فضــح الطبيعــة االحتياليــة للمنــاورة بأكملهــا، ويف نفــس اآلن التحريــض لصالــح يــوم عمــل مــن 

مثــاين ســاعات وسياســة للضــان االجتاعــي وانتخابــات دميقراطيــة ووضــع حــد للحــرب. بعــد ثالثــة أيــام ســارعت الســلطات إىل وضــع حــد 

للفرصــة الوحيــدة لحــل مشــكلة العــال بالطــرق الرشعيــة. كان العــال، يف الوقــت نفســه، قــد حصلــوا عــىل قــدر كبــر مــن الخــرة املهمــة 

النتخــاب نــواب العــال، والتــي لعبــت يف وقــت الحــق دورا يف تأســيس ســوفييت بيرتســبورغ.

فهــم لينــن بوضــوح أن جميــع البيانــات واللجــان ووعــود اإلصــالح مل تكــن ســوى ســتار مــن الدخــان لخــداع الجاهــر، مــن ورائــه كانــت 

الــردة الرجعيــة تراهــن عــىل الوقــت وتســتعد لالنتقــام. لــذا فقــد كان الوقــت مــن ذهــب. لــذا فإنــه يف ســيل غــر منقطــع مــن املقــاالت 

صــب جــام غضبــه عــىل الليراليــن وأوهامهــم يف اإلصــالح الدســتوري الســلمي، وانتقــد بشــدة املناشــفة بســبب أوهامهــم يف الليراليــن. مــن 

بــن جوانــب عبقريــة لينــن السياســية قدرتــه عــىل فصــل الجوهــري عــن غــر الجوهــري وفهــم لــب املشــكلة. رسعــان مــا أدرك أن املســألة 

أصبحــت اآلن “إمــا... أو”. كان وقــت اللعــب قــد انتهــى. إمــا أن تنجــح الطبقــة العاملــة، تحــت قيــادة ثوريــة واعيــة، يف جمــع شــمل كل 

الجاهــر املضطَهــدة، وقبــل كل يشء الفالحــن الفقــراء والقوميــات املضطَهــدة، تحــت قيادتهــا، وتحطــم النظام القيــري باالنتفاضة املســلحة، 

أو أن قــوى الرجعيــة القامتــة ســتقي، ال محالــة، عــىل الثــورة، وتســلط انتقامــا دمويــا عــىل الطبقــة العاملــة. مل يكــن هنــاك حــل وســط. لذلــك 

كان كل يشء يتوقــف عــىل قــدرة املاركســين عــىل كســب أغلبيــة حاســمة مــن الطبقــة العاملــة والقيــام بــأرسع وقــت ممكــن باالســتعدادات 

السياســية والتنظيميــة واملاديــة الالزمــة لالنتفاضــة املســلحة عــىل الصعيــد الوطنــي. شــكلت هــذه الفكــرة نــواة كل التريحــات التــي كتبهــا 

لينــن طيلــة 1905، وهــو مــا يفــرس جزئيــا العجلــة وأحيانــا اللهجــة الحــادة عــىل نحــو غــر معهــود التــي ميــزت مراســالته مــع الداخــل. مل 

يكــن هنــاك وقــت لتضييعــه. 

ميكــن لوعــي النــاس أن يتغــر، ويف خضــم الثــورة ميكنــه أن يتغــر برسعــة كبــرة جــدا. يف بدايــة فرايــر، غابــون نفســه، وبعــد أن تطــور 

مؤقتــا إىل اليســار مــن خــالل تجربتــه الخاصــة، قــام بإصــدار “رســالة مفتوحــة إىل األحــزاب االشــرتاكية لعمــوم روســيا”، والتــي تضمنــت نــداء 

لالنتفاضــة املســلحة: »أدعــو جميــع األحــزاب االشــرتاكية يف روســيا للدخــول فــورا يف اتفــاق فيــا بينهــا والــرشوع يف انتفاضــة مســلحة ضــد 

النظــام القيــري. ينبغــي تعبئــة قــوى كل األحــزاب، ويجــب أن يكــون لهــا جميعهــا خطــة واحــدة للعمــل... الهــدف املبــارش هــو إســقاط 

ــية  ــات السياس ــل الحري ــن أج ــن م ــع املناضل ــن جمي ــامل ع ــو الش ــورا العف ــتصدر ف ــة س ــة مؤقت ــة ثوري ــكيل حكوم ــق، وتش ــم املطل الحك

والدينيــة، وتســلح عــىل الفــور الشــعب وتدعــو عــىل الفــور إىل جمعيــة تأسيســية عــىل أســاس االقــرتاع العــام الــرسي واملتســاوي واملبــارش«1.

تلقــى نــداء غابــون ترحيبــا حــارا مــن طــرف لينــن، الــذي أكــد يف مقالــه “اتفــاق نضــايل مــن أجــل االنتفاضــة” عــىل رضورة تشــكيل جبهــة 

موحــدة مــن جميــع القــوى الثوريــة للتحضــر لالنتفاضــة، عــىل أســاس الشــعار القديــم: “نســر متفرقــن ونــرب معــا”. ومــع ذلــك، فقــد 

أكــد لينــن هنــا، ويف كل مقاالتــه األخــرى، عــىل الــرورة املطلقــة للحفــاظ عــىل االســتقالل الســيايس الكامــل للطبقــة العاملــة وحزبهــا: »نحــن 

نــرى يف االســتقاللية التامــة لحــزب الروليتاريــا الثوريــة املاركــيس الضانــة الوحيــدة النتصــار االشــرتاكية والطريــق الوحيــد نحــو النــر بأكــر 

قــدر مــن الحــزم. لذلــك ال يجــوز لنــا أبــدا، وال حتــى يف أكــر اللحظــات ثوريــة، التخــيل عــن االســتقالل الكامــل للحــزب االشــرتايك الدميقراطــي 

والصالبــة التامــة إليديولوجيتنــا«. 

تحــت ضغــط الحركــة الجاهريــة، بــدأ املناشــفة، وخاصــة أولئــك املوجــودون داخــل روســيا، يف التحــرك نحــو اليســار. مل تكــن الصحيفــة 

1:  F. Dan, The Origins of Bolshevism, p: 305.
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ــول  ــن املي ــك أيضــا. لك ــى إيســكرا املناشــفة قامــت بذل ــل حت ــة، ب ــاالت ورســومات بياني ــرشت مق ــن ن ــا م ــود هــي وحده البلشــفية فري

االنتهازيــة، التــي كانــت واضحــة بالفعــل حتــى قبــل 09 ينايــر، اتضحــت جليــا يف مبالغــة املناشــفة يف تقديــر دور الرجوازيــة الليراليــة وإرصار 

مارتــوف عــىل االقتصــار عــىل اإلعــداد الســيايس، عــوض اإلعــداد التقنــي، للجاهــر لالنتفاضــة املســلحة، وهــو مــا علــق عليــه لينــن بشــكل 

مقتضــب قائــال: »إن الفصــل بــن الجانــب “التقنــي” للثــورة والجانــب الســيايس للثــورة هــو أكــر حاقــة«1. 

كانــت مســألة تســليح العــال، التــي أثارهــا لينــن باســتمرار، تنبــع مــن حاجيــات اللحظــة. ففــي الوقــت الــذي كانــت فيــه الحكومــة 

تتكلــم بخطــاب تصالحــي، كانــت تحــر بشــكل منهجــي قــوى الرجعيــة. لقــد ســعت الســلطات، التــي هزهــا مــن الجــذور التضامــن بــن 

العــال مــن مختلــف الجنســيات، إىل كــرس هــذه الوحــدة مــن خــالل تنظيــم مذابــح دمويــة. ويف بدايــة فرايــر قــام عمــالء النظــام بتحريــض 

التتــار يف باكــو عــىل شــن هجــوم مميــت عــىل األرمــن يف تلــك املدينــة. وطيلــة عــام 1905، قدمــت الرشطــة الرشــاوي للغوغــاء، يف جميــع 

ــم  ــة لتنظي ــة املختلف ــات الحزبي ــت املنظ ــالب. فتعاون ــرتاكين والط ــود واالش ــل اليه ــل رضب وقت ــن أج ــودكا م ــال والف ــيا، بامل ــاء روس أنح

الدفــاع العــايل. وألغــراض عمليــة تــم التوصــل إىل اتفاقــات تضــم البالشــفة واملناشــفة والبونديــن واالشــرتاكين مــن قوميــات أخــرى، وحتــى 

املنظــات الرجوازيــة الصغــرة مثــل الحــزب االشــرتايك البولــوين القومــي واالشــرتاكين الثوريــن. 

ليــس هنــاك، مــن الناحيــة النظريــة، أي خطــأ يف الوصــول إىل اتفاقــات عمليــة مؤقتــة، يف ظــل مثــل تلــك الظــروف، حتــى مــع الليراليــن 

ــاظ عــىل االســتقالل التنظيمــي والســيايس  ــع الحف ــح، م ــذي املذاب ــال، النضــال املشــرتك ضــد منف ــبيل املث ــن أجــل، عــىل س ــن م الرجوازي

الكامــل. لكــن مثــل هــذه االتفاقيــات مــع الليراليــن كانــت يف الواقــع شــبه معدومــة. مل يكــن هــؤالء األخريــن يســعون للعصيــان املســلح، 

بــل كانــوا يســعون للتوصــل إىل اتفــاق مــع النظــام القيــري، واســتندوا لفــرتة عــىل الحركــة الجاهريــة مــن أجــل تخويــف النظــام ليمنحهــم 

الدســتور. كانــت مقــاالت لينــن يف تلــك الفــرتة مليئــة بأشــد الهجــات عــىل الليراليــن حيــث حــذر مــن غدرهــم وكافــح محــاوالت املناشــفة 

طمــس الخــط الفاصــل بــن الطبقــة العاملــة وبــن الرجوازيــة الليراليــة ونرشهــم األوهــام حــول هــؤالء األخريــن. 

لينن و“أعضاء اللجنة”

حــاول البعــض العثــور عــىل جــذور الســتالينية يف نظــام املركزيــة الدميقراطيــة اللينينــي. يف الواقــع ليســت لألســاليب التنظيميــة البلشــفية، 

املشــبعة كليــا بــروح الدميقراطيــة، أيــة عالقــة مــع ذلــك املســخ البروقراطــي الوحــي. إن املركزيــة مســألة رضوريــة يف أي منظمــة جديــة، 

ســواء كانــت إدارة للســكك الحديديــة أو حزبــا ثوريــا. كل حــزب ســيايس، كل منظمــة مســتقرة، لديهــا بالــرورة جانــب محافــظ. إن الحاجــة 

إىل توفــر الوســائل املاديــة لالنتقــال مــن حقــل النظريــة إىل املارســة تتطلــب إنشــاء جهــاز تنظيمــي. مبــدأ حيــاة الجهــاز هــو الروتــن، أي 

تلــك املهــام التنظيميــة الكثــرة مــن جمــع املــال وتنظيــم توزيــع وبيــع األدبيــات وهلــم جــرا، والتــي تتطلــب االهتــام بالتفاصيــل الدقيقــة. 

بنــاء الحــزب مســألة مســتحيلة بــدون تلــك املهــام. ومنــذ البدايــة يجــب تخصيــص عــدد مــن النــاس لهــذه املهــام. ومــع منــو الحــزب يــزداد 

عددهــم. لكــن إذا مل يتــم اتخــاذ تدابــر خاصــة للرفــع باســتمرار مــن املســتوى النظــري لهــؤالء الرفــاق وتوســيع آفاقهــم، فإنــه ميكــن أن 

يتســلل إليهــم نــوع مــن ضيــق األفــق التنظيمــي، والــذي ميكــن أن يلعــب دورا ضــارا يف ظــل ظــروف معينــة. ميكــن أن يســود، بشــكل غــر 

واع أو بشــكل شــبه واع، االنطبــاع بأولويــة التنظيــم، يف حــن يتــم اعتبــار األفــكار واملبــادئ والنظريــات عــىل أنهــا ذات أهميــة ثانويــة. وتبــدو 

آراء العــال والقواعــد ومبادرتهــم وانتقاداتهــم، كــا لــو أنهــا عــبء ال لــزوم لــه، تتعــارض مــع مبــدأ املركزيــة، أو الرقابــة مــن فــوق. 

وجــود عنــارص مــن هــذا القبيــل داخــل الحــزب البلشــفي (كــا هــو الحــال مــع أي حــزب آخــر) واقــع ال ميكــن إنــكاره. لكــن محــاوالت 

املؤرخــن الرجوازيــن الذيــن ال ضمــر لهــم، ربــط ذلــك بالجرائــم الســتالينية وإلقــاء اللــوم عــىل “املركزيــة القاســية” اللينينيــة هــو تشــويه 

بشــع للحقيقــة. مــع األســف كانــت فئــة مــن أعضــاء التنظيــم البالشــفة يف روســيا، أو مــا يســمى بأعضــاء اللجنــة، تتــرف، يف بعــض األحيــان، 

بطريقــة تطابــق التهمــة التــي اخرتعهــا املناشــفة. لقــد فــرسوا أفــكار لينــن التنظيميــة كــا لــو أنهــا صيــغ ثابتــة وغــر قابلــة للتغيــر، معــدة 

ــا، أن  ــا، بغــض النظــر عــن احتياجــات اللحظــة. حتــى أكــر األفــكار صحــة ميكنهــا، عندمــا تتجــاوز حــدا معين لــي يتــم تطبيقهــا ميكانيكي

تتحــول إىل نقيضهــا. ومــن خــالل تحويلهــم لألشــكال التنظيميــة إىل صنــم، وتخليهــم عــن الطريقــة الديالكتيكيــة يف تطبيــق هــذه األفــكار يف 

ظــل الظــروف املتغــرة برسعــة، وعــىل الرغــم مــن اســتعدادهم غــر املشــكوك فيــه للتضحيــة بالنفــس والعمــل الجــاد، كان أعضــاء اللجنــة 

يلعبــون، يف كثــر مــن األحيــان، دورا ســلبيا يف تطــور الحــزب، حتــى يتــم تصحيحــه بفضــل تدخــل لينــن. لخــص تروتســي يف نهايــة حياتــه 

موقــف لينــن يف تلــك الفــرتة عــىل النحــو التــايل: »لقــد فهــم لينــن، أفضــل مــن أي شــخص آخــر، الحاجــة إىل وجــود منظمــة مركزيــة. لكنــه 

1:  LCW, A Militant Agreement for the Uprising, vol. 8, pp: 159 and 163.
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رأى فيهــا، قبــل كل يشء، رافعــة لتعزيــز نشــاط العــال املتقدمــن. مل تكــن فكــرة تحويــل األداة السياســية إىل صنــم غريبــة فحســب عــن 

طبيعتــه، بــل وبغيضــة كذلــك... كانــت العــادات الغريبــة عــن الجهــاز الســيايس قــد بــدأت تتشــكل يف العمــل الــرسي. وصــار البروقراطــي 

الثــوري الشــاب هــو النمــوذج. مل تســمح ظــروف العمــل الــرسي إال بنطــاق ضيــق للشــكليات الدميقراطيــة مــن قبيــل االنتخــاب واملســاءلة 

والرقابــة. أجــل، لقــد قــام أعضــاء اللجنــة، بــال شــك، بتضييــق تلــك الحــدود أكــر بكثــر مــا كان رضوريــا وكانــوا أكــر تصلبــا وِحـــّدة مــع 

ــوت  ــتاع لص ــا االس ــتدعي حت ــت تس ــي كان ــبات الت ــالل املناس ــى خ ــتبداد حت ــن االس ــهم، مفضل ــع أنفس ــوا م ــا كان ــن م ــال الثوري الع

الجاهــر«1.

ميكــن رؤيــة امليــل نحــو الروتــن والنزعــة املحافظــة داخــل أي جهــاز، مثلــا يعلــم ذلــك أي نقــايب مــن خــالل تجربتــه املريــرة. هــذه 

العنــارص، كــا قلنــا، كانــت موجــودة داخــل الحــزب البلشــفي، لكنهــا كانــت أقــل أهميــة داخــل الحــزب البلشــفي مــا هــي عليــه يف أي 

حــزب ســيايس آخــر يف التاريــخ، وبالتأكيــد أقــل مــا هــي عليــه داخــل األحــزاب االشــرتاكية الدميقراطيــة والنقابــات اإلصالحيــة التــي توجــد 

تحــت الســيطرة املطلقــة ألســوأ أنــواع اآلالت البروقراطيــة والزمــر الرملانيــة، الذيــن باعــوا، منــذ فــرتة طويلــة، أرواحهــم للطبقــات املالكــة. إن 

السياســين، مثــل تــوين بلــر أو فيليبــي غونزاليــس، الــذي يرفعــون أصواتهــم، يف رعــب مزعــوم، ضــد نظريــة املركزيــة الدميقراطيــة “اللينينيــة”، 

ــب  ــح وروات ــة، مصال ــة، مــن جه ــة. وتعكــس هــذه املركزي ــة والديكتاتوري ــة البروقراطي ــواع املركزي ــم عــىل أســاس أشــد أن يســرون أحزابه

وامتيــازات أعضــاء الجهــاز، ومــن جهــة أخــرى تعكــس ضغــط الرجوازيــة التــي ترغــب يف إخضــاع الحركــة العاليــة لنظامهــا. أن يتجــرأ هــؤالء 

النــاس عــىل توجيــه أصابــع االتهــام إىل لينــن هــو أقــى أنــواع النفــاق. 

رد تروتســي عــىل تلــك الهجــات الكلبيــة عــىل لينــن والبالشــفة قائــال: »إنــه مــن املغــري، يف هــذا الصــدد، الزعــم بــأن بــذور االنحطــاط 

الســتاليني املســتقبيل موجــودة بالفعــل يف املركزيــة البلشــفية أو، بشــكل أكــر شــموال، يف هرميــة العمــل الــرسي للثوريــن املحرتفــن. لكــن 

هــذا الزعــم يتحــول إىل غبــار عنــد إخضاعــه للتحليــل، كاشــفا عــن افتقــار مذهــل للمحتــوى التاريخــي. هنــاك، بطبيعــة الحــال، نــوع مــن 

املخاطــر يف عمليــة االختيــار الصــارم ألشــخاص ذوي وجهــات نظــر متقدمــة وانتخابهــم وتجميعهــم يف منظمــة ممركــزة بإحــكام. لكــن جــذور 

هــذه املخاطــر لــن يتــم العثــور عليهــا يف مــا يســمى “مبــدأ” املركزيــة، بــل ينبغــي البحــث عنهــا يف عــدم تجانــس العــال وتخلفهــم، أي يف 

الظــروف االجتاعيــة العامــة التــي تجعــل مــن الحتمــي حاجــة الطبقــة إىل القيــادة مــن طــرف طليعتهــا. إن مفتــاح ديناميــة القيــادة موجــود 

يف العالقــة املتبادلــة الفعليــة بــن الجهــاز الســيايس وبــن الحــزب، بــن الطليعــة وبــن الطبقــة، بــن املركزيــة وبــن الدميقراطيــة. ال ميكــن لتلــك 

العالقــات املتبادلــة بطبيعتهــا، أن تنشــأ مســبقا وتبقــى ثابتــة. إنهــا تعتمــد عــىل الظــروف التاريخيــة امللموســة، وينتظــم توازنهــا املتغــر مــن 

خــالل النضــال الحــي للتيــارات التــي تتأرجــح، ممثلــة بأجنحتهــا املتطرفــة، بــن اســتبداد اآللــة السياســية وبــن الرثــرة العقيمــة«2.

يعمــل ســليان شــوارتز، مثلــه مثــل العديــد مــن املؤلفــن الرجوازيــن اآلخريــن، عــىل تشــويه أفــكار لينــن حــول التنظيــم إىل حــد بعيــد. 

إنــه يحــاول أن يصــور لينــن كمدافــع عــن االنتلجينســيا البروقراطيــة ضــد العــال، مــن خــالل االقتبــاس مــن محــارض املؤمتــر الثالــث، يف 

حــن أن تلــك االقتباســات تثبــت بالضبــط عكــس مــا يرمــي إليــه. وقــد اضطــر املؤلــف نفســه إىل أن يعــرتف بــأن مشــاكل مشــابهة توجــد 

ــل 1905، ويف مراســالت  ــم التــي جــرت يف مؤمترهــم يف جنيــف، أبري ــم املناشــفة. هــذا واضــح مــن املناقشــات حــول إعــادة التنظي يف تنظي

مناشــفة بارزيــن. يف كتيــب شــهر تحــت عنــوان “العــال واالنتلجينســيا يف منظاتنــا”، بتوقيــع “عامــل”، نــرش عــام 1904، مــع مقدمــة كتبهــا 

أكســلرود، يقــول املؤلــف: “مــن األفضــل أال منتلــك أوهامــا ال لــزوم لهــا حــول االنتلجينســيا املارتوفيــة كذلــك”. 

يف مــارس 1905، كتــب جوســيف، ســكرتر لجنــة بيرتســبورغ ومكتــب لجــان األغلبيــة، إىل القيــادة يف الخــارج مــا يــيل: »هنــاك حاجــة إىل 

تعميــم بشــأن املســائل التنظيميــة، وال ســيا يف مســألة إدمــاج العــال يف اللجــان. مــن الــروري التأكيــد عــىل أهميــة الظــروف التــي ميكــن 

ــل عــى مســتوى ثوريتهــم وإخالصهــم  ــة عــى مســتوى ثقافتهــم، ب ــر إدمــاج العــال مبني ــك. ال ينبغــي أن تكــون معاي ــام بذل ــا القي فيه

وحيويتهــم وتأثرهــم. يف الوقــت الحــارض هنــاك العديــد مــن هــؤالء ]النــاس[، وخاصــة بــن العــال غــر املنظمــن، معظمهــم مــن الشــباب 

الصغــار ويفتقــرون لصفــات القــادة السياســين، إال أنهــم مطلعــون بشــكل جيــد عــىل األدب االشــرتايك الدميقراطــي. وعــالوة عــىل ذلــك، لقــد 

ســبق يل أن كتبــت لكــم عــن نقــل قاعــدة منظمتنــا، والعمــل الــرسي، إىل منــازل العــال. وهــذا يعنــي، بشــكل ملمــوس، أن جــزءا مــن أفضــل 

قوانــا التــي تشــتغل يف الرسيــة يجــب أن تصبــح مبلــرتة«3.

كان جوهــر املشــكلة التــي تواجــه الحــزب هــو: كيفيــة إقامــة عالقــة راســخة بــن قــوى الطليعــة الثوريــة القليلــة نســبيا وبــن جاهــر 

1:  Trotsky, Stalin, pp: 62 and 61.

2:  Ibid., pp: 61-62.

3:  Schwarz, op. cit., pp: 214 and 216. (التشديد من آالن وودز)
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ــل اســتجابة األوركســرتا لعصــا  ــورة بشــكل منظــم ومحــدد مســبقا، مث ــع الث ــوا ينهضــون إىل النضــال. ال تندل ــن كان العــال والشــباب الذي

القائــد. إنهــا رصاع حــي بــن القــوى، ومعادلــة أكــر تعقيــدا حتــى مــن الحــرب بــن الــدول. شــكلت أحــداث األحــد الدامــي ومــا تالهــا التعبئــة 

العامــة للطبقــة العاملــة، إذا مــا أردنــا مواصلــة التشــبيه العســكري. لكــن تلــك الطبقــة، التــي كانــت مــا تــزال تتخلــص مــن أوهامهــا الســاذجة 

وتســعى اليجــاد الطريــق إىل تغيــر كامــل للمجتمــع، كانــت تتعــر باســتمرار بالعقبــات الكثــرة املوضوعــة يف طريقهــا، كانــت مــا تــزال تفتقــر 

إىل هيئــة أركان عامــة قــادرة عــىل توضيــح الطريــق نحــو النــر. حتــى الجيــش األكــر شــجاعة ال يفــوز أبــدا بالحــرب دون جــراالت جيديــن، 

لكــن بــدون جيــش ال أهميــة ألفضــل الجــراالت. 

يف ذلــك الوقــت مل يكــن أي مــن القــادة الرئيســين البالشــفة أو املناشــفة قــد عــادوا بعــد إىل روســيا. مل يعــد مارتــوف إىل روســيا إال بعــد 

17 أكتوبــر، بينــا عــاد لينــن بعــده بقليــل، 04 نوفمــر. كان االســتثناء الوحيــد هــو تروتســي، الــذي وصــل إىل كييــف يف فرايــر. وهنــاك خلــق 

عالقــات وثيقــة مــع ليونيــد كراســن، الــذي كان أبــرز القــادة البالشــفة يف روســيا يف ذلــك الوقــت. كان كراســن هــو املســؤول عــن مطبعــة 

رسيــة كبــرة ومجهــزة تجهيــزا جيــدا يف مــكان مــا يف منطقــة القوقــاز. لكــن دوره كان أكــر مــن ذلــك. فذلــك املهنــدس الشــاب الكفــؤ كان، 

مــن نــواح كثــرة، منوذجــا للمنظــم البلشــفي. وقــد أثبــت أنــه منظــم وتقنــي متميــز. 

يتذكــره تروتســي يف ســرته الذاتيــة قائــال: »يف مرحلــة الشــباب تلــك التــي كان الحــزب، مثلــه مثــل الثــورة، ميــر منهــا، كان جامئــا مــا 

يظهــر نــوع مــن قلــة الخــرة وقلــة النضــج عنــد املناضلــن ويف مارســاتهم بشــكل عــام. وبــدوره كراســن مل يكــن، بطبيعــة الحــال، يخلــو كليــا 

مــن هــذا الضعــف. لكنــه كان يتميــز، بشــكل قــل نظــره، بالحــزم والرامــة و“النزعــة اإلداريــة”. كان مهندســا ذا خــرة، كان يشــغل وظيفــة 

جيــدة ويؤديهــا بإتقــان؛ كان محرتمــا مــن طــرف رؤســائه يف العمــل؛ وكانــت لــه شــبكة عالقــات أكــر وأكــر تنوعــا بكثــر مــا امتلكــه أي 

مــن الثوريــن الشــباب اآلخريــن آنــذاك. كان كراســن ميتلــك عالقــات يف غــرف العــال ويف شــقق املهندســن ويف قصــور الصناعيــن الليراليــن 

مبوســكو وداخــل حلقــات األدبــاء، ويف كل مــكان. وقــد أدار تلــك العالقــات مبهــارة كبــرة، وبالتــايل فــإن الفــرص العمليــة التــي كانــت مغلقــة 

متامــا يف وجــه اآلخريــن كانــت مفتوحــة أمامــه. يف عــام 1905، وباإلضافــة إىل مشــاركته يف العمــل العــام للحــزب، كان كراســن املســؤول عــن 

أخطــر املهــام، مثــل الوحــدات املســلحة ورشاء األســلحة وإعــداد مخزونــات املتفجــرات، ومــا شــابه ذلــك. لكنــه وعــىل الرغــم مــن نظرتــه 

الواســعة، فقــد كان يف املقــام األول رجــل اإلنجــازات الفوريــة، يف السياســة كــا يف الحيــاة. كانــت تلــك نقطــة قوتــه، لكنهــا كانــت أيضــا نقطــة 

ضعفــه«1.

كان لينــن يعامــل بتقديــر كبــر هــؤالء النــاس مــن أمثــال كراســن الذيــن يعملــون بصــر وكفــاءة ودون ضجيــج. لقــد بقــي عمــل كراســن 

رسيــا، لكنــه لعــب دورا ال يقــدر بثمــن يف بنــاء الحــزب يف تلــك الفــرتة العاصفــة. مــن الناحيــة السياســية كان كراســن مــن دعــاة التوفيقيــة. 

إال أن النزعــة التوفيقيــة كانــت شــائعة بــن مناضــيل الحــزب يف روســيا، وخاصــة بــن العــال، كــا انعكــس بوضــوح يف تقريــر وفــد بيرتســبورغ 

ــا واســع االنتشــار. العــال البالشــفة واملناشــفة يعقــدون  ــاء االنقســام مطلب إىل مؤمتــر الحــزب: »يف الفــرتة األخــرة صــارت الدعــوة إىل إنه

اجتاعــات مشــرتكة، ســواء مــع أو بــدون املثقفــن، ويف كل مــكان يتــم الضغــط مــن أجــل تحقيــق الوحــدة«2. 

كان يجــب، بشــكل أو بآخــر، إيجــاد حــل النقســام الحــزب. كان الحــل البديهــي هــو عقــد مؤمتــر للحــزب. كان البالشــفة قــد بــدأوا منــذ 

شــهور الدعايــة لصالــح عقــد املؤمتــر الثالــث، لكــن املناشــفة، الذيــن كانــوا يخافــون مــن أن يصــروا أقليــة، اســتمروا يعرقلــون تلــك الخطــوة. 

ــة  ــع أعضــاء اللجن ــاء القبــض عــىل جمي ــد اندرييــف، يف موســكو، إىل إلق ــة للرشطــة عــىل شــقة الكاتــب ليوني ــر أدت حمل ــة فراي ويف بداي

املركزيــة (أساســا مــن املناشــفة والتوفيقيــن). بينــا أولئــك الذيــن مل يلــق القبــض عليهــم اتصلــوا بـ“مكتــب لجــان األغلبيــة”، التابــع للبالشــفة، 

بهــدف التوصــل إىل اتفــاق لعقــد املؤمتــر. 

عــىل الرغــم مــن أن ذلــك كان رســميا مســؤولية مجلــس الحــزب، فــإن غالبيــة منظــات الحــزب داخــل روســيا كانــت مؤيــدة بشــكل 

واضــح للقــرار. وإذا طالبــت ثلثــا لجــان الحــزب بعقــد املؤمتــر، فــإن املجلــس كان ملزمــا وفقــا للقوانــن الداخليــة بعقــده. يف بدايــة أبريــل كان 

البالشــفة قادريــن عــىل أن يثبتــوا بشــكل قاطــع أن مــا مجموعــه 21 منظمــة داخــل روســيا، مبــا يف ذلــك اللجنــة املركزيــة، كانــت لصالــح عقــد 

املؤمتــر3. كان ذلــك ميثــل 52 صوتــا مــن أصــل مــا مجموعــه 75 صوتــا ســيمثل الحــزب كلــه يف املؤمتــر، أي أكــر مــا كان مطلوبــا يف قوانــن 

الحــزب. وقــد نــرشت رســالة مفتوحــة إىل بليخانــوف، رئيــس مجلــس الحــزب، كتبهــا لينــن باســم اللجنــة املركزيــة، يف بدايــة ابريــل. لكــن 

املجلــس رفــض الدعــوة إىل املؤمتــر، ضاربــا بــكل رصاحــة بالقواعــد عــرض الحائــط، ويف ازدراء لإلجــراءات الدميقراطيــة. وبالنظــر إىل الســلوك 

1:  Trotsky, My Life, p: 169170-.

2:  Tretiy s’yezd RSDRP (Protokoly), p: 549.

.Obshchestvennoe Dvizhenie v Rossii v Nachale 20 Veka, vol. 3, 557 ،3:  مارتوف نفسه اعرتف بصحة هذه األرقام. انظر: مارتوف وآخرون
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غــر املســؤول وغــر املــرشوع للمجلــس، مل يعــد للبالشــفة مــن خيــار ســوى عقــد املؤمتــر بأنفســهم، باســم اللجنــة املركزيــة وباســم غالبيــة 

منظــات الحــزب يف روســيا. عــىل الرغــم مــن تلقــي املناشــفة الدعــوة لحضــور املؤمتــر، فإنهــم فضلــوا البقــاء بعيــدا ونظمــوا كونفرانــس خــاص 

بهــم يف جنيــف. ويف 12 أبريــل عــام 1905، اجتمــع املندوبــون يف لنــدن ألكــر مــن أســبوعن مــن مناقشــات مكثفــة حــول املشــاكل األساســية 

للثــورة. 

املؤمتر الثالث 

يــوم 12 أبريــل عــام 1905، افتتــح أول مؤمتــر حقيقــي للحــزب البلشــفي أشــغاله يف لنــدن. كانــت عــىل جــدول األعــال املســائل التاليــة: 

1) االنتفاضــة املســلحة؛ 2) املوقــف مــن سياســة الحكومــة، مبــا يف ذلــك شــعار حكومــة ثوريــة مؤقتــة؛ 3) املوقــف تجــاه حركــة الفالحــن؛ 4) 

العالقــات بــن العــال واملثقفــن داخــل الحــزب؛ 5) قوانــن الحــزب؛ 6) املوقــف مــن األحــزاب األخــرى (مبــا يف ذلــك املناشــفة)؛ 7) املوقــف 

مــن املنظــات االشــرتاكية الدميقراطيــة غــر الروســية؛ 8) املوقــف مــن الليراليــن؛ 9) االتفاقــات العمليــة مــع االشــرتاكين الثوريــن، إضافــة إىل 

املســائل التنظيميــة. حــر املؤمتــر 24 مندوبــا لديهــم حــق كامــل يف التصويــت ميثلــون 21 لجنــة، إضافــة إىل عــدد مــن مجموعــات الحــزب 

األخــرى، مبــا يف ذلــك هيئــة تحريــر فريــود واملنظمــة البلشــفية يف الخــارج، والتــي كان لهــا صــوت استشــاري. كان لينــن حــارضا، كمنــدوب 

عــن أوديســا. 

انعقــد املؤمتــر يف أوج النهــوض الثــوري. كان الحــزب يواجــه سلســلة كاملــة مــن املســائل السياســية والتكتيكيــة امللحــة: املوقــف مــن 

تنــازالت الحكومــة (لجنــة شيدلوفســي)، وشــعار الرملــان (زميســي ســوبور)، والجمعيــة التأسيســية، واالنتفاضــة املســلحة والحكومــة الثوريــة 

املؤقتــة، والعمــل الرشعــي والعمــل شــبه الرشعــي، واملســألة القوميــة واملســألة الزراعيــة، ومــا إىل ذلــك. لكــن املســألة التــي هيمنــت عــىل 

جميــع املســائل األخــرى كانــت مســألة االنتفاضــة املســلحة. كان لينــن يؤكــد بوجــه خــاص عــىل هــذه املســألة وقــال: »لقــد أثبــت كل تاريــخ 

العــام املــايض أننــا نقلــل مــن أهميــة وحتميــة االنتفاضــة. يجــب أن نــويل االنتبــاه للجانــب العمــيل لهــذا املوضــوع«1.

كان لوناتشارســي (فوينــوف) هــو مــن فتــح النقــاش. كانــت الثــورة يف روســيا قــد بــدأت بالفعــل، مبعنــى أن الجاهــر دخلــت بشــكل 

حاســم إىل ســاحة النضــال. قــال إن املطلــوب اآلن هــو إعطــاء شــكل منظــم لهــذه الحركــة شــبه العفويــة، وإال فــإن كل البطــوالت والتضحيــات 

ــت الظــروف  ــا كان ــة الســابقة، عندم ــال هــدف. خــالل املرحل ــة غــر منظمــة وب ــدد يف انتفاضــات محلي ــا العــال ميكــن أن تتب ــي يبذله الت

املوضوعيــة للثــورة غائبــة، ركــز املاركســيون الــروس، وبليخانــوف يف املقــام األول، بشــكل كبــر عــىل مهاجمــة النظريــات اإلرادويــة للنارودنين، 

هــؤالء “الثوريــن الرومانســين” الذيــن يتصــورون أن كل مــا هــو مطلــوب هــو دفعــة حاســمة مــن قبــل جاعــات إرهابيــة صغــرة لتحريــض 

الجاهــر إىل العمــل. بالنســبة لهــؤالء املثاليــن الذاتيــن، كانــت مســألة االنتفاضــة املســلحة شــيئا مســتقال عــن الزمــان واملــكان. أمــا بالنســبة 

للاركســين، الذيــن يؤمنــون بــأن الثــورة يجــب أن تكــون مــن صنــع العــال أنفســهم، فإنهــا تنشــأ حتــا عنــد نقطــة معينــة مــن تطــور 

الــراع الطبقــي. لكــن عندمــا تكــون الظــروف املوضوعيــة الروريــة غائبــة، يكــون طــرح فكــرة االنتفاضــة والكفــاح املســلح مجــرد نزعــة 

بالنكيــة. 

هــذا املصطلــح ]البالنكيــة[ الــذي اســتخدمه بشــكل واســع املاركســيون الــروس للداللــة عــىل املغامــرة الثوريــة، يأخــذ اســمه مــن اســم 

الثــوري والشــيوعي الطوبــاوي الفرنــيس الشــهر، لويــس أوغســت بالنــي (1805-1881)، الــذي تبنــى تصــورا تآمريــا يســاريا متطرفــا للثــورة 

باعتبارهــا ليســت مــن صنــع للجاهــر، بــل مهمــة أقليــة ثوريــة صغــرة. لكــن بالنــي، وبالرغــم مــن صــدق طويتــه وشــجاعته الشــخصية، 

لعــب دورا ســلبيا، بســبب افتقــاره للفهــم النظــري. كتــب انجلــز عنــه قائــال: »إن بالنــي يف جوهــره ســيايس ثــوري واشــرتايك باملشــاعر فقــط، 

بســبب تعاطفــه مــع معانــاة الشــعب، لكنــه ال ميتلــك نظريــة اشــرتاكية وال مقرتحــات عمليــة محــددة لإلصالحــات االجتاعيــة. يف نشــاطه 

الســيايس كان يف جوهــره “رجــل أفعــال”«2. 

لقــد حافــظ اليســاريون املتطرفــون املعــارصون بــكل أمانــة عــىل كل أخطــاء بالنــي دون امتــالك أي مــن فضائلــه. عندمــا كانــت رشوط 

الثــورة غائبــة، ركــز املاركســيون الــروس عــىل العمــل البطــيء لتطويــر الكــوادر املاركســية، مؤكديــن عــىل النظريــة والتنظيــم، وادخــروا املــوارد 

بعنايــة وبنــوا العالقــات مــع الجاهــر. لكــن اآلن كان الوضــع برمتــه قــد تحــول بفعــل الــزالزل االجتاعيــة التــي أحدثتهــا الحــرب والثــورة. 

بعــد 09 ينايــر قــال مارتــوف إنــه ال ميكــن “تنظيــم” الثــورة وكان اتهــام “البالنكيــة” الــذي وجهــه ضــد البالشــفة يفــوح برائحــة السفســطة. يف 

1:  LCW, The Third Congress of the RSDLP, April 12 (25)-April 27 (May 10), vol. 8, p: 370.

2:  Marx and Engels, Selected Works, vol. 2, p: 381.



147 الثورة الروسية األوىل

الواقــع كان موقــف املناشــفة نابعــا مــن مفهومهــم الكامــل للثــورة بأنهــا ثــورة برجوازيــة دميقراطيــة يجــب عــىل الطبقــة العاملــة خاللهــا أن 

تخضــع نفســها للرجوازيــة الليراليــة. مل تكــن مســألة تنظيــم العــال لالنتفاضــة املســلحة تدخــل يف مخططهــم، ألنهــم رأوا أن دور العــال 

هــو مجــرد دعــم لليراليــن، وإجبــار االســتبداد عــىل الرتاجــع تحــت ضغــط اإلرضابــات واملظاهــرات بهــدف إيصــال الليراليــن إىل الســلطة. 

كان موقــف البالشــفة مختلفــا بشــكل جــذري. 

بعــد صدمــة األحــد الدامــي، تغــر وعــي الجاهــر. كانــت هنــاك موجــة مــن اإلرضابــات واملظاهــرات املحليــة، ذات طابــع عاصــف غالبــا. 

أشــار أحــد املندوبــن إىل املــزاج الكفاحــي يف املصانــع قائــال: »بعــد أســبوع ينايــر الثــوري يف بيرتســبورغ كان هنــاك مــا يشــبه موجــة مــن 

اإلرضابــات الفوضويــة، إىل درجــة أنــه يف العديــد مــن املصانــع كان كافيــا أن يصيــح أحــد العــال: “أوقفــوا اآلالت، يــا شــباب!” لــي يندلــع 

اإلرضاب، وكل مــن عــارض ذلــك ينــال مــن اآلخريــن تهمــة “عميــل اســتفزازي”«.

كان الخطــر هــو أن طاقــات العــال مــن شــأنها أن تتبــدد بهــذه الطريقــة. املطلــوب هــو محاولــة توحيــد الحركــة بحيــث تكــون قــادرة 

عــىل تركيــز “كامــل قوتهــا عنــد نقطــة الهجــوم”. وأكــد نفــس املنــدوب عــىل رضورة مكافحــة املغامــرة اليســارية املتطرفــة واإلرهــاب الفــردي: 

»مــن جهــة أعــال اإلرهــاب التافهــة التــي ال داعــي لهــا، ومــن جهــة أخــرى األعــال االســتفزازية التــي ال معنــى لهــا، أو االشــتباكات مــع 

ــار عــىل  ــون بأســلحتهم، بإعطــاء العــدو املــرر والفرصــة إلطــالق الن ــن يأت ــراد املســلحن، الذي ــا يقــوم بعــض األف ــود، عندم الرشطــة والجن

الحشــود غــر املســلحة وذبحهــا«1.

ناقــش املندوبــون بطريقــة جديــة كل التفاصيــل التقنيــة: رســم الخرائــط االســرتاتيجية للمــدن وتدريــب القــادة األكفــاء وجمــع األمــوال، 

لكــن وقبــل كل يشء حاجــة كل فــرع المتــالك معرفــة تفصيليــة بالظــروف املحليــة ومــزاج العــال. وجنبــا إىل جنــب مــع اإلعــداد التقنــي 

ــة  ــر لإلطاح ــن التحض ــزأ م ــزءا ال يتج ــاره ج ــايئ، باعتب ــي والدع ــي والتحري ــل اإليديولوج ــر العم ــاك رضورة تطوي ــت هن ــي، كان والتنظيم

ــة والشــباب والنســاء  ــن املثقفــن والطلب ــل أيضــا ب ــن العــال، ب ــس فقــط ب ــض لي ــام بالتحري بالنظــام القيــري. كان مــن الــروري القي

والقوميــات غــر الروســية، وقــدر اإلمــكان بــن الفالحــن، بــدءا بفقــراء األريــاف. تــم إيــالء اهتــام خــاص للعمــل بــن الجنــود، بهــدف كســب 

الجنــود إىل صــف العــال. كان يجــب التدخــل يف قــوات الجيــش باملناشــر، وشــكلت لجنــة مــن متخصصــن ذوي خــرة، بتســير مــن اللجنــة 

املركزيــة، للعمــل عــىل وضــع برنامــج مطالــب انتقاليــة للجنــود. 

ومــع ذلــك فحتــى يف الوقــت الــذي دفعــت فيــه األحــداث مبســألة االنتفاضــة املســلحة إىل رأس جــدول األعــال، فقــد بقيــت املهمــة 

األساســية للحــزب هــي كســب الجاهــر. بــدون ذلــك كان كل الحديــث عــن إســقاط القيريــة ســيبقى مجــرد ثرثــرة عقيمــة. لكــن املؤمتــر 

ــن يف التعامــل مــع الظــروف املتغــرة. فأعضــاء  ــوا بطيئ ــن البالشــفة داخــل روســيا كان ــن حــول أن املناضل ــد مــن مخــاوف لين أكــد العدي

اللجــان، الذيــن كانــوا قــد اعتــادوا، طيلــة فــرتة طويلــة، عــىل العمــل الــرسي داخــل الحلقــات الصغــرى املغلقــة، مل يستســيغوا العمــل وســط 

ــاط  ــم واالنضب ــوري للتنظي ــم الص ــاهم الفه ــد س ــق. لق ــكل وثي ــا بش ــراط فيه ــب االنخ ــع لتجن ــتخدموا كل الذرائ ــة واس ــة الجاهري الحرك

واملركزيــة، إىل جانــب بعــض امليــول اليســارية املتطرفــة، يف تغطيــة النزعــة املحافظــة والعصبويــة املتأصلــة واملوروثــة عــن املــايض. اســتخدم 

لينــن املؤمتــر ســاحة لخــوض النضــال الحــازم ضــد تلــك النزعــات. 

وفيــا يتعلــق مبســألة املشــاركة يف املنظــات الرشعيــة مثــل النقابــات والتعاونيــات ومؤسســات الضــان والخدمــات االجتاعيــة، التــي 

كان املوقــف الســائد بــن أعضــاء اللجــان هــو مقاطعتهــا، حــذر لينــن مــن أنــه: »ال ميكــن للمؤمتــر أن يتخــذ قــرارا جامــدا ورسيعــا حــول 

هــذه النقطــة. ينبغــي اســتخدام كل األســاليب مــن أجــل التحريــض. إن تجربــة لجنــة شيدلوفســي ال تعطــي أي أســاس للموقــف الســلبي«، 

ووجــه صدمــة لدعــاة املقاطعــة حــن أكــد أنــه ســيكون مــن الصحيــح، يف ظــل ظــروف معينــة، املشــاركة حتــى يف الرملــان القيــري املــزور: 

»مــن املســتحيل الحســم مســبقا بشــكل قاطــع يف مــا إذا كان مــن املستحســن املشــاركة يف الزميســي ســوبور. كل يشء يتوقــف عــىل الوضــع 

ــس الزميســي  ــي ال ميكــن تقديرهــا مســبقا. يقــول البعــض إن مجل الســيايس وعــىل النظــام االنتخــايب وعــىل عوامــل أخــرى محــددة، والت

ســوبور مــزور. هــذا صحيــح، لكــن هنــاك أوقــات يجــب علينــا خاللهــا أن نشــارك يف االنتخابــات لفضــح التزويــر«. 

ــا النظــام  ــي يقدمه ــة الت ــة والصوري ــازالت الحالي ــق بالتن ــا يتعل ــا: »في ــرار بشــأن هــذه املســألة، جــاء فيه ــة إىل الق ــن إضاف ــدم لين ق

االســتبدادي الضعيــف للدميقراطيــن بشــكل عــام، وللطبقــة العاملــة عــىل وجــه الخصــوص، يجــب عــىل حــزب الطبقــة العاملــة االشــرتايك 

ــات  ــة وكل توســيع للحري ــه الشــعب يف األوضــاع االقتصادي ــة، ترســيخ كل تحســن يحقق ــا مــن أجــل، مــن جه الدميقراطــي االســتفادة منه

بهــدف تكثيــف النضــال، ومــن جهــة أخــرى، أن يفضــح أمــام أعــن الروليتاريــا األهــداف الرجعيــة للحكومــة، التــي تحــاول تفكيــك وحــدة 

1:  Tretiy s’yezd RSDRP (Protokoly), p: 10.
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ــورة«1. ــاء لث ــة امللحــة أثن ــدا عــن حاجاتهــا الطبقي ــة وإفســادها ولفــت انتباههــا بعي الطبقــة العامل

ــدور  ــن ي ــة ألعضــاء اللجــان، الذي ــة املتصلب ــة مــع الدوغائي ــكات واالســرتاتيجية الثوري ــن املــرن والديالكتيــي للتكتي اصطــدم فهــم لين

عاملهــم حــول محــور حلقاتهــم املحليــة الضيقــة، التــي يحرصــون عليهــا بغــرة ضــد القيــادة يف املنفــى مــن جهــة، وضد مطالبــة العــال بحقهم 

يف مجــال أوســع للتقريــر يف تســير شــؤون الحــزب الداخليــة مــن جهــة أخــرى. كان التكويــن الطبقــي للمندوبــن يف املؤمتــر معــرا يف حــد 

ذاتــه عــن طبيعــة الوضــع، مثلــا قــال أحــد املندوبــن، ليشينســي (جاركــوف): »بينــا أنظــر حــويل، يف تكويــن املؤمتــر الحــايل، أســتغرب أنــه 

ال يوجــد ســوى عــدد قليــل جــدا مــن العــال، رغــم أنــه كان مــن املمكــن، دون أي شــك، العثــور عــىل العــال املناســبن لحضــور املؤمتــر«2. 

وهــذا مــا تؤكــده كروبســكايا، التــي تقــول يف مذكراتهــا: »يف املؤمتــر الثالــث مل يكــن هنــاك أي عــال، أو عــال بارزيــن عــىل األقــل... بينــا 

كان عــدد أعضــاء اللجــان كبــرا«. 

يف الواقــع أصبــح الجــو متوتــرا جــدا داخــل املؤمتــر، خاصــة عندمــا هاجــم لينــن األحــكام املســبقة التــي يتبناهــا العمليــون، بينــا مل يخــف 

هــؤالء األخــرون اســتياءهم مــن “تدخــل” املنفيــن. كتبــت كروبســكايا: »كان أعضــاء اللجــان عــادة أشــخاصا واثقــن مــن أنفســهم. كانــوا 

يــرون التأثــر الكبــر الــذي ميارســه عمــل اللجنــة عــىل الجاهــر، وهــم عــادة ال يعرتفــون بالدميقراطيــة داخــل الحــزب. لســان حــال أعضــاء 

اللجــان يقــول: “إن الدميقراطيــة داخــل الحــزب ال تــؤدي إال إىل املشــاكل مــع الرشطــة. نحــن عــىل اتصــال مــع الحركــة كــا هــي”، إنهــم يف 

أعاقهــم يحتقــرون أعضــاء الحــزب العــال يف الخــارج، والذيــن أفضــل مــا ميكنهــم القيــام بــه، مــن وجهــة نظــر أعضــاء اللجــان، هــو إطبــاق 

أفواههــم. كان أعضــاء اللجــان يعرتضــون عــىل تزايــد نفــوذ القيــادة باملنفــى قائلــن: “عليهــم أن يجربــوا العمــل يف ظــل الظــروف الروســية”. 

ويف الوقــت نفســه مل يكونــوا يحبــون التجديــدات. مل يكونــوا راغبــن وال قادريــن عــىل تكييــف تكتيكاتهــم مــع الظــروف املتغــرة برسعــة«3.

قــدم بوغدانــوف مــرشوع قــرار، صاغــه لينــن، عــن العالقــات بــن العــال واملثقفــن داخــل املنظمــة االشــراكية الدميقراطيــة، وهــو القــرار 

الــذي رغــم اعرتافــه بالصعوبــات يف ظــل ظــروف الرسيــة، دافــع عــن تطبيــق مبــدأ االنتخابــات عــىل نطــاق أوســع، وفتــح الحــزب للعــال، 

إلفســاح املجــال لفئــات شــابة جديــدة داخــل لجــان الحــزب القياديــة. 

أثــار هــذا القــرار عاصفــة مــن االحتجاجــات مــن جانــب أعضــاء اللجــان. كان كامينيــف (غــرادوف) أول املحتجــن، إذ قــال: »ال بــد يل 

مــن التحــدث بشــكل حاســم ضــد املوافقــة عــىل هــذا القــرار. مشــكلة العالقــة بــن املثقفــن والعــال داخــل منظــات الحــزب ال وجــود لهــا. 

(لينــن: بــل هــي موجــودة!) كال، إنهــا غــر موجــودة: إنهــا موجــودة كقضيــة للدمياغوجيــا، هــذا كل يشء«. 

وذهــب آخــرون إىل أنــه ال يوجــد وقــت كاف أو قــوات كافيــة لتدريــب العــال، معتمديــن عــىل االقتبــاس الشــهر مــن كتــاب مــا العمــل؟ 

الــذي يؤكــد، بشــكل غــر صحيــح، أن الوعــي االشــرتايك يجــب أن يصــل للعــال مــن الخــارج. وهكــذا قــال رومانــوف (ليســكوف): »يبــدو 

يل أننــا نبالــغ هنــا يف تقديــر نفســية العــال (كــذا!)، وكأن العــال قــادرون لوحدهــم عــىل أن يصلــوا إىل الوعــي االشــرتايك الدميقراطــي«4. 

ــة للعــال، وصــدم مســتمعيه  ــزة الطبقي ــن خــالل مناشــدة الغري ــه م ــل؟ نفســه أجــاب منتقدي ــا العم ــاب م ــف كت ــإن مؤل ــك، ف ــع ذل وم

بشــكل متعمــد مــن خــالل اإلشــارة باستحســان ملشــاركة العــال يف املنظمــة الحزبيــة خــالل مرحلــة “اإلقتصادويــة”. لقــد تــم حــذف خطــاب 

ــر  ــر املؤمت ــن تقاري ــا م ــذا ســأقتبس هن ــن الســتالينين. ل ــدا للمحرري ــة جي ــة، ألســباب معروف ــة باإلنجليزي ــن األعــال الكامل ــن هــذا م لين

باللغــة الروســية: »لقــد قيــل هنــا إن َحَملــة األفــكار االشــراكية الدميقراطيــة هــم يف الغالــب املثقفــون. هــذا ليــس صحيحــا. خــالل مرحلــة 

اإلقتصادويــة كان حملــة األفــكار الثوريــة هــم العــال، وليــس املثقفــون... ومــن املؤكــد كذلــك أن قــادة املنشــقن هــم عــادة مــن املثقفــن. 

هــذه املالحظــة مهمــة جــدا لكنهــا ال تنهــي املســألة. نصحــت منــذ فــرتة طويلــة يف كتابــايت بــرورة إرشاك العــال داخــل اللجــان بأكــر قــدر 

ممكــن. لقــد متيــزت الفــرتة التــي أعقبــت املؤمتــر الثــاين بعــدم كفايــة تنفيــذ هــذا االلتــزام، وهــذا هــو االنطبــاع الــذي حصلــت عليــه مــن 

محادثــايت مــع “العــال العمليــن”... مــن الــروري التغلــب عــى جمــود أعضــاء اللجــان )تصفيــق وصيحــات اســتهجان(... العــال لديهــم 

الغريــزة الطبقيــة، ومــع قليــل مــن الخــربة السياســية رسعــان مــا يصبحــون اشــراكين دميقراطيــن مخلصــن. ســأكون يف غايــة الســعادة إذا 

مــا صــار لدينــا، فيــا يخــص تكويــن لجاننــا، مثانيــة عــال مقابــل كل اثنــن مــن املثقفــن«5.

1:  LCW, The Third Congress of the RSDLP, April 12 (25)-April 27 (May 10), 1905, vol. 8, p: 375 - 376.

2:  Tretiy s’yezd RSDRP (Protokoly), p: 124.

3:  Krupskaya, Reministences of Lenin, pp: 124-125.

4:  Tretiy s’yezd RSDRP (Protokoly), pp: 255 - 265.

5:  Ibid, p: 262 (التشديد من آالن وودز).
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هــذا هــو الجــواب النهــايئ عــىل أولئــك الذيــن مــا زالــوا يــرون عــىل تكــرار الخطــأ الــذي ارتكبــه لينــن يف مــا العمــل؟، حيــث أكــد 

بشــكل خاطــئ أن الروليتاريــا، إذا مــا تركــت لنفســها، ال ميكنهــا أن تطــور إال “وعيــا نقابيــا”. مل يكــرر لينــن أبــدا هــذا القــول، بــل إنــه، يف 

الواقــع، انتقــده يف أكــر مــن مناســبة. مل يكــن لينــن هــو الــذي تشــبث بهــذا املوقــف، بــل أعضــاء اللجــان بتصورهــم الكاريكاتــري الشــكيل 

ــاه املثقفــون تجــاه  عــن البلشــفية، والذيــن وقفــوا ضــد لينــن عندمــا حــاول تصحيحــه. كان ســاخطا جــدا مــن موقــف االزدراء الــذي يتبن

العــال حتــى أنــه كان يســتفزهم بشــكل متعمــد أثنــاء تعليقاتــه اإليجابيــة بخصــوص العــال االقتصادويــن. والواقــع هــو أن العديــد مــن 

العــال االقتصادويــن القدامــى، مــن أنصــار تيــار رابوتشــايا ديلــو، انضمــوا يف وقــت الحــق إىل البالشــفة، يف حــن أن املثقفــن االقتصادويــن، 

مثــل مارتينــوف وأكيمــوف، انضمــوا، جميعهــم تقريبــا، إىل املناشــفة. هــذه نقطــة مثــرة لالهتــام مل تذكــر أبــدا، لكنهــا مــع ذلــك صحيحــة. 

ولينــن، الــذي كان يغــيل ســخطا، تدخــل مــرة أخــرى قائــال: »بالــكاد متكنــت مــن البقــاء يف مقعــدي عندمــا قيــل إنــه ال يوجــد عــال مناســبون 

ليدخلــوا إىل اللجــان (...) يجــب أن مينــح العــال مكانــا داخــل اللجــان. ومــن الغريــب أن هنــاك ثالثــة نارشيــن فقــط يف املؤمتــر، أمــا البقيــة 

فهــم مــن أعضــاء اللجــان: لكــن يبــدو أن النارشيــن يدافعــون عــن دمــج العــال، يف حــن أن أعضــاء اللجــان يبــدون، لســبب مــا، غــر مرتاحــن 

لذلــك«1.

ســقطت كل الحجــج التــي طرحهــا لينــن وأنصــاره عــىل آذان صــاء. ظلــت األغلبيــة عنيــدة، وتــم رفــض قــرار لينــن عــىل أســاس أنــه 

“ليســت هنــاك حاجــة” لقــرار خــاص حــول هــذا املوضــوع. أظهــرت األحــداث الالحقــة كــم كان لينــن محقــا. لكــن عــىل الرغــم مــن هــذه 

النكســة، فقــد شــكل املؤمتــر الثالــث محطــة تاريخيــة. ودون معارضــة قبلــت أفــكار لينــن األساســية حــول الــدور القيــادي للروليتاريــا يف 

الثــورة، ورضورة االســتقاللية الطبقيــة املطلقــة وعــدم الثقــة يف الليراليــن. تــم تغيــر سياســة الحــزب حــول املســألة الزراعيــة (كان لينــن هــو 

مــن ســر ذلــك النقــاش) بشــكل جــذري لتشــمل مصــادرة ملكيــات جميــع أصحــاب العقــارات الكبــرة وتشــكيل لجــان الفالحــن. مــن هــذه 

النقطــة فصاعــدا، صــار الحــل الثــوري للمشــكلة الزراعيــة يقــع يف صميــم اســرتاتيجية البالشــفة الثوريــة. قوانــن الحــزب التــي كان املؤمتــر 

الثــاين قــد صــادق عليهــا أكدهــا مــن جديــد املؤمتــر الثالــث، عــىل الرغــم مــن أن لينــن أوضــح بشــكل جــيل متامــا أنهــا يجــب أال تفــرس مبعنــى 

ضيــق، بــل عــىل التنظيــم الحــزيب أن ينفتــح برسعــة ليشــمل أفضــل العنــارص بــن العــال والشــباب. وبينــا كانــت تجربــة االنقســام املريــرة 

مــا تــزال ماثلــة يف ذاكــرة الجميــع، أرص لينــن أيضــا عــىل أن تتضمــن قوانــن الحــزب ضانــات واضحــة ومحــددة تحمــي حقــوق األقليــات 

داخــل الحــزب. كان لألقليــات الحــق يف التعبــر عــن وجهــة نظرهــا بحريــة يف جميــع مســتويات الحــزب، بــرشط واحــد فقــط وهــو أال يــؤدي 

طــرح تلــك االختالفــات بطريقــة تــؤدي إىل تخريــب الحــزب وتقويــض التدخــل العمــيل للحــزب يف النضــال ضــد القيريــة والرأســالية. 

كيف كان الحزب ميول نفسه

كان طلــب لينــن فتــح أبــواب الحــزب للســاح بدخــول العــال متناغــا متامــا مــع الوضــع الحقيقــي يف روســيا. كانــت األحــداث العظيمــة 

قــد هــزت وعــي جاهــر العــال وحولتــه. اآلن متــت مكافــأة عقــود مــن العمــل البطــيء واملضنــي بزيــادة مفاجئــة يف االهتــام باألفــكار 

االشــرتاكية الثوريــة. أطلــق املؤمتــر جريــدة أســبوعية جديــدة، “بروليتــاري”، لتحــل محــل “فريــود”، وانتخــب لجنــة مركزيــة جديــدة لتحــل 

ــة  ــزي واللجن ــاز الحــزب املرك ــن جه ــم ب ــر الصحــي القدي ــر وضــع حــدا لالنقســام غ ــإن املؤمت ــايل ف ــة. وبالت ــة القدمي ــك التوفيقي محــل تل

املركزيــة ومجلــس حــزب، وعوضــه مبركــز واحــد هــو اللجنــة املركزيــة، والتــي تــم تقســيمها الحقــا إىل قســمن، قســم الخــارج وقســم الداخــل. 

كان لينــن، يف ذلــك الوقــت، مــا يــزال خــارج روســيا، يف حــن أن املكتــب الــرويس للجنــة املركزيــة، والــذي كان مقــره ســان بيرتســبورغ، كان 

يتكــون مــن بوغدانــوف وكراســن وبوستولوفســي، مــع ضــم روميانتســيف يف وقــت الحــق. كان لينــن، يف الواقــع، هــو املســؤول عــن املكتــب 

الخارجــي للجنــة املركزيــة والــذي حافــظ عــىل عالقــات وثيقــة مــع املكتــب الــرويس، لكــن كانــت لديــه أيضــا صــالت مبــارشة مــع لجــان 

الحــزب املحليــة، والتــي كان يجــري معهــا مراســالت منتظمــة. 

كان العمــل داخــل روســيا آنــذاك قــد صــار أســهل بكثــر. وعــىل الرغــم مــن أن االعتقــاالت اســتمرت، فــإن األحــكام بــدأت تصــر أكــر 

تســاهال. يف بعــض األحيــان كان محافظــو املــدن الليراليــون يلغــون أحــكام الرشطــة املحليــة. وكان جهــاز الرشطــة نفســه قــد بــدأ يتعــب. يف 

ظــل تلــك الظــروف صــار يف إمــكان اللجــان املحليــة للحــزب أن تجتمــع يوميــا تقريبــا. كانــت اللجنــة املحليــة النموذجيــة تتألــف مــن عــدد ال 

يزيــد عــن اثنــي عــرش شــخصا. كان لــكل عضــو مــن أعضــاء اللجنــة املحليــة مســؤولية مبــارشة عــن أحــد جوانــب العمــل، ســواء الصحافــة أو 

التمويــل أو التحريــض أو املســؤولية عــن منطقــة أو مصنــع معــن. كانــوا يرتبطــون بالعــال مــن خــالل حلقــات الحــزب. وكانــت هنــاك أيضــا 

1:  LCW, The Third Congress of the RSDLP, vol. 8, p: 411.
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املنظــات الطالبيــة االشــرتاكية الدميقراطيــة، وإىل جانــب ذلــك هامــش واســع مــن املتعاطفــن. مبجــرد مــا يلتحــق ولــو عامــل واحــد مبصنــع 

مــا، يكــون مــن املنتظــر منــه (أو منهــا) أن يبــدأ العمــل تحــت إرشاف اللجنــة املحليــة. ســبق لنــا أن رأينــا بالفعــل بعضــا مــن الســات الســلبية 

ألعضــاء اللجــان، لكــن ســيكون مــن الخطــأ أن نغفــل جانبهــم اإليجــايب. لقــد كانــوا ثوريــن محرتفــن، كرســوا حياتهــم للحــزب والعمــل الجــاد 

والتضحيــة بالنفــس، كانــوا يشــتغلون يف ظــل ظــروف صعبــة، وكانــوا يف حركــة دامئــة تقريبــا. كانــوا يعيشــون حيــاة الفقــر املدقــع، عــىل أجــور 

منخفضــة جــدا، حــوايل 25 أو 35 روبــل يف الشــهر، إذا مــا توافــرت األمــوال، وهــو الــيء الــذي مل يكــن ممكنــا دامئــا! كان للبعــض منهــم دخــل 

خــاص، بينــا اضطــر البعــض اآلخــر، يف بعــض األحيــان، إىل القيــام بوظائــف بــدوام جــزيئ. والبعــض، مثــل كراســن، كــا رأينــا، كانــوا يشــتغلون 

“كغطــاء”، الــيء الــذي كان يــؤدي، يف بعــض األحيــان، إىل أوضــاع مســلية: »يف ســان بيرتســبورغ كانــت هنــاك رشكــة للتأمــن، اســمها ناديجــدا 

(األمــل) جعلــت ادارتهــا مــن سياســتها توظيــف أشــخاص معروفــن بنشــاطهم الثــوري، ألنهــا وجــدت أنــه عــىل الرغــم مــن أنهــم نــادرا مــا 

يســتمرون مــع الرشكــة لفــرتة طويلــة بســبب ارتفــاع عــدد حــاالت االعتقــال، فإنهــم كانــوا يتميــزون باألمانــة بشــكل اســتثنايئ«1.

يتذكــر بوزينــوف التحــول الدراماتيــي الــذي حــدث لزمالئــه العــال بعــد 09 ينايــر. أصبــح العمــل بالنســبة لهــم مســألة ذات أهميــة 

ثانويــة، حيــث صــاروا يتجمعــون بشــغف يف حلقــات، يف أماكــن العمــل، لقــراءة أحــدث منشــور ســيايس أو العــدد األخــر مــن الصحيفــة2. 

منشــورات الحــزب، بنســخها املحــدودة، وعــدم انتظــام صدورهــا، صــارت اآلن غــر كافيــة بشــكل يــرىث لــه ملواكبــة الطلــب. كانــت إيســكرا 

ــزة). اآلن صــار  ــا صــدرت أســبوعيا لفــرتة وجي ــرة كل أســبوعن، عــىل الرغــم مــن أنه ــن 10.000 و15.000 نســخة (م ــا ب ــع م القدميــة تطب

جمهــور صحيفــة اشــرتاكية ثوريــة أكــر مــن ذلــك الرقــم مبــا ال يقــل عــن عــرشة أضعــاف أو عرشيــن ضعفــا. مل تعــد مطابــع الحــزب الرسيــة 

قــادرة عــىل االســتجابة الحتياجــات اللحظــة، لكــن امكانيــة إصــدار جريــدة رشعيــة مل تنشــأ إال يف وقــت الحــق مــن العــام عندمــا اســتوىل 

ــض:  ــع ســعرها املنخف ــة للاركســين. م ــا إىل أداة رشعي ــا” وحواله ــكايا غازيت ــة “روس ــة القدمي ــدة الليرالي ــىل الجري ــوس ع تروتســي وبارف

كوبيــك واحــد، وأســلوبها الشــعبي، ارتفــع عــدد مبيعاتهــا مــن 30.000 إىل 100.000، وبلغــت رقــم 500.000 بحلــول دجنــر. بينــا كانــت 

مبيعــات الصحيفــة البلشــفية الرشعيــة “نوفايــا جيــزن” (الحيــاة الجديــدة) تصــل إىل 50.000، وهــو مــا شــكل خمــس مــرات أكــر مــن عــدد 

النســخ الــكيل إليســكرا القدميــة، لكــن ذلــك مل يتحقــق إال مــع حلــول الخريــف. يف تلــك األثنــاء، كان عــىل مجموعــات الحــزب املحليــة أن تتدبر 

أمورهــا بــأي منشــورات ومــواد أخــرى ميكنهــا طباعتهــا بواســطة آالت النســخ اليدويــة املتواضعــة. 

أعطــى املؤمتــر للبالشــفة دفعــة معنويــة كانــوا يف أشــد الحاجــة إليهــا، وبــدءوا يف النمــو بوتــرة رسيعــة. تــم إنشــاء فــروع ولجــان أحيــاء 

جديــدة. وتــم تأســيس خاليــا يف املصانــع، إضافــة إىل فصائــل نقابيــة بلشــفية هدفهــا االســتفادة مــن الفــرص الجديــدة التــي يتيحهــا العمــل 

النقــايب الرشعــي والــذي، مــع ذلــك، كان للمناشــفة قصــب الســبق فيــه. كانــت مهــام التحريــض والدعايــة البلشــفية تتــم مــن قبــل جاعــات 

ــة مــن 10 إىل 12 شــخصا. كان كل محــرض- منظــم مســؤوال عــن منطقــة واحــدة. وكانــت فــرص إيصــال األفــكار  صغــرة متخصصــة مكون

ــت  ــورات. كتب ــن املنش ــام، مالي ــك الع ــفة، يف غضــون ذل ــفة واملناش ــن البالش ــدر كل م ــة. وأص ــارت هائل ــد ص ــذاك ق ــال آن ــرتاكية للع االش

كروبســكايا: »األشــكال القدميــة للدعايــة ماتــت، وتحولــت الدعايــة إىل تحريــض. ومــع النمــو الهائــل لحركــة الطبقــة العاملــة، مل تعــد الدعايــة 

ــات  ــة شــعبية وأدبي ــات الشــعبية، وصحيف ــوب هــو األدبي ــة. كان املطل ــة احتياجــات الحرك ــن عــىل تلبي ــض الشــفهين قادري ــى التحري وحت

للفالحــن والقوميــات غــر الروســية«3.

هــذه االحتياجــات امللحــة وغرهــا رسعــان مــا أثــارت مســألة التمويــل. مســألة األســلحة أيضــا تطلبــت مبالــغ. وقــد عرفــت مداخيــل كل 

مــن البالشــفة واملناشــفة زيــادة يف حجمهــا. يذكــر مارتــوف أن: »ميزانيــة املنظــات الثوريــة، التــي كانــت تتشــكل يف الفــرتة 1901- 1902 مــن 

بضــع مئــات مــن الروبــالت، منــت، بحلــول منتصــف 1905، إىل عــرشات اآلالف مــن الروبــالت يف الســنة«4. 

لكــن الحاجيــات كانــت تفــوق باســتمرار املــوارد املتاحــة. يخلــص ديفيــد لــن، عــىل أســاس دراســة قــام بهــا للصحافة البلشــفية واملنشــفية، 

إىل أنــه يف فرايــر، جمعــت لجنــة بيرتســبورغ البلشــفية مــا مجموعــه 2400 روبــل، أنفــق منهــا 265 روبــل عــىل الصحافــة و375 روبــل عــىل 

املنظمــة. كان هنــاك صنــدوق منفصــل لــرشاء األســلحة يحتــوي عــىل 1295 روبــل، ســبق أن اســتهلك منهــا 850 روبــل. فــإذا مــا أضفنــا لذلــك 

مبلــغ 981 روبــل يف صنــدوق إرضابــات منفصــل، فــإن هــذا يعنــي أن الدخــل الــكيل ملنظمــة البالشــفة يف ســان بيرتســبورغ كان، يف فرايــر 

1905، حــوايل 4680 روبــل. ومــع ذلــك فإنــه فقــط خــالل األســبوعن األولــن مــن شــهر يوليــوز، ارتفعــت نفقــات البالشــفة إىل 800 روبــل 

1:  J.L.H. Keep, The Rise of the Social Democracy in Russia, p: 181.

2:  Surh, op. cit., p: 239.

3:  Krupskaya, Reministences of Lenin, p: 127.

4:  Martov and others, Obshchestvennoe Dvizhenie v Rossii v Nachale 20 Veka, vol. 2, p: 63.
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عــىل األســلحة و540 روبــل عــىل التنظيــم و156 روبــل عــىل األدبيــات. ووفقــا لديفيــد لــن: »كانــت مداخيــل املناشــفة، مــن 15 فرايــر إىل 15 

مــارس، أكــر مــن مداخيــل البالشــفة، حــوايل 4.039 روبــل (2.000 روبــل منهــا مــن مســاهم واحــد). مــن هــذا املبلــغ أنفقــت 1250 روبــل 

عــىل األســلحة، وأنفــق عــىل “املنظمــة” يف مختلــف املناطــق 1126 روبــل و630 روبــل عــىل املطابــع«1.

يعطــي مارتــوف، يف تاريخــه عــن االشــرتاكية الدميقراطيــة، سلســلة كاملــة مــن األرقــام عــن الحالــة املاليــة لــكل مــن املناشــفة والبالشــفة 

يف عــام 1905، والتــي تظهــر مــدى تجــاوز املصاريــف لإليــرادات التــي جمعــت مــن اشــرتاكات األعضــاء. وهكــذا فــإن لجنــة باكــو جمعــت، يف 

فرايــر، مــا مجموعــه 1382 روبــل، جــاء منهــا 38 روبــل فقــط (%3) “مــن العــال”. و %14 فقــط مــن مداخيــل لجنــة سيفاســتوبول جــاءت 

مــن اشــرتاكات األعضــاء. كان الوضــع يف ريغــا أفضــل، لكــن النســبة بلغــت %22 فقــط. لكــن يف معقــل البالشــفة، إيفانوفــو- فوزنيسينســك، 

كان الرقــم هــو 2%53. تلقــى كال الفصيلــن ترعــات كبــرة مــن متعاطفــن أثريــاء، لكــن املناشــفة، مــع منظمتهــم الفضفاضــة أكــر، كانــوا 

دامئــا أكــر اعتــادا عــىل ذلــك املصــدر مــن البالشــفة الذيــن كافحــوا، وأخــرا توصلــوا، إلقامــة منظمــة مبنيــة عــىل كوبيــكات العــال، التــي 

ــا، ففــي أوائــل عــام 1905 جــاء مــا  ــا أن رأين تعتــر األســاس الحقيقــي الوحيــد للحــزب العــايل. وعــىل النقيــض مــن ذلــك، وكــا ســبق لن

يقــرب مــن نصــف مدخــول املناشــفة مــن عنــد مســاهم واحــد. يف 15 فرايــر، وفقــا للمصــدر نفســه، بلــغ مدخــول مناشــفة بيرتســبورغ 247 

روبــل، “جــاءت 200 روبــل منهــا مــن متعاطــف واحــد”3. كان الوضــع مــع حــزب البونــد اليهــودي مختلفــا متامــا. فعــىل الرغــم مــن سياســته 

االنتهازيــة، كان البونــد تنظيــا عاليــا ممركــزا راســخا جيــد البنــاء، تحــدث عنــه لينــن بحســد أكــر مــن مــرة. كانــت %50 مــن مداخيلــه 

مــن ترعــات العــال. 

طــوال عــام 1905، مل يتمكــن ال البالشــفة وال املناشــفة مــن مواكبــة الطلــب املتزايــد عــىل األدب االشــرتايك. ففــي كل مــكان كان هنــاك 

تعطــش للكلمــة املكتوبــة. أراد العــال أن يفهمــوا. العــال الذيــن كانــوا معاديــن أو غــر مبالــن، أو ببســاطة خائفــن، مــن قبــول املنشــورات 

االشــرتاكية، بــدأوا اآلن يبحثــون بلهفــة عــن رفاقهــم الذيــن يعلمــون أنهــم يشــاركون بطريقــة أو بأخــرى يف الحركــة الثوريــة. يتذكــر الحــداد 

أليكــيس بوزينــوف، الــذي كان يعمــل يف ســفينة نيفســي وصناعــة اآلالت: »بينــا يف وقــت ســابق مل يكــن أحــد (حتــى) يراهــم، أو رمبــا مل 

يكــن يريــد أن يالحــظ وجودهــم مــن أجــل االبتعــاد عــن املتاعــب، فــإن الجميــع صــاروا اآلن يعرفــون فجــأة أنهــم أنــاس أذكيــاء وجيــدو 

االطــالع. بــدأ الكثــر مــن النــاس يعــودون بذاكرتهــم للــايض، وبــدأت الذكريــات تعــود، واتضــح أن شــخصا مــا هنــا أو هنــاك، بطريقــة أو 

بأخــرى، كان عــىل اتصــال مــع االشــرتاكين... أنــا ال أذكــر ولــو عتابــا واحــدا، بشــكل شــخيص أو غــر ذلــك، مــن جانبهــم بســبب التهديــدات أو 

اإلهانــات التــي تعرضــوا لهــا ســابقا. فيــا يخــص موقــف العــال تجاههــم، بــدأ يســود االعــرتاف بــأن االشــرتاكين كانــوا قــادة الحركــة العالية. 

صــار العــال يصغــون إليهــم بانتبــاه، ويعاملونهــم بطريقــة خاصــة، فيهــا نــوع مــن الخشــونة لكــن مــع ملســة مــن الحــب«4.

كان للبالشــفة أيضــا، مثلهــم مثــل املناشــفة، بعــض املتعاطفــن األثريــاء الذيــن كانــوا يقدمــون لهــم املســاهات املاليــة بشــكل منتظــم؛ 

موظفــون ميســورون وأعضــاء زميســتفو لراليــون وأطبــاء وأصحــاب مهــن أخــرى يقدمــون املــال مــن خــالل الترعــات ويدعمــون املتفرغــن 

ويســاعدون حتــى يف إخفــاء الهاربــن. وقــد ظهــر تجــذر أصحــاب املهــن مــن خــالل تزايــد عــدد قــرارات التضامــن مــع الحركــة العاليــة 

ــة.  ــة املهندســن انتخبــت فعــال البلشــفي كرجيجانوفســي عضــوا يف لجنتهــا التنفيذي ــة. بــل إن نقاب ــات املهني والدعــم الصــادرة عــن النقاب

وقامــت العديــد مــن اتحــادات املثقفــن بجمــع املــال وتقديــم املســاعدة للحركــة العاليــة خــالل تلــك الســنة. صــوت املهندســون يف مؤمترهم 

ــا  ــدم دامئ ــرة يق ــع الكب ــدى املطاب ــر إح ــا كان مدي ــن. ويف أوديس ــن العالي ــن املناضل ــوداء ع ــم الس ــة القوائ ــاركة يف كتاب ــدم املش ــىل ع ع

املســاعدة للبالشــفة للخــروج مــن أزماتهــم املاليــة. وقــد تــرع الصناعــي ســافا مــوروزوف مببلــغ 2.000 روبــل يف الشــهر لكراســن ابتــداء مــن 

ــا جيــزن »بشــكل رئيــيس بفضــل كــرم رب عملــه،  أواخــر عــام 1903 فصاعــدا. وتشــر ســرة كراســن إىل أنــه جمــع األمــوال الالزمــة لنوفاي

الصناعــي ســافا مــوروزوف«5.

مكســيم غــوريك، الــذي كانــت شــهرته ككاتــب قــد تحققــت بالفعــل، لعــب دورا رئيســيا يف جمــع هــذا النــوع مــن الترعــات، واســتفاد 

مــن مســاعدة الكثــر مــن الكتــاب واملثقفــن البارزيــن اآلخريــن، الذيــن أثــارت الثــورة الحــاس فيهــم. تــم التوجــه نحــو الطــالب وغرهــم 

مــن أبنــاء الطبقــة املتوســطة للحصــول عــىل الترعــات. حتــى مــالك عقــاري مثــل أ. تســوروبا قــدم مســاهات منتظمــة. وصــل تعــاون بعــض 

1:  Lane, op. cit., p: 78.

2:  Martov and others, Obshchestvennoe Dvizhenie v Rossii v Nachale 20 Veka, vol. 3, p: 569.

3:  Lane, op. cit., p: 78.

4:  Surh, op. cit., p: 238.

5:  Lubov Krassin, Leonid Krassin his Life and Work,1929, p: 36.
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هــؤالء املتعاطفــن األثريــاء إىل أبعــد مــن مجــرد تقديــم مبالــغ مــن املــال، إذ منهــم مــن أبــدى التزامــا حقيقيــا، بــل وحتــى تحمــل مخاطــر 

كبــرة مــن أجــل قضيــة العــال. وكمثــال عــن ذلــك ابــن شــقيق مــوروزوف، نيكــوالي شــميت، الــذي كان صاحــب مصنــع لألثــاث يف حــي 

بريســنايا مبوســكو. عــىل الرغــم مــن أنــه كان يبلــغ 23 ســنة فقــط، فقــد انتقــل إىل جانــب العــال يف عــام 1905، وقــدم األمــوال ليــس فقــط 

للجريــدة البلشــفية نوفايــا جيــزن، بــل أيضــا لــرشاء األســلحة. ومصنعــه، الــذي لعــب دورا هامــا يف انتفاضــة موســكو، كان معروفــا للرشطــة 

بأنــه “عــش الشــياطن”. وقــد دفــع شــميت مثنــا باهظــا إلخالصــه لقضيــة العــال. 

أصبحــت تلــك الترعــات مهمــة جــدا ألن كميــة األمــوال التــي تجمــع مــن االشــرتاكات وبيــع الجريــدة واألدبيــات كانــت أبعــد مــا يكــون 

عــن أن تكفــي لتلبيــة مطالــب الوضــع الجديــد. مبــارشة بعــد املؤمتــر الثالــث للحــزب تــم تكليــف كراســن مبهمــة تنظيــم العمــل العســكري 

الــرسي. قــام بإنشــاء ورشــات رسيــة لصنــع لقنابــل ومخــازن لألســلحة. تــم تهريــب األســلحة مــن الخــارج. وبــدأت لجــان الحــزب املحليــة يف 

تشــكيل مجموعــات عســكرية (بوييفيــي كوميتــي). تــم تكليــف اللجــان العســكرية بالعمــل عــىل الحصــول عــىل األســلحة وتنظيــم وحــدات 

القتــال. وقــد تطــور هــذا العمــل يف الخريــف عندمــا أصبــح واضحــا أن املواجهــة الحاســمة كانــت حتميــة. تــم تجميــع بعــض األمــوال مــن 

ــا وحــدات مســلحة  ــي نفذته ــوك الت ــات الســطو عــىل البن ــاك عملي ــت هن ــل كان ــن املصــادر األخــرى للتموي ــن ب ــاء. وم ــن األثري املتعاطف

بلشــفية. لقــد كتــب لينــن مــرات عديــدة عــن هــذه املســألة، يف كتاباتــه عــام 1905 حــول الجيــش الثــوري وامليليشــيات. يف تلــك الكتابــات 

أرص لينــن عــىل أن عمــل الوحــدات املســلحة ال بــد أن يرتبــط بالــرورة بالحركــة الثوريــة للجاهــر وال ميكــن الســاح بــه إال يف هــذه الحالــة 

ــات الكفــاح مــع كل القــوى  ــل جــزءا مــن حركــة واســعة وتشــكيل جبهــة موحــدة تتضمــن اتفاقي ــة ب ــك مل يكــن مؤامــرة إرهابي فقــط. ذل

املســتعدة لخــوض املعركــة ضــد النظــام الدكتاتــوري. يجــب التأكيــد أن تلــك األنشــطة ليســت لديهــا أيــة عالقــة عــىل اإلطــالق مــع ذلــك 

النــوع مــن اإلرهــاب وحــرب عصابــات، ومــا شــابه ذلــك، التــي أصبحــت لألســف مــن ســات العــر الحديــث عندمــا عــادت، يف غيــاب قيــادة 

ماركســية ذات مصداقيــة، جميــع أنــواع وســائل النضــال البدائيــة للظهــور مــن مقــرة التاريــخ. 

املد الثوري

مــون املوقــف بحــذر. مل تحقــق  ــا، حيــث كان عــال العاصمــة يقيِّ ــر انحــرست الحركــة يف ســان بيرتســبورغ مؤقت بعــد مذبحــة 09 يناي

مظاهــرة فاتــح مــاي يف ســان بيرتســبورغ النجــاح، إذ مل يشــارك فيهــا ســوى بضعــة مئــات فقــط. ومــع ذلــك فطــوال فصــيل الربيــع والصيــف 

عــام 1905، تأرجــح البنــدول باســتمرار نحــو اليســار. ويف الوقــت الــذي كان فيــه عــال العاصمــة يرتاجعــون مؤقتــا إىل الــوراء لتقييــم الوضــع، 

بــدأت املحافظــات األكــر تخلفــا تنهــض للنضــال. يــوم فاتــح مــاي، أرضب 200.000 عامــل يف حــوايل 200 مدينــة يف جميــع أنحــاء روســيا. 

أثــارت األحــداث التــي شــهدتها ســان بيرتســبورغ موجــة مــن النضــاالت يف جميــع املحافظــات. وكان عــال النســيج يف مقدمــة الحركــة. يــوم 

ــدة للنســيج تضــم 70.000 عامــل، واســتمر 72 يومــا.  ــع إرضاب عــام يف معقــل البالشــفة إيفانوفــو- فوزنيسينســك، وهــي بل 12 مــاي، اندل

يف ذلــك الوقــت كان عــدد البالشــفة يف إيفانوفــو- فوزنيسينســك أكــر مــن 400. قــاد املفاوضــات مندوبــو عــال منتخبــون كانــوا ينظمــون 

لقاءاتهــم يف “اجتــاع ملمثــيل الوفــود”، وهــو مجلــس ســوفييت يف كل يشء إال االســم. ومــن أصــل 128 مندوبــا (مــن بينهــم 23 مــن النســاء) 

كان هنــاك حــوايل 30 بلشــفيا. 

حافــظ ســوفييت إيفانوفــو- فوزنيسينســك عــىل النظــام يف البلــدة وأصــدر تريحــات وأنشــأ ميليشــيات وســيطر عــىل الصحافــة، وبالتــايل 

قــام عمليــا بفــرض حريــة الصحافــة والتعبــر والتجمــع. مكنــت اللقــاءات الجاهريــة اليوميــة جاهــر العــال مــن التعلــم وتبــادل الخــرات. 

نظــر فالحــو املناطــق املجــاورة بأمــل إىل الســوفييت الــذي كانــوا يرســلون إليــه ملتاســاتهم. وحــدة النضــال بــن العــال والفالحــن كانــت 

تصهــر، ليــس باألقــوال بــل باألفعــال، عــن طريــق حركــة العــال أنفســهم. ابتــداء مــن 23 مــاي أصــدر الفــرع املحــيل للحــزب نــرشة دوريــة 

حــول ســر اإلرضاب. وبحلــول نهايــة يونيــو، وصلــت منظمــة إيفانوفــو- فوزنيسينســك البلشــفية إىل 600 عضــو، مــع مــا بــن 15 و20 مــن 

خاليــا املصانــع. يف بلــدة النســيج يف لــودز يف بولنــدا، تحولــت جنــازة عامــل قتــل عــىل يــد القــوزاق إىل مظاهــرة سياســية جاهريــة، يــوم 15 

مــاي، رفعــت خاللهــا شــعارات مثــل “فليســقط النظــام القيــري!” و“عاشــت الثــورة!”. اجتاحــت موجــة مــن اإلرضابــات واملظاهــرات بولنــدا 

وليتوانيــا، وبلغــت ذروتهــا يف 23 يونيــو يف إرضاب عــام وانتفاضــة يف لــودز، ومظاهــرات تضامــن يف وارســو وأوديســا. 

موجــة اإلرضابــات التــي اجتاحــت، طــوال فصــيل الربيــع والصيــف، جميــع املناطــق الصناعيــة تقريبــا، بــدأت تتخــذ طابعــا سياســيا عــىل 

نحــو متزايــد. كان عــدد اإلرضابــات السياســية يف شــهر مــارس أقــل مــن %30، لكــن بــن شــهري أبريــل وغشــت ارتفــع الرقــم إىل %50 و70%. 

كان ممثلــو العــال يف لجــان املصانــع ولجــان اإلرضاب يقــودون الحــراك يف كل مــكان. ومل تكــن مجالــس الســوفييت، يف بدايتهــا، ســوى لجنــة 
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إرضاب موســعة، وجهــازا لنضــال العــال ضــد الرأســالين. الســوفييتات يف روســيا، تلــك املنظــات الفعالــة بشــكل رائــع واملرنــة والتــي متثــل 

بحــق العــال، مل تكــن مــن اخــرتاع لينــن أو تروتســي، ومل يــرد لهــا أي ذكــر يف كتابــات ماركــس وإنجلــز. لقــد كانــت نتــاج عبقريــة االبتــكار 

واملبــادرة مــن طــرف العــال والعامــالت. كانــت الســوفييتات تتجــه ألن تلعــب دورا محوريــا يف مجمــل مســار تطــور الثــورة، ال ســيا أثنــاء 

وبعــد إرضاب أكتوبــر الكبــر. 

ــات  ــف اضطراب ــرتة الصي ــوال ف ــت ط ــورة. اندلع ــدار الث ــا إىل م ــون تدريجي ــط، يدخل ــدن فق ــال امل ــس ع ــك، ولي ــون كذل ــدأ الفالح ب

للفالحــن وإرضابــات العــال الزراعيــن يف منطقــة البلطيــق وأوكرانيــا والــدون وكوبــان والقوقــاز. يف بعــض املناطــق، ســيطر الفالحــون عــىل 

ــذايت  ــال عــىل صحــة نظريتهــم حــول “الحكــم ال ــا وســروا شــؤونهم بأنفســهم. حــاول املناشــفة اســتخدام هــذا دلي ــا تقريب مناطــق بأكمله

الثــوري”. لكــن الحقيقــة هــي أنــه مــا مل تأخــذ الطبقــة العاملــة الســلطة، فلــن يكــون لهــذه املبــادرات املحليــة ســوى طابــع عــريض. ويف حــن 

توجــه املناشــفة بأنظارهــم نحــو ليراليــي الزميســتفو، فــإن لينــن صــار عــىل اقتنــاع متزايــد بــأن الحليــف الوحيــد املمكــن للعــال يف نضالهــم 

ــه للثــورة تتمثــل يف أوســع حركــة ممكنــة للعــال والفالحــن  إلســقاط االســتبداد هــم الفالحــون، وخاصــة الفالحــون الفقــراء. كانــت رؤيت

ــي، دون أن تتجــاوز  ــا والفالحــن) والت ــة للروليتاري ــة الدميقراطي ــة (الدكتاتوري ــة مؤقت ــة ثوري لإلطاحــة بالنظــام القيــري وتشــكيل حكوم

حــدود الرأســالية، ســتنجز الرنامــج الدميقراطــي األكــر جذريــة وشــمولية، بــأن تعمــل، أوال وقبــل كل يشء، عــىل مصــادرة امللكيــات الكبــرة 

وتســليم األرض للفالحــن. 

تألــف الرنامــج الزراعــي للحــزب، إىل حــدود عــام 1905، مــن سلســلة مــن املطالــب املحــدودة التــي مــن شــأنها أن تخفــف األعبــاء عــن 

الفالحــن، وال ســيا اســتعادة األوتريــزيك (otrezki)، أو “قطــع األرايض”، أي تلــك األرايض التــي انتزعــت مــن الفالحــن مبوجــب بنــود قانــون 

تحريــر االقنــان لعــام 1861. لكــن اآلن صــارت الثــورة يف املــدن تنتــرش برسعــة إىل القــرى. وكان الشــعور العــام بــن الفالحــن لصالــح االســتيالء 

ــار. صــار برنامــج الحــزب القديــم متجــاوزا بشــكل كامــل. وأمــام الوضــع الجديــد يف القــرى قــام الحــزب بإعــادة  عــىل أرايض املالكــن الكب

ــان والقيــر. لقــد خلقــت  ــار وأرايض الحكومــة والكنيســة والرهب ــع أرايض املالكــن الكب صياغــة برنامجــه الزراعــي ليشــمل مصــادرة جمي

األجــواء املتغــرة يف القــرى للمــرة األوىل إمكانيــة العمــل االشــرتايك الدميقراطــي بــن الفالحــن. 

ــارة  ــورود وس ــل نيجيغ ــق مث ــات يف مناط ــض الحلق ــاء بع ــم إنش ــه ت ــاك، فإن ــا هن ــزال ضعيف ــا ي ــزب كان م ــن أن الح ــم م ــىل الرغ ع

وســاراتوف وكازان وتفــر. أرص لينــن عــىل إنشــاء مجموعــات اشــرتاكية دميقراطيــة بحتــة يف القــرى، تتألــف مــن عــال املــزارع والروليتاريــا 

الريفيــة. وبعدهــا فقــط ميكنهــم أن يســعوا إىل عقــد اتفاقــات للعمــل املشــرتك مــع املجموعــات الدميقراطيــة الثوريــة األخــرى. لكــن الــرشط 

املســبق كان هــو الحــرص عــىل عــدم طمــس الفــرق بــن العــال والفالحــن املالكــن الصغــار. 

ميكننــا أن نــرى وصفــا مثــرا لالهتــام لعمــل املحرضــن البالشــفة يف القــرى يف روايــة شــولوخوف الشــهرة “وبهــدوء يجــري الــدون”، التــي 

تصــف كيــف ينظــم البلشــفي ســتوكان مجموعــة مــن القــوزاق حــول حلقــة لقــراءة الشــعر ومحــو األميــة: »بعــد مرحلــة غربلــة واختبــار 

ــب وروح املجموعــة وكان يعمــل  ــوزاق تجتمــع بانتظــام يف ورشــة ســتوكان. كان ســتوكان قل ــدأت مجموعــة صغــرة مــن الق ــة، ب طويل

مبــارشة يف اتجــاه الهــدف الــذي كان هــو الوحيــد الــذي يفهمــه متامــا. كان يدخــل يف وعيهــم البســيط مثلــا تدخــل الــدودة يف الخشــب، 

غــرس فيهــم االشــمئزاز والكراهيــة تجــاه النظــام القائــم. يف البدايــة وجــد نفســه يف مواجهــة مشــاعر بــاردة مــن عــدم الثقــة، لكــن ذلــك مل 

يثبــط عزميتــه، فحتــى تلــك املشــاعر ميكــن هزمهــا«1.

ــف ذلــك الغليــان، الــذي كانــت تعرفــه القــرى، تداعيــات هامــة داخــل صفــوف القــوات املســلحة، والتــي كانــت تتكــون يف معظمهــا  خلـَّ

مــن الفالحــن. لكــن، وكــا يحــدث يف كثــر مــن األحيــان يف تاريــخ الثــورات، اندلعــت الثــورة ألول مــرة يف األســطول، الــذي هــو أكــر انطباعــا 

بالهويــة الروليتاريــة. كان عمــل الحــزب بــن الجنــود والبحــارة أكــر صعوبــة مــن العمــل بــن الفالحــن. عشــية ثــورة 1905، كان الحــزب 

ميتلــك فقــط ثــالث مجموعــات منظمــة داخــل القــوات املســلحة. لكــن يف مســار الثــورة ارتفــع هــذا العــدد إىل مــا مجموعــه 27 مجموعــة2.

ــرتايك  ــض االش ــال للتحري ــر تقب ــم أك ــا جعله ــود، م ــوف الجن ــن صف ــتياء ب ــن االس ــادا م ــا ح ــكرية مزاج ــم العس ــت الهزائ ــد خلف لق

ــة. وكــا يحــدث  ــر قــوي جــدا عــىل قــوات البحري ــرويس يف تسوشــيا (14-15 مــاي 1905) تأث ــادة األســطول ال الدميقراطــي. كان لخــر إب

عــادة أثنــاء متــرد قــوات البحريــة، كان الــدور القيــادي لضبــاط الصــف، الذيــن يتــم اختيارهــم عــادة مــن بــن العنــارص األكــر قــدرة وذكاء 

بــن البحــارة، والذيــن يخلــق عندهــم قربهــم مــن الضبــاط الكبــار ازدراء عميــق الجــذور لهــؤالء األخريــن. صــارت التوتــرات والراعــات، 

1:  Sholokhov, And Quiet Flows the Don, p: 259.

2:  Istoriya KPSS, vol. 2, p: 90.
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التــي أثارتهــا غطرســة وعــدم كفــاءة الضبــاط الكبــار، ال تطــاق بشــكل متزايــد، خاصــة عندمــا بــدأت تتعلــق مبســائل الحيــاة أو املــوت يف زمــن 

الحــرب. كان مثــل هــذا الصــدام بــن ضبــاط الصــف والضبــاط الكبــار هــو بالضبــط مــا أدى إىل انــدالع التمــرد الشــهر عــىل بارجــة األمــر 

بوتيمكــن تافريشيســي، يــوم 14 يونيــو 1905، والــذي خلــده فيلــم آيزنشــتاين الكالســيي “بارجــة بوتيمكــن”. 

كان الســبب املبــارش للتمــرد هــو رداءة الطعــام، لكــن الســبب العميــق وراءه كان هــو الســخط العــام عــىل ســر الحــرب وتراكــم تناقضــات 

ال تطــاق عــىل مــدى عقــود وأجيــال. رىس أســطول البحــر األســود يف املينــاء الجنــويب بأوديســا بالضبــط عندمــا كانــت تلــك املدينــة يف قبضــة 

إرضاب عــام. مل يكــن يف مقــدور ال االنضبــاط العســكري وال الرقابــة البوليســية أن مينعــا التحريــض الثــوري مــن الوصــول إىل الســفن الراســية 

عــىل بعــد بضعــة أميــال فقــط. قبــض طاقــم املتمرديــن عــىل جميــع الضبــاط الكبــار، باســتثناء القائــد وســتة ضبــاط آخريــن كانــوا قــد قتلــو. 

انتخــب البحــارة لجنــة مــن بــن صفوفهــم أخــذت مبــادرة جريئــة باإلبحــار إىل أوديســا لطلــب الدعــم مــن العــال. وتجمــع حشــد كبــر 

حــول جثــة البحــار غريغــوري فالولينشــيك، الــذي قتلــه أحــد الضبــاط الكبــار. اندلعــت مظاهــرة ضخمــة وعقــدت اجتاعــات جاهريــة 

شــارك فيهــا محرضــون اشــرتاكيون دميقراطيــون. لقــد أظهــر ذلــك كال مــن الجانــب القــوي والجانــب الضعيــف للحركــة العفويــة واألوليــة 

ــادة  للجاهــر. كانــت جميــع العنــارص متوفــرة ألجــل ربــط الجيــش بشــكل حاســم مــع الشــعب الثــوري، لكــن وبســبب عــدم وجــود قي

واعيــة، مل يكــن يف مقــدور “الجمهوريــة العامئــة” إال أن تكــون ذات طابــع عــريض، لكنهــا مــع ذلــك كانــت اســتباقا اللتحــاق الجنــود والبحــارة 

مبعسكرالســوفييتات يف عــام 1917. 

أصابــت هــذه األحــداث ســلطات أوديســا بالصدمــة، واســتمرت لفــرتة مــن الزمــن ال تعــرف مــا يجــب القيــام بــه. يف الواقــع كانت الســلطة 

بــن أيــدي العــال، لكنهــم ترفــوا دون أي منظــور واضــح ودون سياســة عامــة أو خطــة شــاملة. وفــر ذلــك للســلطات الوقــت لرتكيــز قواتهــا 

ضــد أوديســا. أرســلت قــوة بحريــة ضــد بوتيمكــن، لكــن املتمرديــن نجحــوا يف الفــرار إىل رومانيــا. وتــم قمــع الثــورة يف أوديســا بوحشــية. 

وبالتــايل فشــل متــرد بوتيمكــن يف أن يــؤدي إىل االنتفاضــة رغــم أن الوضــع كان يحبــل بهــا. لكــن ذلــك التمــرد مل ميــر دون أن يــرتك بصمتــه، 

فالحكومــة التــي أرعبهــا حجــم الحركــة الجاهريــة وعالمــات التفــكك الداخــيل يف صفــوف القــوات املســلحة، أعلنــت عــن إجــراء انتخابــات 

ملجلــس الدومــا (الرملــان). وبعــد عــرشة أيــام تــم إبــرام ســالم مــع اليابــان وفقــا لــرشوط مذلــة. كان يف مقــدور روســيا، مــن وجهــة نظــر 

عســكرية بحتــة، وعــىل الرغــم مــن نكســاتها الســابقة، أن تكســب مــن اســتمرار الحــرب. كانــت احتياطيــات اليابــان مــن الرجــال واملــال قــد 

اســتنفدت تقريبــا. مل تكــن القــوة العســكرية لليابــان هــي التــي أدت إىل إبــرام روســيا التفــاق الســالم، بــل التهديــد بالثــورة يف الداخــل هــو 

مــا دفعهــا إىل ذلــك. كان إيقــاف الحــرب بشــكل رسيــع أساســيا للحفــاظ عــىل نظــام الحكــم املطلــق. 

دوما بوليغن

اتضــح ضعــف الحكــم املطلــق يف بيــان 06 غشــت الــذي وعــد بالرملــان: مجلــس الدومــا (دومــا بوليغــن). اســتقبل الليراليــون الرجوازيون 

انتهــاء الحــرب وإعــالن االنتخابــات بالكثــر مــن الفرحــة. وقــال أحدهــم: “لــن يدخــل اليابانيــون الكرملــن، لكــن الــروس ســيدخلونه!”1. إال 

أن التدقيــق يف تفاصيــل مقرتحــات بوليغــن رسعــان مــا صبــت املــاء البــارد عــىل ذلــك التفــاؤل املتــرسع والســاذج. لقــد طــرح بوليغــن، الــذي 

ــار مالــي  ــا”. لقــد أعطــى الحــق يف التصويــت لكب ــة يف أوروب ــه “الدســتور األكــر رجعي هــو صنيعــة الحكــم املطلــق، مــا وصفــه لينــن بأن

األرايض والرجوازيــة والفالحــن مالــي األرايض والطبقــة الوســطى الحريــة، يف حــن أن العــال وفقــراء القــرى والنســاء والجنــود، أي األغلبيــة 

الســاحقة مــن الســكان، تــم إقصاؤهــم. ولزيــادة الطــن بلــة، مل يعــط ملجلــس الدومــا ســوى صالحيــات استشــارية فقــط! كان ذلــك الدســتور 

مجــرد كذبــة وخــداع، ووراءه كان كل يشء سيســتمر كــا كان مــن قبــل. 

منــذ تلــك اللحظــة فصاعــدا، احتــل نقــاش املوقــف مــن الدومــا مكانــة مركزيــة يف النقاشــات التكتيكيــة بــن جميــع تيــارات االشــرتاكية 

ــاح  ــة. تبنــى البالشــفة عــىل الفــور سياســة “املقاطعــة النشــطة”، بينــا كان موقــف املناشــفة غامضــا. ويف القوقــاز، معقــل الجن الدميقراطي

األكــر تخلفــا وانتهازيــة بــن املناشــفة، دافعــوا علنــا عــن املشــاركة. ومــع ذلــك فإنــه بشــكل عــام، كان املــزاج الســائد بــن قواعــد املناشــفة 

ضــد املشــاركة. اقــرتح البالشــفة عــىل املناشــفة واملنظــات االشــرتاكية الدميقراطيــة مــن مختلــف القوميــات تشــكيل جبهــة موحــدة لتنظيــم 

حملــة املقاطعــة. عــىل املســتوى املحــيل اشــتغل العــال البالشــفة واملناشــفة يف انســجام تــام. وقــد دافــع االشــرتاكيون الثوريــون الرجوازيــون 

الصغــار بدورهــم عــن املقاطعــة، بــل حتــى الليراليــون أعضــاء “اتحــاد النقابــات” اضطــروا للوقــوف موقــف املعارضــة، عــىل األقــل بالكلــات. 

ســاح الحكومــة للجامعــات بنــوع مــن التســير الــذايت، الــذي كان يف حــد ذاتــه يبــدو إجــراًء ثانويــا، شــكل نقطــة تحــول رئيســية. فأبــواب 

1:  Pares, op. cit., p: 485.
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ــا تدفقــت الجاهــر املتعطشــة لألفــكار واملســتعدة للمشــاركة يف ســاحة النقــاش  ــم العــايل انفتحــت فجــأة ومــن خالله مؤسســات التعلي

العــام. حتــى تلــك اللحظــة كان الطــالب يخوضــون إرضابــات طالبيــة محضــة ويرفضــون التوجــه نحــو الطبقــات. كان ذلــك اإلرضاب يــكاد 

يتوقــف عندمــا أخــذت كل الحركــة اتجاهــا مختلفــا متامــا. فطــوال فصــل الخريــف كانــت الجامعــات وقاعــات املحــارضات بــؤرا محوريــة 

ملناقشــات ســاخنة. وصلــت تلــك النقاشــات التــي أطلقهــا الطــالب للعــال الذيــن رسعــان مــا فهمــوا أن الجامعــات وســط ميكنهــم فيــه أخــرا 

أن يجتمعــوا ويناقشــوا دون مضايقــة مــن طــرف الرشطــة. كتــب شــاهد عيــان قائــال: »جنبــا إىل جنــب مــع الطــالب بزيهــم الرســمي يف قاعــات 

املحــارضات، صــار مــن املمكــن رؤيــة أنــاس مبالبــس عاديــة، وحتــى بــوزرات العــال، بشــكل متزايــد باســتمرار«1.

أظهــر الغليــان الــذي عرفتــه الجامعــات أن البنــدول كان مــا يــزال يتجــه برسعــة نحــو اليســار، مــع دخــول فئــات جديــدة إىل ســاحة 

الــراع. كان ذلــك هــو االعتبــار األســايس الــذي حــدد موقــف البالشــفة مــن مســألة املقاطعــة يف هــذه املرحلــة، عــىل الرغــم مــن أنــه أثنــاء 

املؤمتــر الثالــث أكــد لينــن عــىل رضورة أن يبقــي الحــزب خياراتــه مفتوحــة بشــأن هــذه املســألة. لقــد فهــم لينــن، أكــر مــن أي شــخص آخــر، 

الحاجــة إىل املرونــة القصــوى يف جميــع املســائل التكتيكيــة والتنظيميــة وعــدم االنســياق وراء املزاجيــة اليرساويــة املتطرفــة التــي لــن تــؤدي 

ســوى إىل فصــل العنــارص املتقدمــة عــن بقيــة الطبقــة. 

يف ذلــك الوضــع املحــدد كانــت مقاطعــة دومــا بوليغــن موقفــا صحيحــا بشــكل كامــل. كانــت املوجــة الثوريــة مــا تــزال تســتجمع قواهــا. 

وقــد جــاءت مضامــن الدســتور الجديــد أقــل مــن التوقعــات بشــكل كبــر حتــى أن قســا مــن الليراليــن وقــف موقــف املعارضــة. لقــد 

اصطدمــت التطلعــات الدميقراطيــة للجاهــر بحائــط النظــام البوليــيس البروقراطــي الصلــب. وحدهــا اإلطاحــة الثوريــة بالنظــام القيــري 

وإحــداث قطيعــة جذريــة مــع املــايض هــي التــي كان يف إمكانهــا كنــس األرض إلقامــة دميقراطيــة حقيقيــة. كانــت طبيعــة التحــول ودور 

الطبقــات املختلفــة يف الثــورة موضــوع نقــاش محتــدم داخــل صفــوف الحركــة العاليــة، وهــو مــا ســنتطرق لــه الحقــا. إال أنــه كان واضحــا 

للجميــع، مــا عــدا اإلصالحيــن العميــان، أن املهمــة عــىل جــدول األعــال ليســت النزعــة الرملانيــة، بــل اإلرضاب العــام الثــوري والعصيــان 

املســلح لإلطاحــة بالحكــم املطلــق. لقــد تأكــد هــذا املنظــور بشــكل كامــل يف املــد الثــوري الــذي بــرش بــه إرضاب أكتوبــر يف ســان بيرتســبورغ 

وبلــغ ذروتــه يف انتفاضــة دجنــر يف موســكو. 

إرضاب أكتوبر ومجلس السوفييت  

مــع حلــول أواخــر الصيــف بــدا وكأن موجــة اإلرضابــات قــد هــدأت. بــدا وكأن إبــرام اتفــاق الســالم مــع اليابــان ودومــا بوليغــن إضافــة 

ــت مل  ــا زال ــة م ــت الحرك ــت خادعــة. كان ــا. لكــن هــذه املظاهــر كان ــات إىل نهايته ــد دفعــت اإلرضاب ــازالت األخــرى ق إىل سلســلة مــن التن

ــر، ليــس عــىل يــد الفئــات األكــر خــرة وتقدمــا بــن العــال، بــل عــىل يــد  تســتنزف بعــد، وقــد اندلعــت حركــة إرضابــات شــتنر وأكتوب

الفئــات األكــر تخلفــا. شــهدت أشــهر الصيــف انخفــاض اإلرضابــات يف املصانــع الكبــرة، لكنهــا شــهدت زيــادة يف إرضابــات فئــات العــال 

األكــر انســحاقا واضطهــادا: عــال مصانــع اآلجــر وعــال معامــل نــرش الخشــب وعــال املجــازر وعــال الغــزل والصيادلــة وســعاة الريــد 

ــة. انضمــت القطاعــات موجــة بعــد  ــه االحتياطي ــاري يســتدعي قوات ــازل. كان الجيــش الروليت ــى خــدم املن ــل وحت ــن، ب ــوادل والخبازي والن

موجــة إىل النضــال. وجــاءت دفعــة جديــدة مــن إرضاب عــال املطابــع مبوســكو والــذي أدى إىل إرضاب عــام يف موســكو، يــوم 27 شــتنر. بــدأ 

اإلرضاب عــىل خلفيــة نــزاع صغــر يف مطبعــة ســيتن يف موســكو، وانتــرش إىل 50 مطبعــة يف غضــون بضعــة أيــام وبعــد ذلــك أصبــح برسعــة 

إرضابــا عامــا يف جميــع أنحــاء املدينــة. 

وبالضبــط عندمــا بــدا وكأن الحركــة يف موســكو قــد بــدأت تخبــو، كانــت هنــاك طفــرة جديــدة يف ســان بيرتســبورغ. ويف أعقــاب إرضاب 

ــر. أرضب عــال الســكك  ــوم 06 أكتوب ــة يف موســكو، ي ــع إرضاب لعــال الســكك الحديدي ــر، اندل ــوم 02 أكتوب ــع، ي ــي لعــال املطاب تضامن

ــف  ــول منتص ــة. وبحل ــكك الحديدي ــاع الس ــامل يف قط ــاك إرضاب ش ــر كان هن ــوم 10 أكتوب ــول ي ــم. وبحل ــن له ــوا ممثل ــة وانتخب الحديدي

أكتوبــر، كان ثالثــة أربــاع مليــون عامــل ســكي منخرطــون يف اإلرضاب. أصبحــت اإلرضابــات عامــة، وقــد شــملت موســكو وخاركــوف ورفيــل 

وسمولينســك ولــودز ومينســك وبيرتســبورغ وفيلنــا وأوديســا وكازان وتفليــس، وغرهــا مــن املراكــز الرئيســية األخــرى. يف 16 أكتوبــر انضمــت 

فنلنــدا. وأصبــح إرضاب الســكك الحديديــة %100، مــن تــم انتــرشت الحركــة برسعــة لعــال وموظفــي قطــاع الريــد والهاتــف والرقيــات. 

ورسعــان مــا اتخــذ اإلرضاب طابعــا سياســيا، وهــذا مــا أجــر القيــر يــوم 17 أكتوبــر عــىل إصــدار بيــان مببــادرة مــن الكونــت وايــت. وبعــد 

ذلــك بيومــن توقــف اإلرضاب العــام. 

1:  Martov and others, Obshchestvennoe Dvizhenie v Rossii v Nachale 20 Veka, vol. 1, p: 73.
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إن دور اإلرضاب بشــكل عــام هــو جعــل الطبقــة العاملــة تــدرك ذاتهــا باعتبارهــا قــوة اجتاعيــة حيــة، واإلرضاب العــام هــو أســمى تعبــر 

عــن هــذا. كان لينــن مولعــا بنقــل كلــات أغنيــة أملانيــة تقــول: »جميــع العجــالت تتوقــف عــن الــدوران، عندمــا تقــرر ذراعــاك القويتــان 

ــال  ــب الع ــة، يكتس ــاركة الجاهري ــع املش ــيطا م ــا نش ــيس طابع ــا تكت ــة عندم ــة اإلرضاب، وخاص ــاركتهم يف حرك ــالل مش ــن خ ــك«. م ذل

االحســاس بقوتهــم مــن خــالل الوحــدة. اإلرضاب ظاهــرة موازنــة، تفيــد يف توحيــد العــال األكــر تقدمــا واألكــر وعيــا سياســيا مــع أوســع 

فئــات الطبقــة العاملــة الذيــن نهضــوا إىل النضــال مــن جمــود األوقــات “العاديــة”. حققــت الثــورة، يف خريــف عــام 1905، نهوضــا مل يســبق 

لــه مثيــل. وعــىل رأس الحركــة وقفــت الروليتاريــا، شــاهرة ســالحها الكالســيي: اإلرضاب العــام. وكــا أشــار لينــن يف وقــت الحــق: »مل يكــن 

للنضــال اإلرضايب مثيــل يف أي مــكان يف العــامل مــن حيــث مــداه وحدتــه. تطــور اإلرضاب االقتصــادي إىل إرضاب ســيايس، وتطــور هــذا األخــر 

إىل انتفاضــة«1.

متكنــت الطبقــة العاملــة، التــي أبانــت عــن قوتهــا، مــن أن تجــر وراءهــا قطاعــات واســعة مــن الطبقــة الوســطى. انضمــت االنتلجينســيا 

إىل اإلرضاب. »يف كثــر مــن األماكــن رفضــت هيئــة املحلفــن الجلــوس ورفــض املحامــون املرافعــة ورفــض األطبــاء اســتقبال املــرىض. وأغلــق 

قضــاة الصلــح محاكمهــم«2.

وقــد رافقــت اإلرضاب لقــاءات جاهريــة حيــث وضــع العــال التكتيــكات وناقشــوا االســرتاتيجية والسياســة. وعــىل نحــو متزايــد بــدأ 

الجنــود يف املشــاركة يف هــذه االجتاعــات، معربــن عــن التضامــن مــع الشــعب. كان العــال قــد بــدأوا يف تنظيــم ميليشــيات للدفــاع عــن 

النفــس وملكافحــة املذابــح والحفــاظ عــىل النظــام. يف بعــض األماكــن تحولــت فــرق القتــال العاليــة إىل الهجــوم. ووقعــت اشــتباكات مــع 

القــوزاق يف يكاترينوســالف وعــىل املتاريــس يف أوديســا. 

ــة عــىل الطبقــة الحاكمــة. لكــن يف الســياق الخــاص  ــازالت جدي ــة، أن يــؤدي إىل فــرض تن ميكــن لــإلرضاب العــام، يف ظــل ظــروف معين

لروســيا عــام 1905 كان عــىل اإلرضاب العــام أن يــؤدي بالــرورة إىل االســتيالء عــىل الســلطة أو أنــه ســيتعرض للهزميــة. لقــد طــرح اإلرضاب 

العــام مســألة الســلطة، لكــن مل يكــن قــادرا، يف حــد ذاتــه، عــىل حلهــا. لذلــك كان مــن الــروري أن تتوفــر الحركــة عــىل حــزب ثــوري مســتعد 

ليضــع عــىل كاهلــه املهــام األكــر تقدمــا. ال ميكــن فهــم التطــور الرسيــع الــذي حققتــه القــوى املاركســية يف روســيا، والســهولة التــي وضعــت 

بهــا نفســها عــىل رأس الحركــة العاليــة الجاهريــة، يف عــام 1905، إال يف ســياق بروليتاريــا بكــر مــن الناحيــة السياســية وليــس لديهــا تاريــخ 

طويــل مــع النقابــات اإلصالحيــة واألحــزاب اإلصالحيــة. برسعــة كبــرة متكــن املاركســيون الــروس مــن كســب أفضــل املناضلــن الطبقيــن يف 

ــة أن تتمكــن املاركســية  ــن املفارق ــه م ــدو أن ــة. يب ــة الجاهري ــن لعــب دور مهيمــن داخــل الحرك ــن بدورهــم مكنوهــم م ــع والذي املصان

الثوريــة مــن تحقيــق نجــاح كبــر يف بلــد متخلــف مثــل روســيا، لكــن املفارقــة ظاهريــة فقــط وليســت حقيقيــة. إن تخلــف روســيا الشــديد، 

أي تأخــر تطورهــا االقتصــادي واالجتاعــي، مل يكــن يعنــي فقــط أن التناقضــات االجتاعيــة كانــت أكــر وضوحــا وأكــر حــدة، بــل أيضــا أن 

ــي تتدفــق مــن  ــد املحافظــة الت ــوع مــن التقالي ــك الن ــة كانــت شــابة متامــا وغــر مشــوهة باألحــكام املســبقة والروتــن وذل الطبقــة العامل

بروقراطيــة النقابــات اإلصالحيــة واألحــزاب اإلصالحيــة يف البلــدان الرأســالية “املتقدمــة”. 

هــذا الواقــع يفــرس إىل حــد كبــر الرسعــة التــي مــر بهــا االشــرتاكيون الدميقراطيــون مــن حلقــات دعايــة صغــرة إىل قــوة جاهريــة تضــم 

ــة الروســية بكــرا مــن الناحيــة السياســية وليــس لهــا تاريــخ مــع املنظــات  مئــات اآلالف يف غضــون بضعــة أشــهر. كانــت الطبقــة العامل

الربجوازيــة أو اإلصالحيــة. ومثلــا مل يكــن عــىل الصناعــة الروســية أن متــر عــر ســرورة التطــور العضــوي الطويلــة واملؤملــة عــر املانيفاكتــورات 

والصناعــات اليدويــة إىل الصناعــة الكبــرة، فــإن الطبقــة العاملــة الروســية مل يكــن عليهــا املــرور مــن نفــس التطــور البطــيء واملــؤمل الــذي 

مــر منــه العــال الريطانيــون والفرنســيون واألملــان، عــر مرحلــة العمــل النقــايب واإلصالحيــة، بــل كانــت قــادرة عــىل االنتقــال مبــارشة إىل 

موقــف املاركســية الثوريــة. وبشــكل ديالكتيــي حولــت نفســها مــن الطبقــة األكــر تخلفــا إىل الطبقــة األكــر تقدمــا يف أوروبــا. ومــع ذلــك 

فــإن كســب الجاهــر مل يكــن عمليــة تلقائيــة، لقــد تطلــب ليــس فقــط األفــكار واملنظــورات الصحيحــة، بــل كذلــك تكتيــكات مرنــة والقــدرة 

عــىل التواصــل مــع الحركــة الحيــة للطبقــة العاملــة كــا كانــت يف الواقــع وليــس كــا هــي يف خيــال العصبويــن. 

نظــر الكثــر مــن املناضلــن البالشــفة إىل مســألة االنتفاضــة مــن الناحيــة التقنيــة املحضــة، باعتبارهــا مســألة تنظيميــة، وهــي وجهــة النظــر 

التــي كانــت مرتبطــة باملبالغــة يف تقديــر األهميــة املســتقلة “للجهــاز”، والتقليــل مــن أهميــة الجانــب الســيايس والحاجــة إىل كســب الجاهــر 

ــكل حــزب كتائــب أو  ــط املهمــة الرئيســية. كان ل ــك، هــي بالضب ــة والتحريــض. إال أن هــذه، مــع ذل مــن خــالل العمــل بصــر عــىل الدعاي

ميليشــيات مســلحة خاصــة بــه، ليــس فقــط االشــرتاكيون الدميقراطيــون بــل أيضــا االشــرتاكيون الثوريــون. كانــت الحاجــة إىل تشــكيل كتائــب 

1:  LCW, ‘Left-Wing’ Communism—an Infantile disorder, vol. 31, p: 27.

2:  Trotsky, 1905, p: 111.
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مســلحة، يف تلــك الظــروف املحــددة، مســألة بديهيــة. لكنــه كان ال بــد مــن ربطهــا بالحركــة الجاهريــة عــر الســوفييتات. بــدون كتائــب 

مســلحة كانــت الســوفييتات يف الواقــع ســتكون بــال أســنان و“منــورا مــن ورق”، لكــن بــدون الحركــة الجاهريــة، التــي عــرت عــن نفســها 

مــن خــالل الســوفييتات املنتخبــة، مل يكــن ميكــن للكتائــب املســلحة أن تكــون لهــا أي أهميــة. كان مــن الــروري كســب الجاهــر للنضــال 

عــن طريــق الشــعارات املناســبة والتكتيــكات الصحيحــة، وإعطــاء الدليــل يف املارســة عــىل تفــوق املاركســية عــىل أســاس نضــال الجاهــر 

وخرتهــا امللموســة. وبعبــارة أخــرى، فــإن املســألة التــي طرحــت أمــام الحــزب هــي كســب الحركــة الجاهريــة وليــس وضــع نفســه بديــال 

عنهــا. 

ميكــن أن نُرجــع، يف آخــر املطــاف، كامــل مســألة العالقــة بــن الحــزب والحركــة الجاهريــة، إىل الفــرق بــن الرنامــج العلمــي املكتمــل 

للاركســية وبــن الحركــة الجاهريــة التــي هــي بالــرورة غــر ناضجــة وناقصــة ومتناقضــة. وكل مــن يعجــز عــن إيجــاد الجــرس بــن هذيــن 

الجانبــن ســيبقى إىل األبــد عاجــزا عــن بنــاء حركــة جاهريــة. أوضــح لينــن أن الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي ســيكافح، بطبيعــة الحــال، مــن 

أجــل كســب النفــوذ داخــل الســوفييتات ومحاولــة كســبها. لكــن القاعــدة العريضــة للســوفييتات، التــي متثــل الغالبيــة العظمــى للعــال، 

ليــس فقــط الفئــات املتقدمــة، بــل حتــى الفئــات األكــر تخلفــا يف املصانــع، االشــرتاكيون الدميقراطيــون والالحزبيــون، امللحــدون واملتدينــون، 

املتعلمــون واألميــون، املهــرة وغــر املهــرة، كانــوا إضافــة كبــرة يف النضــال الثــوري ضــد النظــام القيــري. كان لينــن عــىل ثقــة أن الجاهــر 

ســتتمكن مــن خــالل تجربــة النضــال نفســها، مــن أن تســتخلص، يف الوقــت املناســب، النتائــج الالزمــة وتتوصــل إىل فهــم صحــة الرنامــج 

املاركــيس. كان واجــب الطليعــة الثوريــة هــو أن “تــرشح بصــر”، وليــس توجيــه اإلنــذارات للجاهــر. تذكرنــا طريقــة لينــن بواقعيــة ماركــس 

الثوريــة الــذي أشــار إىل أن “خطــوة حقيقيــة واحــدة تخطوهــا الحركــة إىل األمــام أفضــل مــن مائــة برنامــج صحيــح”. 

يف ظــل الظــروف التــي كانــت ســائدة يف روســيا، مل تكــن هنــاك فرصــة لــروز حركــة عاليــة إصالحيــة جاهريــة تحت قيــادة أرســتقراطية 

عاليــة متميــزة وبروقراطيــة متحجــرة. مل تســفر محاولــة زوباتــوف تأســيس نقابــات مروضــة تحــت ســيطرة الحكومــة عــن أي نتيجــة. بعــد 

09 ينايــر، حولــت الجاهــر برسعــة العديــد مــن تلــك النقابــات إىل أجهــزة حقيقيــة للنضــال. لعبــت الســوفييتات دورا رئيســيا يف كل تلــك 

األحــداث. لقــد ظهــرت هــذه األجهــزة الجنينيــة لســلطة العــال إىل الوجــود ألول مــرة كلجــان إرضاب موســعة. الســوفييتات نفســها نشــأت 

ــاب  ــون بانتخ ــال املرب ــام الع ــة، ق ــة جاهري ــات عالي ــود نقاب ــدم وج ــام ع ــيا. أم ــوم روس ــام يف عم ــر الع ــم إرضاب أكتوب أوال يف خض

املندوبــن الذيــن بــدأوا يجتمعــون معــا يف لجــان إرضاب مرتجلــة، والتــي تــم تعميمهــا لتشــمل جميــع قطاعــات الطبقــة العاملــة. إن إنشــاء 

الســوفييتات يف عــام 1905 هــو مثــال رائــع للعبقريــة الخالقــة للعــال العاديــن عندمــا يدخلــون ســاحة النضــال. ال توجــد فكــرة الســوفييتات 

يف أي مــن كتابــات املفكريــن املاركســين الكبــار قبــل عــام 1905. مل يتــم توقعهــا يف صفحــات البيــان الشــيوعي، ومل تكــن مــن إبــداع أي حــزب 

ســيايس، بــل كانــت إبداعــا عفويــا للعــال يف خضــم النضــال ونتاجــا للمبــادرة والعبقريــة الخالقــة للطبقــة العاملــة. إنهــا متثــل يف املقــام األول 

لجــان النضــال وجمعيــات للمندوبــن املنتخبــن يف املصانــع1. وهنــاك العديــد مــن األمثلــة األخــرى. 

كانــت فكــرة انتخــاب مندوبــن يف املصانــع قــد أثــرت بالفعــل مــن قبــل لجنــة شيدلوفســي، وقــد قــدم ذلــك للعــال تجربــة أوليــة. 

ــم  ــن، مبــن فيه ــاء أنفســهم بانتخــاب مندوب ــام العــال مــن تلق ــا وصــل اإلرضاب إىل ســان بيرتســبورغ، ق ــر، عندم وهكــذا ففــي 11 أكتوب

مندوبــون مــن مصنعــي بوتيلــوف وأوبوخــوف. كان نظــام االنتخابــات إىل الســوفييتات عــىل النحــو التــايل: منــدوب واحــد منتخــب لــكل 500 

عامــل (كانــت هــذه نفــس الصيغــة عنــد لجنــة شيدلوفســي). اجتمعــت الورشــات الصغــرة فيــا بينهــا إلرســال مندوبيهــا. يف 13 أكتوبــر 

عقــد الســوفييت اجتاعــه األول يف املعهــد التقنــي بحضــور 40 شــخصا، بعــض هــؤالء كانــوا مندوبــن ســابقن يف لجنــة شيدلوفســي. وقــد 

تــرأس أحــد املناشــفة (زبورودســي) الجلســة األوىل. بعــد ذلــك زاد عــدد املندوبــن بشــكل مســتمر، يف االجتــاع الثــاين كان هنــاك مــا بــن 

80 و90 مندوبــا مــن 40 مصنعــا كبــرا. يف االجتــاع الثالــث حــر 226 مندوبــا مــن 96 مصنعــا وخمــس نقابــات. كــا حــر الجلســات أيضــا 

ثالثــة مندوبــن: واحــد مــن املناشــفة وآخــر مــن البالشــفة وثالــث مــن االشــرتاكين الثوريــن. وبعبــارة أخــرى كان الســوفييت يتشــكل مــن 

مندوبــن مــن أماكــن العمــل والنقابــات واألحــزاب االشــرتاكية. رشع الســوفييت يف انتخــاب لجنــة تنفيذيــة مــن 22 عضــوا، اثنــان مــن كل 

حــي مــن أحيــاء املدينــة الســبعة واثنــان مــن كل مــن النقابــات األربــع الكــرى. 

ــا بيرتســبورغ،  ــا كل بروليتاري ــرا يف روســيا. ورسعــان مــا ضــم الســوفييت عملي كان ســوفييت بيرتســبورغ أكــر الســوفييتات نفــوذا وتأث

وأعطــى املثــال لبقيــة البــالد. يف ذروتــه جمــع ســوفييت بيرتســروغ معــا 562 نائبــا مــا مجموعــه 147 مصنعــا و34 جمعيــة حرفيــة، و16 

1:  ال تقتــر هــذه املالحظــة عــىل مســألة الســوفييتات، إذ اســتمد ماركــس فكرتــه عــا ســتكون عليــه الدولــة العاليــة مــن كومونــة باريــس عــام 1871، عندمــا 

أخــذ عــال باريــس الســلطة. ويف كتابــه “الحــرب األهليــة يف فرنســا” لخــص ماركــس دروس برنامــج الكومونــة الــذي قــدم فيــا بعــد األســاس لكتــاب لينــن “الدولــة 

والثورة”.
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ــة  ــن يف اللجن ــا الروســية. كان البالشــفة ممثل ــري للروليتاري ــب، العمــود الفق ــه عــاال يف قطــاع الصل ــة. كان 351 مــن مندوبي ــة عالي نقاب

التنفيذيــة مــن خــالل خوستولوفســي وبوغدانــوف. لكــن ليــون تروتســي كان بــدون شــك هــو الشــخصية السياســية القياديــة يف الســوفييت. 

طــوال فــرتة إرضاب أكتوبــر العــام وإغالقــات نوفمــر كانــت كل العيــون مركــزة عــىل ســوفييت ســان بيرتســبورغ. كان جهــازا للنضــال واســعا 

ــا. مــن خــالل الســوفييتات مــارس  ــا ونطــاق متثيليته ــا وظائفه ــة. ويف ســياق النضــال وســعت الســوفييتات تدريجي ــا للغاي ــا ومرن ودميقراطي

العــال حريــة الصحافــة التــي حققوهــا أخــرا بوســيلة بســيطة هــي االســتيالء عــىل املطابــع. فرضــوا يــوم عمــل مــن مثــاين ســاعات، بــل وحتــى 

أقامــوا الرقابــة العاليــة عــىل اإلنتــاج يف بعــض املصانــع. شــكلوا ميليشــيات عاليــة، بــل وألقــوا القبــض عــىل ضبــاط الرشطــة املمقوتــن. 

وباإلضافــة إىل العديــد مــن املهــام األخــرى نــرش الســوفييت الصحيفــة الرشعيــة “إزفســتيا ســوفييتا رابوشــيخ ديبوتاتــوف”، باعتبارهــا لســان 

حالــه. 

واقتــداء مبثــال ســوفييت ســان بيرتســبورغ، أخــذ العــال املبــادرة لتشــكيل الســوفييتات يف أجــزاء أخــرى مــن روســيا. وبحلــول الخريــف 

كان قــد تــم تشــكيل الســوفييتات يف أكــر مــن 50 بلــدة ومدينــة، مبــا يف ذلــك تفــر وكوســرتوما وخاركــوف وكييــف ويكاترينوســالف وأوديســا 

وروســتوف عــىل الــدون ونوفوروسيســك وباكــو. مل يتأســس ســوفييت موســكو إال يــوم 21 نوفمــر. ويف اجتاعــه األول كان هنــاك 180 مندوبــا 

ــة اإلرضاب” التــي كانــت تتكــون أساســا مــن  ــا إىل جنــب مــع مــا ســمي “لجن ميثلــون حــوايل 80.000 عامــل. وكان موجــودا يف األصــل جنب

عنــارص برجوازيــة صغــرة يســيطر عليهــا االشــرتاكيون الثوريــون ومختلــف أبنــاء الطبقــة الوســطى “الدميقراطيــن”. ومــع ذلــك ففــي نوفمــر 

انصهــرت هــذه اللجنــة مــع الســوفييت. يف الغالبيــة العظمــى مــن الحــاالت ســاد االشــرتاكيون الدميقراطيــون، لكــن الدميقراطيــن الرجوازيــن 

الصغــار كانــوا ممثلــن أيضــا مــن قبــل الحــزب االشــرتايك الثــوري الــذي، كــا ســبق لنــا أن رأينــا، كان موجــودا يف اللجنــة التنفيذيــة لســوفييت 

بيرتســبورغ. 

بشــكل عــام يتطــور وعــي الجاهــر ببــطء وبشــكل غــر متســاو. وعــىل الرغــم مــن أنــه يف خضــم الثــورة يتطــور الوعــي بشــكل رسيــع 

جــدا، فــإن ســرورة صحــوة الجاهــر تبقــى متناقضــة. تتوصــل فئــات مختلفــة الســتنتاجات مختلفــة يف أوقــات مختلفــة. وهكــذا فــإىل حــدود 

أواخــر نوفمــر كان القيــر مــا يــزال يتلقــى ملتمســات مــن العــال املربــن يف املحافظــات تطلــب منــه التدخــل للدفــاع عنهــم. وهــذا 

يــدل ليــس فقــط عــىل التطــور غــر املتكافــئ للوعــي، بــل أيضــا الفــرق الهائــل بــن موســكو وبيرتســبورغ وبــن املحافظــات. ويبــدو التناقــض 

أكــر وضوحــا بــن وعــي عــال املــدن وبــن الفالحــن. إن الحركــة التــي بــدأت يف املــدن كانــت قــد بــدأ تنتــرش يف القــرى. وبحلــول نهايــة عــام 

1905 اندلعــت اضطرابــات الفالحــن يف %37 مــن روســيا األوروبيــة، وخاصــة يف منطقــة األرض الســوداء الوســطى والتفيــا واســتونيا الجنوبيــة 

وجورجيــا وأوكرانيــا. يف فصــل الصيــف جــرت محاولــة لبنــاء نقابــة للفالحــن. وأرســل الفالحــون تحاياهــم لـــ “أشــقاءنا عــال املصانــع”. لكــن 

مــن حيــث وعيهــم كان الفالحــون متخلفــن بفــارق كبــر عــن العــال. كانــت القــرى مــا تــزال متأثــرة إىل حــد كبــر باألوهــام الليراليــة، مــا 

ــدي  ــة الفالحــن يف أي ــادة نقاب ــة. يف ظــل هــذه الظــروف ســقطت قي ــا عقــل الجاهــر الريفي ــي حققه ــة نصــف اليقظــة الت يشــر إىل حال

االشــرتاكين الثوريــن والليراليــن، وهــي الظاهــرة التــي تكــررت يف وقــت الحــق يف فرايــر 1917. 

يف موســكو تــم تشــكيل مجلــس ملمثــيل الجنــود ويف محافظــة تفــر تــم تشــكيل ســوفييت للفالحــن. يف سيفاســتوبول، كان هنــاك أيضــا 

حضــور للبحــارة والجنــود يف ســوفييت العــال املحــيل. لكــن هــذه كانــت اســتثناءات نــادرة. كان الجيــش هــو املــكان الــذي بــدأت فيــه الثــورة 

تجــد طريقهــا الخــرتاق عقــول الفالحــن. كانــت القــوات املســلحة يف حالــة غليــان تحــت رضبــات مطرقــة الهزائــم العســكرية وتأثــر الحركــة 

الثوريــة العامــة. وكان التأثــر االشــرتايك الدميقراطــي قويــا بــن أقســام مــن قــوات البحريــة، والتــي هــي تقليديــا الفئــة األكــر قربــا مــن الطبقــة 

العاملــة بــن صفــوف القــوات املســلحة. تعــرض التمــرد الــذي حــدث يف سيفاســتوبول، يف شــهر نوفمــر بقيــادة املــالزم ب. شــميت، لقمــع 

وحــي مــن قبــل الســلطات القيريــة. ومــع ذلــك فــإن سلســلة كاملــة مــن التمــردات داخــل الجيــش طرحــت املوقــف مــن الجيــش بشــكل 

حــاد. كانــت لهــذه املســألة أهميــة كبــرة جــدا، ألن الجيــش كان يتكــون يف أغلبيتــه الســاحقة مــن الفالحــن. أحــد نقــاط الضعــف الرئيســية 

لثــورة 1905 كانــت عــدم وجــود قاعــدة ثابتــة بــن الفالحــن. كانــت الجاهــر الريفيــة متخلفــة عــن املــدن وأظهــرت هــذه الحقيقــة نقطــة 

ضعــف قاتلــة يف انتفاضــة دجنــر. كانــت هنــاك عنــارص لتمــرد فالحــي- عســكري، لكــن ليــس عــىل نطــاق كاف إلحــداث تغيــر أســايس يف 

النتيجــة. وبحلــول الوقــت الــذي انتــرش فيــه الحريــق إىل القــرى كانــت الحركــة يف املــدن قــد بــدأت يف الرتاجــع بالفعــل. 

مــن منفــاه البعيــد، اســتقبل لينــن بحفــاوة أخبــار تشــكيل الســوفييتات، التــي توقــع بشــكل بــارع أنهــا األجهــزة الجنينيــة لســلطة العــال. 

ــة  ــه مــن الناحي ــا) أن ــر عليه ــي أتوف ــد” الناقصــة الت ــاد فقــط عــىل معلومــات “الجرائ ــي أعتقــد (باالعت ــا، لكنن ــد أكــون مخطئ ــب: »ق وكت

السياســية يجــب النظــر إىل ســوفييت نــواب العــال باعتبــاره جنــن حكومــة ثوريــة مؤقتــة. أعتقــد أنــه عــىل الســوفييت أن يعلــن نفســه 

الحكومــة الثوريــة املؤقتــة لعمــوم روســيا يف أقــرب وقــت ممكــن، أو أن يشــكل حكومــة ثوريــة مؤقتــة (وهــو الــيء نفســه، لكــن بشــكل 



159 الثورة الروسية األوىل

مختلــف)«1. وقــد كان ذلــك، يف الجوهــر، هــو مــا حــدث فعــال يف أكتوبــر 1917. 

البالشفة ومجلس السوفيات

يف ظــل تلــك الظــروف حــن كانــت الحركــة تكتســب زخــا هائــال، شــكلت رضورة التغلغــل يف فئــات جديــدة واعتــاد أســاليب جديــدة 

للتحريــض تحديــا كبــرا للحــزب. كان مــن الــروري إحــداث هــزة لتحقيــق االســتفادة الكاملــة مــن ذلــك الوضــع. يف كل يــوم كانــت تعقــد 

ــوا يوجــدون يف الســاحة  ــن كان ــن الذي ــام االشــرتاكين الدميقراطي ــرة أم ــرص كب ــع مــدن روســيا. انفتحــت ف ــة يف جمي اجتاعــات جاهري

ــات  ــور، واملنظ ــض الحض ــم بع ــن كان لديه ــون، الذي ــرتاكيون الثوري ــم االش ــدون ه ــون الوحي ــوهم الحقيقي ــا. كان منافس ــم تقريب لوحده

القوميــة الرجوازيــة الصغــرة مثــل: الحــزب االشــرتايك البولنــدي، يف بولنــدا، وحــزب البونــد اليهــودي. كان الالســلطويون يف بيرتســبورغ فرقــة 

أضعــف مــن أن يتــم متثيلهــا يف اللجنــة التنفيذيــة للســوفييت. والــيء نفســه ينطبــق عــىل جميــع أنحــاء البــالد، مــع اســتثناء وحيــد هــو 

بيلوســتوك، حيــث كانــت لهــم األغلبيــة. مل تكــن لليراليــن الرجوازيــن أيــة قاعــدة بــن الجاهــر، ومل يقومــوا بــأي محــاوالت تقريبــا لكســبها. 

كانــت كل إســرتاتيجيتهم تقــوم عــىل التوافقــات مــن أجــل انتــزاع بعــض التنــازالت مــن النظــام. 

كان الحــزب يكســب برسعــة النفــوذ بــن العنــارص األكــر تقدمــا. ولكــن ذلــك غــر كاف للقيــام بالثــورة. مــن الــروري كســب الجاهــر. 

وإلنجــاز هــذه املهمــة ال بــد مــن تبنــي تكتيــكات مرنــة، لــي تتمكــن قــوى الطليعــة الروليتاريــة، الصغــرة نســبيا، مــن إيجــاد الطريــق إىل 

غالبيــة العــال الذيــن مل يصلــوا بعــد إىل كل الخالصــات الروريــة. كان املوقــف مــن ســوفييت بيرتســبورغ هــو الســؤال الرئيــيس األهــم لربــط 

املنظمــة املاركســية الصغــرة مــع الكتلــة الواســعة مــن العــال. لينــن، كــا رأينــا، وعــىل الرغــم مــن أنــه كان بعيــدا بــآالف الكيلومــرتات عــن 

ســاحة األحــداث، متكــن عــىل الفــور مــن فهــم مغــزى هــذه الظاهــرة الجديــدة. لكــن مل يكــن الحــال نفســه ينطبــق عــىل أعضــاء حزبــه يف 

بيرتســبورغ. كان أعضــاء اللجنــة املركزيــة البلشــفية، يف بيرتســبورغ، الذيــن أبانــوا عــن انعــدام تــام “لإلحســاس” بالحركــة الحقيقيــة للطبقــة 

العاملــة، يشــعرون بعــدم االرتيــاح تجــاه فكــرة وجــود منظمــة جاهريــة “غــر حزبيــة” جنبــا إىل جنــب مــع الحــزب. وعــوض أن يــروا يف 

الســوفييت حقــل اشــتغال هــام، نظــروا إليــه بعــداء، كمنافــس لهــم. 

بســبب مــا افــرتض أنــه طبيعــة غــر حزبيــة للســوفييت، وبســبب رئيســه خاروســتالوف، ذهــب بالشــفة ســان بيرتســبورغ إىل حــد تنظيــم 

حملــة ضــد الســوفييت. لقــد أقنعــوا املجلــس االتحــادي، املكــون مــن البالشــفة واملناشــفة، بتوجيــه إنــذار للســوفييت بأنــه يجــب عليــه أن 

يضــع نفســه تحــت قيــادة الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي الــرويس. إال أنــه تــم رفــض هــذا االقــرتاح مــن طــرف القواعــد خــالل مؤمتــر مشــرتك 

بــن البالشــفة واملناشــفة، انعقــد يف 26 أكتوبــر. عــارض املناشــفة ذلــك، بينــا مــى البالشــفة قدمــا مبفردهــم. يف 24 أكتوبــر طرحــوا قــرارا 

عــىل نفــس املنــوال خــالل اجتــاع يف مصنــع ســيميانيكوف وغــره مــن مصانــع الصلــب األخــرى، مطالبــن بــأن يقبــل الســوفييت الرنامــج 

والتكتيــكات االشــرتاكية الدميقراطيــة وطالبــوا بوجــوب أن يحــدد موقفــه الســيايس. يف العــدد األول مــن الصحيفــة البلشــفية الرشعيــة، نوفايــا 

جيــزن، ظهــر مقــال تحــت عنــوان: “حــول مســألة الســوفييت”، اشــتىك مــن »الوضــع الغريــب للغايــة حيــث ال يتبنــى “الســوفييت” أيــة 

عالقــة تبعيــة تجــاه الحــزب«2.

نــرشت اللجنــة املركزيــة البلشــفية قــرارا ملزمــا لــكل البالشــفة يف جميــع أنحــاء روســيا يؤكــد عــىل أن الســوفييتات يجــب أن تقبــل برنامج 

الحــزب. لقــد تبنــوا ذلــك النــوع مــن ســات التفكــر الصوريــة املميــزة للعصبويــن يف كل عــر، أي أنــه إذا أراد الســوفييت أن يكــون منظمــة 

سياســية فيجــب عــىل االشــرتاكين الدميقراطيــن آنــذاك أن يطالبــوه بــأن يتبنــى الرنامــج االشــرتايك الدميقراطــي، لكنــه إذا قبــل بذلــك فإنــه 

لــن يكــون هنــاك أي معنــى لوجــود منظمــة اشــرتاكية دميقراطيــة أخــرى موازيــة للحــزب، وبالتــايل فإنــه يجــب عــىل الســوفييت أن يحــل. 

ــح أكــد محــررو صحيفــة  ــع أعضــاء مجلــس الســوفييت باالنضــام للحــزب االشــرتايك الدميقراطــي. وللتوضي ــة جمي ــة مطالب كان هــذا مبثاب

نوفايــا جيــزن أنهــم ليســوا متفقــن %100 مــع مــا جــاء يف املقــال، لكــن التحريــض ضــد الســوفييت اســتمر بنفــس املنــوال. ويف 29 أكتوبــر، 

أعلنــت لجنــة حــي نيفســي أنــه مــن غــر املقبــول بالنســبة لالشــرتاكين الدميقراطيــن املشــاركة يف أي نــوع مــن أنــواع “برملــان العــال” مثــل 

الســوفييتات. وتبنــى اجتــاع لعــال مصنــع ســيميونوف نفــس املوقــف. تجاهــل هــذا املوقــف متامــا الحاجــة إىل إقامــة صلــة قويــة بــن 

العــال املتقدمــن الذيــن يتبنــون األفــكار املاركســية وبــن جاهــر العــال غــر الواعــن سياســيا. كان ذلــك مبثابــة مطالبــة الطبقــة العاملــة 

كلهــا بــأن تلتحــق بالحــزب املاركــيس، وهــو تصــور غــر واقعــي متامــا، والــذي إذا مــا تــم التشــبث بــه فلــن يــؤدي إال إىل عــزل أقليــة العــال 

1:  LCW, Our Tasks and the Soviet of Workers’ Deputies, vol. 10, p: 21.

2:  Istoriya KPSS, vol. 2, p: 104.
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املتقدمــن عــن بقيــة الطبقــة. 

تكــرر هــذا املوقــف الصــوري الفــج يف عــدد مــن املقــاالت التــي نــرشت يف صحيفــة نوفايــا جيــزن، ال ســيا ذلــك الــذي ظهــر يف العــدد 

ــىل  ــية ويجــب ع ــة سياس ــال أال يوجــد كمنظم ــواب الع ــىل ســوفييت ن ــيل: »يجــب ع ــا ي ــرأ م ــث نق ــف، حي ــع ب. مندلي الســادس بتوقي

االشــرتاكين الدميوقراطيــن أن ينســحبوا منــه، ألن وجــوده يؤثــر بشــكل ســلبي عــىل تطــور الحركــة االشــرتاكية الدميقراطيــة. ميكــن لســوفييت 

املندوبــن أن يبقــى منظمــة نقابيــة، أو عليــه أن يختفــي متامــا«. ويضيــف نفــس املؤلــف اقرتاحــا بأنــه عــىل البالشــفة أن يوجهــوا للســوفييت 

إنــذارا نهائيــا: إمــا قبــول برنامــج الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي العــايل الــرويس وإمــا أن يحــل نفســه! وقــد بــرر القــادة البالشــفة عداءهــم 

للســوفييت بأنــه ميثــل “خضــوع الوعــي للعفويــة”1. بــل وصلــوا إىل حــد أنهــم طرحــوا مــرشوع قــرارا بذلــك املعنــى أمــام الســوفييت، وعندمــا 

ــن بهــز  ــة املندوب ــا اكتفــى بقي ــوف وكنيانتــس، بين ــة بوغدان ــة املركزي ــادة عضــوي اللجن ــون البالشــفة، بقي رفــض القــرار، انســحب املندوب

أكتافهــم وانتقلــوا إىل نقــاش النقطــة التاليــة عــىل جــدول األعــال. 

لقــد صبــت أخطــاء “أعضــاء اللجنــة” البالشــفة يف صالــح املناشــفة الذيــن مكنهــم موقفهــم األكــر مرونــة مــن اتخــاذ مبــادرات إلقامــة 

الســوفييتات، حيــث رسعــان مــا حققــوا التقــدم عــىل البالشــفة. مل يعتــر املناشــفة الســوفييتات حكومــة ثوريــة مؤقتــة، عــىل حــد تعبــر لينــن، 

بــل اعتــروه جهــازا “للحكــم الــذايت الثــوري”. كان ذلــك قياســا عــىل الثــورة الفرنســية عــام 1789 وكومونــة باريــس، لكــن ذلــك التشــبيه مل 

يكــن عــىل أســاس نقطــة قــوة تلــك الســوابق التاريخيــة، بــل تحديــدا عــىل أســاس أخطــاء الكومونــة. وكانــت فكــرة املناشــفة األخــرى عــن 

“مؤمتــر العــال” بدورهــا مفهومــا غــر ثــوري، إذ قامــت عــىل اعتبــار الســوفييت ليــس جهــازا للنضــال ميكــن للعــال مــن خاللــه االســتيالء 

عــىل الســلطة، بــل نقطــة انطــالق لبنــاء حــزب عــايل جاهــري، أي حــزب يشــبه حــزب العــال الريطــاين. شــعار “مؤمتــر العــال”، الــذي 

تبنــاه الحقــا أكســلرود عــىل وجــه الخصــوص، كان يعكــس نفــس الفكــرة. وهكــذا فعــىل الرغــم مــن نجاحهــم يف املشــاركة يف الســوفييتات، 

فــإن تصــور املناشــفة مبجملــه كان تصــورا ذا طابــع إصالحــي وليــس ثــوري. 

ومــن بعيــد تتبــع لينــن أنشــطة أعضــاء حزبــه مبزيــج مــن اإلحبــاط واالســتياء. مكنتــه غريزتــه الســديدة ومعرفتــه بالحركــة العاليــة 

مــن أن يفهــم برسعــة أهميــة الســوفييتات. لكــن رفاقــه مل يشــاركوه فهمــه للطريقــة التــي تتحــرك بهــا الجاهــر. تطلــب األمــر تدخــل لينــن 

الحاســم لتصويــب األمــور. يف هــذه األثنــاء فقــد البالشــفة الكثــر مــن املواقــع داخــل الســوفييتات لصالــح املناشــفة وفقــدوا وقتــا مثينــا وفرصــا 

ــدا إىل روســيا مــن ســتوكهومل، يف  ــم بســلوك رفاقــه يف ســان بيرتســبورغ. وبينــا كان عائ ــا عندمــا عل ــه لطــم وجهــه غضب ــد أن عظيمــة. ال ب

مطلــع شــهر نوفمــر، حــاول، بلطــف لكــن بحــزم، تصحيــح أخطــاء بالشــفة بيرتســبورغ. يف العــدد الخامــس مــن نوفايــا جيــزن، طــرح مقــال 

وقعــه عضــو بــارز يف اللجنــة املركزيــة، هــو: ب. م. كنيانتــس (راديــن)، الخيــار التــايل: “الســوفييت أو الحــزب”. قــال لينــن يف جوابــه عــىل 

ســؤال كنيانتــس: »أعتقــد أنــه مــن الخطــأ وضــع الســؤال بهــذه الطريقــة وأنــه يجــب أن يكــون القــرار بالتأكيــد هــو: ســوفييت نــواب العــال 

والحــزب معــا«. ومــن الجديــر بالذكــر أن املحرريــن مل ينــرشوا رســالة لينــن، التــي مل تــر النــور ســوى يف عــام 1940. 

وأضــاف لينــن: »الســؤال الوحيــد، واملهــم للغايــة، هــو كيفيــة تقســيم وكيفيــة تجميــع مهــام الســوفييت ومهــام حــزب العــال االشــرتايك 

الدميقراطــي الــرويس« ثــم أضــاف بعبــارة ال بــد أنهــا ســببت ذعــرا بــن أعضــاء اللجنــة: »أعتقــد أنــه ســيكون مــن غــر املناســب للســوفييت أن 

يلتحــق بحــزب واحــد، أيــا كان«. وميــي لينــن يف رشح الحقيقــة األوليــة بأنــه عــىل النقابــات العاليــة والســوفييت أن يســعيا جاهديــن لضــم 

جميــع قطاعــات الطبقــة العاملــة، بغــض النظــر عــن الجنســية أو االثنيــة أو العقيــدة أو االنتــاء الســيايس. وحدهــا منظمــة املائــة الســود 

شــبه الفاشــية مــن يجــب إقصاؤهــا، وأنــه يجــب عــىل املاركســين الكفــاح داخــل تلــك املنظــات الجاهريــة مــن أجــل كســب األغلبيــة 

ألفكارهــم وبرنامجهــم وتكتيكاتهــم. وأضــاف: »نحــن ال نعــزل أنفســنا عــن الشــعب الثــوري، بــل نخضــع لحكمــه يف كل خطــوة ويف كل قــرار 

نتخــذه. ونحــن نعتمــد بشــكل كامــل وحــري عــىل املبــادرة الحــرة لجاهــر الشــغيلة نفســها«2. هــذا هــو لينــن يتحــدث، بعيــدا عــن تلــك 

الصــورة الكاريكاتريــة الخبيثــة التــي تقدمــه كعصبــوي أو “متآمــر بالنــي”، يتالعــب بالجاهــر مــن وراء الكواليــس! 

أعطــى إرضاب أكتوبــر دفعــة قويــة لتمــرد القوميــات املضطَهــدة. وقــد أصبحــت فنلنــدا ومنطقــة بحــر البلطيــق ومناطــق واســعة مــن 

القوقــاز مناطــق محــررة عمليــا، وخاصــة بعــد اإلعــالن عــن اإلصالحــات يف بيــان أكتوبــر. كتــب رئيــس الــوزراء “الليــرايل”، وايــت، بقلــق إىل 

القيــر حــول الوضــع يف فنلنــدا قائــال: »خــالل النصــف الثــاين مــن أكتوبــر املــايض جــرت يف فنلنــدا أحــداث ليســت لهــا ســابقة طيلــة مــا 

يقــرب مــن مائــة عــام، منــذ أن صــار اإلقليــم تحــت الحكــم الــرويس. تــم تنظيــم إرضاب ســيايس عــام. وظهــر “حــرس وطنــي” ]ميليشــيات[ 

جيــد التســليح والتنظيــم، متكــن يف كثــر مــن األماكــن مــن تــوىل دور الرشطــة الرشعيــة، وأمرهــا بإلقــاء أســلحتها. وقــد اضطــر بعــض حــكام 

1:  O. Anweiler, Los Soviets, pp: 84, 85.

2:  LCW, Our Tasks in the Soviet of Workers’ Deputies—Letter to the Editors, vol. 10, pp: 19 and 27.
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املحافظــات، بفعــل تهديــدات ممثــيل األحــزاب السياســية املحليــة، إىل االســتقالة مــن مناصبهــم«.

 أظهــرت مراســالت الكونــت وايــت اليوميــة مــع القيــر تزايــد القلــق مــن تطــور الوضــع الثــوري. وبضغــط مــن وايــت أصــدر القيــر 

بيــان أكتوبــر. لكنــه أصبــح مــن الواضــح آنــذاك أن التنــازالت مل تــؤد إىل وقــف الثــورة، بــل فقــط أعطتهــا دفعــة جديــدة. وإذا كان وايــت 

يتوقــع تعاطــف القيــر، فإنــه أصيــب بخيبــة أمــل. كتــب نيكــوال يــرد عليــه: »هــل مــن املمكــن لـــ 162 مــن الفوضويــن تخريــب الجيــش؟ 

ينبغــي أن يُعدمــوا جميعــا«. كان هــذا هــو التعليــق الوحيــد الــذي قدمــه القيــر عــىل رســالة وايــت. 

وتأكــدت تعليقــات وايــت عــن فنلنــدا بتقاريــر أخــرى قدمــت إىل القيــر. أحــد تلــك التقاريــر كتبهــا الحاكــم العــام لوارســو وقــد تضمــن 

ــادا غــر  ــروس أبع ــدي والعــداء تجــاه ال ــب الســائد داخــل املجتمــع البولن ــزاج الغري ــد اكتســب امل ــدا: »لق ــايل للوضــع يف بولن ــم الت التقيي

مســبوقة... مل يــدع بيــان أكتوبــر ألنشــطة محــددة، لكنــه، عــىل العكــس مــن ذلــك، أثــار أحداثــا خطــرة إىل درجــة أن بلــدة وارســو واملناطــق 

ــاء يدعــون إىل االنتفاضــة.  ــاك اجتاعــات حاشــدة يف الشــوارع والســاحات وخطب املحيطــة بهــا أخــذت مظهــر معســكر متمــرد واحــد. هن

ــة ويرفعــون األعــالم الحمــراء والســوداء بشــعار  ــة” يف القــرى وينشــدون األغــاين الثوري ــك ينظمــون “مظاهــرات وطني القساوســة الكاثولي

النــرس البولنــدي والشــعارات الثوريــة«1. 

خــالل شــهر أكتوبــر كانــت أوكرانيــا بدورهــا يف حالــة مــن االضطــراب مــع اجتاعــات احتجاجيــة جاهريــة يف كييــف وأوديســا. كانــت 

كل العوامــل تنضــج النتقــال الســلطة إىل أيــدي الطبقــة العاملــة. وكانــت الحركــة الثوريــة يف القــرى يف تصاعــد. خــالل األشــهر الثالثــة األخــرة 

ــي  ــق، فف ــم املطل ــوف الحك ــر يف صف ــقاقات تظه ــدأت االنش ــة. وب ــردات الفالحي ــن التم ــة م ــن 1590 حال ــالغ ع ــم اإلب ــام 1905، ت ــن ع م

حــن طلــب وايــت مــن القيــر منــح إصالحــات مــن فــوق لتجنــب انــدالع الثــورة مــن تحــت، أصــدر الجــرال تريبــوف، الحاكــم الفعــيل 

لبيرتســبورغ، أمــره الشــهر لجنــوده: “ال توفــروا الرصــاص!”. 

ضعــف النظــام، الــذي كان يواجــه انفجــار الغضــب الشــعبي، تبــن يف لهجــة الذعــر يف رســائل وايــت إىل القيــر، والشــكاوى املســتمرة 

ــع ويعــرتف، عــىل مضــض، بالحاجــة إىل إجــراء  ــع الواق ــح م ــوال الثخــن أن يتصال ــل نيك ــى عق ــوات. ويف األخــر اضطــر حت ــص الق ــن نق م

ــة يف  ــاالت صاخب ــتقبل باحتف ــد اس ــورة”. وق ــار للث ــه “أول انتص ــر، بأن ــر، يف 17 أكتوب ــان القي ــن بي ــر لين ــا. اعت ــس الدوم ــات ملجل انتخاب

الشــوارع. حشــود مــن النــاس املتحمســن تجمعــوا يف مراكــز املــدن ملناقشــة الوضــع. ويف 18 و19 و20 أكتوبــر، وبــدون خطــة مســبقة، ســار 

العــال إىل املعتقــالت، رافعــن األعــالم الحمــراء، للمطالبــة باإلفــراج عــن الســجناء السياســين. يف موســكو، فتحــت املعتقــالت قــرسا وحمــل 

الســجناء عــىل األكتــاف يف الشــوارع. كان موقــف البالشــفة هــو عــدم وضــع أي ثقــة يف الوعــود املكتوبــة عــىل الــورق واالســتمرار يف النضــال 

مــن أجــل جمعيــة تأسيســية. وعــىل الرغــم مــن الحالــة املزاجيــة املشــبعة بالنشــوة، أكــد لينــن عــىل فكــرة أن البيــان مل يكــن ســوى تراجــع 

تكتيــي، وحــذر مــن األوهــام الدســتورية واألالعيــب الرملانيــة قائــال: 

»هنــاك حديــث عــن الحريــة والتمثيــل الشــعبي، بعضهــم يتحــدث حتــى عــن الجمعيــة التأسيســية. لكــن مــا يجــب أن نحــرص باســتمرار، 

ــة ليســت ســوى  ــك األشــياء الجميل ــإن كل تل ــة، ف ــات جدي ــه مــن دون ضان ــا هــو أن ــب عــن أذهانن كل ســاعة وكل دقيقــة، عــىل أال يغي

عبــارات جوفــاء. ال ميكــن تقديــم ضانــة جديــة إال بانتفاضــة شــعبية ظافــرة، إال مــن خــالل الســيطرة الكاملــة للروليتاريــا املســلحة والفالحن 

ــوا مل يستســلموا للشــعب، ومــا  ــة الذيــن تراجعــوا شــيئا مــا، تحــت ضغــط الشــعب، لكنهــم مــا زال عــىل جميــع ممثــيل الســلطة القيري

زالــوا مل يســقطوا بعــد. وإىل حــن أن يتحقــق هــذا الهــدف ال ميكــن أن تكــون هنــاك حريــة حقيقيــة وال متثيــل شــعبي حقيقــي وال جمعيــة 

تأسيســية حقيقيــة لديهــا الســلطة إلقامــة نظــام جديــد يف روســيا«. 

كان النظــام يلعــب عــىل الوقــت، كان يقــدم التنــازالت مــن أجــل تهدئــة الوضــع، يف حــن كان يحــر وراء الكواليــس للهجــوم املضــاد. 

تنشــأ حالــة ماثلــة لهــذه عنــد نقطــة معينــة يف كل ثــورة. ميكــن وصفهــا بأنهــا مرحلــة األوهــام الدميقراطيــة. يتصــور النــاس أنــه قــد تــم حــل 

املشــكلة وأن الثــورة قــد انتهــت، يف حــن أنهــا تكــون يف واقــع األمــر مجــرد البدايــة، تكــون املعركــة الحاســمة مــا زالــت يف املســتقبل. مل يقــدم 

بيــان أكتوبــر أي حــل جوهــري، لكنــه قــدم املــرر لليراليــن ليفصلــوا أنفســهم عــن الثــورة. وكــا توقــع لينــن وتروتســي عملــت الرجوازيــة، 

التــي كانــت دامئــا تســعى جاهــدة للتوصــل إىل اتفــاق مــع النظــام القيــري عــىل حســاب العــال والفالحــن، عــىل االنســحاب غــدرا مــن 

املعســكر الثــوري. اتحــد كبــار الرأســالين ومــالك األرايض يف تكتــل رجعــي: يف مــا ســمي اتحــاد 17 أكتوبــر، أو “االكتوبريــن”، والــذي وقــف 

بــكل ثقلــه إىل جانــب الــردة الرجعيــة القيريــة. ويف الوقــت نفســه، قــام القســم “الليــرايل” بــن الرجوازيــة بتأســيس الحــزب الدميقراطــي 

الدســتوري، “الكاديــت”، الــذي دافــع عــن إقامــة “ملكيــة دســتورية”، والــذي تــرف يف الواقــع باعتبــاره القــدم اليــرسى لالســتبداد، متســرتا 

1:  V.P. Semenikov and A.M. Pankratova, Revolyutsiya 1905 Goda—a Collection of Government Documents, pp: 22-23 and 224-225.
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عــىل الطبيعــة الدمويــة للنظــام القيــري بعبــارات دســتورية دميقراطيــة مزيفــة. كان لينــن الذعــا يف هجاتــه ال ســيا عــىل هــذا الجنــاح 

“التقدمــي” للرجوازيــة، ومل يدخــر أيــة فرصــة إلدانتهــم بســبب جبنهــم وغدرهــم. 

كتــب لينــن: »مــا هــو الدســتور؟ إنــه قطعــة مــن الــورق مكتــوب عليهــا حقــوق الشــعب. مــا هــي الضانــة بــأن يتــم االعــرتاف حقــا بهذه 

الحقــوق؟ توجــد تلــك الضانــة يف قــوة تلــك الطبقــات الشــعبية التــي أصبحــت عــىل وعــي بهــذه الحقــوق ومتكنــت مــن الفــوز بهــا«1. حلــل 

لينــن بــرودة أعصــاب ميــزان القــوى يف اللحظــة املعينــة وخلــص إىل أن: »االســتبداد مل يعــد قويــا مبــا يكفــي ليقمــع الثــورة علنــا، والثــورة 

ليســت بعــد قويــة مبــا فيــه الكفايــة لتوجــه للعــدو رضبــة حاســمة. هــذا التذبــذب يف القــوى، التــي بالــكاد تتــوازن، يولــد حتــا االرتبــاك 

داخــل صفــوف الســلطات، ليــؤدي إىل االنتقــال مــن القمــع إىل التنــازالت وإصــدار قوانــن تنــص عــىل حريــة الصحافــة وحريــة التجمــع«2. 

وكــا توقــع لينــن، فــإن مــا أعطــاه الحكــم املطلــق باليــد اليــرسى، بــدأ يســتعد اآلن الســرتجاعه باليــد اليمنــى. لقــد رفعــت املكتســبات التــي 

ــي تحققــت بالضغــط  ــة الت ــن مــن الســجون، لكــن الحري ــة. أطلــق رساح املعتقل تحققــت بفضــل اإلرضاب العــام مــن ثقــة الطبقــة العامل

مــن أســفل كانــت يف جوهرهــا ذات طبيعــة غــر مســتقرة وهشــة. ال ميكــن ضــان التحــرر الســيايس واالجتاعــي الحقيقــي إال عــن طريــق 

اإلطاحــة الحاســمة بالنظــام. 

ــة  ــا االنتفاض ــا...”. وحده ــا... وإم ــي: “إم ــورة ه ــبة للث ــألة اآلن بالنس ــارت املس ــل. ص ــل العم ــق ألج ــىل الطري ــن أخ ــحاب الليرالي انس

املســلحة، بقيــادة الروليتاريــا والتــي تجــر ورائهــا جاهــر الفالحــن والقوميــات وجميــع الفئــات املضطَهــدة يف املجتمــع، هــي التــي ميكنهــا أن 

تقــدم الحــل. آنــذاك كان الوهــم يف اإلصــالح الدســتوري قــد تبــدد. كان بيــان أكتوبــر محاولــة واضحــة مــن جانــب النظــام القديــم لرســم خــط 

يف رمــال الثــورة: “كفــى، ال مزيــد مــن التقــدم”. تلــك اإلصالحــات التــي تحققــت مل تكــن بفضــل منــاورات الليراليــن، بــل كانــت حريــا بفضل 

النضــال الثــوري للروليتاريــا. وبعيــدا عــن األوهــام حــول بيــان أكتوبــر، دعــا لينــن الطبقــة العاملــة الســتجاع كل قواتهــا ألجــل املواجهــة 

الحاســمة. ووراء واجهــة الدســتور، كان الحكــم املطلــق يعــد العــدة ألجــل القيــام بتصفيــة دمويــة للحســابات. كانــت مهمــة الثــوار يف هــذه 

الحالــة، إىل جانــب الوعــي بوضــوح أن املعــارك الحاســمة مــا تــزال يف املســتقبل، هــي اغتنــام الفرصــة بكلتــا يديهــم، واالســتفادة الكاملــة مــن 

الحريــات التــي انتزعــت حديثــا لبنــاء الحــزب برسعــة، ومــد نفوذهــم يف جميــع مجــاالت الحيــاة االجتاعيــة، واالســتعداد للمعركــة الحاســمة. 

اعتــر لينــن أن االنتفاضــة هــي الضانــة الوحيــدة. وارتبــط تســليح الشــعب بالنضــال مــن أجــل املطالــب األساســية مثــل تخفيــض يــوم العمــل 

إىل مثــاين ســاعات وإطــالق رساح جميــع الســجناء السياســين. لقــد أمثــرت واقعيــة لينــن الثوريــة خــالل األحــداث الالحقــة. 

“نيكوال الدموي”

يف الوقــت الحــارض، حــن أصبــح مــن الشــائع تقديــم صــورة جميلــة عــن القيــر نيكــوال بألــوان أكــر جاذبيــة وإنســانية، مــن الواجــب 

علينــا أن نذكــر بالطبيعــة الحقيقيــة والــدور الــذي لعبــه ذلــك الــذي كان معروفــا ملعارصيــه باســم “نيكــوال الدمــوي”. ونشــر بشــكل خــاص 

إىل موقــف “األب املبجــل” مــن جرائــم منظمــي املذابــح ضــد األقليــات. منــذ بدايــة حكمــه أظهــر نيكــوال اســتعداده للجــوء إىل العنــف تحــت 

أدىن ذريعــة. يف عــام 1895، أي بعــد عــام عــىل توليتــه، أرســل القيــر برقيــة لفــوج مــن رمــاة القنابــل، الذيــن متيــزوا برشاســتهم يف قمــع 

احتجاجــات العــال، قــال فيهــا: »إين راض للغايــة عــن الهــدوء والجــرأة التــي تعاملــت بهــا القــوات خــالل أعــال شــغب املصانــع«. ويف عــام 

1905 تــرف بنفــس الطريقــة، حــن كتــب إىل والدتــه يف دجنــر 1905، ميــدح القمــع الوحــي ضــد الفالحــن يف منطقــة البلطيــق، قائــال: 

»يجــب مواجهــة اإلرهــاب باإلرهــاب. أورلــوف وريخــرت واآلخــرون يقومــون بعمــل جيــد جــدا. لقــد تــم تفريــق العديــد مــن العصابــات التــي 

تثــر الفــن وأحرقــت منازلهــم وممتلكاتهــم«. وبعــد فــرتة وجيــزة، عندمــا ســمع بــأن ريغــا قــد متــت الســيطرة عليهــا، وأن القبطــان ريخــرت 

شــنق زعيــم املتمرديــن، علــق القيــر قائــال: “إنــه إنســان رائــع!”. ويف عــام 1907 ســأل برنــار باريــز، مؤلــف واحــد مــن أفضــل كتــب التاريــخ 

اإلنجليزيــة املعروفــة عــن روســيا، فالحــا روســيا عــن رأيــه يف مــا حــدث خــالل الســنوات الخمــس املاضيــة، أجــاب الفــالح بعــد لحظــة تفكــر: 

»قبــل خمــس ســنوات كانــت هنــاك ثقــة ]يف القيــر[ فضــال عــن الخــوف، أمــا اآلن فــإن الثقــة ذهبــت وكل مــا تبقــى هــو الخــوف فقــط«3.

وردا عــىل الحركــة الثوريــة للعــال، نظــم النظــام مذابــح دمويــة ضــد اليهــود واالشــرتاكين و“املثقفــن”. يف شــهر واحــد بعــد 17 أكتوبــر، 

قتــل حــوايل 4.000 شــخص إضافــة إىل 10.000 جريــح يف مذابــح دمويــة. هلــك كثــر مــن االشــرتاكين الدميقراطيــن يف هــذه الهجــات، وال 

1:  LCW, Between Two Battles, vol. 9, p: 460.

2:  LCW, The All-Russian Political Strike, vol. 9, pp: 394-395.

3:  O. Figes, A People’s Tragedy. The Russian Revolution 1891-1924, p: 203.
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ســيا الزعيــم البلشــفي، نيكــوالي بومــان، الــذي تعــرض لالغتيــال يف موســكو بعــد وقــت قصــر مــن إطــالق رساحــه مــن الســجن. تحولــت 

جنــازة بومــان إىل مظاهــرة عاليــة حاشــدة. تــم الطــواف بالنعــش يف الشــوارع برفقــة فرقــة تنشــد األغــاين الثوريــة. »جــاء قــادة الحــزب 

بأكاليــل الزهــور واألعــالم الحمــراء والفتــات تحمــل شــعارات مكتوبــة بأحــرف مذهبــة. كانــت تحيــط بهــم ميليشــيا مــن الطــالب والعــال 

املســلحن ووراءهــم ســارت صفــوف طويلــة مــن املشــيعن، بلــغ عددهــم حــوايل 100.000 يف املجمــوع، وســاروا يف تشــكيل عســكري. اســتمر 

هــذا املوكــب شــبه الدينــي طيلــة يــوم، وتوقــف عنــد نقــاط مختلفــة يف املدينــة اللتقــاط التعزيــزات. وعندمــا مــرت الجنــازة أمــام املعهــد 

املوســيقي انضمــت إليــه أوركســرتا طالبيــة، والتــي رددت، مــرارا وتكــرارا، النشــيد الجنائــزي الثــوري: “وقعــت ضحيــة لــراع مصــري”. حــزن 

املشــاركن يف املســرة وموســيقاهم الكئيبــة وتنظيمهــم العســكري مــأل الشــوارع بتهديــد قاتــم. ومــع حلــول الليــل، أشــعلت آالف املشــاعل، 

مــا جعــل األعــالم الحمــراء تتوهــج. كانــت الخطــب عــىل القــر مثــرة للمشــاعر ومليئــة بالتحــدي والتحريــض. دعــت أرملــة بومــان الحشــود 

لالنتقــام لزوجهــا، وبينــا كانــت الحشــود يف طريقهــا إىل وســط املدينــة، اندلعــت اشــتباكات متقطعــة مــع عصابــات املئــات الســود«. 

ــة  ــات الســود املمول ــات املئ ــد عصاب ــل عــىل ي ــب الوحــي والقت ــاس تعرضــوا للتعذي ــد مــن الحــاالت األخــرى ألن ــاك العدي ــت هن كان

واملســلحة مــن الســلطات كأجهــزة مســاعدة للدولــة. ليــس مــن الصعــب إثبــات عالقــة الســلطات بتلــك املذابــح، بــدءا مــن قائــد الرشطــة 

املحليــة وصــوال إىل القيــر. كان نيكــوال يتــوىل بشــكل شــخيص عمــل اتحــاد الشــعب الــرويس، الــذي كان يقــف وراء املئــات الســود. ليــس 

هنــاك شــك يف العالقــة املبــارشة بــن نيكــوال وبــن املئــات الســود، كــا توضــح شــهادة تاريخيــة حديثــة: »لقــد رعــى القيــر ومؤيــدوه يف 

املحاكــم... االتحــاد، وكذلــك فعــل العديــد مــن رجــال الكنيســة البارزيــن، مبــن فيهــم األب يوحنــا كرونشــتادت، الــذي كان صديقــا مقربــا 

للعائلــة املالكــة، واألســقف هرموجــن والراهــب ليــودور. نيكــوال نفســه ارتــدى شــارة االتحــاد، ومتنــى لقادتــه “النجــاح الكامــل” يف جهودهــم 

ــه رسا  ــه ومدت ــة صحف ــت وزارة الداخلي ــر مول ــات القي ــىل تعلي ــاء ع ــق. وبن ــم املطل ــاء” وراء الحك ــروس األوفي ــد “ال ــة إىل توحي الرامي

بالســالح«1.

معــاداة القيــر للســامية موثقــة جيــدا: »كان لديــه عــداء خــاص لليهــود. وعندمــا اقــرتح ســتوليبن، رئيــس الــوزراء مــا بــن 1911-1906، 

تخفيــف بعــض القيــود املفروضــة عــىل اليهــود يف مــا يتعلــق بالحــق يف اإلقامــة، أجــاب القيــر: “بالرغــم مــن الحجــج الجــد مقنعــة لصالــح 

ــي  ــرار. إن ضمــري مل يخدعن ــه ال ينبغــي عــيل أن أتخــذ هــذا الق ــول يل إن ــر إرصارا يق ــا أك ــا داخلي ــإن صوت ــذا الشــأن، ف ــرار إيجــايب به ق

أبــدا، ولذلــك ففــي هــذه الحالــة أيضــا، أعتــزم اتبــاع إمالءاتــه”. مل تكــن صدفــة أن القيــر أصبــح عضــوا يف اتحــاد الشــعب الــرويس املعــادي 

للســامية، وســاهم يف متويــل االتحــاد، كــا ربطتــه برئيســه، الدكتــور دوبروفــن، عالقــة وديــة. مل يكــن لديــه أي تعاطــف مــع ضحايــا املذابــح 

التــي أعقبــت نــرش بيــان أكتوبــر عــام 1905، بــل عــىل العكــس مــن ذلــك، رأى فيهــا ثــورة ضــد “وقاحــة” االشــرتاكين والثوريــن«2.

ــات املئــات الســود، الذيــن كانــت الرشطــة تحرضهــم ومتدهــم بالفــودكا. نظمــت تلــك  ــة عــىل أيــدي عصاب عــاىن اليهــود فظائــع رهيب

الفظائــع يف أعــىل هــرم الســلطة. يف مقــر الرشطــة يف بيرتســبورغ كانــت تطبــع آالف املنشــورات التــي كانــت تحــرض عــىل العنــف ضــد اليهــود 

“الذيــن يدمــرون روســيا” وتدعــو الســكان إىل “قتلهــم وتقطيعهــم جميعــا”. كان الجــرال تريبــوف شــخصيا هــو مــن حــرر املنشــور الــذي 

مولــت وزارة الداخليــة نــرشه مببلــغ وصلــت قيمتــه إىل 70.000 روبــل. وقعــت أكــر املذابــح وحشــية يف أوديســا، حيــث قتــل 800 يهــودي 

وجــرح 5.000 وتــم ترشيــد أكــر مــن 100.000. تــم تحريــض حثالــة الروليتاريــا، زبالــة املجتمــع، املحميــن مــن قبــل البوليــس، عــىل ارتــكاب 

فظائــع ال توصــف ضــد شــعب أعــزل. ويف هــذا الصــدد كتــب تروتســي: »صــار املتــرشد املتســول ســيد املــكان، كان قبــل ســاعة عبــدا يرتجــف 

طريــدا للرشطــة واملجاعــة، فــإذا بــه اآلن صــار مســتبدا ال حــدود لســلطته. صــار مســموحا لــه بــكل يشء، صــار قــادرا عــىل كل يشء، صــار 

ســيدا عــىل أمــالك النــاس وأعراضهــم، بيــده قــرار حياتهــم وموتهــم. ميكنــه إذا أراد أن يرمــي امــرأة عجــوز مــن نافــذة يف الطابــق الثالــث 

مــع بيانــو كبــر، وميكنــه أن يكــرس كرســيا عــىل رأس طفــل، كــا ميكنــه اغتصــاب طفلــة صغــرة بينــا كل الحشــود تنظــر، ويــدق مســارا يف 

جســم إنســان حــي... ويبيــد عائــالت بأكملهــا، ويصــب البنزيــن عــىل منــزل ويحولــه إىل كتلــة مــن اللهــب، وإذا حــاول أي شــخص الهــرب، 

يقــي عليــه بهــراوة. دخــل حشــد متوحــش ملجــأ أرمينيــن فقــراء وذبحــوا العجــزة واملــرىض والنســاء واألطفــال... ال يوجــد حــد للفظائــع 

التــي ميكــن لشــخص مخبــول بالكحــول والغضــب أن يرتكبهــا. إنــه قــادر عــىل كل يشء: حفــظ هللا القيــر!«3.

البلشــفي بياتنيتســي الــذي كان يف أوديســا يف ذلــك الوقــت يتذكــر مــا حــدث: »هنــاك رأيــت املشــهد التــايل: عصابــة مــن الشــبان، تــرتاوح 

ــه  ــا، يلقــون القبــض عــىل أي شــخص يبــدو وكأن أعارهــم مــا بــن 20 و25 ســنة، كان بينهــم رجــال الرشطــة بــزي مــدين وأعضــاء األوخران

1:  O. Figes, op. cit., pp: 198-199 and 196.

2:  Lionel Kochan, Russia in Revolution, pp: 62-63.

3:  Trotsky, 1905, pp. 150 - 151.
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يهــودي، مــن رجــال ونســاء وأطفــال، ويجردونهــم مــن مالبســهم ويربونهــم بــال رحمــة... قمنــا عــىل الفــور بتنظيــم مجموعــة مــن الثــوار 

مســلحن باملسدســات... ركضنــا نحوهــم وأطلقنــا النــار عليهــم، فهربــوا. ولكــن فجــأة ظهــر بيننــا وبــن منظمــي املذابــح جــدار صلــب مــن 

الجنــود املدججــن بالســالح وواجهونــا، فرتاجعنــا. ابتعــد الجنــود فعــاد منظمــو املذابــح مــرة أخــرى. حــدث ذلــك عــدة مــرات. وأصبــح واضحــا 

لنــا أن منظمــي املذابــح كانــوا يترفــون بتنســيق مــع الجيــش«1. 

التقريــر الرســمي الــذي أمــر بــه وايــت يتعــرض بوضــوح لــدور الرشطــة يف هــذه املجــزرة، ليــس فقــط بتنظيــم غوغــاء حثالــة الروليتاريــا 

وتزويدهــم بالفــودكا، بــل أيضــا بتوجيههــم إىل األماكــن التــي كان اليهــود يختبئــون فيهــا، وحتــى املشــاركة مبــارشة يف ذبــح الرجــال والنســاء 

ــتقبلوه  ــة، اس ــم والرسق ــن يف التحطي ــوا منخرط ــن كان ــغب الذي ــري الش ــود مث ــارت، أن »حش ــد غ ــا، نيي ــم أوديس ــرتف حاك ــال. اع واألطف

بحــاس«. كــا وجــه قائــد القــوات املحليــة، البــارون كولبــارت، خطابــا إىل الرشطــة يبــدأ بالعبــارات التاليــة: »دعونــا نســمي األشــياء بأســائها، 

دعونــا نعــرتف بأننــا جميعــا نتعاطــف مــن أعــاق قلوبنــا مــع هــذه املذبحــة!«2.

ال ميكــن الزعــم بــأن القيــر مل يكــن يعــرف شــيئا عــن تلــك املذابــح، عــىل الرغــم مــن أن عالقاتــه مــع املئــات الســود تــم االحتفــاظ بهــا 

رسيــة بطبيعــة الحــال. كان نيكــوال يــدرك جيــدا مــا كان يجــري، وكان موافقــا عليــه، كــا تكشــف عــن ذلــك مراســالته الخاصــة، ففــي 27 

أكتوبــر كتــب ألمــه قائــال: »والــديت العزيــزة... أبــدأ بالقــول بــأن الوضــع برمتــه صــار أفضــل مــا كان عليــه قبــل أســبوع... يف األيــام األوىل 

بعــد البيــان رفعــت العنــارص التخريبيــة رؤوســها، لكــن حــدث برسعــة رد فعــل قــوي وأبــان حشــد كبــر مــن النــاس املخلصــن عــن قوتهــم. 

وكانــت النتيجــة واضحــة، ومــاذا يتوقــع املــرء يف بالدنــا. لقــد أثــارت وقاحــة االشــرتاكين والثوريــن غضــب الشــعب مــرة أخــرى؛ وألن تســعة 

أعشــار مــن مثــري الشــغب هــم مــن اليهــود، فــإن غضــب الشــعب انقلــب عليهــم. هــذه هــي الطريقــة التــي وقعــت بهــا املذابــح. ومــن 

املثــر للدهشــة أنهــا وقعــت يف وقــت واحــد يف جميــع مــدن روســيا وســيبريا... ميكــن ألحــداث متباعــدة مثــل تومســك وســيمروبول وتفــر 

وأوديســا أن تظهــر بوضــوح مــا ميكــن لغوغــاء غاضبــن القيــام بــه؛ لقــد حــارصوا املنــازل التــي اختبــأ فيهــا الثــوار وأرضمــوا فيهــا النــار وقتلــوا 

جميــع مــن حاولــوا الهــرب«3.

ــك القيــر: »إن مــن شــجع شــيغلوفيتوف عــىل  ــن الســلطات، مبــا يف ذل ــح وب ــن منظمــي املذاب ويؤكــد كرينســي التواطــؤ الســافر ب

موقفــه هــو القيــر، الــذي كان متشــددا يف املســائل السياســية. سياســته أثنــاء محاكــات املذابــح التــي ضمــت أعضــاء مــن اتحــاد الشــعب 

الــرويس ]أي املئــات الســود، أســالف الفاشــين[، كانــت سياســة معــرة. ومــن بــن الوثائــق التــي حصلــت عليهــا اللجنــة االســتثنائية للتحقيــق 

يف نشــاطات الــوزراء وكبــار الشــخصيات الســابقن، التــي شــكلتها الحكومــة املؤقتــة، نجــد البيــان الــذي أدىل بــه رئيــس قســم يف وزارة العــدل، 

ليــادوف. أكــد ليــادوف أن مــن بــن طلبــات العفــو التــي قبلتهــا وزارتــه، كان القيــر يوافــق عــىل الــدوام عــىل تلــك املقدمــة مــن أعضــاء 

اتحــاد الشــعب الــرويس ويرفــض تلــك املقدمــة مــن قبــل الثوريــن«4.

ــات  ــوا وراء املئ ــا، كان ــن، كــا رأين ــد ليــس مــن خــالل مناشــدة الرشطــة والقضــاء الذي ــح؟ بالتأكي ــة منظمــي املذاب كيــف ميكــن محارب

الســود. لقــد طرحــت موجــة املذابــح مســألة الدفــاع الــذايت بشــكل ملمــوس وعاجــل جــدا. ليــس مــن خــالل اللجــوء العقيــم إىل القانــون، بــل 

مــن خــالل تنظيــم العــال للجــان الدفــاع الــذايت! لتنظيــم الدفــاع، أوال وقبــل كل يشء، ضــد املئــات الســود، والدفــاع عــن اليهــود واألرمــن 

ــل  ــروري يف مث ــن ال ــة. م ــات العنري ــت مكافحــة العصاب ــا، وحاول ــا، اتحــدت منظــات العــال مع ــك ممكن ــا كان ذل ــن. وحيث واملثقف

هــذه القضايــا إرشاك ممثــيل الرجوازيــة الصغــرة الثوريــة واألقليــات املضطَهــدة، لكــن دامئــا تحــت قيــادة منظــات العــال. ال تثــق إال يف 

قواتــك الخاصــة فقــط! عــىل الطبقــة العاملــة أن تكافــح الفاشــية بوســائلها الخاصــة! كانــت هــذه هــي سياســة لينــن، الــذي وضــح السياســة 

ــة تلقيناهــا مــن ناخــب مــن بيلوســتوك، يدعــى  ــه عــن مذبحــة بيلوســتوك: »فيــا يــيل بعــض املقتطفــات مــن برقي البلشــفية، يف مقــال ل

تســرين: “لقــد بــدأت مذبحــة نظمــت عمــدا ضــد اليهــود”. “وعــىل الرغــم مــن الشــائعات التــي تــم تداولهــا، مل يــرد أي أمــر مــن الــوزارة 

طيلــة اليــوم!”، “تــم تنظيــم حملــة تحريــض نشــيطة عــىل املذبحــة طيلــة األســبوعن املاضيــن. يف الشــوارع، وال ســيا أثنــاء الليــل، تــم توزيــع 

منشــورات تدعــو للمجــزرة، ليــس فقــط ضــد اليهــود، بــل أيضــا ضــد املثقفــن. والرطــة غضــت الطــرف ببســاطة عــن كل هــذا”.

نفــس الصــورة املألوفــة القدميــة! الرشطــة تنظــم املذبحــة بشــكل مســبق؛ الرشطــة هــي مــن تحــرض عليهــا؛ ويف مطابــع الحكومــة تطبــع 

املنشــورات التــي تدعــو إىل تنظيــم املذابــح ضــد اليهــود. وعندمــا تبــدأ املذبحــة ال تتحــرك الرشطــة. تنظــر القــوات بهــدوء إىل أعــال املئــات 

1:  O. Piatnitsky, op. cit., p: 82.

2:  Trotsky, 1905, p: 150, note.

3:  O. Figes, op. cit. pp: 197-198.

4:  Kerensky, The Kerensky Memoirs. Russia and History’s Turning Point, p: 79.
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الســود. ولكــن يف وقــت الحــق متثــل هــذه الرشطــة ذاتهــا مهزلــة مقاضــاة ومحاكمــة منظمــي املذابــح«. 

يســتنكر لينــن مهزلــة التحقيقــات الحكوميــة وعمليــات االســتنطاق ويطــرح البديــل مبنظــور ثــوري: »افضحــوا الجنــاة بعبــارات ال لبــس 

فيهــا، هــذا واجبكــم املبــارش تجــاه الشــعب. ال تســألوا الحكومــة مــا إذا كانــت قــد اتخــذت تدابــر لحايــة اليهــود ومنــع املذابــح، لكــن 

اســألوا كــم مــن الوقــت تنــوي الحكومــة حايــة الجنــاة الحقيقيــن، الذيــن هــم أعضــاء يف الحكومــة. اســألوا الحكومــة مــا إذا كانــت تعتقــد 

أن الشــعب سيســتمر غــر واع مبــن هــو املســؤول فعــال عــن املذابــح. حملــوا املســؤولية للحكومــة علنــا وعــى املــأل. ادعــو الشــعب إىل 

تنظيــم ميليشــيات ولجــان الدفــاع الــذايت كوســيلة وحيــدة للحايــة ضــد املذابــح«1.

طرحــت موجــة املذابــح الداميــة رضورة لجــان الدفــاع الــذايت العاليــة بطريقــة ملموســة جــدا. كانــت مســألة الكفــاح املســلح مســألة 

ــك  ــة عــىل اإلطــالق مــع تكتي ــة عالق ــا أي ــك، مل يكــن له ــورة. لكــن هــذه األنشــطة، مــع ذل ــة والث ــة العامل ــاة أو مــوت بالنســبة للطبق حي

اإلرهــاب الفــردي أو “حــرب عصابــات املــدن”. مل تكــن مؤامــرة رسيــة تقــوم بهــا مجموعــات صغــرة مــن اإلرهابيــن وراء ظهــور العــال، 

بــل اســرتاتيجية ثوريــة واعيــة مرتبطــة بالجاهــر. كانــت فــرق الكفــاح مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بالســوفييتات ومنظــات العــال األخــرى. 

نظمــت مجموعــة مــن النــوادي العاليــة الرشعيــة مياديــن للرمايــة حيــث كانــت تعلــم العــال كيفيــة اســتخدام الســالح تحــت ســمع وبــر 

الرشطــة. ومــن جانبهــم ضغــط البالشــفة مــن أجــل تشــكيل جبهــة موحــدة تشــمل، يف خضــم النضــال، جميــع املنظــات العاليــة وأيضــا 

مجموعــات مــن الرجوازيــة الصغــرة الدميقراطيــة والقوميــة، مــن أجــل اتفــاق بــن جميــع تلــك القــوى التــي كانــت عــىل اســتعداد للكفــاح 

مــن أجــل الدفــاع عــن مكاســب الثــورة وضــد املئــات الســود. 

متكنــت فــرق القتــال العاليــة مــن إلحــاق هزائــم هنــا وهنــاك ضــد منظمــي املذابــح. ويف مذكراتــه، يصــف بياتنيتســي املذبحــة املروعــة 

ضــد اليهــود يف أوديســا، وتشــكيل جبهــة موحــدة مــن البالشــفة واملناشــفة والبونديــن والداشــناك (القوميــن األرمــن) وأنصــار بــاول- صهيــون 

(وهــي مجموعــة أنشــئت يف 1905 وحاولــت الجمــع بــن الصهيونيــة واملاركســية، وقــد انضــم قســم منهــا إىل الحــزب البلشــفي بعــد ثــورة 

أكتوبــر). أرســلت مفــارز مســلحة يف محاولــة للدفــاع عــن اليهــود، وقــد نجحــت يف البدايــة يف دفــع الغوغــاء العنريــن، قبــل أن تصطــدم 

مــع الجيــش والرشطــة، الذيــن ميتلكــون قــوات أكــر، مــا اضطرهــا للرتاجــع مــع بعــض الخســائر يف األرواح. طرحــت مســألة الكفــاح املســلح 

ــن  ــع نســبي. ميك ــاع والهجــوم ذا طاب ــن الدف ــرق ب ــون الف ــي الحــرب يك ــك، فف ــع ذل ــن وم ــذات، لك ــن ال ــاع ع ــال الدف ــة يف مج يف البداي

تحويــل نضــال دفاعــي ناجــح إىل عمــل هجومــي. يف خاركــوف أقامــت فــرق القتــال املتاريــس واستســلم الجنــود املحبطــون دون قتــال. يف 

يكاترينوســالف قاتــل العــال وهــم يرتاجعــون ضــد القــوزاق بقنابــل محليــة الصنــع مــا أســفر عــن مقتــل العديــد مــن القــوزاق. يف تشــيتا 

نجحــوا يف تحريــر املعتقلــن السياســين مبــن فيهــم بحــارة مــن أســطول البحــر األســود. وكانــت هــذه املناوشــات الجزئيــة متهيــدا لطريــق 

املواجهــة الحاســمة بــن الطبقــة العاملــة وبــن الحكــم املطلــق، والتــي عــرف لينــن أنهــا مواجهــة حتميــة ال مفــر منهــا. 

فتح أبواب الحزب

يف بدايــة ذلــك العــام، كان كل مــن البالشــفة واملناشــفة مجــرد عصــب ليــس لهــا أي تأثــر يف الجاهــر. لكنهــم بعــد 09 ينايــر بــدأوا يف 

النمــو برسعــة. عندمــا وصــل ف. فرونــز، املســؤول عــن التنظيــم يف لجنــة الحــزب يف مصنــع النســيج الهــام بإيفانوفــو- فوزنيسينســك، إىل 

البلــدة خــالل شــهر مــاي، وجــد “مــا ال يقــل عــن 400 إىل 500 مــن املناضلــن” معظمهــم مــن العــال املحليــن. قــال مارتــوف إن أكــر لجنــة 

يف املنطقــة الصناعيــة املركزيــة كانــت تضــم 600 مــن البالشــفة يف منتصــف 1905. وقــال نفــس الكاتــب إن الحــزب كان إىل حــدود أكتوبــر 

يضــم يف منظمتــه الرسيــة “بضــع عــرشات اآلالف مــن العــال، وبضعــة آالف مــن الجنــود والفالحــن”. وبحلــول شــتنر كان التحريض االشــرتايك 

الدميقراطــي قــد بــدأ بالفعــل يحصــل عــىل صــدى لــه ليــس فقــط بــن العــال املربــن، بــل أيضــا يف اللقــاءات الجاهريــة ويف الجامعــات 

ــك العــال املشــاركن يف املنظــات املرتبطــة  ــك فــإن مجــال نفــوذه، مبــن يف ذل ــد. ومــع ذل ــة تجــد التأيي ــدأت الشــعارات األكــر جذري وب

مبــارشة بالحــزب، تكــون مــن “مئــات اآلالف مــن ســكان املناطــق الحريــة والريفيــة”2.

النمــو الرسيــع لنفــوذ الحــزب بــن الجاهــر جعــل مــن الــروري تكييــف أســاليب وهيــاكل الحــزب لالســتجابة لذلــك النمــو. إن النضــال 

مــن أجــل بنــاء الحــزب ومــد نفــوذه بــن أوســع الفئــات املمكنــة مــن الطبقــة العاملــة اتخــذ اآلن طابــع ســباق ضــد الســاعة. ويف سلســلة 

مــن االجتاعــات الداخليــة التــي عقــدت يف الخريــف، أرص لينــن عــىل فتــح الحــزب، واألخــذ مببــدأ انتخــاب الهيــاكل مــن أعــىل إىل أســفل، 

1:  LCW, The Reaction is Taking to Arms, vol. 10, pp: 509 and 510-511 (التشديد من آالن وودز).

2:  Martov and others, Obshchestvennoe Dvizhenie v Rossii v Nachale 20 Veka, vol. 3, p: 575.
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مــن أجــل تغيــر تركيبــة اللجــان، مــع تدفــق عــال وشــباب جــدد. كان ينبغــي مارســة الضغــط عــىل أعضــاء اللجــان مــن خــالل الســاح 

بدخــول آراء وانتقــادات جديــدة مــن قواعــد الحــزب، ومــن خــالل اســتبدال بعــض العنــارص القدميــة واملحافظــة، عنــد الــرورة، بأنــاس جــدد 

ــة. طــوال عــام 1905، كان لينــن ســاخطا عــىل البــطء الــذي تحــرك بــه أعضــاء  قادريــن عــىل أن يعكســوا املــزاج الحقيقــي للطبقــة العامل

اللجــان داخــل روســيا نحــو الجاهــر واالســتفادة مــن الفــرص الهائلــة التــي فتحــت. بعــد بيــان أكتوبــر، تغــرت رشوط العمــل الحــزيب جذريــا. 

تحققــت حريــة التجمــع والصحافــة، وكذلــك حــق التنظيــم يف النقابــات. يف كل مــكان كان هنــاك تعطــش لألفــكار والنقاشــات. ويف كل مــكان 

كان العــال والشــباب يبحثــون عــن آليــة للتعبــر عــن تطلعاتهــم الفطريــة لتغيــر املجتمــع.

ــح  ــاك رصاع حــاد حــول مــدى الحاجــة إىل فت ــة عــام 1905 كان هن األســاليب القدميــة وطــرق الفكــر القدميــة ال متــوت بســهولة. فطيل

الحــزب ودمقرطــة هياكلــه الداخليــة. وينبغــي أن يوضــع يف االعتبــار أنــه حتــى خريــف عــام 1905 كان الحــزب مــا يــزال حزبــا رسيــا، لكــن 

مــع تغــر املنــاخ الســيايس كان عــىل الحــزب تكييــف عملــه مــع الظــروف الرشعيــة وشــبه الرشعيــة وبــذل كل طاقاتــه للتغلغــل يف صفــوف 

ــا، أن تفســح املجــال لفــروع  ــا املرتبطــة به ــة الحلقــات الضيقــة القدميــة، مــع هياكله ــة كان ينبغــي لعقلي ــل هــذه الحال الجاهــر. ويف مث

حزبيــة أوســع. 

أرص لينــن مــرارا وتكــرارا عــىل رضورة فتــح الحــزب يف وجــه العــال والشــباب. لكــن ذلــك غالبــا مــا واجــه املقاومــة مــن طــرف أعضــاء 

اللجــان، الذيــن فــرسوا املبــادئ التنظيميــة مــن وجهــة نظــر ضيقــة وميكانيكيــة. والحقيقــة هــي أنــه ال يوجــد كتــاب للوصفــات الجاهــزة 

لتحديــد هيــاكل وقوانــن حــزب ثــوري. يجــب أن تتغــر هيــاكل الحــزب وقوانينــه مــع الظــروف املتغــرة. ال ميكــن أن ينظــر إىل مبــدأ االنتخــاب 

والدميقراطيــة الداخليــة عنــد منظمــة رسيــة بنفــس الطريقــة عنــد حــزب يســعى لكســب قاعــدة جاهريــة يف ظــروف الرشعيــة. العمــل 

الــرسي يفــرض بالــرورة بعــض القيــود عــىل الدميقراطيــة الداخليــة، لكــن ال ميكــن تريــر ذلــك إال مبتطلبــات األمــن. طالــب لينــن يف خريــف 

1905 بانفتــاح الحــزب. وكان ذلــك أساســا بســبب التغــر يف الظــروف املوضوعيــة، لكــن ليــس بســبب ذلــك فقــط؛ لقــد أثــارت فيــه تجربــة 

الفــرتة الســابقة بالــغ القلــق إزاء ضيــق نظــرة أعضــاء اللجــان البالشــفة. وكانــت تجربــة الخطــأ يف املوقــف مــن الســوفييتات قــد أقنعتــه اآلن 

بالحاجــة امللحــة لخلــق هــزة داخــل الحــزب وزيــادة عضويــة العــال فيــه. يجــب عــىل مناضــيل الحــزب إيجــاد أرضيــة مشــرتكة ولغــة مشــرتكة 

مــع الجاهــر، ال أن ينفصلــوا عنهــا. 

كانــت يتوجــب إحــداث تغيــر جــذري لهيــاكل الحــزب لــي تأخــذ يف االعتبــار الظــروف الجديــدة. تــم إنشــاء العديــد مــن فــروع املصانــع 

لتأكيــد املنعطــف الجديــد. عقــدت فــروع املصانــع، التــي كانــت قــد تأسســت حديثــا، اجتاعــات مفتوحــة. ســجل فــرع مصنــع ليســر حضــور 

70 عامــال يف أحــد تلــك االجتاعــات. وتــم تقســيم اللجــان املحليــة يف املناطــق الصناعيــة الكــرى إىل وحــدات أصغــر ولجــان فرعيــة. وعــالوة 

عــىل ذلــك، تــم إنشــاء نــوادي العــال يف عــدد مــن املناطــق، إمــا عــىل أســاس الحــي أو املصنــع. وتــم تطبيــق مبــدأ االنتخــاب مــن أعــىل 

إىل أســفل يف سلســلة مــن املؤمتــرات الداخليــة، التــي عقــدت يف خريــف 1905. كانــت تلــك وســيلة لتأمــن مشــاركة أكــر للعــال يف تســير 

الحــزب، لكنهــا كانــت أيضــا وســيلة ملارســة الضغــط عــىل أعضــاء اللجــان، بالســاح لــآلراء الجديــدة واالنتقــادات مــن أســفل، وإذا لــزم األمــر 

تغيــر تشــكيلة اللجــان مــن خــالل إدخــال عــال شــباب جــدد، بحيــث يصــر مــن املمكــن إســاع صــوت العــال ومتكــن مشــاعرهم الطبقيــة 

وخرتهــم يف النضــال مــن أن تضــع بصمتهــا عــىل أنشــطة الحــزب. وكان التطــور اآلخــر هــو عقــد تجمعــات عــىل مســتوى املدينــة، حيــث ميكــن 

لــكل أعضــاء الحــزب أن يلتقــوا معــا ويناقشــوا العمــل. تــم تقســيم اللجــان املحليــة يف املناطــق الصناعيــة الكــرى إىل وحــدات أصغــر تغطــي 

الدوائــر الفرعيــة. ويف بعــض املناطــق، قامــت لجنــة املدينــة حتــى بوضــع قواعــد خاصــة بهــا مبــا يتــاىش مــع الظــروف الخاصــة الســائدة يف 

منطقتهــا. كان ذلــك هــو الحــال، عــىل ســبيل املثــال، يف بيرتســبورغ وإيفانوفــو- فوزنيسينســك. 

ميكننــا أن نــرى مــن كل هــذا كــم كان مفهــوم لينــن للتنظيــم مرنــا دامئــا. تضــم املركزيــة الدميقراطيــة فكرتــن متناقضتــن عــىل مــا يبــدو: 

ــة  ــن: أقــى الحري ــا الفكرت ــن كلت ــة ب ــرى يف أي إرضاب كيــف ميكــن الجمــع يف املارســة العملي ــا أن ن ــه ميكنن ــة. لكن ــة والدميقراطي املركزي

يف املناقشــة إىل حــن اتخــاذ قــرار، لكــن بعــد ذلــك أقــى درجــة مــن الوحــدة يف النضــال. ركــز الحــزب البلشــفي، يف لحظــات معينــة مــن 

تاريخــه، عــىل املركزيــة أكــر، وذلــك عــىل ســبيل املثــال خــالل تلــك الفــرتة الطويلــة التــي كان مضطــرا فيهــا للعمــل يف ظــروف الرسيــة. لكــن 

خــالل الفــرتات التــي كان يســمح لهــم بالعمــل يف ظــروف رشعيــة “طبيعيــة”، فضــل البالشــفة، كــا نــرى هنــا، أشــكال التنظيــم األكــر انفتاحــا 

ودميقراطيــة. إن الحــزب الثــوري كائــن حــي وليــس حفريــة هامــدة. لقــد ركــز الحــزب البلشــفي، يف بعــض املراحــل مــن تاريخــه، عــىل جانــب 

املركزيــة، لكنــه يف أحيــان أخــرى أعطــى األســبقية للدميقراطيــة. فتــح العمــل الرشعــي آفاقــا أوســع بكثــر للعمــل التحريــي والدعايــة. وبينــا 

ــن اآلن الوصــول إىل الجاهــر  ــن املمك ــد صــار م ــن العــال، فق ــر نســبيا م ــدد صغ ــة الحــزب يف الســابق ال تصــل إال إىل ع ــت صحاف كان

بالجرائــد الرشعيــة واالجتاعــات وغرهــا مــن الوســائل. كانــت االجتاعــات تعقــد تحــت العــن الســاهرة ملجموعــات الدفــاع يف النــوادي 
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العاليــة واملكتبــات واألماكــن العامــة األخــرى. 

يف ســياق 1905، وخاصــة بعــد صــدور بيــان أكتوبــر، انفتحــت فــرص كبــرة للعمــل يف املنظــات الجاهريــة يف عــدد مــن املنظــات 

الرشعيــة وشــبه الرشعيــة، مــن نقابــات ولجــان مصانــع جنينيــة وجمعيــات تأمــن، ومــا إىل ذلــك. ويف مــا يتعلــق باألنديــة العاليــة، التــي 

أقيمــت يف “أيــام الحريــة”، كتــب شــوارتز: »كان العــال واألنديــة العاليــة االشــرتاكية الدميقراطيــة يف معظمهــم غــر حزبيــون، بــل ويف كثــر 

مــن األحيــان مل تكــن حتــى تطمــح إىل عضويــة رســمية يف الحــزب، مــع الرتكيــز عــىل التكويــن الســيايس والتثقيــف العــام«1.

كان املناشــفة هــم مــن بــدأوا هــذا العمــل. كان ناديهــم يف ورشــات البلطيــق يف بيرتســبورغ يضــم 120 عامــال. واقتــداء بهــم، أنشــأ الحــي 

العــايل فيبــورغ، الــذي كان يســود فيــه البالشــفة أساســا، ناديــا يضــم 300 عضــو. كان العــدد املعتــاد ألعضــاء هــذا النــوع مــن النــوادي حــوايل 

200 إىل300 شــخص، عــىل األقــل يف موســكو وبيرتســبورغ. 

ــة،  ــات العالي ــت مهمــة اخــرتاق النقاب ــة. كان ــة الثوري ــة عــىل تصاعــد الحرك ــن األدل ــة مــن ب ــع للمنظــات النقابي ــر الرسي كان التكاث

التــي متثــل الوحــدة األساســية لتنظيــم الطبقــة العاملــة، أولويــة مطلقــة لالشــرتاكين الدميقراطيــن. حتــى الفئــات األكــر تخلفــا اســتحوذت 

عليهــا غريــزة التنظيــم. ومــع ذلــك، فــإن ضعــف الحركــة النقابيــة يف روســيا هــو بالضبــط الــذي أعطــى الســوفييتات ســلطتها الهائلــة وقوتهــا 

ــات  ــا النقاب ــد أزاحــت إىل حــد م ــيس للنشــاط يف 1905، وق ــز الرئي ــة الرئيســية. أصبحــت الســوفييتات املرك ــة الروليتاري ــا املنظم باعتباره

العاليــة. ومــع ذلــك، فــإن النقابــات العاليــة بقيــت ميدانــا هامــا مــن مياديــن العمــل، وال ســيا بــن العــال األكــر تأهيــال. كان ذلــك 

صحيحــا بصفــة خاصــة يف املراكــز الصناعيــة الكبــرة، وال ســيا يف موســكو وبيرتســبورغ. ومــع ذلــك فقــد كان البالشــفة يف غالــب األحيــان 

بطيئــن يف االســتفادة مــن اإلمكانيــات املتاحــة، مفضلــن الرتكيــز عــىل حيــاة الحلقــات الصغــرى املجربــة واملألوفــة. احتــج لينــن مــرارا وتكــرارا 

ضــد هــذه الروتينيــة التنظيميــة. ويف هــذا املجــال أيضــا كان للمناشــفة الســبق عــىل البالشــفة، مــا تســبب يف فــزع لينــن. قــام املناشــفة 

مببــادرات إنشــاء املنظــات النقابيــة يف بيرتســبورغ وموســكو وســاراتوف وباكــو وأوديســا، الــخ. انتقلــت النقابــات برسعــة كبــرة إىل التقاليــد 

االشــرتاكية الدميقراطيــة. وعمومــا مل يدخــل االشــرتاكيون الثوريــون املنافســة. ومــع ذلــك فقــد كان هنــاك داخــل النقابــات العديــد مــن العــال 

غــر الحزبيــن، بطبيعــة الحــال، وهــذا هــو قبــل كل يشء الــدور األســايس للنقابــات: توحيــد أوســع فئــات الطبقــة العاملــة يف النضــال دفاعــا 

عــن مصالحهــا الخاصــة. وتتمثــل مهمــة االشــرتاكين يف النضــال مــن أجــل كســب النفــوذ داخلهــا والحصــول عــىل األغلبيــة ومارســة التأثــر 

يف أوســع فئــات الطبقــة العاملــة. 

كانــت هنــاك العديــد مــن النقابــات غــر الحزبيــة، وال ســيا يف الجنــوب ومنطقــة الفولغــا. يف الغــرب ســاد البونــد واملناشــفة. وكانــت 

موســكو معقــل البالشــفة. وكان الســبب الوحيــد الــذي مكــن املناشــفة مــن أخــذ زمــام املبــادرة يف موســكو هــو أن البالشــفة املحليــن تبنــوا 

يف البدايــة موقفــا خاطئــا تجــاه النقابــات. لقــد حاولــوا تأســيس نقابــات مســتقلة ذات هويــة سياســية حزبيــة واضحــة وبــرروا ذلــك بالنضــال 

ــن  ــن وامليكانيكي ــن والفني ــوف الخبازي ــن صف ــات بلشــفية ب ــال، بتأســيس نقاب ــبيل املث ــىل س ــوا، ع ــد قام ــة”. لق ــال حزبي ــة ال ضــد “النزع

ــويل يف  ــه الشــهر “مــرض اليســارية الطف ــن يف وقــت الحــق يف مؤلف ــده لين ــد انتق ــل وق ــا بشــكل كام ــا خاطئ والخراطــن. كان هــذا موقف

الشــيوعية”، حيــث أكــد رصاحــة عــىل أنــه مــن الخطــأ، بالنســبة للاركســين، محاولــة تقســيم النقابــات العاليــة وتأســيس نقابــات “ثوريــة” 

مفصولــة عــن املنظــات الجاهريــة. وبخصــوص هــذه املســألة أيضــا كشــف أعضــاء اللجــان البالشــفة عــن عــدم فهمهــم ملوقــف لينــن. 

بطبيعــة الحــال يجــب عــىل الحــزب أن يحــارب ضــد االتجاهــات “غــر الحزبيــة”، لكــن عــىل النقابــات أن تشــمل جميــع قطاعــات الطبقــة 

العاملــة، بــرف النظــر عــن االنتــاءات الحزبيــة. التيــار الســيايس الوحيــد الــذي ينبغــي اســتبعاده مــن النقابــات هــم الفاشــيون. وقــد كتــب 

لينــن مقــاال بهــذا املعنــى، يف صحيفــة نوفايــا جيــزن، 02 دجنــر 1905. 

صحافة الحزب

مــن املســتحيل أن نحــدد بالضبــط كــم كانــت القــوة العدديــة للحــزب يف عــام 1905. إذا أخذنــا أرقــام ســان بيرتســبورغ، يقــول مارتــوف 

إن عــدد املناشــفة، خــالل النصــف األول مــن 1905، كان مــا بــن 1200 و1300 عامــل، بينــا كان البالشــفة بضــع مئــات. وبحلــول أكتوبــر 

صــارت كلتــا املنظمتــن تضــان نفــس العــدد مــن العــال (ال يحــدده مارتــوف، لكــن مــن الواضــح أنــه أكــر بكثــر). وهــو مــا يعنــي أن 

البالشــفة كســبوا أكــر نســبيا. يقــدم كتــاب آخــرون أرقامــا مختلفــة: يحــدد ف. إ. نيفســي عــدد العــال مــن كال الفصيلــن يف ســان بيرتســبورغ 

1:  Schwarz, op. cit., p: 242.
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مبــا بــن 890 و1.000 فقــط، يف نهايــة فصــل الربيــع1. ومــع ذلــك، ففــي األشــهر التاليــة، شــهدت العضويــة زيــادة رسيعــة. ومــع نهايــة الصيــف، 

ــع، 250 عضــوا وكان لهــم حضــور يف 25 مصنعــا، عــىل الرغــم مــن أن  ــول الربي كان عــدد بالشــفة موســكو 1035. صــار بالشــفة ريغــا، بحل

املناشــفة اســتمروا ميتلكــون األغلبيــة هنــاك. كــا تضاعــف عــدد أعضــاء لجنــة إيفانوفــو- فوزنيسينســك، يف النصــف األول مــن العــام، مــن 

200 إىل 400؛ وانتقلــت لجنــة فورونيــج مــن 40 إىل 127؛ ونيجنــي نوفغــورود مــن 100 إىل 250؛ ومينســك مــن 150 إىل 300. بعــد ذلــك صــار 

النمــو يتزايــد بشــكل رسيــع جــدا. وعــىل الرغــم مــن الطبيعــة غــر املكتملــة، ورمبــا غــر الدقيقــة لهــذه األرقــام، فــإن الصــورة العامــة للنمــو 

الرسيــع جــدا وتضاعــف العضويــة يف غضــون أشــهر قليلــة، واضحــة بشــكل جــيل. وبحلــول نهايــة العــام، رفعــت منظمــة نيجنــي نوفغــورود 

حجمهــا مــن 500 إىل 1500 عضــو. ويف ســاراتوف ومينســك صــار حــزب البالشــفة يضــم 1.000 عضــو بحلــول دجنــر2.

ــن  ــم، لك ــفة بدوره ــور املناش ــا واالورال. تط ــطى والفولغ ــة الوس ــة الصناعي ــي واملنطق ــال الرشق ــال والش ــوى يف الش ــفة أق كان البالش

تأثرهــم كان أكــر يف الجنــوب: تفليــس وكوتاييــس وباتومــي وغــوري يف القوقــاز، التــي صــارت آنــذاك معقــال للمناشــفة، ويف الغــرب. ووفقــا 

إلحــدى التقديــرات الحديثــة، كان هنــاك حــوايل 8400 “بلشــفي منظــم” يف عــام 1905. ورمبــا كان املناشــفة ميتلكــون نفــس العــدد3. لكــن 

يف ســياق النهــوض العــام املميــز للوضــع املــا قبــل ثــوري، كان مجــال نفــوذ الحــزب أوســع بكثــر. لقــد اتســع نطــاق العمــل بشــكل كبــر 

بعــد إصــدار بيــان أكتوبــر. يذكــر مارتــوف أنــه: »عــىل العمــوم وطــوال تلــك الفــرتة، عشــية أيــام أكتوبــر، كان يف مقــدور الحركــة االشــرتاكية 

الدميقراطيــة أن تجمــع داخــل املنظــات غــر الرشعيــة عــدة آالف مــن العــال والطــالب والجنــود والفالحــن؛ لكــن مجــال نفوذهــا التنظيمــي 

املبــارش ضــم مئــات اآلالف مــن األشــخاص يف املدينــة والريــف«4.

كان منــو البالشــفة رسيعــا يف العاصمــة بشــكل خــاص. وبحلــول نهايــة العــام وصــل تنظيــم ســان بيرتســبورغ إىل رقــم 3.000 عضــو، أي 

بزيــادة عــرشة أضعــاف يف غضــون عــام واحــد. وقــد رافــق هــذا النمــو العــددي تحــول داخــيل بفعــل التدفــق الرسيــع لعــال شــباب جــدد 

عــىل الهيئــات القياديــة عــىل املســتوين املحــيل واإلقليمــي. كان هــؤالء هــم “القــادة الطبيعيــون” للطبقــة العاملــة والذيــن أفرزتهــم الثــورة 

ــن  ــا ملالي ــح حزب ــف أصب ــول فصــل الخري ــة؛ لكــن بحل ــع 1905 مجــرد اتحــاد لحلقــات رسي ــا يف ربي ــن بحــق: »كان حزبن ــال لين نفســها. ق

الروليتاريــن«. ليــس هــذا مــن قبيــل املبالغــة. كان العــال املنظمــون فعــال داخــل الحــزب يعــدون بعــرشات اآلالف، لكــن إضافــة إليهــم كان 

هنــاك هامــش كبــر مــن مئــات آالف العــال الذيــن يتطلعــون لألفــكار االشــرتاكية ويعتــرون أنفســهم اشــرتاكين دميقراطيــن. 

وفــرت ظــروف العمــل الرشعــي أيضــا نطاقــا واســعا لصحافــة الحــزب. كانــت الصحافــة غــر الرشعيــة القدميــة غــر كافيــة نهائيــا للوضــع 

الجديــد. بعــد عــرشة أيــام مــن نــرش بيــان القيــر، صــدر العــدد األول مــن الجريــدة البلشــفية نوفايــا جيــزن. وقــد صــدرت الصحيفــة بشــكل 

قانــوين باســم زوجــة غــوريك، ماريــا فيدوروفنــا أندرييفــا. وكان رئيــس التحريــر شــاعر يدعــى مينســي. لكــن ذلــك كان مجــرد الواجهــة لهيئــة 

التحريــر الحقيقيــة برئاســة كراســن وغــوريك، إىل أن تــوىل لينــن نفســه القيــادة، بعــد عودتــه يف نوفمــر. كانــت تلــك االحتياطــات رضوريــة 

جــدا. ورغــم أن نوفايــا جيــزن كانــت، مــن الناحيــة النظريــة، جريــدة “قانونيــة”، فإنهــا كانــت تصــدر تحــت عــن الرقابــة الســاهرة. عندمــا 

تضمــن العــدد األول برنامــج الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي العــايل الــرويس، صادرتــه الســلطات برسعــة. أصبحــت نوفايــا جيــزن، بحكــم األمــر 

الواقــع، لســان حــال البلشــفية حتــى إغالقهــا يف أوائــل دجنــر. كانــت إصداراتهــا تبلــغ مــا بــن 50.000 و80.000، وهــو مــا شــكل إنجــازا كبــرا 

لحــزب كان قبــل شــهر، أو نحــو ذلــك، مــا يــزال يشــتغل يف الرسيــة. 

دخــل البالشــفة، بنــاء عــىل نصيحــة غــوريك، يف اتصــال مــع نارشيــن ليراليــن ســاعدوا يف إطــالق ذلــك املــرشوع. وكــا جــرت العــادة، لعــب 

غــوريك دورا ال غنــى عنــه يف الحصــول عــىل الدعــم املــايل للجريــدة مــن الكتــاب واملثقفــن امليســورين. كان العديــد مــن الكتــاب والشــعراء، 

الذيــن مل يكونــوا حتــى ذلــك الحــن ليفكــروا باملشــاركة يف السياســة الثوريــة، قــد صــاروا، بتأثــر مــن الثــورة، منخرطــن بنشــاط مــع البالشــفة 

مــن خــالل الصحافــة الحزبيــة. ســاهم العديــد مــن الشــعراء واألدبــاء املعروفــن، مثــل باملونــت وليونيــد اندرييــف وبالطبــع غــوريك نفســه، 

باملقــاالت والنقــود. كانــت درجــة انخراطهــم الفعــيل يف الحــزب أمــرا مشــكوكا فيــه، لكــن “رفــاق الطريــق” هــؤالء، كــا كان يطلــق عليهــم، 

لعبــوا بــال شــك دورا مفيــدا يف تعميــم ونــرش تأثــر األفــكار البلشــفية. عــىل الرغــم مــن أن الجريــدة ظهــرت تحــت اســم صحفيــن برجوازيــن، 

فإنهــا كانــت يف الواقــع الناطــق الرســمي باســم الحــزب يف تلــك الفــرتة. وكانــت هنــاك أيضــا جرائــد بلشــفية قانونيــة أخــرى يف املحافظــات: 

بوربــا وفريــود يف موســكو، وكافــكازيك رابوتــي ليســتوك يف تبليــيس، الــخ. كــا ســاهم البالشــفة أيضــا يف تحريــر جرائــد قانونيــة أخــرى كان 

1:  Surh, op. cit., p. 261, note.

2:  Istoriya of KPSS, vol. 2, pp: 35, 36 and 116.

3:  Lane, op. cit., p: 12.

4:  Martov and others, Obshchestvennoe Dvizhenie v Rossii v Nachale 20 Veka, vol. 3, p: 575.
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يديرهــا الليراليــون الرجوازيــون واملناشــفة، وعمومــا اســتخدموا أي منــر كان يعطــي ألفكارهــم جمهــورا أوســع. 

كان املناشــفة ميتلكــون جهــازا أكــر قــوة، واملزيــد مــن املــال واملــوارد، ووســائل أفضــل للنقــل وأدبيــات أكــر وعــددا أكــر مــن األســاء 

الكبــرة أكــر مــا كان عنــد البالشــفة. لكــن مــن ناحيــة أخــرى، كان أعضاؤهــم أكــر تراخيــا وأقــل انضباطــا مــن البالشــفة، الذيــن اجتذبــوا 

العــال والشــباب األكــر كفاحيــة ووعيــا. إال أنــه كان مــا يــزال هنــاك الكثــر مــا ينبغــي القيــام بــه وكان الوقــت ينفــذ. واصــل لينــن التأكيــد 

باســتمرار عــىل الحاجــة لكســب الجاهــر. ويف مقالــه األول لنوفايــا جيــزن، الــذي كتبــه مبــارشة بعــد عودتــه إىل روســيا، يف أوائــل نوفمــر، 

أكــد بقــوة، مــرة أخــرى، عــىل رضورة فتــح أبــواب الحــزب. وردا عــىل أعضــاء اللجــان الذيــن عارضــوا هــذا عــىل أســاس أن ذلــك ســيؤدي إىل 

متييــع الحــزب، كتــب قائــال: »ميكــن الحديــث عــن الخطــر عندمــا يكــون هنــاك تدفــق مفاجــئ ألعــداد كبــرة مــن األشــخاص، الذيــن ليســو 

اشــرتاكين دميقراطيــن، إىل داخــل الحــزب. إذا حــدث ذلــك فــإن الحــزب ســيذوب بــن الجاهــر، وســيتوقف عــن أن يكــون الطليعــة الواعيــة 

لطبقتــه، وســيرتاجع دوره إىل دور ذيــل للحركــة. ســيعني ذلــك، يف الواقــع، مرحلــة بائســة جــدا. وهــذا التهديــد ميكــن أن يصبــح خطــرا جــدا 

بــال شــك لــو أننــا أظهرنــا أي ميــل نحــو الدمياغوجيــة، أو لــو كنــا نفتقــر متامــا إىل املبــادئ الحزبيــة (الرنامــج والقواعــد التكتيكيــة والخــرة 

التنظيميــة)، أو لــو كانــت هــذه املبــادئ ضعيفــة وهشــة. لكــن الواقــع هــو أنــه ال وجــود ملثــل “لــو” هــذه. نحــن البالشــفة مل نظهــر أبــدا 

ــة الشــديدة  ــا عــىل األهمي ــا الوعــي الطبقــي مــن أولئــك الذيــن ينضمــون إىل الحــزب، وقــد أكدن ــة... لقــد طلبن أي ميــل نحــو الدمياغوجي

ــك مــن منظــات  ــب كل عضــو يف الحــزب يف هــذه أو تل ــم تدري ــأن يت ــا ب ــاط وطالبن ــا باالنضب ــر الحــزب، لقــد برشن لالســتمرارية يف تطوي

الحــزب«.

لكنــه بعــد أن أكــد عــىل إيــالء االهتــام الواجــب لــرورة البنــاء عــىل أســس قويــة، انتقــل إىل التأكيــد عــىل الجانــب اآلخــر مــن املعادلــة، 

بعبــارات كان الهــدف منهــا إيقــاف أعضــاء اللجــان ضيقــي األفــق عنــد حدهــم: »إن الطبقــة العاملــة اشــرتاكية دميقراطيــة بشــكل فطــري 

ــر يف مســار  ــق الكث ــن تحقي ــون، م ــه االشــرتاكيون الدميقراطي ــام ب ــذي ق ــل، ال ــن العم ــن عــرش ســنوات م ــر م ــت أك ــد مكن ــوي، ولق وعف

تحويــل هــذه العفويــة إىل وعــي. أيهــا الرفــاق ال تختلقــوا مخــاوف ال وجــود لهــا! ال تنســوا أنــه يف كل حــزب حــي ومتطــور ســتكون هنــاك 

دامئــا عنــارص لعــدم االســتقرار والــرتدد والتذبــذب. لكــن هــذه العنــارص ميكــن أن تتأثــر وســوف تتأثــر بالنــواة الثابتــة والصلبــة لالشــرتاكين 

الدميقراطيــن«. 

مــرة أخــرى فنــد لينــن بشــدة الفكــرة الضــارة القائلــة بــأن الوعــي االشــرتايك يجــب إدخالــه إىل الطبقــة العاملــة “مــن الخــارج”. لقــد 

أكــد أن العــال اشــرتاكيون “بشــكل فطــري وعفــوي”. مهمــة الثوريــن هــي إعطــاء تعبــر واع ومنظــم لتطلعــات العــال غــر الواعيــة، أو 

شــبه الواعيــة، لتغيــر املجتمــع. يف تلــك الفــرتة أكــد لينــن مــرارا وتكــرارا عــىل الحاجــة لفتــح الحــزب لــي يتــم برسعــة كســب فئــات جديــدة 

مــن العــال والشــباب الذيــن يدخلــون إىل ســاحة النضــال، ولتعلــم التحــدث بنفــس لغــة العــال، ولربــط نشــاط املجموعــة الصغــرة مــن 

الكــوادر الثوريــة بنشــاط الجاهــر التــي اســتيقظت حديثــا. نفــس لينــن ذاك الــذي دافــع، يف عــام 1903، عــن رضورة تقييــد حــق العضويــة 

يف الحــزب، كتــب اآلن مــا يــيل: »خــالل املؤمتــر الثالــث للحــزب اقرتحــت أن يكــون هنــاك نحــو مثانيــة عــال مقابــل كل اثنــن مــن املثقفــن 

ــدة أن يكــون فيهــا  ــى ملنظــات الحــزب الجدي ــا أن نتمن ــوم! اآلن يجــب علين ــك االقــرتاح متجــاوزا الي داخــل لجــان الحــزب. كــم صــار ذل

مثقــف اشــرتايك دميقراطــي واحــد مقابــل عــدة مئــات مــن العــال االشــرتاكين الدميقراطيــن«1. 

صحيــح أن بعضــا مــن هــؤالء الذيــن أطلقــوا عــىل أنفســهم اســم بالشــفة مل يفهمــوا أبــدا مــا كان يرمــي إليــه لينــن، ومــا يــزال األمــر 

كذلــك حتــى اليــوم. لكــن هــذا ليــس خطــأ لينــن. فحتــى أجمــل األغــاين ميكنهــا أن تبــدو ســيئة بالنســبة لشــخص ال يفهــم. 

تروتسيك عام 1905

مــن بــن جميــع قــادة الحركــة االشــرتاكية الدميوقراطيــة الروســية، كان تروتســي هــو الــذي لعــب الــدور األبــرز يف عــام 1905. يقــول 

لوناتشارســي، الــذي كان واحــدا مــن رفــاق لينــن املقربــن يف ذلــك الوقــت: »كانــت شــعبيته ]تروتســي[ بــن بروليتاريــا بيرتســبورغ، عندمــا 

ــع والبطــويل أمــام املحكمــة. ويجــب أن أقــول إن تروتســي، رغــم صغــر  ــد زادت ارتفاعــا نتيجــة موقفــه الرائ ــرة وق ــر[، كب اعتقــل ]دجن

ــن  ــادة االشــرتاكين الدميقراطي ــع الق ــورة 1905 - 1906، مــن جمي ــه كان األفضــل اســتعدادا لث ــدع مجــاال للشــك، أن ــا ال ي ســنه، برهــن، مب

اآلخريــن. وكان أقلهــم عرضــة لذلــك النــوع مــن ضيــق نظــرة املنفيــن التــي أثــرت، كــا ســبق أن ذكــرت، حتــى عــىل لينــن آنــذاك. لقــد فهــم 

تروتســي، أفضــل مــن جميــع اآلخريــن، معنــى خــوض النضــال الســيايس عــىل الصعيــد الوطنــي الشــامل. وقــد خــرج مــن الثــورة مســلحا 

1:  LCW, The Reorganisation of the Party, vol. 10, p: 31, p: 32 (التشديد من آالن وودز), and p: 36, footnote.
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بشــعبية هائلــة، بينــا مل يكســب لينــن أو مارتــوف أيــة شــعبية عــىل اإلطــالق. أمــا بليخانــوف فقــد خــرس كثــرا بســبب إبدائــه ميــوال مشــابهة 

للكاديــت. لقــد كان تروتســي آنــذاك يف مقدمــة الصــف األول«. 

ــان  ــوفييت س ــس لس ــبورغ. كان أول رئي ــان بيرتس ــوفييت س ــا لس ــار رئيس ــا ص ــط عندم ــنة فق ــر 26 س ــن العم ــغ م ــي يبل كان تروتس

بيرتســبورغ هــو املحامــي واملتعاطــف مــع املناشــفة، ج. س. خروســتاليوف- نوســار، وقــد كان مثــل األب جابــون شــخصية عرضيــة مل يلعــب 

أي دور مســتقل. يف الواقــع، كان تروتســي هــو مــن لعــب الــدور القيــادي يف الســوفييت، والــذي أصبــح رئيســه بعــد اعتقــال خروســتاليوف، 

يف نوفمــر. كان تروتســي هــو مــن كتــب معظــم إعالنــات الســوفييت وبياناتــه واكتســب شــعبية هائلــة بــن العــال. يذكــر لوناتشارســي 

أن تروتســي »وضــع نفســه ليــس بعيــدا عنــا فحســب وإمنــا عــن املناشــفة أيضــا. كان نشــاطه يف الغالــب يف ســوفييت منــدويب العــال، وإىل 

جانــب بارفــوس نظــم مــا يشــبه مجموعــة منفصلــة أصــدرت صحيفــة صغــرة ورخيصــة جــد كفاحيــة ومحــررة بشــكل جيــد جــدا، تدعــى 

ــوي يف الســوفييت اآلن هــو  ــتاليوف يتضــاءل والرجــل الق ــن: “إن نجــم خروس ــال يف وجــود لين ــر أن أحدهــم ق ــف: »أتذك ــالو«. ويضي ناش

تروتســي”. اكفهــر وجــه لينــن للحظــة، ثــم قــال: “حســنا، لقــد اســتحق تروتســي ذلــك بفضــل عملــه الرائــع والــدؤوب”.«1.

ال ميكــن فهــم املغــزى الكامــل لــردة فعــل لينــن إال إذا أدركنــا أن بالشــفة بيرتســبورغ قــد ارتكبــوا يف هــذه املســألة الحاســمة بالضبــط، أي 

مســألة املوقــف مــن الســوفييت، خطــأ جوهريــا تســبب يف فقدانهــم الفرصــة للفــوز بأغلبيــة العــال النشــيطن يف العاصمــة. ســمحت أخطــاء 

بالشــفة بيرتســبورغ للمناشــفة بالحصــول عــىل األغلبيــة داخــل مجلــس الســوفييت. كان تروتســي قــد حافــظ، منــذ قطيعتــه مــع املناشــفة 

ســنة 1904، عــىل موقــف مســتقل بــن الفصيلــن البلشــفي واملنشــفي. لقــد عرضــه ذلــك املوقــف لحمــالت مــررة مــن النقــد مــن طــرف 

لينــن. لكــن وعــىل الرغــم مــن الخالفــات الحــادة حــول مســألة الوحــدة، وهــي الخالفــات التــي، عــىل أي حــال، كانــت قــد فقــدت أهميتهــا 

عــىل نحــو متزايــد يف غضــون تلــك الســنة، فإنــه ال يوجــد أي شــك يف أن موقــف تروتســي كان قريبــا جــدا مــن موقــف لينــن بخصــوص جميــع 

املســائل السياســية، وهــو مــا يشــهد بــه العديــد مــن الكتــاب ســواء مــن البالشــفة أو املناشــفة. 

عــىل الرغــم مــن هــذه الحقائــق املعروفــة جيــدا، حــاول املؤرخــون الســتالينيون تصويــر تروتســي عــىل أنــه كان “منشــفيا” عــام 1905، 

كــا نقــرأ يف هــذا املقــال النمــوذج: »رفــض تروتســي للدميقراطيــة الثوريــة (؟) كان، يف الواقــع، دفاعــا عــن فكــرة املناشــفة بخصــوص هيمنــة 

الرجوازيــة (!) يف الثــورة القادمــة«2. هــذا خاطــئ متامــا. إن الخالفــات التــي كانــت تفصــل تروتســي عــن املناشــفة، منــذ أوائــل فرايــر 1904، 

ــب اليســاري االشــرتايك  ــدا، صــاغ تروتســي إىل جان ــذ أواخــر 1904 فصاع ــادة املناشــفة أنفســهم. من ــه ق ــس في ــا بشــكل ال لب يشــهد عليه

الدميقراطــي األملــاين، بارفــوس، مجموعــة مــن األفــكار التــي وفــرت يف وقــت الحــق األســاس لنظريتــه عــن الثــورة الدامئــة. ســنتطرق يف وقــت 

الحــق لطبيعــة هــذه النظريــة وموقــف لينــن منهــا وموقــف املناشــفة منهــا. لكــن دعونــا أوال نضــع األمــور يف نصابهــا الصحيــح.

»تروتســي، أيضــا، كان لــه خــالف جوهــري يف وجهــات النظــر مــع إيســكرا ]جريــدة املناشــفة[ بخصــوص النتائــج السياســية التــي ميكــن 

اســتخالصها مــن الوضــع الناشــئ عــن 09 ينايــر. كتــب تروتســي إن حركــة الطبقــة العاملــة اتجهــت بعــد 09 ينايــر “نحــو انتفاضــة”. وبالتــايل 

فــإن الجمعيــة التأسيســية يف ذاتهــا ولذاتهــا مل تعــد قــادرة عــىل أن تكــون الشــعار األســايس والعــام للحــزب. وأنــه بعــد 09 ينايــر، صــار مــن 

ــوة  ــيمكنها الدع ــي س ــا الت ــي وحده ــة، والت ــة مؤقت ــة ثوري ــة بحكوم ــة القيري ــتبدال الحكوم ــلحة واس ــة مس ــر النتفاض ــروري التحض ال

لتشــكيل جمعيــة تأسيســية«3. 

هــذه كلــات الزعيــم املنشــفي، فيــدور دان، والتــي كتبهــا عندمــا كان هــو وتروتســي قــد صــارا عدويــن سياســين لدوديــن. األفــكار 

األساســية الــواردة هنــا، املبنيــة عــىل مــا كتبــه تروتســي يف كراســة: “حتــى التاســع مــن ينايــر”، تتفــق بشــكل كامــل مــع املوقــف العــام الــذي 

دافــع عنــه لينــن. ويف تأريخــه للحركــة االشــرتاكية الدميقراطيــة الروســية، يجــادل مارتــوف ليــس فقــط ضــد موقــف لينــن، بــل أيضــا ضــد 
نظريــات تروتســي وبارفــوس.4

ــة. فبمســاعدة بارفــوس  ــة يومي ــة جاهري ــه تروتســي هــو نــرش صحيفــة ثوري ــام ب ــذي ق ــارة لإلعجــاب ال رمبــا كان اإلنجــاز األكــر إث

اســتوىل عــىل الصحيفــة الليراليــة الســابقة روســكايا غازيتــا، وغــر اســمها إىل ناشــالو (البدايــة) وحولهــا إىل جريــدة عاليــة شــعبية وكفاحيــة 

ــر.  ــول دجن ــم 500.000 نســخة بحل ــغ رق ــد انتقــل إصدارهــا مــن 30.000 نســخة إىل 100.000، لتبل ــك واحــد). وق بســعر منخفــض (كوبي

ناشــالو، التــي كانــت تابعــة اســميا للمناشــفة، كبديــل إليســكرا البائــدة، كانــت يف الواقــع تحــت ســيطرة تروتســي. كان تــداول نســخها أكــر 

1:  A. Lunacharsky, Revolutionary Silhouettes, pp: 60-61.

2:  V.A. Grinko and others, The Bolshevik Party’s Struggle against Trotskyism (1903-February 1917), p: 58.

3:  F. Dan, op. cit., p: 305.

4:  Martov and others, Obshchestvennoe Dvizhenie v Rossii v Nachale 20 Veka, vol. 3, pp: 553-554.
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بكثــر مــن نوفايــا جيــزن. وقــد وصــف كامينيــف، الــذي كان واحــدا مــن محــرري نوفايــا جيــزن، لرتوتســي املشــهد يف محطــات الســكك 

الحديديــة التــي مــر منهــا قطــاره: »كان الطلــب فقــط عــىل الصحافــة الثوريــة. كانــت الحشــود التــي تنتظــر تــرخ: “ناشــالو، ناشــالو، ناشــالو، 

نوفايــا جيــزن، ثــم ناشــالو، ناشــالو، ناشــالو”. واعــرتف كامينيــف قائــال: “ثــم قلــت لنفــيس، مــع شــعور باالســتياء، إنهــم يف ناشــالو يكتبــون 

أفضــل مــا نكتــب نحــن”«1.

مل يكــن للخــط الســيايس لصحيفــة ناشــالو أيــة عالقــة نهائيــا مبواقــف املناشــفة، بينــا كان متطابقــا، يف جميــع املســائل األساســية، مــع 

مواقــف لينــن، وقــد أقــر لينــن بهــذه الحقيقــة بعــد ســنوات عديــدة. حتــى حلــول أكتوبــر كان مــا يــزال مــن املمكــن أن نجــد مــن يجــادل 

ــزن، كان  ــا جي ــة نوفاي ــن صحيف ــدد األول م ــي الع ــايل فف ــن، وبالت ــن الرجوازي ــع الليرالي ــل، م ــىل األق ــة ع ــات، مؤقت ــام باتفاق ــح القي لصال

املحــررون مــا يزالــون يكــررون شــعار بليخانــوف القديــم: “نســر منفصلــن، ونــرب معــا!”. لكــن لينــن اســتمر، مــن منفــاه، يســلح حزبــه 

بعــدم الثقــة يف الليراليــن ويحــذر مــن أنهــم ســيخونون حتــا. يف العــدد الســادس مــن نوفايــا جيــزن كتــب كامينيــف مدافعــا عــن موقــف 

ــة  ــذه الحكوم ــقطون ه ــال سيس ــا وأن الع ــيتم رفضه ــال س ــور الع ــن وراء ظه ــة لليرالي ــة حكوم ــة إلقام ــال إن أي محاول ــف، إذ ق مختل

املؤقتــة. وهــذا بالضبــط هــو مــا حــدث عــام 1917. ويف العــدد التــايل، رقــم ســبعة، جــاء يف مقــال مــن توقيــع ن. مينســي: »بــن السياســة 

الرجوازيــة والسياســة االشــرتاكية الدميقراطيــة ال توجــد، وال ميكــن أن توجــد، نقــاط التقــاء ولــو حتــى خارجيــة«. وبخصــوص هــذه املســألة 

الجوهريــة كان موقــف ناشــالو مطابقــا ملوقــف لينــن. وهكــذا عندمــا صــدر العــدد األول مــن صحيفــة تروتســي ناشــالو، لقيــت ترحيبــا حــارا 

مــن قبــل صحيفــة البالشــفة نوفايــا جيــزن والتــي كتبــت: »لقــد صــدر العــدد األول مــن ناشــالو. إننــا نرحــب برفيــق يف النضــال. يتميــز العــدد 

األول بوصــف رائــع إلرضاب أكتوبــر، كتبــه الرفيــق تروتســي«2.

كان مارتــوف، الــذي مــن املفــرتض أنــه مشــارك مــع تروتســي يف هيئــة التحريــر، كثــرا مــا يعــرتض عــىل خطهــا الســيايس، لكنــه مل يتمكــن 

مــن دفــع تروتســي لتغيــره. ويــرسد يف تأريخــه لتلــك الفــرتة سلســلة كبــرة مــن الخالفــات. عــىل ســبيل املثــال عندمــا حــاول ســرتوفه الدخول 

يف مفاوضــات مــع البروقراطــي الليــرايل وايــت، شــنت عليــه ناشــالو هجومــا رشســا واعترتــه “عميــال لوايــت”. وذكــر املقــال الرئيــيس للعــدد 

ــا أشــار  ــورة«. عندم ــة للث ــوة معادي ــدت وأصبحــت ق ــد ارت ــة للزميســتفو ق ــا األوىل، املعارضــة املنتمي ــد تجــاوزت مرحلته ــورة ق 08 أن »الث

مارتــوف لهــذا املوقــف بســخط، قــال إن هــذه الصيغــة “تتعــارض متامــا مــع املفهــوم التقليــدي للمنشــفية”. واشــتىك مــن أن خــط ناشــالو 

ــم املناشــفة دان رســالة تذمــر  ــة مــن املقــاالت3. كتــب زعي ــك نقــل قامئــة طويل ــة عــىل ذل الســيايس متطابــق مــع خــط البالشــفة، وللرهن

لكاوتســي قــال فيهــا: »لقــد أسســوا يف ســان بيرتســبورغ صحيفــة، ناشــالو، والتــي عوضــت إيســكرا، وخــالل شــهري نوفمــر ودجنــر 1905 

كانــت تنــرش التريحــات األكــر تطرفــا، والتــي بالــكاد ميكــن متييزهــا عــن تلــك املوجــودة يف صحيفــة البالشــفة: نوفايــا جيــزن«4. ويؤكــد 

ــي أصبحــت أداة  ــة داخــل ناشــالو الت ــوف نفســه أقلي ــال: »وهكــذا وجــد مارت ــر، نفــس النقطــة قائ ــل غيتزل ــوف، إرسائي ــب ســرة مارت كات

للدعايــة الرتوتســكية وليــس املنشــفية«5.

مــن بــن االفــرتاءات األكــر تفاهــة املوجهــة مــن طــرف الســتالينين ضــد تروتســي، اتهامــه بأنــه أيــد الدعــوة لعقــد مؤمتــر عــايل. إن 

هــذا يشــوه عمــدا موقــف تروتســي. يف يوليــوز 1906 كتــب تروتســي مــن ســجنه منشــورا يدعــو إىل عقــد مؤمتــر وطنــي للســوفييتات. وهــي 

الفكــرة التــي شــوهها الســتالينيون يف وقــت الحــق وأعلنــوا أن تروتســي أيــد فكــرة املناشــفة عــن عقــد “مؤمتــر عــايل”. يف كتيــب لــه بعنــوان 

“مهامنــا يف النضــال مــن أجــل جمعيــة تأسيســية”، حــدد تروتســي ثالثــة مطالــب أساســية: 1) ســوفييتات محليــة لنــواب العــال. 2) مؤمتــر 

لعمــوم روســيا. 3) ســوفييت لعمــوم روســيا كمنظمــة دامئــة يؤسســها مؤمتــر للعــال6. لقــد توقعــت هــذه الفكــرة براعــة مــا حــدث بالفعــل 

يف عــام 1917. ســليان شــوارتز، الــذي هــو بالتأكيــد خصــم لــدود لرتوتســي، يبــن بوضــوح أنــه ليــس لفكــرة تروتســي أي قاســم مشــرتك 

مــع فكــرة املناشــفة عــن “املؤمتــر العــايل”، أي بنــاء حــزب عــايل إصالحــي: »مــن حججــه يبــدو مــن الواضــح أن تروتســي يعنــي بــأن يكــون 

ســوفييت عمــوم روســيا جهــازا “دامئــا” فقــط ملــدة الثــورة. أمــا مفهــوم أكســلرود عــن املؤمتــر العــايل فــكان أوســع وأكــر تعقيــدا ويرتبــط 

ارتباطــا وثيقــا بفكــرة إمــا خلــق حــزب عــايل جديــد واســع أو تحويــل الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي إىل مثــل ذلــك الحــزب«7. 

1:  Trotsky, My Life, pp: 171 - 178.

2:  Trotsky, My Life, p: 182.

3:  Martov and others, Obshchestvennoe Dvizhenie v Rossii v Nachale 20 Veka, vol. 3, pp: 592-596.

4:  A. Ascher, Paul Axelrod and the Development of Menshevism, pp: 241-242.

5:  I. Getzler, Martov, p: 110.

6:  Trotsky’s Works in Russian, Sochinyenyie, vol. 2, p: 435.

7:  Schwarz, op. cit., 231.
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ويضيــف يف حاشــية الصفحــة 234: »طيلــة كل مــدة حياتهــا القصــرة (مــا بــن 13 نوفمــر و03 دجنــر) مل تتضمــن ناشــالو ولــو مقالــة 

واحــدة تناقــش ولــو بشــكل عــريض مســألة مؤمتــر عــايل«. 

ــا لينــن إنجــازات تروتســي التــي كانــت تتناقــض  وعــىل الرغــم مــن حــدة الــراع الجــدايل الــذي حــدث يف الفــرتة الســابقة، فقــد حي

بشــكل إيجــايب مــع السياســات الخاطئــة التــي تبناهــا أعضــاء اللجــان البالشــفة داخــل روســيا قبــل عــودة لينــن. وهكــذا نقلــت كروبســكايا، 

يف الطبعــة الروســية الثانيــة مــن مذكراتهــا، يف املقطــع الــذي تــم حذفــه مــن جميــع الطبعــات الالحقــة، إىل جانــب العديــد مــن املقاطــع 

األخــرى، رســالة كتبهــا لينــن يف شــتنر، والتــي هــي أيضــا مل تــر النــور أبــدا: »كتــب إيليتــش يف رســالة إىل “أوغســطس” خــالل شــتنر: “أن 

تنتظــر حتــى تصــل إىل اتفــاق كامــل مــع اللجنــة املركزيــة أو بــن الــوكالء هــو مجــرد يوتوبيــا! نحــن ال نريــد شــلة بــل حزبــا، يــا صديقــي 

العزيــز”. ويف الرســالة نفســها، كتــب إيليتــش، يف معــرض رده عــىل الشــكوى الســاخطة بــأن أعضــاء حزبنــا يطبعــون منشــورات تروتســي: “... 

إنهــم يطبعــون منشــورات تروتســي... يــا إلهــي!... ال يوجــد خطــأ يف ذلــك إذا كانــت تلــك املنشــورات مقبولــة وتــم تصحيحهــا!”«1.

ــه إىل  ــاب دفاع ــي خط ــول تروتس ــتنر 1906، ح ــرت يف ش ــي ج ــبورغ، الت ــان بيرتس ــوفييت س ــاء 52 لس ــة األعض ــالل محاكم ــرا، خ وأخ

هجــوم رائــع عــىل االســتبداد ودافــع عــن الحــق يف الثــورة، صــاح فيهــم: »إن الســلطة التاريخيــة التــي يتحــدث باســمها املدعــي العــام يف 

هــذه املحكمــة، هــي ســلطة العنــف املنظــم مــن طــرف األقليــة ضــد األغلبيــة! أمــا الســلطة الجديــدة، التــي كان الســوفييت بشــرها، فتمثــل 

اإلرادة املنظمــة لألغلبيــة التــي تدعــو األقليــة إىل التــزام النظــام. وبفضــل هــذا التمييــز يقــف الحــق الثــوري للســوفييت يف الوجــود فــوق كل 

املزاعــم القانونيــة واألخالقيــة...«2. 

يف الواقــع كان تروتســي يصــدر دعــوة لالنتفاضــة املســلحة مــن داخــل قفــص االتهــام. وباســتفادته مــن املحاكمــة لغــرض التحريــض، 

تحقــق الهــدف الرئيــيس. وعندمــا رفضــت املحكمــة طلــب الســجناء اســتجواب عضــو مجلــس الشــيوخ، الــذي أقــام مطبعــة الصحافــة لنــرش 

أدبيــات منظمــي املذابــح، انخرطــوا يف احتجــاج أجــر القضــاة عــىل طردهــم مــن القاعــة والحكــم عليهــم غيابيــا. 

ومــع اعــرتاف لينــن بــدور تروتســي، فقــد غضــب مــن رفضــه العنيــد االنضــام إىل البالشــفة، رغــم عــدم وجــود أي خــالف مبــديئ، وهــو 

مــا فــرسه لينــن بالغــرور الشــخيص. مل يكــن األمــر متعلقــا بالغــرور الشــخيص. كان الســبب الرئيــيس، الــذي حــال دون انضــام تروتســي 

للبالشــفة، هــو مارســات أعضــاء اللجــان البالشــفة يف ســان بيرتســبورغ، التــي أثــارت اســتهجانه ونفــوره. وهــذا مــا يفــرس عــدم رغبتــه يف 

االنضــام لفصيــل لينــن وإرصاره عــىل إعــادة توحيــد البالشــفة واملناشــفة الذيــن كانــوا قــد تحولــوا إىل أقــى اليســار وأظهــروا موقفــا أكــر 

مرونــة تجــاه الســوفييت مــن موقــف البالشــفة املحليــن. يف الســنوات الالحقــة، كانــت مســألة “التصالحيــة” القضيــة التــي فرقــت بشــكل حــاد 

بــن لينــن وتروتســي، لكــن يف 1905 كان حتــى هــذا الفــارق قــد صــار ثانويــا. 

أدى النهــوض العــام للحركــة بشــكل حتمــي إىل ظهــور رغبــة قويــة يف الوحــدة بــن جاهــر العــال. بعــد أكتوبــر أصبــح االتجــاه نحــو 

توحيــد املناشــفة والبالشــفة ال يقــاوم. ويف منتصــف نوفمــر صــوت االشــرتاكيون الدميقراطيــون يف أوديســا يف جمــع عــام ضــم 1500 عامــل 

ــة  ــد الفصيلــن. حــدث الــيء نفســه يف ســاراتوف وتفــر. ويف موســكو وســان بيرتســبورغ كانــت اللجــان واملجموعــات املحلي ــح توحي لصال

تعمــل معــا بالفعــل، حتــى قبــل اكتوبــر، يف إطــار مــا يشــبه هيــكال فدراليــا. ويف جميــع أنحــاء البــالد، مــررت فــروع الفصيلــن قــرارات تطالــب 

ــة: »اســتقبل  ــة املركزي ــد مــن اللجن بالوحــدة. يصــف بياتنيتســي كيــف تلقــى االشــرتاكيون الدميقراطيــون يف أوديســا اقــرتاح إعــادة التوحي

االقــرتاح برتحيــب كبــر مــن طــرف أعضــاء الحــزب، املناشــفة والبالشــفة. وقــد كان مــن الســهل أن نفهــم الســبب، وهــو أن ضعــف وتشــتت 

قوانــا القليلــة صــار واضحــا لــكل عضــو يف الحــزب خــالل املذابــح... وكان واضحــا للجنــة أن اقــرتاح االتحــاد ســيحصل عــىل أغلبيــة كبــرة يف 

اجتاعــات الحــزب ســواء مــن طــرف البالشــفة أو املناشــفة، وأينــا تحــدث دعــاة الوحــدة كانــوا يجــدون الدعــم باإلجــاع تقريبــا«3.

لينــن، الــذي كان قــد عــاد إىل روســيا، يــوم 04 نوفمــر، كان قــد صــار مقتنعــا بالــرورة العاجلــة إلعــادة توحيــد جناحــي الحــزب االشــرتايك 

الدميقراطــي العــايل الــرويس. مل يكــن تغيــره ملوقفــه مــن قبيــل الصدفــة، فبــرف النظــر عــن حقيقــة أن الوضــع برمتــه كان يتطلــب ذلــك، 

فإنــه كان يكافــح اآلن لتصحيــح األخطــاء العصبويــة التــي ارتكبهــا البالشــفة بخصــوص الســوفييت والنظــام الداخــيل ومســائل أخــرى. رمبــا 

كان لينــن يعتقــد أن توحيــد الحــزب سيســاعده عــىل التغلــب عــىل هــذه االنحرافــات العصبويــة. لكــن الســبب الرئيــيس كان هــو الضغــط 

ــة العظمــى مــن  ــب: »ليــس رسا عــىل أحــد أن الغالبي ــد كت ــق منــو الحــزب. وق اآليت مــن القواعــد وحقيقــة أن اســتمرار االنقســام كان يعي

1:  Krupskaya, O Vladimirye Ilyiche, vol. 1, p: 144.

2:  The Age of the Permanent Revolution, p: 59.

3:  Piatnitsky, op. cit., p: 87.
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العــال االشــرتاكين الدميقراطيــن غــر راضــن عــن االنقســام يف الحــزب ويطالبــون بالوحــدة. وال يخفــى عــىل أحــد أن االنقســام قــد تســبب يف 

بعــض الخمــول بــن العــال االشــرتاكين الدميقراطيــن (أو العــال الذيــن هــم عــىل اســتعداد ليصبحــوا اشــرتاكين دميقراطيــن) تجــاه الحــزب 

االشــرتايك الدميقراطــي... وهكــذا فقــد أصبــح مــن املمكــن اآلن ليــس فقــط الحــث عــىل الوحــدة، وليــس فقــط الحصــول عــىل وعــود بتوحيــد 

الحــزب، بــل يف الواقــع توحيــد الحــزب، بقــرار بســيط مــن طــرف غالبيــة العــال املنظمــن يف كال الفصيلــن«1.

بالطبــع ال إمكانيــة ألي وحــدة إذا كانــت هنــاك اختالفــات مــن حيــث املبــدأ. لعبــت جريــدة تروتســي، ناشــالو، دورا كبــرا يف ضــان 

إمكانيــة وحــدة عــىل أســاس مبــديئ. وتحــت تأثــر الثــورة، حتــى قــادة املناشــفة بــدأوا مييلــون إىل اليســار، عــىل األقــل بالكلــات. وهكــذا 

كتــب فيــدور دان لكاوتســي، يف نوفمــر 1905، قائــال: »نحــن نعيــش هنــا كــا لــو يف حالــة ســكر. إن الهــواء الثــوري يؤثــر يف النــاس مثــل 

ــادة املناشــفة يف املنفــى، وقــد اتجهــوا أبعــد إىل  ــدا عــىل يســار قي ــوا يقفــون بعي ــذ«2. وتجــدر اإلشــارة إىل أن مناشــفة بيرتســبورغ كان النبي

اليســار تحــت تأثــر تروتســي وبارفــوس. ويف مســار الثــورة، اقــرتب بالشــفة ومناشــفة العاصمــة مــن بعضهــم البعــض. وبحلــول الخريــف 

ــة  ــة املركزي ــت اللجن ــدة. وصادق ــتعادة الوح ــن اس ــزن ع ــا جي ــالو ونوفاي ــن ناش ــت كل م ــرتكة. دافع ــة مش ــل لجن ــوا بالفع ــد أقام ــوا ق كان

البلشــفية، بحضــور لينــن، باإلجــاع عــىل قــرار مفــاده أن االنقســام كان مجــرد نتيجــة لظــروف حيــاة املنفــى، وأن تطــور الثــورة نفســها قــد 

أزال أســاس انقســام الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي الــرويس. 

قــدم كال الجانبــن تنــازالت. صــار املناشــفة اآلن يقبلــون صيغــة لينــن للفقــرة األوىل مــن قوانــن الحــزب. وهــو الــيء املثــر للســخرية 

إىل حــد مــا، بالنظــر إىل أن البالشــفة قــد انفتحــوا بالفعــل وخففــوا رصامــة نظامهــم الداخــيل متاشــيا مــع الظــروف الجديــدة. وكانــت الحجــج 

القدميــة حــول املؤامــرة واملركزيــة املتشــددة قــد صــارت بــدون معنــى. وقــد أنشــأت اللجنــة املركزيــة البلشــفية واللجنــة التنظيميــة املنشــفية 

ــد  ــه لتمهي ــل مــن الفصيلــن الدعــوة ملؤمتــر خــاص ب ــد الحــزب. كان عــىل كل فصي ــدءا التفــاوض مــن أجــل توحي ــة وب ــة فيدرالي أيضــا بني

الطريــق لعقــد مؤمتــر وحــدة يف أقــرب وقــت ممكــن. ويف إطــار التحضــر للتوحيــد، دعــا البالشــفة لعقــد مؤمتــر مشــرتك، لكــن املناشــفة 

فضلــوا الدعــوة ملؤمتــر خــاص بهــم يف نوفمــر، عندهــا قــام البالشــفة، أيضــا، بعقــد مؤمترهــم يف تامرفــور، بفنلنــدا، مــا بــن 12 و17 دجنــر، 

عندمــا كان عــال موســكو يخوضــون رصاعــا عنيــدا ضــد قــوى الرجعيــة. وبالنظــر إىل الوضــع املشــحون للغايــة، كانــت هنــاك حاجــة ملزيــد 

مــن الرتكيــز عــىل تشــديد األمــن وتعزيــز الجهــاز الــرسي. يف 11 دجنــر تــم اإلعــالن عــن قانــون انتخــايب جديــد. تبنــى مؤمتــر تامرفــور موقــف 

املقاطعــة النشــطة ملجلــس الدومــا، بنــاء عــىل منظــور راهنيــة االنتفاضــة املســلحة. منطــق هــذا املوقــف واضــح وهــو أنــه: بصفــة عامــة 

ال تجــوز مقاطعــة الرملــان إال عندمــا يكــون الحــزب يف موقــف يســمح لــه باإلطاحــة بذلــك الرملــان وتقديــم يشء أرقــى منــه عوضــا عنــه. 

كانــت مــؤرشات التحــركات الثوريــة موجــودة يف كل مــكان. فخــالل الفــرتة املمتــدة مــا بــن أواخــر أكتوبــر وأوائــل دجنــر كانــت البــالد تعيــش 

سلســلة مــن اإلرضابــات واالنتفاضــات الفالحيــة والتمــرد داخــل الجيــش وقــوات البحريــة واالنتفاضــات يف جورجيــا والبلطيــق. 

انتفاضة موسكو

بحلــول نهايــة أكتوبــر بلــغ الغليــان يف القــرى مســتويات جديــدة، إذ شــمل %37 مــن القســم األورويب لروســيا، والســيا املنطقــة الوســطى 

“األرض الســوداء”، التفيــا واســتونيا وجورجيــا وأوكرانيــا. وقــد امتــدت موجــة ســخط الفالحــن بدورهــا إىل القــوات املســلحة. اندلعــت سلســلة 

مــن حــركات التمــرد يف الجيــش وقــوات البحريــة، الــيء الــذي أكــد أهميــة العمــل بــن الجنــود والبحــارة. وإىل جانــب العمــل الجاهــري 

ــة لالنتفاضــة املســلحة. كان كراســن هــو املســؤول عــن العمــل العســكري والتغلغــل  الرشعــي، طــور البالشــفة أيضــا االســتعدادات املادي

يف الجيــش وتنظيــم الجاعــات املقاتلــة. أنشــأت اللجــان املحليــة وحــدات متخصصــة للحصــول عــىل الســالح. وقــد تطــور هــذا العمــل يف 

الخريــف مــع إنشــاء ورشــات رسيــة لصنــع القنابــل ومخــازن لألســلحة. ومــرة أخــرى لعــب غــوريك دورا رئيســيا يف جمــع األمــوال لهــذا العمــل، 

الــذي تــم متويلــه جزئيــا مــن خــالل مــا كان يعــرف بـــ “املصــادرة”، أو عمليــات الســطو عــىل البنــوك التــي كانــت تقــوم بهــا جاعات مســلحة 

تحــت رقابــة البالشــفة. كانــت الــرشوط املوضوعيــة للقيــام بالعصيــان املســلح تنضــج برسعــة. 

طــوال الخريــف كانــت كل العيــون مركــزة عــىل ســان بيرتســبورغ، التــي شــكلت بــؤرة الحركــة. لكــن عــال العاصمــة، الذيــن تحملــوا 

العــبء األكــر للــراع، طيلــة الفــرتة املمتــدة مــن ينايــر حتــى نوفمــر، كانــوا قــد اســتنزفوا قواهــم. بعــد صــدور بيــان أكتوبــر، قــام أربــاب 

العمــل الليراليــون، الذيــن ظهــروا يف الســابق متعاطفــن مــع الحركــة الثوريــة، بــل وحتــى دفعــوا أجــور العــال املربــن، بالكشــف أخــرا 

1:  LCW, The Reorganisation of the Party, vol. 10, pp: 37-38.

2:  Ascher, op. cit., p: 241.
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عــن وجههــم الحقيقــي. يــوم 31 أكتوبــر دعــا ســوفييت ســان بيرتســبورغ إىل إرضاب عــام للنضــال مــن أجــل يــوم عمــل مــن مثــاين ســاعات، 

لكــن أربــاب العمــل أبــدوا مقاومــة شــديدة وانتهــى اإلرضاب إىل الفشــل. يــوم 12 نوفمــر دعــا الســوفييت إىل إيقــاف الــإلرضاب وكانــت هــذه 

نقطــة تحــول. لقــد شــكل إرضاب أكتوبــر حقــا آخــر رمــق للحركــة يف ســان بيرتســبورغ. عــرف إرضاب نوفمــر يف بيرتســبورغ مشــاركة أعــداد 

أكــر مــن العــال مــا كان عليــه الحــال يف اكتوبــر، لكــن هــذا كان حقــا آخــر محاولــة يائســة لطبقــة عاملــة أنهكتهــا بشــدة أشــهر طويلــة 

مــن النضــال. أربــاب العمــل، الذيــن استشــعروا أن الحركــة بــدأت تفقــد قواهــا، نظمــوا حملــة إغالقــات، يف حــن رشعــت قــوات الرشطــة 

والجيــش يف تفريــق اجتاعــات العــال بالقــوة. كشــفت إغالقــات نوفمــر أن أربــاب العمــل كانــوا عــىل علــم بالوضــع الحقيقــي. انطلقــت 

حملــة واســعة النطــاق مــن القمــع والطــرد واالعتقــاالت. وخوفــا مــن أن تتفــكك الحركــة إىل سلســلة مــن مواجهــات حــرب العصابــات، التــي 

ميكــن أن تتعــرض للســحق الواحــدة تلــو األخــرى، قــرر ســوفييت ســان بيرتســبورغ الرتاجــع التكتيــي. ويف 12 نوفمــر، بعــد نقــاش حــاد، ألغــى 

اإلرضاب، مــن أجــل االنســحاب بطريقــة موحــدة ومنظمــة. 

انســحاب الرجوازيــن الليراليــن أمــال موازيــن القــوى لصالــح معســكر الرجعيــة. صــار الجــرال تريبــوف اآلن الحاكــم الفعــيل لروســيا. 

الليراليــون الخائفــون مــن “الفــوىض” تشــبثوا بأذيالــه. ويــوم 26 نوفمــر وجــد النظــام أنــه قــوي مبــا فيــه الكفايــة العتقــال خروســتاليوف- 

ــع  ــوس، إىل عــدم دف ــه بارف ــان، كتب ــا يف بي ــايل، دع ــد امل ــة للســوفييت. رد الســوفييت بخطــوة عــىل الصعي ــة التنفيذي ــر اللجن نوســار يف مق

الرائــب وســحب الودائــع املرفيــة لترسيــع األزمــة املاليــة للنظــام. وحتــى يف هــذا الوقــت كانــت فئــات جديــدة طريــة تدخــل ميــدان 

الــراع يف كل يــوم: عــال النظافــة والبوابــون والطباخــون وخــدم املنــازل والنــوادل وعــال غســل املالبــس وعــال الحامــات العامــة ورجــال 

ــد للجاهــر التــي كانــت يف  ــز حتــى األعــاق. لكــن التجــذر املتزاي ــن. كان املجتمــع قــد اهت الرشطــة والقــوزاق، بــل حتــى صغــار املخري

الســابق خاملــة سياســيا أخفــى حقيقــة أن قــوات “الكتائــب الثقيلــة” للعــال كانــت قــد اســتنفذت تقريبــا. كان اإلجــاع عــىل إرضاب دجنــر، 

يف بيرتســبورغ، أقــل بكثــر مــا كان عليــه إرضاب نوفمــر، والــذي ضــم حــوايل ثلثــي عــال العاصمــة. أبانــت هــذه الحقيقــة أنــه كان قــد 

تــم الوصــول إىل أقــى نقطــة للحركــة يف بيرتســبورغ، وأن املــد الثــوري قــد بــدأ باالنحســار. يــوم 02 دجنــر حــدث متــرد لكتيبــة روســتوف يف 

موســكو. ويف اليــوم التــايل ألقــي القبــض عــىل قــادة ســوفييت ســان بيرتســبورغ، مبــن فيهــم رئيســه: ليــون تروتســي. 

انتقلــت املبــادرة اآلن إىل عــال موســكو. أعطــى متــرد كتيبــة روســتوف األمــل يف أن الحاميــة قــد تنتفــض. لكــن البالشــفة املحليــن تــرددوا، 

ومبــا أن الحركــة مل تنتــرش، فــإن القــوات فقــدت اندفاعتهــا برسعــة. فتــم ســحق التمــرد خــالل بضعــة أيــام. أصابــت تلــك الهزميــة الجنــود 

باإلحبــاط وقللــت إىل حــد كبــر مــن احتــال انتقالهــم إىل جانــب العــال. ومــن ناحيــة أخــرى كان املــزاج العــام يف مصانــع موســكو قــد 

وصــل درجــة الغليــان. كان العــال يريــدون بفــارغ الصــر االنخــراط يف النضــال. يف 04 دجنــر، أصــدر ســوفييت موســكو تهنئــة للجنــود عــىل 

انتفاضتهــم وأعــرب عــن أملــه يف أن يلتحقــوا بصفــوف الشــعب. لكــن مل يكــد الحــر يجــف حتــى كان متــرد الجنــود قــد ســحق. كان لينــن قــد 

أعــرب مــرارا عــن قلقــه مــن حــدوث انتفاضــة ســابقة ألوانهــا. كان يعــرف أن قــوات الحــزب مــا تــزال ضعيفــة، وأن فــرق القتــال غــر مســتعدة 

بعــد لتتغلــب عــىل قــوات الدولــة. وقبــل كل يشء كانــت احتياطيــات الفالحــن الهائلــة قــد بــدأت للتــو يف الدخــول إىل ميــدان املعركــة. وقــد 

أعــرب أكــر مــن مــرة عــن أملــه يف أن تتأجــل املواجهــة النهائيــة بــن العــال وبــن النظــام حتــى فصــل الربيــع. لكــن لينــن كان يفهــم جيــدا 

أن الثــورة ال ميكــن أن توجــه مثلــا يوجــه قائــد األوركســرتا فرقتــه. تصــف كروبســكايا بوضــوح موقــف لينــن: »وردا عــىل ســؤال حــول توقيــت 

االنتفاضــة قــال: “أود تأجيــل االنتفاضــة حتــى الربيــع، لكــن ال أحــد ســيأخذ رأينــا عــىل أي حــال”«1.

نســجت الكثــر مــن األســاطر حــول انتفاضــة موســكو، خصوصــا مــن جانــب الســتالينين. قيــل إن االنتفاضــة كانــت مببــادرة مــن البالشــفة. 

لكنهــا يف الواقــع مل تندلــع وفقــا لخطــة محــددة. مل يكــن هنــاك أمــر مبــارش مــن اللجنــة املركزيــة. جــاءت املبــادرة مــن أســفل، مــن العــال 

أنفســهم. يف املؤمتــر األول ملنظــات القتــال التابعــة للحــزب االشــرتايك الدميقراطــي العــايل الــرويس، الــذي عقــد يف نوفمــر 1906، بعــد عــام 

مــن االنتفاضــة، رفــض ممثــل اللجنــة املركزيــة، إ. أ. ســامر، الفكــرة القائلــة بــأن اللجنــة املركزيــة هــي مــن نظمــت كل يشء، واشــتىك مــن أن 

بعــض الرفــاق: »لديهــم مفهــوم جــد ميكانيــي عــن الظــروف التــي أدت إىل انتفاضــة دجنــر يف موســكو ويرســمون صــورة مبالغــا فيهــا للغايــة 

عــن دور اللجنــة املركزيــة يف الدعــوة لهــذه االنتفاضــة. قامــت اللجنــة املركزيــة عــىل مــا يبــدو بالضغــط عــىل زر فانفجــر التمــرد. فــإذا مل تكــن 

اللجنــة املركزيــة قــد فعلــت ذلــك، فــإن االنتفاضــة مل تكــن لتحــدث!«. 

يف الواقــع كانــت القيــادة قــد غلبتهــا األحــداث. الزعيــم البلشــفي، رادوف، اعــرتف يف وقــت الحــق، يف لحظــة حقيقــة، بــأن قــوات الحــزب 

مل تكــن مســتعدة عــىل االطــالق: »يجــب علينــا اآلن أن نعــرتف براحــة أنــه يف هــذا الصــدد، منظمتنــا برمتهــا، وجزئيــا نحــن، أعضــاء اللجنــة 

املركزيــة، كنــا غــر مســتعدين نهائيــا«. 

1:  Krupskaya, O Vladimirye Ilyiche, vol. 1, p: 132.
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ليــس هنــاك مــن شــك يف أنــه كان هنــاك تأييــد واســع النطــاق بــن عــال موســكو ملقــرتح االنتفاضــة. كان عــال موســكو، عــىل عكــس 

عــال بيرتســبورغ، قــد دخلــوا حديثــا إىل ســاحة املعركــة ويتحرقــون رغبــة يف الكفــاح. اقرتحــت سلســلة مطــردة مــن اجتاعــات املصانــع 

اشــعال االنتفاضــة. أثــر املــزاج الســائد يف املصانــع يف ســوفييت موســكو. كان العــال يضغطــون مــن أجــل التحــرك. وكانــت املصانــع تغــيل 

وعــىل بينــة مــن اقــرتاب اللحظــة الحاســمة. تتذكــر زميليتشــكا أنــه عندمــا أخــذ القــادة البالشــفة املحليــون الكلمــة يف الســوفييت، كانــت 

املســألة مل تعــد موضــع شــك: “كانــت مكتوبــة عــىل وجــوه العــال”1. وحدهــم مندوبــو املصانــع الذيــن يحملــون البطاقــة الحمــراء، مــن 

كان لهــم الصــوت الحاســم، بينــا مل يكــن لألحــزاب، كــا يف أماكــن أخــرى، ســوى صــوت استشــاري. وعندمــا جــرى التصويــت، رفعــت غابــة 

مــن األيــدي املتصلبــة لصالــح تنظيــم إرضاب ســيايس عــام يــوم 07 دجنــر. كان قــرار العــال باإلجــاع. يف ظــل تلــك الظــروف، كان الجميــع 

يعــرف أن ذلــك التصويــت هــو تصويــت لصالــح االنتفاضــة. كان لجنــاح املناشــفة اليمينــي تحفظــات حــول االنتفاضــة، بســبب تأثرهــا عــىل 

الليراليــن، لكنهــم ابتلعــوا تحفظاتهــم وقــرروا دعمهــا. كان الضغــط مــن أســفل قويــا ال يقــاوم. عــىل الرغــم مــن أن املبــادرة جــاءت مــن 

العــال البالشــفة، يف الواقــع، فقــد شــارك يف االنتفاضــة املناشــفة واالشــرتاكيون الثوريــون أيضــا. يف 05 دجنــر، اقــرتح املناشــفة تنظيــم إرضاب 

عــام لعــال الســكك الحديديــة يف موســكو. وتــم تدعيــم القــرار يف مجلــس الســوفييت مــن قبــل عــال الســكك الحديديــة وعــال الريــد 

والعــال البولنديــن يف موســكو. 

جــرت محاولــة لتنظيــم نضــال تضامنــي يف بيرتســبورغ. دعــا ســوفييت ســان بيرتســبورغ، الــذي كان قــد أعيــد تشــكيله حديثــا، العــال 

والفالحــن إىل دعــم إرضاب موســكو العــام. اســتنفر عــال ســان بيرتســبورغ آخــر ذرة مــن قواهــم، وحاولــوا دعــم إخوانهــم وأخواتهــم يف 

موســكو. يف 08 دجنــر خــرج أكــر مــن 83.000 عامــل يف ســان بيرتســبورغ. ودعــا عــال الســكك الحديديــة بدورهــم إىل إرضاب عــام. ومــع 

ذلــك فــإن محاولــة تنظيــم مثــل هــذا الحــراك يف ســان بيرتســبورغ مل تحقــق النتيجــة املرجــوة. كان اإلرهــاق، الناتــج عــن أشــهر طويلــة مــن 

النضــال املتواصــل، كبــرا جــدا. كان العــال قــد أرضبــوا عــن العمــل ثــالث مــرات خــالل تســعة أســابيع وكانــوا اآلن قــد تعبــوا مــن اإلرضابــات. 

ــر الدعــم مــن  ــم. بعــد فشــل اإلرضاب، اقت ــة يف قوته ــدوا الثق ــد فق ــوا هــم ق ــا كان ــدت ضدهــم كل قواهــا، بين ــد جن ــة ق ــت الدول كان

بيرتســبورغ عــىل إرســال األســلحة. لكــن اآلوان كان قــد فــات. 

ــق بعــض اجتاعــات  ــي أرســلت القــوات لتفري ــة، الت ــب الحكوم ــت نتيجــة اســتفزاز مــن جان ــرشارة األوىل لالنتفاضــة كان ــر أن ال يظه

ــوم 07  ــدأت املواجهــات بشــكل جــدي. ي ــود وامليليشــيات. أقيمــت املتاريــس األوىل وب العــال. اندلعــت مظاهــرات واشــتباكات بــن الجن

دجنــر بــدأ إرضاب عــام شــارك فيــه أكــر مــن 100.000 عامــل، وارتفــع العــدد إىل 150.000 يف اليــوم املــوايل. يومــي07 و08 دجنــر كانــت 

هنــاك لقــاءات جاهريــة ومظاهــرات يف الشــوارع يف موســكو مــع وقــوع اشــتباكات متفرقــة مــع الرشطــة وإرضاب عــام. أصــدر ســوفييت 

ــادة الحركــة أبانــت عــن عــدم  ــات الســكان إىل النضــال. إال أن قي ــت كســب أوســع فئ ــة، “إزفســتيا موســكو”، حاول ــدة يومي موســكو جري

اســتعدادها للمعركــة الحاســمة. حــدث الــرتدد أثنــاء اللحظــة الحاســمة عندمــا كان مــن املمكــن تحويــل اإلرضاب العــام إىل انتفاضــة مســلحة. 

يف تلــك األثنــاء كان النظــام يســتعد بالفعــل للقيــام بهجــوم مضــاد. يــوم 08 دجنــر كــرست الرشطــة تجمعــا جاهريــا وألقــت القبــض عــىل 

37 شــخصا. رغــم ذلــك مل يقــم الســوفييت بــأي رد فعــل. يف مثــل تلــك الظــروف، كــا أوضــح ماركــس، يكــون الــرتدد خطئــا قاتــال. إن القاعــدة 

األوىل لالنتفاضــة، عــىل حــد تعبــر الثــوري الفرنــيس العظيــم دانتــون، هــي: الجــرأة ثــم الجــرأة ثــم املزيــد مــن الجــرأة. وعــوض ذلــك نــرشت 

إزفســتيا، يف 09 دجنــر، دعــوات غامضــة “للحفــاظ باســتمرار عــىل قواتنــا يف حالــة مــن التأهــب الشــديد”. كان الســوفييت يأمــل يف أن يعــم 

الــرتدد صفــوف الجيــش. كان هنــاك بالفعــل تــردد بــن صفــوف القــوات، لكــن كانــت هنــاك حاجــة لتحــرك حاســم لــي يرتجــم ذلــك إىل عمل. 

حــاول العــال بشــكل فطــري التقــرب مــن القــوات، لكــن التآخــي مل يكــن كافيــا. وكــا قــال لينــن فقــد كان االقتصــار عــىل مجــرد الدعايــة 

بديــال ضعيفــا عــن الــراع املــادي. يف تلــك املرحلــة، كانــت “الدعايــة بواســطة الفعــل” مهمــة آنيــة. اســتفادت قــوى الثــورة املضــادة مــن 

ذلــك الــرتدد فشــنت هجومهــا املضــاد يــوم 09 دجنــر. يف ســياق االشــتباكات ســقط العديــد مــن الجرحــى والقتــىل واملعتقلــن. 

ــن اعتمــدوا  ــاك مــا يكفــي مــن األســلحة، لكــن املتمردي ــذاك فقــط أدركــت الجاهــر رضورة اتخــاذ إجــراءات حاســمة. مل يكــن هن آن

عــىل دعــم الســكان، ووضعــوا أملهــم عــىل التحــاق عــدد كاف مــن قــوات الجيــش بصفوفهــم لرتجيــح كفــة امليــزان لصالحهــم. وللحصــول 

عــىل األســلحة قامــت ميليشــيات العــال عــىل الفــور بتنظيــم عمليــات االســتيالء بالقــوة عــىل ســالح ليــس فقــط رجــال الرشطــة بــل أيضــا 

الجنــود. تحــول اإلرضاب إىل انتفاضــة مســلحة، وقــد شــاركت الجاهــر يف بنــاء املتاريــس واالشــتباكات مــع قــوات الرشطــة والجيــش. تظهــر 

عــدم ثقــة قــادة البالشــفة يف قــدرة القيــادة مبوســكو يف قــرار اللجنــة املركزيــة إرســال أ. إ. ريكــوف وم. ف. فالدميرســي إىل موســكو لتــويل 

مســؤولية الوضــع. كــا تظهــر مــن خــالل تريحــات لينــن يف وقــت الحــق، حقيقــة أن هنــاك أخطــاء ارتكبــت. ويف ســياق رده عــىل عبــارة 

1:  Istoriya KPSS, vol. 2, pp136, 141-142 and 137.
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بليخانــوف الشــهرة: “مــا كان ينبغــي عليهــم حمــل الســالح!”، قــال لينــن: »عــىل العكــس مــن ذلــك، كان ينبغــي علينــا حمــل الســالح بحــزم 

أكــر وبنشــاط أكــر وبرشاســة أكــر: كان يجــب علينــا أن نوضــح للجاهــر أنــه كان مــن املســتحيل أن نقتــر عــىل إرضاب ســلمي، وأنــه كان 

ال بــد مــن خــوض كفــاح مســلح جــريء وال هــوادة فيــه«1. 

ــوا  ــرة، تحرك ــات كب ــوا بجاع ــال: »ال تتحرك ــرق القت ــة لف ــات واضح ــاء تعلي ــتيا بإعط ــت إزفس ــل قام ــال بالفع ــدأ القت ــا ب ــط عندم فق

بوحــدات صغــرة مكونــة مــن 3 إىل 4 عنــارص، ال أكــر!«. وأوصــت أيضــا بعــدم إقامــة املتاريــس. »ال تحتلــوا مواقــع محصنــة! ســتتمكن القــوات 

دامئــا مــن االســتيالء عليهــا، أو ســتقوم ببســاطة بســحقها بواســطة املدفعيــة! فلتكــن حصوننــا هــي األزقــة والســاحات وجميــع تلــك األماكــن 

التــي مــن الســهل علينــا إطــالق النــار منهــا والفــرار بعيــدا!«2. ونصــح العــال أيضــا باالبتعــاد عــن اللقــاءات الجاهريــة. »نحــن اآلن بحاجــة 

للقتــال وفقــط للقتــال«. 

يف ظــل الظــروف الجديــدة لقتــال الشــوارع لعبــت فــرق املغاويــر الحزبيــة، املرتبطــة بالحركــة الجاهريــة واإلرضاب العــام، دورا حاســا 

بشــكل واضــح. وجــدت قــوات الرشطــة والجيــش نفســها يف مواجهــة عــدو غــر مــريئ ومنتــرش يف كل مــكان. وكانــت امليــزة الكــرى لفــرق 

القتــال، هــي أنهــا، وبالرغــم مــن صغــر حجمهــا، حصلــت عــىل دعــم الجاهــر. يومــي 09 و10 دجنــر نصبــت أوىل املتاريــس. وبنــاء عــىل 

نصيحــة مجلــس الســوفييت، مل يعمــل املتمــردون عــىل الدفــاع عــن املتاريــس، لكنهــا لعبــت دورا مفيــدا يف إبطــاء حركــة القــوات وعرقلــة 

انتشــار ســالح الفرســان. حــورص الجنــود يف بيئــة معاديــة حيــث كان ركــن كل بيــت قلعــة للعــدو؛ ويف كل مدخــل وكل شــارع كمــن محتمــل. 

كان الجنــود والرشطــة يفككــون الحواجــز يف الليــل فقــط ليجــدوا يف الصبــاح أنــه قــد أعيــد بناؤهــا. وعــىل الرغــم مــن تفــوق الجيــش والرشطــة 

الســاحق مــن حيــث العــدد والعتــاد، فإنهــم كثــرا مــا واجهــوا الصعوبــات. كثــرا مــا اضطــر النظــام إىل كتــم أنفاســه فزعــا مــن ر ؤيــة مدينــة 

ــت  ــا. قاتل ــوق به ــش مــن القــوات املحبطــة وغــر املوث ــال بجي ــون نســمة أغلبيتهــم العظمــى مــن “األعــداء”، وهــو يخــوض القت مــن ملي

بروليتاريــا موســكو مثــل النمــور. وكان القتــال عنيفــا خصوصــا يف منطقــة بريســنيا، مركــز صناعــة النســيج. وكانــت ذروة التمــرد املســلح يــوم 

11 دجنــر. اضطــرت ســلطات موســكو عنــد نقطــة معينــة لطلــب التعزيــزات. لكــن الحكومــة، التــي كانــت مــا تــزال تخــى مــن انــدالع 

انتفاضــة يف ســان بيرتســبورغ، مل ترســل شــيئا يف البدايــة. 

عــىل الرغــم مــن كل هــذا، مل تكــن النتيجــة النهائيــة موضــع شــك. فــإذا مل تلتحــق قــوات الجيــش بالعــال، فــإن وضعهــم ميــؤوس منــه 

ســواء مــن حيــث العــدد أو العتــاد. كان الجانــب العســكري التقنــي غــر كاف عــىل اإلطــالق. يف أوائــل دجنــر كان هنــاك فقــط 2.000 مــن 

الرجــال املســلحن، إضافــة إىل 4.000 مــن رجــال امليليشــيات لكــن مــن دون أســلحة. مــن بــن هــؤالء كان مــا بــن 250 و300 يف ميليشــيا 

البالشــفة، ومــا بــن 200 و250 يف ميليشــيا املناشــفة، ونحــو 150 مــن االشــرتاكين الثوريــن. وباإلضافــة إىل ذلــك كان للطــالب وعــال التلغــراف 

ومجموعــات غــر حزبيــة أخــرى أيضــا ميليشــيات خاصــة بهــم. مل يكــن لديهــم مــا يكفــي مــن األســلحة للقتــال لكنهــم كانــوا يعولــون عــىل 

دعــم الســكان، ويأملــون أيضــا يف تلقــي الدعــم مــن قــوات الجيــش. لقــد كان الهــدف الرئيــيس لتشــكيل امليليشــيات هــو منــع املذابــح، وهــي 

املهمــة امللموســة التــي كانــت تنطــوي عــىل النضــال الدفاعــي، ومل تكــن مهيئــة للقيــام مبهمــة الهجــوم. ومــا زاد الوضــع ســوءا هــو أن القيــادة 

بأكملهــا تعرضــت لالعتقــال يــوم 07 دجنــر. منــذ البدايــة كان واضحــا أن الحركــة ســيئة االســتعداد ويغلــب عليهــا االرتجــال إىل حــد كبــر. 

كانــت فــرق القتــال متيــل إىل الرتكيــز عــىل الدفــاع عــن مناطقهــا بــدال مــن االنتقــال إىل الهجــوم. وعــىل الرغــم مــن بطولــة عــال موســكو، فــإن 

مشــاكل غيــاب األســلحة وضعــف التنســيق وغيــاب املهــارة العســكرية، حــددت يف نهايــة املطــاف مصــر الــراع. مبجــرد مــا بنيــت املتاريــس، 

صــار الســكان العــزل يلعبــون دور املتفرجــن فقــط. عــزز دعمهــم الســلبي معنويــات وحــدات القتــال ومكنهــا مــن الصمــود لفــرتة أطــول مــا 

كان ميكــن ألي شــخص أن يتوقــع. 

ــا. مــن  ــرروا، تحــت ضغــط العــال، مواصلته ــر اقــرتح مناشــفة موســكو الدعــوة إىل وقــف االنتفاضــة، لكــن البالشــفة ق ــوم 13 دجن ي

املمكــن أن نطــرح للنقــاش مســألة إىل أي مــدى كان القــادة قادريــن فعــال عــىل توجيــه األحــداث. مل تكــن امليليشــيات، ليــس فقــط التابعــة 

للبالشــفة واملناشــفة، بــل أيضــا تلــك التابعــة لالشــرتاكين الثوريــن، مســتعدة للتخــيل عــن القتــال. ونتيجــة لذلــك، أصــدرت قيــادة البالشــفة 

واملناشــفة إعالنــا مشــرتكا تحــت عنــوان: “ادعمــوا انتفاضــة موســكو!”، وناشــدت الطبقــة العاملــة يف روســيا بــأن متنــع الحكومــة مــن ســحق 

التمــرد. لكــن الوضــع كان قــد تحــول بشــكل حاســم ضــد التمــرد. فشــل الحركــة يف بيرتســبورغ مكــن الحكومــة القيريــة مــن تركيــز قواتهــا 

يف موســكو. وصــول كتيبــة سيمونوفســي، يف 15 دجنــر، قلــب ميــزان القــوى بشــكل حاســم ضــد التمــرد. مل يكــن أبــدا يف مقــدور قــوات 

ــوم 16 دجنــر مل تعــد يف أيــدي املتمرديــن ســوى منطقــة  ــة الدخــول يف مواجهــة مبــارشة مــع الجيــش النظامــي. ي املتمرديــن غــر النظامي

1:  Lenin, Selected Works, English edition, Moscow 1947, vol. 1. p: 446.

2:  Istoriya KPSS, vol. 2, p: 142.
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واحــدة، هــي بريســنيا. يف ذلــك اليــوم صوتــت اللجنــة التنفيذيــة للســوفييت لصالــح انهــاء اإلرضاب. وكعمــل مــن أعــال التحــدي، صوتــت 

لجنــة الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي ملنطقــة بريســنيا عــىل إنهــاء اإلرضاب يف مســاء يــوم 18 دجنــر. لكنهــا كانــت خطــوة دون جــدوى. يف 

منطقــة بريســنيا كان هنــاك، يف ذروة النضــال، حــوايل 350 و400 عضــو ميليشــيا مســلح ومــا بــن 700 و800 يف االحتياطــي مــن دون أســلحة. 

وقــد أخضعــت بريســنيا الحمــراء بقصــف املدافــع. 

طيلــة يومــن وليلتــن تعــرض مصنــع بروخــوروف للقطــن ومصانــع شــميت لألثــاث، التــي كان العــال قــد حولوهــا إىل قــالع بدعــم مــن 

أصحابهــا اليســارين، للســحق بنــران املدفعيــة. اجتاحــت املنطقــة كلهــا ألســنة اللهــب. وبحلــول ليلــة 17 دجنــر، ســقطت بريســنيا يف يــد 

القــوات الحكوميــة. وأمــام االختــالل الهائــل يف موازيــن القــوى، اضطــرت قيــادة موســكو يــوم 18 دجنــر لوقــف القتــال. ويف اليــوم املــوايل 

تــم أيضــا إنهــاء اإلرضاب العــام للحيلولــة دون خســارة املزيــد مــن الكــوادر والحفــاظ عــىل كل مــا ميكــن الحفــاظ عليــه مــن الحركــة. وصلــت 

انتفاضــة موســكو إىل نهايتهــا. وكان عــدد القتــىل، وفقــا لتقريــر نقابــة أطبــاء موســكو، 1059، منهــم 137 امــرأة و86 طفــال. كانــت غالبيــة 

القتــىل مــن املواطنــن العاديــن. واملثــر للدهشــة هــو أن الخســائر البرشيــة بــن املقاتلــن مــن الجانبــن كانــت قليلــة. مل يقتــل ســوى 35 

جنديــا، بينهــم خمســة ضبــاط. ثــم بــدأ الفصــل الدمــوي مــن االعتقــاالت الجاعيــة وعمليــات إطــالق النــار والرتحيــل. تعــرض الســجناء للقتــل 

بــدم بــارد. وتــم أخــذ أطفــال العــال إىل مراكــز الرشطــة حيــث تعرضــوا للــرب دون رحمــة. كل الذيــن تعاطفــوا مــع قضيــة العــال كانــوا 

يف خطــر. نيكــوالي شــميت، صاحــب الرشكــة الشــاب الــذي ســمح للعــال باســتخدام مصنعــه كقاعــدة، تعــرض ملصــر مأســاوي: اعتقــل بعــد 

االنتفاضــة، وتعــرض ملعاملــة وحشــية مــن قبــل الرشطــة. أخــذوه إىل املصنــع ليــوروه إنجازاتهــم، مشــرين بنــر إىل جثــث العــال املذبوحــن. 

وتــم قتلــه الحقــا يف الســجن. 

الهزيـمة

»لقــد أظهــر عــال موســكو األبطــال أن النضــال النشــيط ممكــن، وقــد اســتقطبوا إىل هــذا النضــال فئــات واســعة مــن ســكان املناطــق 

الحريــة كانــت تعتــرب حتــى اآلن غــر مباليــة بالسياســة، إن مل نقــل رجعيــة. ورغــم ذلــك فــإن أحــداث موســكو كانــت مجــرد واحــدة مــن 

أهــم الدالئــل عــن “االتجــاه” الــذي يشــمل جميــع أنحــاء روســيا. وقــد واجهــت ذلــك الشــكل الجديــد للنضــال مشــاكل ضخمــة مل يكــن 

مــن املمكــن، بطبيعــة الحــال، حلهــا دفعــة واحــدة...«1. 

ــلحة يف  ــات املس ــن االنتفاض ــة م ــلة كامل ــع، سلس ــاك، يف الواق ــت هن ــل كان ــا، ب ــكو وحده ــىل موس ــلحة ع ــات املس ــر االنتفاض مل تقت

خاركــوف ودونبــاس وييكاترينوســالف وروســتوف- أون- دون وشــال القوقــاز ونيجنــي نوفغــورود وغرهــا مــن املراكــز. واشــتعلت املســألة 

القوميــة بدورهــا عــىل شــكل انتفاضــات يف جورجيــا ودول البلطيــق عــىل وجــه الخصــوص. وحتــى قبــل انتفاضــة موســكو، كان هنــاك إرضاب 

عــام وعصيــان يف التفيــا. ويف جورجيــا، أيضــا، أدى إرضاب دجنــر العــام إىل انتفاضــة مســلحة يف املنطقــة العاليــة بتفليــس (تبليــيس)، بقيــادة 

األســطوري “كامــو” (تــر- بيرتوســيان). تعرضــت تلــك االنتفاضــة للســحق عــىل يــد الفالحــن الرجعيــن. وكانــت هنــاك أيضــا انتفاضــات يف 

ــاك انتفاضــات  ــة. كانــت هن ــات” محلي ــام “جمهوري ــد مــن املناطــق األخــرى عــن قي ــن يف العدي ــة) وأعل ســيبريا (عــال الســكك الحديدي

هامــة عــىل طــول خطــوط الســكك الحديديــة يف منطقــة دونيتســك حيــث وقعــت معــارك يف عــدة محطــات، جذبــت دعــم الفالحــن يف 

املناطــق املحيطــة بهــا. يف ييكاترينوســالف أدت أخبــار انتفاضــة موســكو إىل جمــع البالشــفة واملناشــفة والبونــد واالشــرتاكين الثوريــن معــا 

ــاس بدعــوة مــن الســوفييتات أو لجــان اإلرضاب.  ــة دونب ــع يف منطق ــات يف املناجــم واملصان ــاك إرضاب ــت هن يف إرضاب ســيايس موحــد. كان

وشــهدت العديــد مــن املناطــق اشــتباكات ومعــارك مــع الجيــش والرشطــة. ويظهــر تجــذر املناشــفة يف حقيقــة أنهــم نظمــوا وقــادوا االنتفاضــة 

يف روســتوف أون دون، والتــي ســحقت عــىل يــد القــوزاق باســتخدام املدفعيــة. لكــن انتفاضــة موســكو مل تنجــح يف إثــارة بروليتاريــا ســان 

بيرتســبورغ. شــكل ذلــك نقطــة ضعــف قاتلــة. عــدم انــدالع االنتفاضــة يف العاصمــة كان يعنــي أن الحكومــة ميكنهــا أن تركــز قواتهــا عىل ســحق 

عــال موســكو، ومــن ثــم إخــاد الحــركات املحليــة الواحــدة منهــا تلــو اآلخــر. ويف النهايــة أدت هزميــة موســكو إىل رضب الحركــة يف الصميــم. 

ــض ملســاعدة  ــة ببيرتســبورغ يف أن تنه ــة العامل ــن فشــل الطبق ــرة م ــل مري ــة أم ــن بخيب بســبب شــعور بعــض االشــرتاكين الدميقراطي

االنتفاضــة، ألقــوا، يف البــدء، مســؤولية الهزميــة عــىل عــال العاصمــة. قــد تكــون ردود الفعــل مثــل هــذه يف لحظــة اليــأس مفهومــة. لكــن يف 

الســنوات الالحقــة قــدم الســتالينيون بــكل وقاحــة تفســرا زائفــا متامــا لتلــك األحــداث، بــدءا مــن كتيــب األكاذيــب يسء الســمعة الــذي دبجه 

ســتالن والــذي ادعــى فيــه أنــه: »كان عــىل مجلــس ســوفييت ســان بيرتســبورغ لنــواب العــال، والــذي كان ســوفييت أهــم مركــز صناعــي 

1:  LCW, The Workers’ Party and its Tasks in the Present Situation, vol. 10, p: 94.
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وثــوري يف روســيا، عاصمــة اإلمراطوريــة القيريــة، أن يلعــب دورا حاســا يف ثــورة 1905. لكنــه مل يقــم مبهمتــه (!)، وذلــك بســبب قيادتــه 

املنشــفية الســيئة. كــا نعلــم مل يكــن لينــن قــد وصــل بعــد إىل ســان بيرتســبورغ، كان مــا يــزال يف الخــارج. اســتغل املناشــفة فرصــة غيــاب 

لينــن ليشــقوا طريقهــم إىل ســوفييت ســان بيرتســبورغ (؟) واســتولوا عــىل قيادتــه (؟). ومل يكــن مســتغربا، يف ظــل هــذه الظــروف، أن يتمكــن 

املناشــفة، خروســتاليوف- نوســار وتروتســي (!) وبارفــوس وغرهــم، مــن تحويــل ســوفييت ســان بيرتســبورغ ضــد سياســة االنتفاضــة«1. 

هــذه طريقــة فجــة للتعبــر عــن فكــرة تكــررت، منــذ ذلــك الحــن، بأشــكال متنوعــة. لكــن لينــن كان قــد رد مســبقا عــىل هــذا االفــرتاء 

الجاهــل، وأعــرب يف مناســبات ال تعــد وال تحــى عــن تضامنــه الكامــل مــع الخــط التكتيــي العــام الــذي طبقــه ســوفييت ســان بيرتســبورغ. 

وتصــف كروبســكايا، يف مذكراتهــا عــن لينــن، املــزاج الــذي كان ســائدا بــن صفــوف الطبقــة العاملــة يف ســان بيرتســبورغ يف ذلــك الوقــت: 

ــا ســان بيرتســبورغ إىل دعــم انتفاضــة عــال موســكو، لكــن مل يتحقــق أي عمــل منســق. اســتجاب  »لقــد دعــت اللجنــة املركزيــة بروليتاري

للنــداء عــال منطقــة مــا تــزال بــدون خــرة نســبيا مثــل موسكوفســي، لكــن منطقــة متقدمــة مثــل نيفســي مل تفعــل ذلــك. أتذكــر كيــف 

كان ستانيســالف فولســي غاضبــا، وكان يحــرض يف تلــك املنطقــة بالــذات. فقــد الثقــة كليــا وشــكك يف مــا إذا كانــت الروليتاريــا ثوريــة بالفعــل 

مثلــا نعتقــد. لقــد عجــز عــن أن يــرى أن عــال ســان بيرتســبورغ قــد تعبــوا بســبب اإلرضابــات الســابقة، واألهــم مــن ذلــك كلــه هــو أنهــم 

أدركــوا مــدى ســوء تنظيمهــم وتســليحهم لخــوض رصاع حاســم ضــد القيريــة، ســيكون رصاعــا حتــى املــوت، كــا يخرهــم بذلــك مثــال 

موســكو«. 

حتــى يف ظــل وضــع ثــوري تتحــرك مختلــف فئــات الطبقــة العاملــة برسعــات مختلفــة ويف أوقــات مختلفــة. لقــد كانــت نقطــة ضعــف 

ثــورة 1905، باســتخدام لغــة عســكرية، هــي أن القســم األكــر مــن جنــود االحتيــاط كان يدخــل ميــدان القتــال يف الوقــت الــذي كانــت فيــه 

فــرق الطليعــة قــد تعبــت وصــارت غــر قــادرة عــىل مواصلــة الكفــاح. وهــذا مــا يفــرس الحقيقــة التــي تبــدو متناقضــة بــأن املناطــق العاليــة 

األكــر تخلفــا صــارت مســتعدة للنضــال يف حــن أن القطاعــات األكــر تقدمــا مل تســتجب. تصلــح نفــس املالحظــة بالنســبة للفالحــن، والذيــن 

بدونهــم كان محكومــا عــىل الثــورة يف املــدن بالفشــل. مل تبــدأ الحركــة يف القــرى تأخــذ أبعــادا هائلــة إال يف عــام 1906. لكــن بحلــول ذلــك 

الوقــت كان العمــود الفقــري للحركــة العاليــة قــد انكــرس، عــىل الرغــم مــن أن ذلــك مل يكــن واضحــا يف ذلــك الوقــت. 

كانــت هزميــة دجنــر رضبــة قويــة. ويف مذكراتهــا عــن لينــن، تذكــر كروبســكايا أن: »هزميــة موســكو كانــت تجربــة مريــرة جــدا إليليتــش. 

كان واضحــا أن العــال كانــوا مســلحن بشــكل يسء وأن املنظمــة كانــت ضعيفــة وحتــى التنســيق بــن بيرتســبورغ وموســكو كان ســيئا«2.

ــن  ــلة م ــتمرت سلس ــام 1906، اس ــدار ع ــىل م ــا. فع ــتنفذت ذاته ــد اس ــورة ق ــن أن الث ــد لين ــر، مل يعتق ــة دجن ــد هزمي ــى بع ــن حت لك

اإلرضابــات والتحــركات الروليتاريــة، مــا دفــع بلينــن إىل االعتقــاد بــأن الثــورة كانــت مــا تــزال عــىل جــدول األعــال. وبعيــدا عــن انتقــاد 

عــال بيرتســبورغ لعــدم مســارعتهم إىل حمــل األســلحة يف دجنــر، قــدم لينــن التقييــم التــايل للوضــع: »الحــرب األهليــة مســتعرة. اإلرضاب 

الســيايس، عــىل هــذا النحــو، بــدأ يســتنفذ نفســه، وأصبــح شــيئا مــن املــايض، أصبــح شــكال للحركــة عفــا عليــه الزمــن. يف ســان بيرتســبورغ، 

عــىل ســبيل املثــال، مل يكــن يف مقــدور العــال الجائعــن واملنهكــن تنفيــذ إرضاب دجنــر. لكــن مــن ناحيــة أخــرى، فــإن الحركــة ككل، وعــىل 

الرغــم مــن تعرضهــا لقمــع الرجعيــة يف الوقــت الحــايل، قــد ارتقــت، بــال شــك، إىل مســتوى أعــىل مــن بكثــر«. 

كانــت حركــة الفالحــن تنمــو، وميكنهــا رمبــا أن تعطــي دفعــة جديــدة للمــدن، وخاصــة يف فصــل الربيــع. كان النظــام نفســه يف أزمــة، 

ويواجــه إمكانيــة االنهيــار املــايل. وكان التاســك الداخــيل للقــوات املســلحة مــا زال عــىل املحــك. كان مــن الــروري عــىل العــال توحيــد 

قوتهــم إىل أقــى حــد ممكــن مــن أجــل خــوض النضــال الحاســم عــر كل روســيا. وقــد حــذر لينــن عــال بيرتســبورغ مــن خطــر االســتفزاز 

بشــكل خــاص: »ســيكون مــن مصلحــة الحكومــة كثــرا قمــع نضــاالت الروليتاريــا التــي مــا تــزال معزولــة. ســرتغب الحكومــة يف تحــدي عــال 

ســان بيرتســبورغ عــىل الفــور، للدخــول يف املعركــة يف ظــل الظــروف األســوأ بالنســبة لهــم. لكــن العــال لــن يســمحوا ألنفســهم بالســقوط 

ضحيــة االســتفزاز، وســوف يعرفــون كيــف يســتمرون يف طريقهــم املتمثــل يف تحضــر قواهــم بشــكل مســتقل للنضــال املقبــل عر كل روســيا«3. 

ــر  ــر إىل انتفاضــة دجن ــدة مــن إرضاب أكتوب ــرى أن الفــرتة املمت ــا األحــداث الســابقة، صــار مــن املمكــن أن ن ــي قدمته مــع الخــرة الت

شــكلت ذروة مــد ثــورة 1905. لكــن مــع هزميــة الروليتاريــا يف موســكو، تعرضــت الحركــة يف املــدن للســحق، عــىل الرغــم مــن اســتمرار حركــة 

اإلرضابــات قويــة يف عــام 1906. انتفاضــة الفالحــن القويــة جــاءت بعــد فــوات األوان. والحــزب الــذي كان ضعيفــا ومنقســا يف بدايــة الثــورة، 

1:  Stalin, History of the CPSU (B), p: 128.

2:  Krupskaya, O Vladimirye Ilyiche, vol. 1, pp: 142 and 159.

3:  LCW, The Workers’ Party and its Tasks in the Present Situation, vol. 10, pp: 93 and 94.
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منــا بشــكل باهــر يف غضــون بضعــة أشــهر، لكــن ظهــر جليــا أن مهمــة توحيــد وقيــادة حركــة املاليــن هــي أكــر مــن قــدرات بضعــة آالف مــن 

الكــوادر، عــىل الرغــم مــن مجهوداتهــم وتضحياتهــم البطوليــة. مل يكــن الــيء العجيــب هــو فشــل املاركســين الــروس يف قيــادة الروليتاريــا 

للنــر يف عــام 1905، بــل العجيــب هــو الطريقــة التــي متكنــت بهــا حفنــة صغــرة مــن الثوريــن، الذيــن راكمــوا بالــكاد عقديــن مــن العمــل 

وراءهــم، مــن أن يتطــوروا مــن حلقــات صغــرة للدعايــة إىل حــزب قــوي، مــع عــرشات اآلالف مــن املناضلــن الذيــن يقــودون مئــات اآلالف 

مــن العــال، وكل ذلــك يف غضــون بضعــة أشــهر. 

الثــورة، وعــىل الرغــم مــن هزميتهــا، مل تذهــب ســدى. ومثلــا هــو الحــال بالنســبة للعلــم، حتــى التجربــة الفاشــلة ال تضيــع بالــرورة. 

ــوال  ــة هــي، بطبيعــة الحــال، أكــر مبــا ال يقــاس. ل ــورات، عــىل الرغــم مــن أن التكلفــة البرشي ــخ الث ــاك بعــض أوجــه التشــابه مــع تاري هن

تجربــة كومونــة باريــس ولــوال تجربــة عــام 1905، لــكان نجــاح ثــورة عــام 1917 مســتحيال، كــا أشــار لينــن بعــد ســنوات كثــرة: »خرجــت 

كل الطبقــات إىل العلــن. وجميــع اآلراء الرنامجيــة والتكتيكيــة جربــت عــىل محــك مارســة الجاهــر. والنضــال اإلرضايب مل يســبق لــه مثيــل 

يف العــامل يف اتســاعه وحدتــه. تطــور اإلرضاب االقتصــادي إىل إرضاب ســيايس، وتطــور اإلرضاب الســيايس إىل انتفاضــة. وتــم التحقــق يف خضــم 

املارســة مــن العالقــات بــن الروليتاريــا القائــدة وبــن الفالحــن التابعــن املتأرجحــن واملتذبذبــن. انبثــق الشــكل الســوفييتي للتنظيــم يف 

غمــرة التطــور العفــوي للنضــال. وقــد اســتبقت مجــادالت تلــك املرحلــة حــول أهميــة الســوفييتات نضــال ســنوات 1917-1920 العظيــم. 

وحــدث تنــاوب بــن أشــكال النضــال الرملانيــة وغــر الرملانيــة وتكتيــكات مقاطعــة الرملــان واملشــاركة يف الرملــان، وأشــكال النضــال العلنيــة 

وغــر العلنيــة، وكذلــك أشــكال الرتابــط والتفاعــل بينهــا، كل ذلــك متيــز بــراء غــر عــادي يف املضمــون. أمــا مــن حيــث تعليــم أســس علــم 

السياســة للجاهــر والقــادة والطبقــات واألحــزاب عــىل حــد ســواء، فقــد كان كل شــهر مــن تلــك املرحلــة يســاوي ســنة كاملــة مــن التطــور 

“الســلمي” و“الدســتوري”. ولــوال “متريــن” ســنة 1905، لــكان انتصــار ثــورة أكتوبــر 1917 مســتحيال«1. 

كانــت لثــورة 1905 آثــار عميقــة عــىل الصعيــد األممــي أيضــا. فبــن عشــية وضحاهــا أصبحــت فكــرة اإلرضاب العــام قضيــة مركزيــة يف 

مناقشــات الحركــة العاليــة العامليــة. وشــكلت الثــورة مصــدر إلهــام وحافــزا لعــال بقيــة أوروبــا. شــهدت أملانيــا، يف 1905، انــدالع موجــة 

إرضابــات انخــرط فيهــا 508.000 عامــل، أي مــا يقــرب مــن أربعــة أضعــاف مــا تــم تســجيله عــام 1904. وشــهد أبريــل 1906 أول إرضاب 

ســيايس عــام يف تاريــخ أملانيــا. كــا مل تقتــر آثــار الثــورة الروســية عــىل أوروبــا، بــل كان لهــا تأثــر عــىل الحــركات الثوريــة الصاعــدة لشــعوب 

املســتعمرات. يف دجنــر 1905 شــهدت بــالد فــارس ثورتهــا الرجوازيــة، والتــي بلغــت ذروتهــا يف عــام 1911. دخلــت الصــن بدورهــا، عــام 

1905، يف خضــم حركــة ثوريــة جاهريــة بزعامــة الرجــوازي الدميقراطــي صــن يــات ســن. وهــو مــا عبــد الطريــق بــدوره للثــورة الرجوازيــة 

الصينيــة مــا بــن 1911 و1913. وشــهدت تركيــا أيضــا صعــود حركــة ثوريــة. ومثــل صخــرة ثقيلــة ألقيــت يف بركــة ســاكنة، أنتجــت الثــورة 

الروســية موجــات كبــرة كانــت قــادرة عــىل الوصــول إىل شــواطئ بعيــدة جــدا. 

ــة  ــوف الطبق ــوة حاســمة داخــل صف ــة ق ــة الثوري ــرة األوىل أصبحــت االشــرتاكية الدميقراطي ــت 1905 نقطــة تحــول حاســمة. فللم كان

العاملــة يف عمــوم روســيا. يف غضــون تســعة أشــهر، شــهدت الحركــة تحــوال كامــال. تطــور وعــي العــال بقفــزات واســعة عــىل أســاس األحــداث 

العظيمــة، مــا هــز أســس كل املعتقــدات والعــادات والتقاليــد القدميــة، ومكــن الطبقــة العاملــة مــن التوصــل إىل فهــم حقائــق وجودهــا 

الخــاص. ومــن خــالل ســرورة تجــارب متواصلــة، اختــر الشــعب العامــل الخيــارات السياســية الواحــد منهــا تلــو اآلخــر، بــدءا مــن الكهنــة 

والعرائــض املتواضعــة، مــرورا باإلرضابــات االقتصاديــة لتحســن األجــور وظــروف العمــل، واإلصالحــات الدســتورية والبيانــات اإلمراطوريــة، 

ــر عــن الــراع الطبقــي أي: اإلرضاب  ــة، وصــوال إىل أســمى تعب ــذايت العالي ــاع ال ــة، واملظاهــرات يف الشــوارع وفــرق الدف ــح الدموي واملذاب

الســيايس العــام واالنتفاضــة املســلحة. ويف كل مرحلــة متيــز كــرس الجاهــر ألوهامهــا القدميــة بصعــود ونــزول تيــارات سياســية وشــخصيات 

عرضيــة مــن جميــع األنــواع. بــرز أمثــال غابــون وخروســتاليوف- نوســار للحظــة وجيــزة عــىل مــرسح التاريــخ قبــل أن يختفــوا إىل األبــد دون 

ــوط  ــه البلشــفية، وعــىل الرغــم مــن كل األخطــاء وفــرتات الصعــود والهب ــذي متثل ــوري الحقيقــي ال ــار الث ــر وراءهــم. لكــن التي ــرك أي أث ت

الحتميــة، تقــدم بحــزم الحتــالل مكانــه الطبيعــي عــىل رأس الروليتاريــا الثوريــة. األســلحة النظريــة والسياســية والتنظيميــة، التــي مكنــت 

الحــزب البلشــفي مــن قيــادة العــال إىل النــر يف أكتوبــر 1917، صقلــت يف نــار ثــورة 1905، وشــحذت يف ليــل الــردة الرجعيــة املظلمــة 

الطويلــة التــي تلتهــا.

1:  LCW, ‘Left-wing’ Communism-An Infantile disorder, vol. 31, p: 27. (التشديد من آالن وودز)



الويل للمهزومن

كانــت للرومــان القدمــاء عبــارة تقشــعر لهــا األبــدان لوصــف مصــر الشــعوب املهزومــة: “victis Vae!”، “الويــل للمهزومــن!”. ومصــر 

العــال بعــد كل ثــورة مهزومــة يف التاريــخ يؤكــد متامــا هــذا التهديــد الدمــوي. مل تكــن الثــورة الروســية عــام 1905 اســتثناء. استشــعر النظــام 

أن الخطــر املبــارش قــد انتهــى فكثــف حملــة القمــع. وبرسعــة رميــت وعــود أكتوبــر الدميقراطيــة يف مكــب القامــة. أطلــق العنــان لنظــام 

ارهــاب دمــوي يف كل مــكان، يف دول البلطيــق وبولنــدا والقوقــاز. نــرشت الحمــالت العقابيــة اإلرهــاب يف القــرى، مــن خــالل القتــل واالغتصــاب 

وحــرق املنــازل. كتــب أورالنــدو فيجيــس: »ارتكــب القــوزاق، الســكارى بالفــودكا، فظائــع رهيبــة ضــد الفالحــن. تــم اغتصــاب النســاء والفتيات 

أمــام أعــن أقربائهــن الرجــال، وشــنق مئــات الفالحــن تحــت األشــجار دون أي محاكمــة. وتشــر التقديــرات أن النظــام القيــري أعــدم، مــا 

بــن منتصــف أكتوبــر وافتتــاح أول مجلــس للدومــا يف أبريــل 1906، حــوايل 15.000 شــخص، وجــرح مــا ال يقــل عــن 20.000 ورّحــل أو نفــى 

.1»45.000

ــوا  ــن قتل ــخص الذي ــن 15.000 ش ــر ع ــرف النظ ــل 1906، وب ــول أبري ــة. وبحل ــهور متتالي ــوادة لش ــال ه ــة ب ــدة الرجعي ــتمرت عرب اس

ــدام  ــرق اإلع ــها ف ــة تحرس ــارات خاص ــري. قط ــام القي ــجون النظ ــون يف س ــرون يقبع ــاك 75.000 آخ ــنقا، كان هن ــوا ش ــاص أو أعدم بالرص

القيريــة تقدمــت ببــطء، عــىل طــول خــط الســكك الحديديــة بــن موســكو وقــازان، نحــو أعــاق ســيبريا املتجمــدة، يف انتقــام مخيــف مــن 

العــال. عــاىن البالشــفة مــن هــذا القمــع أكــر نســبيا مــن جميــع التيــارت األخــرى، ألنــه كان لديهــم عــدد أكــر مــن املناضلــن العاليــن 

الثوريــن. انتهــت تقريبــا منظمتهــم بــن عــال الســكك الحديديــة يف ســيبريا. مــن بــن الذيــن قتلــوا كان عضــو اللجنــة املركزيــة والقيــادي 

ــا األســطر التاليــة، التــي كتبهــا لوالدتــه، مــن زنزانــة اإلعــدام، صــورة مؤثــرة عــن روح  يف الحركــة الثوريــة يف ســيبريا، أ. إ. بوبــوف. وتعطين

هــؤالء املقاتلــن: »أغــادر عــامل الظــالم والقمــع هــذا مرتــاح الضمــر، مفســحا املجــال لقــوى شــابة أخــرى. وإذا كنــا قــد حققنــا القليــل، فســوف 

يكملــون هــم مــا بدأنــاه نحــن. أمــوت وأنــا عــىل قناعــة تامــة بــأن أجســادنا ســتوفر أساســا متينــا ســيقوم عليــه مســتقبل أفضــل لوطنــي 

الــذي عــاىن طويــال«2.

تحــت رضبــات مطرقــة الــردة الرجعيــة، بــدأت املنظــات االشــرتاكية الدميقراطيــة تتحــول تدريجيــا إىل غبــار. العديــد مــن املناضلــن تــم 

اعتقالهــم أو قتلهــم. وأجــر آخــرون عــىل االختفــاء وتغيــر املدينــة أو الفــرار إىل الخــارج. ومــن أجــل اإلرساع يف خنــق الثــورة، لجــأت الحكومــة 

لخدمــات مســاعدين خاصــن تــم تجنيدهــم مــن بــن صفــوف الروليتاريــا الرثــة، تلــك “الحثالــة املتعفنــة املستســلمة” كــا نعتهــا ماركــس، 

والتــي خدمــت يف أكــر مــن مناســبة أغــراض الثــورة املضــادة. نــرشت عصابــات املئــات الســود الرعــب يف القــرى، عــادة عــىل شــكل مذابــح 

معاديــة للســامية. 

ــذي جــاء يف  ــا بالدفــاع عــن الثوريــن املتهمــن: »اســتمر االنتقــام، ال ــا ويقــوم أحيان ــك الوقــت محامي ــذي كان يف ذل قــال كرينســي، ال

ــن االنتفاضــات األخــرى  ــا م ــد ســحق انتفاضــات الفالحــن وغره ــام 1909. وبع ــل ع ــام 1906 إىل أوائ ــن أواخــر ع ــورة 1905، م ــاب ث أعق

ــم  ــت تســمى. كان يت ــات كــا كان ــة، أو العصاب ــا املنظــات الثوري ــد لبقاي ــات صي ــت املســألة إىل عملي ــة، تحول بواســطة الحمــالت التأديبي

ــة إرهــاب قضــايئ منظــم«.  ــت حمل ــم العســكرية. كان ــا إىل املحاك تســليم الضحاي

حوكمــت العديــد مــن القضايــا السياســية أمــام محاكــم عســكرية. وكان املدعــي العــام العســكري يف ذلــك الوقــت، الجــرال بافلــوف، رجــال 

ال يرحــم، كان ال ينتظــر ســوى أن يقــوم القضــاة “بواجبهــم” دون ايــالء أي انتبــاه إىل حجــج الدفــاع. مل يــدم بافلــوف طويــال. ومبــا أنــه كان 

يتوقــع حــدوث محــاوالت الغتيالــه، اتخــذ كل االحتياطــات. مل يكــن يغــادر مبنــى املحكمــة العســكرية الرئيــيس، حيــث كانــت لديــه شــقة 

بحديقــة محاطــة بســور عــال. لكــن ذلــك مل ينقــذه، فقــد ســقط ضحيــة لرصاصــة إرهــايب يف حديقتــه الخاصــة. لكــن اإلرهــاب الفــردي عاجــز 

1:  O. Figes, A People’s Tragedy, p: 202.

2:  Istoriya KPSS, vol. 2, p: 164.
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ضــد الدولــة. إذ رسعــان مــا تــم اســتبدال مســؤول رجعــي مبســؤول رجعــي آخــر. وازدادت حــدة القمــع أكــر. 

ــالك األرايض  ــد م ــن ض ــال والفالح ــة الع ــث كان النتفاض ــتونيا، حي ــا واس ــق التفي ــاص دول البلطي ــكل خ ــي بش ــام الوح رضب االنتق

األملــان طابــع عنيــف. الحمــالت العقابيــة التــي بــدأت مــن دجنــر، واســتمرت ســتة أشــهر، قتلــت 1200 شــخص، ودمــرت عــرشات اآلالف 

مــن املنــازل، وجلــد خاللهــا اآلالف مــن العــال والفالحــن. ويف نهايــة 1906 وبدايــة 1907 تــم عقــد مــا يســمى مبحاكمــة جمهوريــة توكــوم 

ــذي كان واحــدا  ــوا خــالل انتفاضــة يف توكــوم عــام 1905. ويتذكــر كرينســي، ال يف ريغــا. كان خمســة عــرش مــن جيــش الفرســان قــد قتل

مــن محاميــي الدفــاع، مــا حــدث قائــال: »تــرأس املحاكمــة أحــد القضــاة العســكرين الخاصــن يف مقاطعــات البلطيــق، وهــو جــرال يدعــى 

كوشــيليف. كان شــخصا ســاديا لديــه عــادة مشــاهدة الصــور اإلباحيــة يف املحكمــة خــالل جلســات االســتاع لحــاالت ميكــن أن يتعــرض فيهــا 

املتهــم للحكــم عليــه باإلعــدام. رسعــان مــا أصبــح واضحــا يف املحاكمــة أن كوشــيليف مل يكــن مهتــا مبحاولــة إثبــات الحقيقــة، بــل فقــط 

باختيــار 15 مــن املتهمــن لقتلهــم انتقامــا للفرســان الذيــن قتلــوا. تــم إعــدام جميــع املتهمــن الخمســة عــرش. كان القيــر ســعيدا بنتائــج 

حملتــه عــىل البلطيــق وأثنــى عــىل ضباطــه بســبب “اإلنجــاز الرائــع”«1. 

ــة. ثبــت أنــه مــن الصعــب للغايــة إطفــاء جــذوة  وعــىل الرغــم مــن كل يشء، اســتغرق األمــر 18 شــهرا كامــال لتصفيــة الحركــة الثوري

ــل  ــدة تدخ ــات جدي ــت فئ ــرى. كان ــن أخ ــت يف أماك ــد اندلع ــة ق ــون الحرك ــى تك ــة، حت ــام يف منطق ــتعادة النظ ــم اس ــن تت ــورة. ومل تك الث

باســتمرار إىل النضــال، يف حــن كانــت فئــات أخــرى تتخــىل عــن الســاحة، متعبــة ومهزومــة. كانــت الصــورة العامــة مــا تــزال غــر واضحــة، 

واســتمرت كذلــك طــوال عــام 1906. ويف بدايــة عــام 1906، كانــت حركــة اإلرضابــات مــا تــزال قويــة، وإن كانــت أقــل مــن الربــع األخــر 

مــن عــام 1905. شــهدت الفــرتة املمتــدة مــا بــن ينايــر ومــارس إرضاب 260.000 عامــل. والــيء املعــر هــو أن ثلثــا تلــك اإلرضابــات كانــت 

ــات،  ــة اإلرضاب ــدة لحرك ــرة جدي ــاين طف ــع الث ــد. وشــهد الرب ــوري جدي ــرت أعــراض نهــوض ث ــام 1906، ظه ــع ع ــات سياســية. ويف ربي إرضب

مبشــاركة 479.000 عامــل، أكــر مــا كانــت عليــه حتــى خــالل صيــف 1905. ومــرة أخــرى كانــت هنــاك إرضابــات اقتصاديــة وسياســية، مل 

تنتــه كلهــا بالهزميــة. فمــن بــن 222.000 عامــل شــاركوا يف إرضابــات اقتصاديــة، متكــن 86.000 منهــم مــن االنتصــار، بينــا انتهــى 58.000 

منهــم إىل حــل وســط، ومل ينهــزم ســوى 78.000 فقــط. وحتــى وقــت متأخــر مــن صيــف عــام 1906، كانــت موجــة اإلرضابــات تبــدو أبعــد مــا 

تكــون عــن التباطــؤ، بــل كانــت تــزداد كثافــة. ويف عــام 1906 ككل، شــارك يف اإلرضابــات أكــر مــن مليــون عامــل. 

هــل كانــت هزميــة دجنــر يف موســكو داللــة عــىل نقطــة تحــول حاســم يف مصــر الثــورة؟ هــل كان الخــط العــام للحركــة تصاعديــا أم 

تنازليــا؟ بالحكــم عــىل األحــداث بعــد وقوعهــا تبــدو اإلجابــة واضحــة، لكــن هــذا ال يعنــي أن القضيــة كانــت واضحــة يف ذلــك الوقــت. مل 

تكــن حركــة الجاهــر آنــذاك متشــابهة يف تطورهــا. كانــت القــرى متخلفــة وراء املــدن، ومل تبــدأ يف التحــرك عــىل نطــاق كبــر إال عــام 1906. 

والقمــع الدمــوي الــذي شــهدته القــرى مل مينــع مــن ظهــور حــركات جديــدة، حيــث دخلــت مناطــق ســاراتوف وشرنيغوســك وخاركــوف 

وموغيليــوف، الواحــدة تلــو األخــرى ســاحة املعركــة. كان مــن بــن عوامــل ذلــك عــودة العــال املطروديــن إىل القــرى. لقــد شــكل الفالحــون 

ــات واالنتفاضــة، حافــزا للحــراك يف القــرى، ووفــروا  ــة اإلرضاب ــة وصقلتهــم تجرب ــع الصعب ــاة املصن ــن تعلمــوا يف مدرســة حي املبلــرتون، الذي

ــواع  ــع أن الخمــرة الالزمــة ألشــقائهم وشــقيقاتهم يف الريــف. مــع الحكمــة التــي تحصــل بعــد وقــوع األحــداث (والتــي هــي أرخــص جمي

الحكمــة)، يبــدو ذلــك مجــرد صــدى لحركــة قــد اســتنفذت بالفعــل قوتهــا. لكــن هــذا مل يكــن واضحــا ألولئــك الذيــن كانــوا يشــاركون بنشــاط 

يف النضــال يف ذلــك الوقــت، وخاصــة للجنــاح األكــر ثوريــة داخــل الحركــة، الــذي كان ميثلــه البالشــفة، والذيــن مل يترسعــوا يف توقيــع شــهادة 

وفــاة الثــورة. 

كانــت للطبقــة العاملــة أيضــا احتياطيــات أخــرى. فاملســألة القوميــة، مثلــا توقــع لينــن، صعــدت برسعــة إىل الواجهــة واتخــذت كثافــة 

شــديدة. اندلعــت نــران مشــاعر الغضــب ضــد االضطهــاد القومــي، التــي اســتمرت جذوتهــا لفــرتة طويلــة تحــت الســطح، يف بولنــدا وفنلنــدا 

والقوقــاز ودول البلطيــق. كل هــذا أدى بلينــن إىل االعتقــاد بــأن الثــورة مل تســتنفد بعــد إمكاناتهــا. كان لتحديــد الطبيعــة الدقيقــة للوضــع، 

ودينامياتــه الداخليــة ومنظــوره، أهميــة حاســمة لتحديــد التكتيــكات والشــعارات الصحيحــة الالزمــة لحفــظ وتقويــة الروابــط بــن الجاهــر 

وبــن الطليعــة الروليتاريــة. لكــن هــذه املهمــة، التــي ليســت ســهلة أبــدا، تصبــح أصعــب ألــف مــرة يف خضــم الثــورة، عندمــا ميكــن ملــزاج 

الجاهــر أن يتغــر برسعــة الــرق. كان ســؤال “يف أي مرحلــة نحــن؟”، هــو بالضبــط الســؤال الــذي أثــار أشــد الراعــات يف صفــوف الثــوار يف 

تلــك الفــرتة. كانــت هنــاك أمزجــة متناقضــة داخــل صفــوف الطبقــة العاملــة. هــل ميكــن للموجــة الثوريــة يف الريــف أن تشــعل مــن جديــد 

الحركــة يف املــدن؟ مل يكــن ميكــن إعطــاء أي إجابــة واضحــة عــىل هــذا الســؤال. وقــد كان لينــن بالتأكيــد ينظــر إليــه عــىل أنــه احتــال وارد 

وبنــى تكتيكاتــه وفقــا لذلــك. 

1:  A. Kerensky, Memoirs. Russia and History’s Turning Point, p: 76.
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طــوال عــام 1906، وجــدت الطبقــة العاملــة نفســها يف موقــف صعــب عــىل نحــو متزايــد، حيــث مل تواجــه القمــع الجســدي فقــط، بــل 

أيضــا اإلرهــاب االقتصــادي. فبعــد أن اســتعاد أربــاب العمــل رباطــة جأشــهم، انتقلــوا إىل الهجــوم، ورشعــوا يف االنتقــام مــن الرعــب الــذي 

تعرضــوا لــه. صــارت إغالقــات املصانــع وعمليــات الطــرد عــىل رأس جــدول األعــال، وبــدأ الرأســاليون يســتعيدون املكاســب التــي انتزعــت 

منهــم خــالل الفــرتة الســابقة. يف ظــل تلــك الظــروف، كان مــن الــروري البحــث عــن أي انفتــاح، مهــا كان محــدودا، واســتغالل كل ثغــرة 

قانونيــة. كان عــىل الحــزب أن يــويل اهتامــا جديــا ألي منظمــة رشعيــة مــن شــأنها أن توفــر منــرا ملارســة التحريــض والدعايــة، مــن قبيــل 

منظــات التأمــن والجمعيــات الرتبويــة والثقافيــة، ومــا إىل ذلــك. كان العمــل يف النقابــات مســألة يف غايــة األهميــة. قــام العــال، الذيــن 

ــة النقابــات. يف أوائــل عــام 1907، كانــت  ــادة كبــرة يف عضوي صــاروا يف موقــف دفاعــي، بااللتفــاف حــول النقابــات الرشعيــة. وحدثــت زي

هنــاك أكــر مــن 600 نقابــة عاليــة يف روســيا، تضــم 245.000 عضــو. ومــن ناحيــة أخــرى، أدى انتشــار البطالــة، نتيجــة األزمــة االقتصاديــة، 

إىل وضــع مســألة العمــل بــن العاطلــن عــىل رأس جــدول األعــال. 

ــاء الثــورة. ويف خضــم حمــالت الطــرد  شــن أربــاب العمــل انتقامــا وحشــيا مــن أجــل تدمــر املكاســب التــي حصــل عليهــا العــال أثن

الجاعــي، التــي رضبــت جميــع القطاعــات يف الفــرتة مــا بــن 1907 و1909، تعــرض %36 مــن العاملــن يف الصناعــات الهندســية للطــرد مــع 

حلــول ينايــر 1908. وأغلَــق أربــاب مصنــع التعديــن بســان بيرتســبورغ مخــزن القذائــف؛ وطــرَدت أحــواض بنــاء الســفن يف نيفــا 300 عامــل 

ــك  ــال، وخاصــة أولئ ــي تلقاهــا العــال األكــر تأهي ــك الت ــات هــي تل ــت أعنــف الرب ــن عــام 1909. كان ــة إىل 700 آخري عــام 1908، إضاف

املتأثــرون بالفكــر االشــرتايك الدميقراطــي. كانــت هــذه املجموعــة قــد أثــارت انتبــاه أربــاب العمــل خــالل إغالقــات أكتوبــر 1905، واســتمر 

ــق مــع  ــاب العمــل يف ســان بيرتســبورغ بتعــاون وثي ــل أرب ــا مــن قب ــم تنظيمه ــي ت ــات، الت ــة اإلغالق ــل 1906. كانــت حمل ــى أبري ــك حت ذل

الســلطات القيريــة، تهــدف إىل تلقــن عــال ســان بيرتســبورغ، وبخاصــة قياداتهــم الطبيعيــة، درســا قاســيا. 

ــة كــرى. نجــح االشــرتاكيون  ــة أهمي ــر، اكتــى النضــال ضــد البطال ــة، التــي أعقبــت هزميــة دجن يف ظــل ظــروف الترسيحــات الجاعي

الدميقراطيــون يف تنظيــم حركــة ناجحــة ضــد البطالــة، خاصــة يف ســان بيرتســبورغ، لكــن أيضــا، إىل حــد مــا، يف مراكــز صناعيــة أخــرى، مثــل 

موســكو وأوديســا. ويف حــن أن معظــم املراكــز األخــرى كانــت قــد قمعــت بحلــول نهايــة 1906، فــإن الرشطــة الرسيــة والــدرك مل يتمكنــوا 

مــن القضــاء نهائيــا عــىل الحركــة يف ســان بيرتســبورغ إال يف 1908. يف بيرتســبورغ أســس االشــرتاكيون الدميقراطيــون املحليــون “مجلــس العــال 

العاطلــن عــن العمــل” (ســوفييت بيزرابوتنيــخ)، وقــد تــم ربطــه منــذ البدايــة بالعــال املشــتغلن. أرســل العــال الذيــن يشــتغلون يف املصانــع 

الكبــرة مندوبــن إىل ذلــك الســوفييت. وتــم تشــكيل مجالــس أخــرى للعــال العاطلــن يف تفليــس وموســكو وتفــر وكوســرتوما وخاركــوف 

وباكــو وتاغونــروغ. لكــن املجلــس الــذي كان يحــدد مســار املجالــس األخــرى كان هــو مجلــس ســان بيرتســبورغ للعاطلــن عــن العمــل. 

وقــد تــم توثيــق عمــل مجلــس ســان بيرتســبورغ للعاطلــن عــن العمــل يف كتيــب “مجالــس العاطلــن عــن العمــل يف ســان بيرتســبورغ 

ــذي لعــب دورا نشــيطا يف حركــة العاطلــن، وانتخــب رئيســا لســوفييت  ــه العامــل البلشــفي ســرغي ماليشــيف، ال ــذي كتب عــام 1906”، ال

كوســرتوما ملنــدويب العــال، عــام 1905. ترجــع أصــول هــذه الحركــة إىل األحــداث العاصفــة التــي شــهدها عــام 1905، عندمــا اســتخدم أربــاب 

العمــل ســالح اإلغالقــات ملكافحــة حركــة اإلرضاب. وإدراكا منــه بــأن الســبيل الوحيــد للنضــال مــن أجــل قضيــة العاطلــن ميــر عــر الربــط 

الوثيــق بــن نضالهــم وبــن نضــاالت العــال يف املصانــع، أســس ســوفييت ســان بيرتســبورغ لنــواب العــال لجنــة للعاطلــن بأجهــزة مفتوحــة يف 

جميــع مناطــق تواجــد الطبقــة العاملــة بســان بيرتســبورغ. ويف وقــت الحــق اعتمــدت اللجنــة قــرار ســوفييت نــواب العــال باقتطــاع نســبة 

%01 مــن أجــور جميــع العاملــن يف املعامــل والورشــات واملؤسســات األخــرى، لصالــح العاطلــن. كــا تــم تنظيــم عمليــات تــرع تطوعيــة يف 

جميــع االجتاعــات والتجمعــات. وهكــذا فــإن نضــال العاطلــن كان مرتبطــا بشــكل وثيــق بنضــال إخوانهــم وأخواتهــم الذيــن بقــوا يف العمــل. 

كان هــذا املوقــف، الــذي يشــكل حجــر الزاويــة يف تكتيــكات املاركســية يف النضــال ضــد البطالــة، مــن اقــرتح لينــن، ومــن املثــر لالهتــام 

أن نالحــظ موقــف لينــن تجــاه حملــة العاطلــن. عندمــا ســمع لينــن عــن مبــادرة اتخــذت بشــأن هــذه املســألة كانــت لديــه، يف البدايــة، 

بعــض الشــكوك حــول مــا إذا كان يف مقــدور مجلــس العاطلــن وحــده أن ينفــذ برنامجــه بجهــوده الخاصــة، قــال: »ال ميكنكــم أن تؤثــروا عــىل 

الرجوازيــة بواســطة هــذه املنظمــة وحدهــا؛ لــن تكونــوا أقويــاء مبــا فيــه الكفايــة، وقــد ال يكــون العــال العاطلــون أنفســهم قادريــن عــىل 

تطويــر هــذا العمــل عــىل أســاس طبقــي بروليتــاري واســع. ولذلــك يجــب عليكــم أن توســعوا عــىل الفــور مجلــس العاطلــن ليضــم ممثلــن 

للعــال املشــتغلن يف جميــع املصانــع والورشــات يف ســان بيرتســبورغ. عليكــم اآلن أن تبــدأوا يف التحريــض داخــل املصانــع والورشــات لهــذا 

الغــرض، وترتبــوا فــورا النتخــاب هــؤالء املمثلــن. يجــب أن يتألــف مجلــس العاطلــن، ليــس فقــط مــن 30 ممثــال للعاطلــن، بــل مــن 100 

أو 150 ممثــال مــن جميــع املناطــق، مــن جميــع املصانــع والورشــات. ســوف يوفــر هــذا للعاطلــن جهــازا قياديــا بروليتاريــا حقيقيــا، ســيكون 
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قــادرا حقــا عــىل مارســة الضغــط بنجــاح عــىل مجلــس دومــا املدينــة وعــىل الرجوازيــة بوجــه عــام«. 

وافق املجلس عىل اقرتاح لينن بربط نضال العاطلن بالعال الذين ما زالوا يف العمل، وشكل أساس تكتيكاته. 

أخــذ مجلــس ســان بيرتســبورغ للعاطلــن عــىل كاهلــه مســؤولية حركــة العاطلــن، بــدءا مــن تســجيل جميــع العــال ضحايــا اإلغالقــات. 

ــوا  ــم كان ــم طرده ــن ت ــال الذي ــن الع ــي أن %54 م ــام، وه ــرة لالهت ــة مث ــجيل واقع ــذا التس ــف ه ــيف: »كش ــر ماليش ــد تعب ــىل ح وع

عــاال ذوي مهــارات عاليــة، يف قطــاع التعديــن والصلــب؛ وكان %18 منهــم نجــارون وعــال بنــاء وغرهــا مــن املهــن التــي تتطلــب املهــارة. 

وكان %21 منهــم فقــط مــن العــال العاديــن. أظهــرت هــذه األرقــام أن الرأســالين نفثــوا حقدهــم عــىل أولئــك العــال الذيــن قاتلــوا يف 

الصفــوف األماميــة للطبقــة العاملــة«1. 

إن اســتهداف عمليــات الهجــوم ألمهــر العــال حقيقــة موثقــة جيــدا. أظهــر اســتطالع أجرتــه نقابــة عــال املعــادن أن أربــاب العمــل يف 

1908 اســتخدموا ذريعــة األزمــة االقتصاديــة للتخلــص مــن أمهــر عــال التعديــن، والذيــن يتقاضــون أجــورا مرتفعــة، والذيــن اشــتغلوا أطــول 

مــدة، والذيــن كانــوا القطــاع االكــر كفاحيــة. إســتنادا إىل هــذه املعطيــات وغرهــا اســتخلص روبــرت ماكــن مــا يــيل: »ألقــوا إىل الشــوارع 

باملســنن واملــرىض و“مخــريب النظــام الداخــيل” كذلــك. وخــالل 1908 امتــدت اإلغالقــات وحمــالت الترسيــح إىل قطاعــي الطباعــة والنســيج. 

بــن ســنتي 1907 و1911 عرفــت تخفيضــات األجــور، بنســبة %30 أو أكــر، أبعــاد واســعة يف جميــع قطاعــات الصناعــة الثقيلــة والخفيفــة. 

ــم تخفيــض األجــور مبعــدل النصــف؛ ويف ورشــة أفــران الصهــر بأحــواض  ــن، ت ــة، النجينزيب ــاس الضغــط واملســبوكات املعدني ويف ورشــة قي

بنــاء الســفن يف البلطيــق تــم تخفيــض األجــور بنســبة %40. هــذا وقــد تــم منــع لجــان أو مجالــس املصنــع (كــا هــو الحــال يف أحــواض 

ــع األنابيــب)؛ وصــارت االجتاعــات محظــورة (ســان بيرتســبورغ  ــو العــال لالعتقــال أو الطــرد (مصن ــاء الســفن بنيفــا)؛ وتعــرض مندوب بن

للمعــادن). ومنــذ أوائــل 1907 و1908، عــاد فــرض الغرامــات وعمليــات التفتيــش، التــي كان العــال يكرهونهــا كثــرا، يف العديــد مــن املصانــع 

مــن بينهــا الرشكــة الفرنســية الروســية وأودنــر وأحــواض الســفن بنيفــا ومصنــع األنابيــب ومصنــع أوبوخــوف وســان غــايل وســان بيرتســبورغ 

للمعــادن. لكــن مل يحــدث االعتــداء املبــارش والفــوري عــىل يــوم العمــل مــن 08 أو 09 ســاعات، الــذي كان أمثــن مكســب للثــورة، إال بشــكل 

أقــل تواتــرا«2.

خــالل عــام 1906، صــار موقــف العاطلــن يائســا عــىل نحــو متزايــد. وقــد وصــف ماليشــيف بشــكل دقيــق وضــع عــال ســان بيرتســبورغ 

العاطلــن قائــال: »ونحــن نتســكع عــىل طــول شــارع نيفســي، نشــاهد الرجوازيــن الســعداء املتخمــن. بعضهــم، مــن رتبــة أعــىل، يرتــدون 

ــن، مــن  ــول الرائعــة؛ وآخــرون، حشــد مــن الرجوازي ــن مــن الخي ــات رائعــة يجرهــا حصــان أو حصان ــون يف عرب معاطــف ونياشــن ويركب

رتبــة أدىن، يتجولــون عــىل األقــدام عــىل طــول شــارع نيفســي، ميلــؤون وســط املدينــة، عــىل طــول ســادوفايا، وعــىل طــول طريــق غوســتن. 

يدخلــون إىل مخــازن مليئــة بالبضائــع، ويخرجــون بأكــوام مــن املشــرتيات، ووراءهــم يســر شــباب محملــون بتلــك املشــرتيات إىل منازلهــم. 

كل البضائــع التــي يف تلــك املحــالت والرفــوف واملســتودعات، والتــي تنتجهــا الروليتاريــا، متاحــة بشــكل كامــل للرجوازيــة. رسنــا عــر عــدة 

مبــان عــىل طــول شــارع نيفســي، لكــن كل مــا كان ميكننــا رؤيتــه هــو متجــر ســولوفييف فقــط. مل يكــن يف مقدورنــا أن ندخــل ونشــرتي 

ولــو حتــى ربــع رطــل مــن النقانــق، ألن باعــة متجــر ســولوفييف املتخمــن ال يقبلــون بيــع مثــل هــذه الكميــة الصغــرة، وعــالوة عــىل ذلــك 

فــإن أســعار النقانــق ال تتناســب مــع حجــم جيوبنــا. لتخفيــف مشــاعرنا أطلقنــا شــتائم بذيئــة ووضعنــا يــدا يف يــد ورحلنــا مــن هــذا الشــارع 

ــا بطعــام بســعر  ــا أمعاءن ــا، يف شــارع باســن، أحــد املطاعــم الرخيصــة حيــث مألن اللعــن. ذهبنــا عــىل طــول األزقــة الضيقــة وأخــرا وجدن

كوبيكــن«. 

كانــت املشــكلة الرئيســية بالطبــع هــي أن معظــم العــال املطروديــن كانــوا مســجلن يف القامئــة الســوداء. تعــرض العديــد مــن األفــراد، 

بــل ومجموعــات كاملــة، مــن “غــر املرغــوب فيهــم”، للطــرد مــن املصانــع والورشــات. أضطــر هــؤالء العــال العاطلــون إىل بيــع أو رهــن 

مالبســهم وغرهــا مــن األشــياء األخــرى ذات القيمــة. كان وضــع العــال العاطلــن وأرسهــم بائســا. حملــة جمــع املســاهات، التــي نظمهــا 

ســوفييت نــواب العــال، راكمــت بعــض األمــوال، لكنهــا كانــت مبالــغ صغــرة جــدا بحيــث مل تغــر الــيء الكثــر. تــم فتــح غــرف الطعــام من 

قبــل ســوفييت نــواب العــال وبعــض الجاعــات الليراليــة، يف بعــض املناطــق العاليــة، لتوفــر بضــع عــرشات اآلالف مــن الوجبــات. لكــن 

بعــد بيــان أكتوبــر بــدأ الليراليــون يديــرون ظهورهــم لهــذه األنشــطة العاليــة وغرهــا. تــرك العــال ملصرهــم. وملكافحــة مشــكلة البطالــة 

بــدأت املجموعــة البلشــفية يف النضــال ألجــل برنامــج لألشــغال العامــة النافعــة والتعويــض عــن البطالــة. 

1:  S. Malishev, The Unemployed Councils in St Petersburg 1906, pp: 16 and8.

2:  R.B. McKean, St Petersburg between the revolutions, pp: 8 - 9.
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ويوضــح ماليشــيف تصــور البالشــفة للنضــال ضــد البطالــة مــن خــالل استشــهاده مبــا قالــه متحــدث يف أحــد املؤمتــرات: »قــال الرفيــق: 

“املجموعــة البلشــفية، التــي أتحــدث اآلن باســمها، تدعــم حركــة العاطلــن وتســاعدنا عــىل تنظيــم أنفســنا يف منظمــة قويــة. مــن الــروري 

تنظيــم جميــع العاطلــن وانشــاء هيئــة قياديــة: مجلــس للعاطلــن عــن العمــل. عــىل هــذا املجلــس، مبســاعدة مــن العاطلــن، أن يبــدأ النضــال 

مــن أجــل تحســن وضــع العاطلــن، ليــس فقــط مــن خــالل توزيــع وجبــات الغــذاء و30 كوبيــكا يوميــا، بــل أساســا عــن طريــق دفــع مجلــس 

دومــا املدينــة لتنظيــم برنامــج لألشــغال العامــة عــىل نطــاق واســع لتشــغيل العاطلــن. العاطلــون ليســوا عالــة، إنهــم ال يريــدون الصدقــات. 

إنهــم يطالبــون بالخبــز والعمــل. بهــذه الطريقــة علينــا عــرض مطالبنــا أمــام مجلــس دومــا املدينــة وكســب تأييــد جميــع العاملــن يف املصانــع 

والورشــات. يجــب عــىل املدينــة تنظيــم برنامــج لألشــغال العامــة. هنــاك مــا يكفــي مــن هــذا النــوع مــن العمــل الــذي ميكــن القيــام بــه يف 

املدينــة، والــذي يعطــى اآلن ملختلــف املقاولــن الذيــن يقدمــون رشــاوى كبــرة ملســؤويل املدينــة. بــن صفــوف العاطلــن ميكــن إيجــاد أكــر 

العــال مهــارة يف جميــع القطاعــات. ميكنهــم أن يقومــوا بــكل أنــواع العمــل. املدينــة لديهــا عــدد مــن املشــاريع الروريــة للمصلحــة العامــة؛ 

عــىل ســبيل املثــال، بنــاء خــط للــرتام (Tramways). لقــد قــررت املدينــة تعويــض قــوة األحصنــة بالســيارات الكهربائيــة، وهــو مــا ال ميكــن 

القيــام بــه إال إذا تــم تعبيــد الشــوارع. وهــذا يفتــح إمكانيــة توفــر أشــغال عامــة للعاطلــن. علينــا اتخــاذ خطــوات لــي توفــر املدينــة هــذه 

األشــغال العامــة، لذلــك أقــرتح أن يتــم قبــول جميــع املقرتحــات التــي طرحتهــا واملصادقــة عليهــا يف االجتــاع، والــرشوع يف تنفيذهــا عــىل 

الفــور، ألن الجــوع والفقــر لــن ينتظــرا”«1. 

مــن أجــل تنظيــم حملــة العاطلــن تقــرر تنظيــم مجلــس للعاطلــن مــن خــالل عقــد االنتخابــات يف غــرف الطعــام حيــث كان العاطلــون 

يحصلــون عــىل الوجبــات، وحيــث قــام مجموعــة مــن العــال البالشــفة بالتحريــض ألجــل ذلــك وإجــراء االنتخابــات. وجــه املجلــس نــداء 

لدومــا املدينــة. وتقــرر إرشاك 30 مندوبــا مــن املصانــع الكبــرة والورشــات يف مجلــس العاطلــن وجــرت االنتخابــات بــن العــال يف جميــع 

املعامــل والورشــات وأماكــن العمــل. تــم انتخــاب املندوبــن مــن قبــل العاطلــن يف جموعــات عامــة، عــىل أســاس منــدوب واحــد لــكل 250 

عامــال، ويف املصانــع واألحيــاء العاليــة. وشــكلت هــذه مجالــس املناطــق، التــي كانــت تــرشف عــىل تســير غــرف الطعــام وجمــع املــال يف 

املصانــع والورشــات وتســجيل العاطلــن وتقديــم املســاعدة املاديــة، وقــادت بشــكل عــام الحملــة ضــد البطالــة عــىل أســاس شــعار: “مــن أجــل 

الخبــز والعمــل!”. ومتــت صياغــة عريضــة موجهــة إىل مجلــس مدينــة ســان بيرتســبورغ مــن طــرف مجلــس العاطلــن، اســتعملت فيهــا أشــد 

العبــارات قــوة. ثــم طرحــت العريضــة للنقــاش داخــل مجلــس العاطلــن وتــم التصويــت عليهــا وإرســالها إىل جميــع مصانــع وورشــات ســان 

بيرتســبورغ ونواحيهــا لتتــم مناقشــتها مــن قبــل العــال الذيــن طلــب منهــم بعــد ذلــك التوقيــع عليهــا. 

جــاء نــص العريضــة عــىل النحــو التــايل: »بســبب البطالــة، توجــد العديــد مــن أرس العــال اآلن بــدون خبــز. العــال ال يريــدون الصدقــات 

أو اإلحســان. إننــا نطالــب بالعمــل. الســادة يرفضــون توفــر العمــل لنــا. يقولــون إنــه ليــس لديهــم مشــاريع. لكــن املدينــة لديهــا مشــاريع 

وميكنهــا أن توفــر العمــل للعاطلــن. نعتقــد أن الطريقــة التــي تــرف املدينــة بهــا املــال العــام فاضحــة. ينبغــي اســتخدام األمــوال العامــة 

لتلبيــة االحتياجــات العامــة وحاجتنــا اليــوم هــي: العمــل. ولذلــك فإننــا نطالــب مجلــس دومــا املدينــة بــأن يعمــل فــورا عــىل تنظيــم أشــغال 

عامــة لجميــع املحتاجــن. إننــا ال نطلــب الصدقــة، بــل نطالــب بحقوقنــا ولــن نــرض بالصدقــات. األشــغال العامــة التــي نطالــب بهــا يجــب 

أن تبــدأ عــىل الفــور. يجــب أن يســمح لجميــع العاطلــن يف ســان بيرتســبورغ بالقيــام بهــذا العمــل؛ يجــب أن يحصــل كل عامــل عاطــل عــىل 

أجــر كاف. لقــد تــم تفويضنــا لــإلرصار عــىل تحقيــق مطالبنــا. والجاهــر التــي أرســلت هــذه العريضــة لــن تقبــل بأقــل مــن ذلــك. فــإذا مل 

تســتجيبوا ملطالبنــا ســوف نقــدم تقريــرا عــن رفضكــم للعاطلــن وعندهــا لــن نكــون نحــن مــن عليكــم التعامــل معــه، بــل أولئــك الذيــن 

أرســلونا: جاهــر العاطلــن عــن العمــل«2. 

تــم إرســال املحرضــن إىل جميــع املصانــع الرئيســية للدفــاع عــن تلــك العريضــة، فكانــوا يتحدثــون أثنــاء اســرتاحة الغــداء وأثنــاء تغيــر 

املناوبــات، كــا كانــوا يعقــدون لقــاءات أمــام أبــواب املصانــع لنقــاش مســألة البطالــة. وعــىل الرغــم مــن حقيقــة أنــه بعــد حمــالت الطــرد 

ــدا وتعاطفــا واســعي النطــاق. قامــت خطــة النضــال  ــا، فقــد تلقــت العريضــة تأيي ــة، مل يتبــق يف العمــل ســوى العــال األقــل وعي الجاعي

ضــد البطالــة بشــكل كامــل عــىل الربــط بــن العــال العاطلــن وبــن إخوانهــم وأخواتهــم الذيــن بقــوا يف العمــل والذيــن هــم وحدهــم مــن 

لديهــم القــوة ملســاعدتهم عــىل حــل مشــكلتهم. وباإلضافــة إىل ذلــك، حــاول املجلــس الحصــول عــىل الدعــم مــن عنــد القطاعــات املتعاطفــة 

بــن صفــوف الطبقــة الوســطى. 

1:  S. Malishev, The Unemployed Councils in St. Petersburg 1906, pp: 11-12 and14.

2:  Malishev, op. cit., p: 18.
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يف حــن قــارب البالشــفة نضــال العاطلــن مــن وجهــة نظــر ثوريــة وطبقيــة، حــاول املناشــفة، كــا هــي عادتهــم، متييــع مطالــب الحركــة 

مــن أجــل عــدم إخافــة أصدقائهــم الليراليــن. لقــد طالبــوا بحــذف الفقــرة األخــرة مــن العريضــة التــي تحمــل نــرة تهديــد، وطالبــوا أيضــا 

بــأال يقتحــم وفــد العاطلــن مجلــس دومــا املدينــة. كــا عارضــوا بشــدة انتخــاب ممثلــن مــن املصانــع والورشــات إىل مجلــس العاطلــن. لكــن 

ظهــرت تصدعــات يف صفــوف املناشــفة مــا أدى إىل حــدوث انقســام أعطــى األغلبيــة ألنصــار العريضــة. يف 12 أبريــل 1906، تقــدم وفــد 

مــن العــال العاطلــن، مكــون مــن 30 شــخصا (15 مــن العاطلــن و15 مــن املصانــع)، أمــام دومــا مدينــة ســان بيرتســبورغ. يف تلــك املرحلــة 

مل تكــن املوجــة الثوريــة قــد تراجعــت مبــا يكفــي إلعطــاء مجلــس الدومــا الثقــة الالزمــة بالنفــس لرفــض اللقــاء مــع أعضــاء الوفــد. وخوفــا 

مــن رد فعــل الجاهــر، قــرر دومــا املدينــة االعــرتاف بالوفــد واالســتجابة ملطالبــه قــدر اإلمــكان. لكــن الوفــد مل يكــن يعــرف هــذا القــرار 

عندمــا دخــل غرفــة املجلــس. وقــد تحققــت أســوء مخــاوف املناشــفة، إذ تكلــم ممثلــو العاطلــن يف قاعــة املجلــس بأشــد العبــارات، قــال أحــد 

املتحدثــن: »“نحــن ال نلتمــس منكــم شــيئا؛ نحــن نطالبكــم!”، وقــال متحــدث آخــر: “إننــا نعتقــد أن كل هــذه األمــوال التــي تحــت ترفكــم 

هــي حــق لنــا. فــإذا مل توفــروا العمــل للعاطلــن لــن يتبــق لنــا ســوى أن ننهــب ممتلكاتكــم”. ورصخ أحــد ممثــيل الوفــد، وهــو عامــل شــاب: 

“أنتــم مل تــروا العاطلــن عــن العمــل، أنــا أعيــش معهــم، وميكننــي أن أقــول لكــم كيــف يعيشــون، أســتطيع أن أقــول لكــم مــا الــذي قالــه 

هــؤالء الذيــن أرســلوين إىل هنــا، لقــد قالــوا: اذهــب وتحــدث إىل أعضــاء مجلــس البلديــة ودومــا املدينــة، فــإذا مل يســتمعوا إليــك، ســوف 

نذهــب نحــن بأنفســنا ونأخذهــم مــن أعناقهــم”«1.

وخوفــا مــن احتــال حــدوث اضطرابــات، كان أعضــاء مجلــس البلديــة مجريــن عــىل االســتاع يف صمــت ملثــل هــذه الخطــب الناريــة. 

وعندمــا أنهــى “الضيــوف” كالمهــم اقرتحــوا عليهــم مغــادرة القاعــة. لكــن هــؤالء األخريــن أعلنــوا أنهــم لــن يغــادروا حتــى يتلقــوا جوابــا 

عــن مطالبهــم. عندهــا أعلــن أعضــاء مجلــس البلديــة فــرتة اســرتاحة، وأخرجــوا الجمهــور ثــم اســتؤنفت جلســة العمــل مــع وفــد العاطلــن. 

وأخــرا، وتحــت ضغــط النضــال الجاهــري املبــارش، قــرر الســادة أعضــاء دومــا املدينــة الرتاجــع واالعــرتاف بــكل املطالــب الرئيســية للعاطلن. 

وجــد عــدد كبــر مــن العاطلــن أنفســهم مرميــن يف الشــوارع أو ســكنوا يف مالجــئ مؤقتــة، إال أنهــم أرســلوا أطفالهــم للعيــش مــع الرفــاق 

الذيــن اســتمروا يف العمــل. وهكــذا تفرقــت األرس، فتقــرر أنــه يتعــن القيــام ببعــض اإلجــراءات ملســاعدة العاطلــن عــىل دفــع اإليجــار. كــا 

متــت يف مجلــس الدومــا مناقشــة مســألة مســاعدة العاطلــن عــىل تخليــص متعلقاتهــم مــن محــالت الرهــن، وخاصــة آالت الخياطــة واملالبــس 

الداخليــة، ومتــت االســتجابة لهــا. 

مل يكــن كــرم دومــا املدينــة منزهــا متامــا عــن املصلحــة. إذ حتــى يف تلــك الفــرتة كانــت هنــاك حركــة إرضابــات جديــدة تتطــور يف ســان 

بيرتســبورغ. كانــت اإلرضبــات ذات طابــع ســيايس أساســا، أكــر مــن كونهــا ذات طابــع اقتصــادي. أمثــر تضامــن العــال مــع العاطلــن نتائــج 

مهمــة، إذ شــارك هــؤالء األخريــن بنشــاط يف نضــال العــال املربــن. ويف مقابــل التضامــن الــذي أبــداه العاملــون خــالل األشــهر الســابقة، 

نظــم العاطلــون، جنبــا إىل جنــب مــع املربــن يف منطقــة فيبــورغ، عمليــة جمــع املســاعدات املاليــة لصالــح املربــن. لكــن مــع انحســار 

حركــة اإلرضابــات، اســتعاد املئــات الســود والليراليــون رباطــة جأشــهم وبــدأوا بشــكل ممنهــج يف تخريــب االصالحــات التــي منحــت ســابقا. 

متــت عرقلــة برنامــج األشــغال العامــة إىل أقــى حــد ممكــن وبــدأ التقليــص تدريجيــا يف امليزانيــة. عنــد ذلــك قــدم مجلــس العاطلــن قامئــة 

جديــدة مــن املطالــب لدومــا املدينــة: 

ــة  ــة والنظاف ــع الــرشوط الصحي ــرار أجــر يومــي. 4) مراعــاة جمي ــوم العمــل مــن مثــاين ســاعات. 2) حظــر العمــل اإلضــايف. 3) إق 1) ي

الالزمــة يف العمــل. 5) إعطــاء املناصــب للعاطلــن املســجلن بإشــارة مــن مجلــس العاطلــن. 6) حــق ممثــيل العــال يف مراقبــة جميــع الشــؤون 

الداخليــة يف ورشــات العمــل. 

وقــد نظــم البالشــفة التحريــض مــن أجــل هــذه املطالــب بواســطة جريدتهــم فولنــا (املوجــة) والتــي قامــت بشــكل ممنهــج بفضــح ســلوك 

الكاديــت والليراليــن. لكــن مجلــس الدومــا رفــض تقديــم أي تنــازالت جديــدة. كانــت هنــاك شــائعات بــأن وزارة الداخليــة أرســلت تعليــات 

إىل مجلــس دومــا املدينــة بعــدم تقديــم الكثــر مــن التنــازالت للعاطلــن. فتصاعــد نفــاد الصــر والغضــب بــن صفــوف العاطلــن. ويف 10 

يونيــو 1906، أصــدر مجلــس العاطلــن نــرشة تســتنكر هــذه الحالــة: 

»إن مجلــس العاطلــن ال يخفــي عــن الجاهــر أن مجلــس الدومــا مياطــل فقــط ويتالعــب بالعاطلــن وليســت لديــه أيــة نيــة يف الوفــاء 

بوعــوده. لكــن املجلــس مل يخــرق العقــد الــذي أبرمــه مــع الدومــا ألن القيــام بذلــك يعنــي خدمــة مصالــح أولئــك الذيــن يريــدون اســتفزاز 

1:  Ibid., p: 23.
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العــال للقيــام بعمــل ســابق ألوانــه. هــذا بالضبــط هــو مــا ينتظــره أعــداء الطبقــة العاملــة، املتعطشــون لدمــاء الروليتاريــا. 

يف الوقــت الحــارض، ازداد اســتفزاز العاطلــن إىل أعــىل درجــة. وقــد أعطــى وزيــر الداخليــة أوامــر خاصــة ملجلــس الدومــا وألعضــاء املجالس 

البلديــة بعــدم تقديــم أي تنــازالت للعاطلــن. هدفــه واضــح جــدا، إنــه اســتفزاز العاطلــن للقيــام بعمــل ســابق ألوانــه يف الوقــت الــذي رفاقهــم 

ــوزارة. ومــع ذلــك، يجــب أال  العاملــون ليســوا عــىل اســتعداد ملســاعدتهم، ومجلــس الدومــا، بطبيعــة الحــال، يطبــق بخنــوع مــا تريــده ال

نســمح ألنفســنا بــأن نســقط ضحايــا الســتفزازات الدومــا«.1 

ــوا  ــن كان ــون) الذي ــة (الالســلطويون واالشــرتاكيون الثوري ــارص اليســارية املتطرف ــوذ العن ــرار النضــال ضــد نف ــن هــذا الق ــدف م كان اله

يســتغلون اإلحبــاط الــذي كان يشــعر بــه العاطلــون مــن أجــل الدعــوة ألعــال اســتفزازية قــد تكــون نتائجهــا كارثيــة. ومــرة أخــرى بواســطة 

مارســة الضغــط عــىل مجلــس الدومــا، مــن خــالل العمــل الجاهــري، نجــح مجلــس العاطلــن يف الحصــول عــىل املزيــد مــن التنــازالت. العمل 

الجاهــري الــذي تحقــق ســاعد عــىل إبقــاء صفــوف الطبقــة العاملــة موحــدة ومنــع املزيــد مــن التفــكك، يف الوقــت الــذي وصــل فيــه هجــوم 

الــردة الرجعيــة ذروتــه. ويف نفــس الوقــت ســاعدت التكتيــكات الصحيحــة التــي نهجهــا البالشــفة يف تطويــر الوعــي الثــوري للطبقــة العاملــة. 

لكــن وبالــرورة مل تكــن مثــل هــذه االنتصــارات لتــدوم طويــال. يف النصــف الثــاين مــن عــام 1907، حققــت الــردة الرجعيــة النــر التــام. 

ألقــي القبــض عــىل معظــم البالشــفة، واضطــر آخــرون إىل الفــرار إىل الخــارج، كــا ألقــي القبــض أيضــا عــىل معظــم منظمــي وقــادة مجلــس 

العاطلــن أو أجــروا عــىل االختبــاء. ومــن زنزانتــه، يف النصــف األول مــن 1908، علــم ســرجي ماليشــيف أن الحكومــة القيريــة قــد وضعــت 

نهايــة لرامــج األشــغال العامــة يف ســان بيرتســبورغ. وعندمــا رشعــت الحكومــة يف إغــالق ورشــة العمــل العامــة يف كاغارينســي وارف، وقبــل 

رشوع رجــال الــدرك يف عملهــم، اســتدعيت بطاريــة مدفعيــة خفيفــة، تحســبا لحــدوث أي طــارئ. 

إعادة التوحيد

عــىل الرغــم مــن الزحــف الوحــي للــردة الرجعيــة، فــإن حــزب العــال االشــرتايك الدميقراطــي الــرويس اســتمر محتفظــا بهياكلــه وكــوادره 

األساســية ســليمة طيلــة 1906، بــل ومتكــن حتــى مــن االحتفــاظ مبنظمــة مفتوحــة. يف هــذا الســياق يصــف أوســيب بياتنيتســي يف مذكراتــه 

منظمــة موســكو، حيــث كان يعمــل ســنة 1906، والتــي مــن الواضــح أن املبــدأ االنتخــايب كان مــا يــزال معمــوال بــه فيهــا يف ذلــك الوقــت: »يف 

الفــرتة مــن 1906 إىل مــا يقــرب مــن نهايــة 1907، تــم تقســيم بعــض الدوائــر إىل دوائــر فرعيــة. وكانــت الدوائــر والدوائــر الفرعيــة مرتبطــة 

باجتاعــات املصانــع (التــي صــارت اآلن خاليــا) ومــع لجــان املصانــع واملجالــس (التــي صــارت اآلن خاليــا الُشــعب). كان ممثلــو لجــان املصانــع 

يســتمعون لتقاريــر لجــان املناطــق ولجنــة موســكو، وينتخبــون لجنــة املنطقــة ويرســلون ممثلــن للمؤمتــرات املحليــة حيــث كان يتــم انتخــاب 

لجنــة موســكو«2.

يف ظــل الظــروف الســائدة آنــذاك كانــت أهميــة العمــل يف املنظــات الرشعيــة وشــبه الرشعيــة، مــن جميــع األنــواع، أمــرا بديهيــا. شــارك 

الحــزب يف جميــع أنــواع العمــل، ليــس فقــط يف النقابــات، بــل أيضــا يف التعاونيــات وجمعيــات التأمــن العاليــة وأيضــا األنشــطة الثقافيــة 

التــي مكنتــه مــن الحفــاظ عــىل عالقاتــه مــع الجاهــر. قــام كل مــن البالشــفة واملناشــفة باالســتفادة بشــكل جيــد مــن األنديــة، التــي شــكلت 

واجهــات لعمــل الثوريــن. تتذكــر إيفــا برويــدو: »كانــت أنديتنــا هــي أهــم مراكــز العمــل الحــزيب، وقــد ركزنــا فيهــا كل أنشــطتنا الدعائيــة: 

ــا يف  ــا تــوزع فيهــا، وكان العــال يأتــون إليهــا لســاع محــارضات عــن األحــداث الجاريــة. وإىل هنــاك أيضــا كان يــأيت أعضاؤن كانــت دعايتن

مجلــس الدومــا ليقدمــوا لنــا تقاريــر عــن عملهــم. عمليــا كان كل العمــل التنظيمــي ممركــزا حــول هــذه النــوادي، كانــت االجتاعــات الحزبيــة 

الخاصــة والعامــة تعقــد هنــاك، وكان توزيــع منشــورات الحــزب يتــم مــن هنــاك، وكانــت هــي “عناويــن” الفــروع الجهويــة واملحليــة، وهنــاك 

كان يتــم تجميــع كل األخبــار املحليــة، ومــن هنــاك كان يتــم إرســال املتحدثــن يف اجتاعــات املصانــع. وكانــت تلــك أيضــا هــي األماكــن حيــث 

ــل كل يشء إىل امتــالك  ــة تهــدف قب ــادل ودي لألفــكار وقــراءة الكتــب والصحــف. كانــت كل األندي ميكــن االلتقــاء بالعــال املســتنرين لتب

مكتبــات جيــدة. كــا أنهــا شــجعت الفــن، وكانــت هنــاك مجموعــات للموســيقى والغنــاء ومــا شــابه ذلــك«3.

أثــارت الثــورة يف أذهــان العــال تعطشــا كبــرا لألفــكار مــن كل نــوع، ليــس فقــط األفــكار السياســية باملعنــى الضيــق، بــل أيضــا العلــم 

واألدب والفــن والثقافــة بشــكل عــام. وتوضــح برويــدو ذلــك قائلــة: »يف البدايــة اقتــرت األنديــة عــىل السياســة بشــكل حــري، لكــن رسعــان 

1:  Ibid., p: 40.

2:  O. Piatnitsky, op. cit., pp: 101 -102.

3:  Eva Broido, Memoirs of a Revolutionary, p: 133.
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مــا تغــر طابعهــا. أفســحت اجتاعــات الدعايــة املــكان ملحــارضات ومناقشــات ذات طابــع عــام، وأصبحــت األنديــة “جامعــات” ماركســية. 

كان ممثلــون مــن جميــع لجــان النــادي يجتمعــون لعقــد محــارضات منتظمــة، ولتوفــر وتوزيــع الكتــب الالزمــة وتوفــر قوائــم بعناويــن 

الكتــب. ورسعــان مــا بــدأت مجموعــة مــن العــال تطلــب تنظيــم دورات يف املــواد العلميــة. وبالفعــل يف شــتاء 1906-1907 تضمنــت الرامــج 

محــارضات عــن الفيزيــاء والرياضيــات والتكنولوجيــا، إىل جانــب االقتصــاد واملاديــة التاريخيــة وتاريــخ االشــرتاكية والحركــة العاليــة. وباإلضافة 

إىل األنديــة، كانــت هنــاك العديــد مــن “املــدارس املســائية”؛ لقــد تزايــدت أعــداد املنخرطــن فيهــا إىل درجــة أنهــا أثــارت انتبــاه الرشطــة، 

وكثــرا مــا تعرضــت لإلغــالق. وشــملت هــذه املــدارس املســائية بعــض الــدورات لألميــن والتــي غالبــا مــا كان يحرهــا عــال وعامــالت كانــوا 

يلعبــون بالفعــل أدوارا مؤثــرة يف الحركــة«1. وقــد اســتمرت تلــك األنديــة تعيــش يف ظــل شــبه رشعيــة غــر ثابتــة إىل حــن انــدالع الحــرب 

العامليــة األوىل. 

ــام 1905، انطلقــت ســرورة  ــاين مــن ع ــم البعــض. وخــالل النصــف الث ــع بعضه ــارب م ــيل الحــزب إىل التق ــورة عــال فصي دفعــت الث

ــفية  ــفية واملنش ــزب البلش ــات الح ــت منظ ــىل، اندمج ــن أع ــارة م ــة إش ــار أي ــفل. ودون انتظ ــن األس ــد م ــن التوحي ــة م ــتمرة وتلقائي مس

ببســاطة مــع بعضهــا. عــر هــذا الواقــع جزئيــا عــن ميــل العــال الفطــري الطبيعــي نحــو الوحــدة، لكنــه يف الواقــع عــر أيضــا، وكــا رأينــا 

ســابقا، عــن أن قــادة املناشــفة اتجهــوا إىل اليســار بفعــل الضغــط مــن طــرف قواعدهــم. وبحلــول دجنــر 1905، اتحــدت القيادتــان فعليــا. 

تشــكلت آنــذاك لجنــة مركزيــة واحــدة متحــدة. أعلــن عــن تنظيــم مؤمتــر توحيــد وصــدر العــدد األول مــن جريــدة مشــرتكة، أطلــق عليهــا 

اســم بارتينيــي إزفســتيا (أخبــار الحــزب). كان يف هيئــة التحريــر ثالثــة بالشــفة (لينــن ولوناتشارســي وب. أ. بــازاروف)، وثالثــة مناشــفة (دان 

ومارتــوف ومارتينــوف). لكــن أحــداث دجنــر رضبــت الــروح املعنويــة لقــادة املناشــفة الذيــن صــاروا بالفعــل يتحركــون للعــودة إىل اليمــن، 

مــا وضــع عالمــة اســتفهام كبــرة عــىل آفــاق الوحــدة. 

كان لينــن مؤيــدا للوحــدة التنظيميــة، لكنــه مل يتخــل ولــو للحظــة عــن الــراع األيديولوجــي، وحافــظ عــىل موقــف حــازم بخصــوص 

جميــع مســائل التكتيــكات واملنظــورات األساســية. كان ذلــك مــن أبــرز ســات تصــور لينــن: أقــى مــا ميكــن مــن املرونــة بشــأن جميــع 

املســائل التنظيميــة والتكتيكيــة، إىل جانــب أشــد الحــزم بخصــوص جميــع املســائل املبدئيــة والنظريــة. لكــن علينــا أن نحــرص عــىل أال ننظــر 

يف تاريــخ مســاعي البالشــفة وأفكارهــم بنــاء عــىل معرفتنــا لألحــداث الالحقــة. لســنوات عديــدة، قدمــت الروايــات التاريخيــة الســوفياتية 

ــة نحــو النــر النهــايئ  ــد ثابت ــاد الحــزب بي ــرى كل يشء ويعــرف كل يشء ويتوقــع كل يشء مســبقا، وق ــد ي ــه قائ ــن وكأن الرســمية دور لين

األكيــد. بهــذا النــوع مــن الســر ال ميكــن تحقيــق أي معرفــة بلينــن الحقيقــي. يبقــى كل تاريــخ البلشــفية محاطــا بالرسيــة والغمــوض، مثلــه 

ــة. لكنــه مل يكــن كذلــك. يف الواقــع مل يكــن لينــن ميلــك فكــرة واضحــة متامــا عــن أيــن هــو ذاهــب  ــة أو أســطورة ديني مثــل قصــة خرافي

يف ذلــك الوقــت، وكان مــا يــزال غــر متأكــد بخصــوص الكيفيــة التــي كانــت ستســر بهــا األمــور. لقــد كان، بطبيعــة الحــال، واضحــا جــدا 

بخصــوص الحاجــة إىل املوقــف الحــازم تجــاه األفــكار األساســية واملبــادئ الثوريــة للاركســية، وأيضــا بخصــوص الحاجــة إىل الحفــاظ عــىل 

ــد مل يكــن  ــرويس. لكــن دعمــه إلعــادة التوحي ــوري الحــازم داخــل حــزب العــال االشــرتايك الدميقراطــي ال ــاح الث البالشــفة باعتبارهــم الجن

موقفــا صوريــا وال منــاورة. كان املناشــفة قــد انتقلــوا، بفعــل الثــورة، نحــو اليســار، ومل يكــن واضحــا عــىل اإلطــالق كيــف مــن شــأن ذلــك أن 

يتطــور يف النهايــة. مل يكــن قــد اتضــح للينــن بعــد أنــه مــن الــروري إجــراء قطيعــة تامــة، ومل يصــل إىل هــذا االســتنتاج إال عــام 1912. هــذا 

هــو الواقــع ومــن غــر الصحيــح متامــا تقديــم الصــورة بــأي طريقــة أخــرى. 

رغــم أن الحــزب كان موحــدا رســميا، فإنــه كان منــذ البدايــة منقســا إىل تياريــن متعارضــن: الجنــاح الثــوري والجنــاح االنتهــازي. الثــورة 

ــة املســتقلة أم التعــاون الطبقــي: كانــت هــذه األســئلة األساســية التــي فصلــت البلشــفية عــن املنشــفية.  أم اإلصــالح، السياســة الروليتاري

ظهــرت تلــك االختالفــات األساســية فــورا يف املوقــف مــن مجلــس الدومــا واألحــزاب الرجوازيــة. تبنــى املناشــفة موقــف االستســالم للرجوازيــة 

الليراليــة والتــي كانــت قــد انتقلــت يف الواقــع إىل امللكيــة الدســتورية وأخضعــت نفســها للحكــم املطلــق. ملدة شــهرين دارت مناقشــة ســاخنة 

ــه يف املــايض.  ــا مختلفــا جــدا عــا كان علي ــه كان حزب ــة الرئيســية املوقــف البلشــفي. لكن حــول قــرارات مختلفــة. دعمــت املراكــز العالي

حتــى املناقشــات التــي متــت خــالل املؤمتــر الثالــث، قبــل ســنة واحــدة، صــارت تبــدو اآلن مثــل تاريــخ قديــم. كان يبــدو كــا لــو أن مرحلــة 

تاريخيــة كاملــة قــد تكثفــت يف 12 شــهرا. مل يعــد ميكــن الحفــاظ عــىل هيــاكل وعقليــة الحلقــات الصغــرى القدميــة. وقــد أزيــح أعضــاء اللجان 

جانبــا بشــكل متزايــد مــن طــرف عــال وشــباب جــدد. حشــدت الثــورة املاليــن حــول رايــة االشــرتاكية الدميقراطيــة. وصــار مــن املســتحيل 

وغــر املرغــوب فيــه الحفــاظ عــىل النظــام القديــم، حيــث كان يتــم انتخــاب املندوبــن مــن قبــل مجموعــة ضيقــة مــن الثوريــن املحرتفــن 

1:  Ibid., p: 133.
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(“اللجــان”). صــار يتوجــب اآلن تنظيــم الحــزب عــىل أســاس أوســع بكثــر، وعــىل أســاس مبــادئ دميقراطيــة صارمــة. يتضــح الحجــم الــذي 

وصلــه الحــزب آنــذاك مــن خــالل نســبة املندوبــن املشــاركن يف املؤمتــر الرابــع: منــدوب واحــد عــن كل 300 عضــو. 

عقــد املؤمتــر الرابــع “التوحيــدي” خــالل الفــرتة مــا بــن 10 و25 أبريــل 1906 بســتوكهومل، حيــث اســتضافهم الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي 

الســويدي. الــرشوط العامــة املتميــزة مبــد الــردة الرجعيــة تســببت بــال شــك يف تشــوه متثيــل التيــارات املختلفــة. بعــض الفــروع البلشــفية مل 

تتمكــن مــن إرســال مندوبــن بســبب الصعوبــات املاليــة، كــا خلــق القمــع صعوبــات أخــرى. املناطــق التــي يســيطر عليهــا املناشــفة، التــي 

كانــت مراكــز صناعيــة صغــرة وبلــدات صغــرة، مل تتــرر بشــكل كبــر عمومــا مــن رضبــات الــردة الرجعيــة، عــىل عكــس مــا حــدث للبالشــفة. 

ــذي ســيطر  ــع، ال ــر الراب ــال ناقصــا يف املؤمت ــن متثي ــوا ممثل ــروع الحــزب أدى إىل أن البالشــفة كان ــام لف ــل الع ــاالت والســجن والتعطي االعتق

عليــه املناشــفة. كان هنــاك مــا مجموعــه 112 مندوبــا بحــق كامــل يف التصويــت و22 مندوبــا بصــوت استشــاري، ميثلــون 62 منظمــة. كــا 

حــر أيضــا ممثلــو املنظــات االشــرتاكية الدميقراطيــة الوطنيــة (بولنــدا وليتوانيــا والتفيــا وفنلنــدا وأوكرانيــا والبونــد وأيضــا الحــزب االشــرتايك 

الدميقراطــي البلغــاري). كان البالشــفة 46، واملناشــفة 62. وباإلضافــة إىل ذلــك كان هنــاك عــدد قليــل مــن التوفيقيــن. أمــا تروتســي فقــد كان 

يف الســجن. بــن صفــوف الوفــد البلشــفي كان هنــاك لينــن وكراســن وغوســيف ولوناتشارســي وشــوميان وبوبنــوف وكروبســكايا وليــادوف وأ. 

إ. ريكــوف وأ. ب. ســمرنوف وفرونــز ودزيرجينســي وشــاب جورجــي مجهــول باســم مســتعار، كوبــا، والــذي صــار يعــرف، يف التاريــخ فيــا 

بعــد، باســم ســتالن. 

كانــت القضايــا الرئيســية املطروحــة للنقــاش يف مؤمتــر ســتوكهومل هــي: الرنامــج الزراعــي، والوضــع الراهــن ومهــام الروليتاريــا، واملوقــف 

مــن مجلــس الدومــا، واالنتفاضــة املســلحة، وحركــة األنصــار (The partisan movement)، والنقابــات العاليــة، وطبيعــة املنظات االشــرتاكية 

الدميقراطيــة، وقوانــن الحــزب. ومل يضيــع املناشــفة وقتــا النتهــاز فرصــة أغلبيتهــم العدديــة. أشــار لينــن يف تقريــر عــن املؤمتــر، كتبــه يف مــاي 

ــوىل املناشــفة  ــل الجلســات العامــة. ت ــب قب ــد رت ــا كان كل يشء ق ــق فقــط. عملي ــات يف املؤمتــر أخــذت بضــع دقائ 1906، إىل أن: »االنتخاب

جميــع املقاعــد الخمســة يف هيئــة تحريــر الجريــدة. أمــا فيــا يتعلــق باللجنــة املركزيــة، فقــد اتفقنــا عــىل انتخــاب ثالثــة أشــخاص إليهــا، 

أمــا الســبعة اآلخــرون فكانــوا مناشــفة. وحــده املســتقبل مــن ســيوضح لنــا مــاذا ســيكون موقــف هــؤالء الثالثــة، الذيــن هــم مبثابــة مرشفــن 

وحــراس عــىل حقــوق املعارضــة«1.

النقاش حول مسألة األرض

ــة النقطــة املركزيــة يف كل النقاشــات، وهــي املســألة التــي كان يتوقــف عليهــا كل مصــر الثــورة الروســية. لقــد  كانــت املســألة الزراعي

أظهــرت تجربــة الثــورة عــدم كفايــة الرنامــج الزراعــي القديــم القائــم عــىل األوتريــزيك (تحديــد األرايض). دافــع لينــن عــن اعتــاد برنامــج 

ــا جــدا يف  ــن. كان هــذا الشــعار شــعارا مركزي ــر عــىل أســاس شــعار مصــادرة األرض مــن مــالك األرايض اإلقطاعي ــة بكث زراعــي أكــر جذري

ــة بتحالــف مــع  ــادة الطبقــة العامل ــل ثــوري جــذري، بقي ــورة الشــعبية”، التــي هــي تحوي ــورة الروســية. كان شــعارا “للث منظــور لينــن للث

الفالحــن الفقــراء. كانــت املهمــة األساســية هــي تقديــم حــل جــذري ملشــكلة أرايض كبــار املالكــن العقاريــن، عــن طريــق ثــورة زراعيــة كاملــة 

تــؤدي إىل مصــادرة أمالكهــم عــىل يــد لجــان الفالحــن مــن أجــل تحطيــم قــوة املالكــن العقاريــن، وإذا ســمحت الظــروف، أي يف حالــة انتصــار 

االنتفاضــة املســلحة، إقامــة جمهوريــة دميقراطيــة وتأميــم األرض. 

دافــع لينــن عــن ثــورة تكنــس كل القامــة اإلقطاعيــة املرتاكمــة. كان تصــوره يســتند إىل منظــور النضــال الثــوري ضــد الحكــم املطلــق 

ومنظــور االنتفاضــة املســلحة، وليــس التعــاون الطبقــي مــع الليراليــن والبالهــة الرملانيــة. بينــا عــارض املناشــفة دعــوة الفالحــن لالســتيالء 

عــىل األرض لصالــح مشــاريع إصالحيــة مــن أســوء نــوع. وبــدال مــن االعتــاد عــىل املبــادرة الثوريــة للجاهــر، فضلــوا املنــاورات الرملانيــة 

والتعامــل مــع الليراليــن مــن وراء ظهــر الجاهــر. كانــت سياســتهم بشــأن مســألة األرض تنبــع مــن خطهــم اإلصالحــي العــام. يف املقابــل، 

أشــار لينــن إىل أن مســألة األرض ســوف تحــل بالوســائل الثوريــة أو أنهــا لــن تحــل عــىل اإلطــالق. ويف وجــه املطلــب اإلصالحــي بوضــع األرض 

ــك، كان لينــن حريصــا عــىل أن يوضــح،  ــات (يف ظــل الحكــم املطلــق!)، طــرح مطلــب تأميــم األرض. ومــع ذل ــة مجالــس البلدي تحــت رقاب

ــي، يف  ــوازي، ال يعن ــب برج ــو مطل ــم األرض ه ــالية، أن تأمي ــقط الرأس ــراء سيس ــك اإلج ــوا أن ذل ــن توهم ــعبوين الذي ــام الش ــا ألوه خالف

حــد ذاتــه، إلغــاء امللكيــة الرجوازيــة، بــل فقــط امللكيــة اإلقطاعيــة. أمــا بخصــوص القــوى الطبقيــة للثــورة، فقــد أكــد لينــن ألــف مــرة أن: 

الرجوازيــن الليراليــن قــوة مضــادة للثــورة. ال ميكــن إنجــاز الثــورة الدميقراطيــة الرجوازيــة إال بتحالــف العــال والفالحــن الفقــراء (الجاهــر 

1:  LCW, Report on the Unity Congress of the RSDLP, vol. 10, p: 375.
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شــبه الروليتاريــة يف املدينــة والريــف). إن تأميــم األرايض يف ســياق الثــورة الرجوازيــة الدميقراطيــة يعنــي، يف الواقــع، أكــر أنــواع “تطهــر 

ــة تأسيســية  ــه بجمعي ــق واالســتعاضة عن ــة بالحكــم املطل ــة ألجــل التطــور الحــر للرأســالية. ســتعني اإلطاحــة الثوري اإلســطبالت” جذري

منتخبــة دميقراطيــا، إقامــة نظــام دميقراطــي برجــوازي بأفضــل الظــروف للطبقــة العاملــة. فكــرة إمكانيــة القيــام بالثــورة االشــرتاكية يف روســيا 

املتخلفــة قبــل أوروبــا الغربيــة مل تتبــادر قــط ال للينــن وال ألي شــخص آخــر يف ذلــك الوقــت، باســتثناء تروتســي. 

بليخانــوف بــدوره رفــض بشــدة مطلــب التأميــم. وباللجــوء إىل حجــج دمياغوجيــة، اتهــم بليخانــوف لينــن بتبنــي نفــس حجــج االشــرتاكين 

الثوريــن، وقــال إن مطلــب تقســيم أمــالك املالكــن العقاريــن مطلــب رجعــي: »أقــول إن فكــرة الفالحــن عــن التوزيــع العــام لــألرض ذات 

طبيعــة رجعيــة. ويف ضــوء هــذه الطبيعــة الرجعيــة، عــىل وجــه التحديــد، والتــي دحضناهــا طيلــة تاريخنــا الســيايس، أعلــن نفــيس ضــد تأميــم 

األرض. فكيــف إذن ميكــن اســتخدام هــذه الطبيعــة حجــة ضــدي؟ إن لينــن ينظــر إىل التأميــم مــن خــالل عيــون اشــرتايك ثــوري. بــل وقــد بــدأ 

يســتعمل حتــى مصطلحاتهــم، إنــه، عــىل ســبيل املثــال، يســتعمل مصطلــح اإلبــداع الشــعبي يسء الســمعة«. 

وبســخريته املعهــودة اســتطرد قائــال: »إنــه ألمــر ســار أن نتذكــر األصدقــاء القدامــى، لكــن مــن غــر الســار رؤيــة االشــرتاكين الدميقراطيــن 

ــة  ــد ومــر والصــن واألنظمــة الديكتاتوري ــخ الهن ــخ الزراعــي لروســيا هــو أكــر شــبها بتاري ــك. إن التاري يدافعــون عــن مواقــف النارودني

الرشقيــة األخــرى، مــن تاريــخ أوروبــا الغربيــة... ومــن أجــل ســحق االســتبداد مــن الــروري القضــاء عــىل أساســه االقتصــادي. لذلــك فأنــا ضــد 

التأميــم اآلن؛ عندمــا حاججنــا ضــد االشــرتاكين الثوريــن، اعتــر لينــن أن حججــي كانــت صحيحــة. يقــول لينــن: “ســوف نجعــل التأميــم غــر 

ضــار”، لكــن مــن أجــل جعــل التأميــم غــر ضــار مــن الــروري إيجــاد ضانــة ضــد العــودة1. لكــن مثــل هــذه الضانــة ال توجــد، وال ميكــن 

أن توجــد. لنتذكــر تاريــخ فرنســا؛ لنتذكــر تاريــخ بريطانيــا؛ ففــي كال هذيــن البلديــن حدثــت العــودة بعــد موجــة ثوريــة واســعة. الــيء 

نفســه ميكــن أن يحــدث لنــا؛ ويجــب أن يكــون برنامجنــا معــدا بحيــث يتســبب يف أقــل رضر يف حالــة حدثــت العــودة«. 

ويختــم بليخانــوف بالقــول: »وهــذا هــو ســبب رفــي للتأميــم. يرتبــط مــرشوع لينــن ارتباطــا وثيقــا بيوتوبيــا االســتيالء عــىل الســلطة 

مــن طــرف الثوريــن، ولهــذا عــىل أولئــك الذيــن ال يســتهويهم مــذاق مثــل هــذه اليوتوبيــا بيننــا، أن يقفــوا ضدهــا. أمــا وضــع األرض تحــت 

ســلطة البلديــة فأمــر آخــر«2. 

تعليقــات بليخانــوف لديهــا، عــىل األقــل، ميــزة الوضــوح. وعندمــا يتهــم لينــن بربــط برنامجــه الزراعــي الجــذري باالســتيالء عــىل الســلطة 

ــاه  مــن طــرف الثوريــن، فإنــه ليــس بعيــدا عــن الحقيقــة، رغــم أنــه يقدمهــا يف شــكل صــورة كاريكاتوريــة. كان جوهــر الحــل الــذي يتبن

لينــن للمســألة الزراعيــة يتأســس عــىل وجــه التحديــد عــىل ثــورة تســتند خاللهــا الروليتاريــا عــىل ثــورة الفالحــن إلســقاط القيريــة وإقامــة 

جمهوريــة دميقراطيــة. يتطلــب ذلــك رضورة أن يدافــع الحــزب عــن الرنامــج األكــر جذريــة للمطالــب الدميقراطيــة الثوريــة، وقبــل كل يشء 

عــن حــل ثــوري ملســألة األرض. عــىل النقيــض مــن ذلــك حــاول بليخانــوف واملناشــفة تخويــف الحــزب بالفكــرة الجبانــة القائلــة بــأن الثــورة 

تنتــج حتــا الثــورة املضــادة. لدينــا هنــا، يف شــكل متطــرف، فكــرة أنــه يجــب عــىل الطبقــة العاملــة أال تفعــل شــيئا ميكنــه “اســتفزاز” قــوى 

الثــورة املضــادة، وبالتــايل يجــب عليهــا التمســك بذيــول الليراليــن. أجــاب لينــن بــأن الضانــة الكاملــة الوحيــدة ضــد خطــر العــودة هــو 

االنتصــار الكامــل للثــورة. تقــدم هــذه الحادثــة الصغــرة منظوريــن مختلفــن متامــا، بــل ونفســيتان مختلفتــان متامــا كذلــك.

يف رده عــىل مناقشــة املســألة الزراعيــة، لخــص بليخانــوف عصــارة موقــف املناشــفة واتهــم لينــن بالبالنكيــة: »هكــذا هــو الوضــع، فبينــي 

وبــن لينــن توجــد خالفــات هامــة للغايــة يف الــرأي. يجــب عــدم التغــايض عــن هــذه الخالفــات. ال بــد مــن توضيحهــا يف كل أهميتهــا ومداهــا. 

يعيــش حزبنــا لحظــة حاســمة. إن القــرارات التــي ســوف تتخذونهــا اليــوم أو غــدا بخصــوص املســائل املتنــازع عليهــا ســتقرر إىل حــد كبــر 

مصــر حزبنــا كلــه، وبالتــايل بلدنــا بأكملــه. ولهــذا الســبب بالــذات فــإن مــرشوع الرفيــق لينــن، ال يعــر فقــط عــن رأيــه الخــاص حــول املســألة 

الزراعيــة، بــل يعكــس كل تفكــره الثــوري. البالنكيــة أو املاركســية، هــذا هــو الســؤال الــذي ســنقرره اليــوم. اعــرتف الرفيــق لينــن نفســه بــأن 

مرشوعــه الزراعــي يرتبــط بشــكل وثيــق بفكرتــه عــن االســتيالء عــىل الســلطة. وأنــا ممــن جــدا لصدقــه«. 

بعــد ذلــك جــاءت اللحظــة الحاســمة. كشــف بليخانــوف موقــف املناشــفة تجــاه االســتيالء عــىل الســلطة مــن قبــل العــال والفالحــن 

بهــذه الكلــات: »هــل صحيــح، أيهــا الرفيــق لينــن، أنــه بعــد 17 أكتوبــر توقــف االســتيالء عــىل الســلطة عــن كونــه يوتوبيــا؟ لكنــك تحدثــت 

عــن ذلــك حتــى قبــل 17 أكتوبــر، وقــد أجبتــك حتــى قبــل 17 أكتوبــر. مل يغــر 17 أكتوبــر شــيئا يف تقييمنــا لفكــرة االســتيالء عــىل الســلطة. 

إن وجهــة نظــري تتمثــل يف هــذا: أن االســتيالء عــىل الســلطة إلزامــي بالنســبة لنــا عندمــا نكــون بصــدد الثــورة الربوليتاريــة. لكــن ومبــا أن 

1:  عودة النظام القديم – Restoration- املرتجم.

2:  Congress Minutes, Chertvyortiy S’yezd RSDRP, Protokoly, pp: 59 -60 and 60 -61.
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الثــورة الوشــيكة اآلن ال ميكنهــا أن تكــون إال برجوازيــة صغــرة، فعلينــا واجــب رفــض االســتيالء عــىل الســلطة«1.

 كانــت هــذه هــي حجــة املناشــفة يف 1906-1907. كانــت الثــورة ثــورة برجوازيــة: كانــت مهامهــا برجوازيــة دميقراطيــة؛ كانــت الظــروف 

مــن أجــل االشــرتاكية غائبــة يف روســيا، وبالتــايل فــإن أي محاولــة مــن جانــب العــال لالســتيالء عــىل الســلطة تعتــر مغامــرة؛ كانــت مهمــة 

العــال هــي عقــد التحالــف مــع األحــزاب الرجوازيــة والرجوازيــة الصغــرة، ملســاعدتها عــىل إنجــاز الثــورة الرجوازيــة. 

ــاء  ــتحالة بن ــول اس ــة، وال ح ــة دميقراطي ــورة برجوازي ــت ث ــورة كان ــول أن الث ــه ح ــف مع ــوف؟ مل يختل ــىل بليخان ــن ع ــاذا كان رد لين م

االشــرتاكية يف روســيا وحدهــا. كان جميــع املاركســين الــروس، املناشــفة ولينــن وتروتســي، متفقــون حــول هــذه املســألة. كان مــن البديهــي 

أن رشوط التحويــل االشــرتايك كانــت غائبــة يف روســيا، لكنهــا نضجــت يف الغــرب. وردا منــه عــىل تحذيــر بليخانــوف القاتــم بخصــوص “خطــر 

العــودة”، أوضــح لينــن أنــه: »إذا كنــا نقصــد ضانــة اقتصاديــة حقيقيــة وفعالــة كليــا ضــد العــودة، أي ضانــة تهيــئ الظــروف االقتصاديــة 

التــي تحــول دون العــودة، فإنــه يجــب علينــا أن نقــول : إن الضانــة الوحيــدة ضــد العــودة هــي الثــورة االشــراكية يف الغــرب. ال ميكــن أن 

تكــون هنــاك أيــة ضانــة أخــرى باملعنــى الكامــل للمصطلــح. أمــا بــدون هــذا الــرشط، فإنــه أيــا كانــت الطريقــة التــي يتــم بهــا حــل املشــكلة 

(ملكيــة البلديــة أو تقســيم األرض، أو مــا إىل ذلــك) فالعــودة لــن تكــون ممكنــة فحســب، بــل ال مفــر منهــا«. 

وهكــذا فــإن تصــور لينــن للثــورة الروســية قــام منــذ البدايــة عــىل اعتبارهــا، بشــكل صحيــح، مقدمــة للثــورة االشــرتاكية يف الغــرب. لقــد 

ربــط مصــر الثــورة الروســية بصلــة ال تنفصــم مــع مصــر الثــورة االشــرتاكية العامليــة، والتــي بدونهــا ســيكون محكومــا عليهــا حتــا بــأن تهــزم 

عــىل يــد الــردة الرجعيــة الداخليــة: »أود أن أصــوغ املســألة عــىل النحــو التــايل: ميكــن للثــورة الروســية أن تحقــق النــر بجهودهــا الخاصــة، 

لكنــه ال ميكنهــا عــى اإلطــالق أن تحافــظ عــى مكاســبها وتعززهــا باالقتصــار عــى قوتهــا الذاتيــة. ال ميكنهــا أن تفعــل ذلــك مــا مل تحــدث 

هنــاك ثــورة اشــراكية يف الغــرب. بــدون هــذا الــرشط تصــر العــودة أمــرا ال مفــر منــه، ســواء كان لدينــا ملكيــة البلديــة أو التأميــم أو تقســيم 

األرايض؛ ألن املالــك الصغــر ســيكون دامئــا حصنــا للعــودة مهــا كان شــكل الحيــازة وامللكيــة. بعــد االنتصــار الكامــل للثــورة الدميقراطيــة 

ســيتحول املالــك الصغــر حتــا ضــد الربوليتاريــا: ومبجــرد اإلطاحــة باألعــداء املشــرتكن للروليتاريــا وصغــار املالكــن، أي الرأســالين واملالكــن 

ــا  ــدا الربوليتاري ــا ع ــر م ــي آخ ــة أي احتياط ــا الدميقراطي ــك جمهوريتن ــك. ال متتل ــيحدث ذل ــا س ــان م ــة، رسع ــة املالي ــن والرجوازي العقاري

االشــراكية يف الغــرب«2.

ويف تقريــره للمؤمتــر، علــق لينــن قائــال: »إن الجنــاح اليمينــي لحزبنــا ال يؤمــن بالنــر الكامــل للثــورة الحاليــة، أي الرجوازيــة الدميقراطية، 

يف روســيا؛ إنــه يخــى مثــل هــذا النــر، وال يطــرح امــام الشــعب بثقــة ودقــة شــعار هــذا النــر. إنــه يتبنــى باســتمرار الفكــرة الخاطئــة 

ــورة  ــز” الث ــتقل أن “تنج ــكل مس ــا بش ــي ميكنه ــا الت ــة وحده ــأن الرجوازي ــة ب ــية، القائل ــذال للاركس ــة ابت ــي يف الحقيق ــي ه ــا، والت أساس

ــا، كطليعــة يف النضــال مــن أجــل النــر  الرجوازيــة، أو أن الرجوازيــة وحدهــا التــي يجــب أن تقــود الثــورة الرجوازيــة. إن دور الروليتاري

الكامــل والحاســم للثــورة الرجوازيــة، ليــس واضحــا لالشــرتاكين الدميقراطيــن اليمينيــن«3.

تــرز هنــا بوضــوح كامــل االختالفــات بــن البلشــفية واملنشــفية. ومــع ذلــك فقــد كانــت هنــاك اختالفــات وشــكوك بــن البالشــفة أنفســهم 

ــن الفالحــن.  ــح “تقســيم” األرايض ب ــم لصال ــتالن، وغرهــم، التأمي ــك س ــازاروف وكذل ــارض ســوفوروف وب ــث ع بشــأن هــذه املســألة. حي

يعكــس هــذا املطلــب ميــال برجوازيــا صغــرا، يبتعــد كليــا عــن موقــف لينــن. قــال ســتالن آنــذاك: »مبــا أننــا نــرم اتحــادا ثوريــا مؤقتــا مــع 

الفالحــن املناضلــن، ومبــا أننــا ال نســتطيع يف هــذا الصــدد تجاهــل مطالــب الفالحــن، فإنــه يجــب علينــا أن ندعــم تلــك املطالــب، إذا كانــت، 

ككل وبشــكل عــام، ال تتعــارض مــع اتجاهــات التطوراالقتصــادي ومــع تقــدم الثــورة. الفالحــون يطالبــون بالتقســيم؛ التقســيم ال يتعــارض مــع 

الظاهــرة املذكــورة أعــاله؛ لــذا يجــب علينــا أن ندعــم املصــادرة الكاملــة والتقســيم. ومــن وجهــة النظــر هــذه، فــإن كال مــن التأميــم وملكيــة 

البلديــة أمــر غــر مقبــول عــىل حــد ســواء«4.

ومــن أجــل هزميــة “ملكيــة البلديــة” اضطــر لينــن إىل ســحب قــراره الخــاص والتصويــت مــع أنصــار “التقســيم”. يف ظــل ظــروف معينــة، 

ــار، أن يكــون بالطبــع خطــوة إىل األمــام، لكــن مطلــب لينــن بالتأميــم كان هــو املطلــب الثــوري  مــن شــأن تقســيم ملكيــات املالكــن الكب

الوحيــد الحــازم. لكــن يف الختــام كان القــرار النهــايئ تســوية غــر مرضيــة. 

1:  Ibid., pp: 139 and142.

2:  LCW, Unity Congress of RSDLP, vol. 10, p: 280. (التشديد من آالن وودز)

3:  LCW, Report on the Unity Congress of the RSDLP, vol. 10, pp: 377 -378.

4:  Congress Minutes, Chertvyortiy S’yezd RSDRP, Protokoly, p: 79.
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أدت املناقشــات األخــرى إىل تأكيــد االنحــراف اليمينــي للمناشــفة. فعــىل ســبيل املثــال صــاروا يعارضــون شــعار تســليح الجاهــر، ومتكنــوا 

مــن متريــر وجهــة نظرهــم يف املؤمتــر. بغــض النظــر عــن مســألة مــدى مالمئــة الكفــاح املســلح يف اللحظــة املعينــة، فــإن موقــف املناشــفة 

مثّــل بوضــوح تخليــا عــن النضــال الثــوري لصالــح النزعــة الرملانيــة اإلصالحيــة وسياســة التعــاون الطبقــي، كــا اتضــح مــن خــالل موقفهــم 

مــن املســألة الزراعيــة واملوقــف مــن الكاديــت. يف وقــت الحــق وصــف تروتســي التغيــر الــذي حــدث يف موقــف املناشــفة قائــال: »املناشــفة، 

الذيــن كانــوا قبــل أســابيع قليلــة فقــط يتبنــون موقــف شــبه مقاطعــة مجلــس الدومــا، حولــوا اآلن آمالهــم مــن النضــال الثــوري إىل الفتوحــات 

الدســتورية. خــالل مؤمتــر ســتوكهومل كان يبــدو لهــم أن تقديــم الدعــم لليراليــن هــي أهــم مهمــة للحركــة االشــرتاكية الدميقراطيــة«1.

اعــرتف أكســلرود، يف تقريــره عــن مجلــس الدومــا، أن معظــم املناشــفة الناشــطن يف روســيا قــد دعمــوا يف البدايــة موقــف املقاطعــة، 

لكنــه اشــتىك مــن أن ذلــك قــد تــرك املجــال مفتوحــا أمــام األحــزاب األخــرى، وأنــه قــد حــان الوقــت لتغيــر املوقــف. لقــد كان محقــا بــال 

شــك، لكــن يف السياســة مــن املمكــن أن يكــون حكــم املــرء صحيحــا مــع أن دوافعــه خاطئــة. كان موقــف املناشــفة يف جوهــره يقــوم عــىل 

الســعي الدائــم للتوصــل إىل اتفــاق مــع الكاديــت. وعــىل النقيــض مــن ذلــك، اقــرتح البالشــفة االســتفادة مــن الــراع بــن الدومــا والنظــام 

مــن أجــل تعميــق األزمــة الثوريــة، بينــا ســعوا يف الوقــت نفســه لفضــح الكاديــت بانتقــادات حازمــة وكســب ممثــيل الفالحــن – الرتودوفيــك 

- “لتصليبهــم” وتعميــق القطيعــة بينهــم وبــن الكاديــت. وبينــا شــن لينــن، يف كل مقاالتــه وكل خطاباتــه يف ذلــك الوقــت، حربــا ال هــوادة 

فيهــا ضــد البالهــة الرملانيــة، فقــد وضــع املناشــفة كل آمالهــم عــىل مجلــس الدومــا. لكنــه عندمــا تحــدث ســاخرا مــن توقعــات أكســلرود 

املبالــغ فيهــا مــن مجلــس الدومــا، فإنــه مل يــر إىل تكتيــك املقاطعــة نفســه. وهــذا أمــر معــر. مــن الواضــح أنــه حافــظ عــىل تحفظاتــه 

ــة  ــا. تحمــل كراســن مهمــة طــرح قضي ــه علن ــر عــن آرائ ــه مــن التعب ــي منعت ــة الت ــد باالكراهــات التكتلي ــه مقي ــه شــعر بأن الســابقة، لكن

املقاطعــة أمــام املندوبــن، لكــن املناشــفة اســتخدموا أغلبيتهــم. وأخــرا صــوت املؤمتــر باملوافقــة عــىل الســاح للحــزب باملشــاركة يف انتخابــات 

مجلــس الدومــا.

لكــن البالشــفة كانــت لديهــم مشــاكلهم الخاصــة. فقــد تبنــوا موقفــا غــر صحيــح بخصــوص مجلــس الدومــا، وعارضــوا إنشــاء فريــق 

برملــاين اشــرتايك دميقراطــي. ميكننــا أن نــرى يف هــذه الجزئيــة بــوادر النزعــة اليرساويــة املتطرفــة يف البلشــفية -البالهــة املعاديــة للربملانيــة- 

التــي كانــت الصــورة املقابلــة لألوهــام الرملانيــة والقانونيــة عنــد املناشــفة. وخالفــا لالتهامــات التــي توجــه للينــن عــادة لنزعتــه “العصبويــة” 

املزعومــة وميلــه للتقســيم، فإنــه قــد دافــع باســتمرار عــن وحــدة الحــزب. وعندمــا وجــه لــه االتهــام خــالل املؤمتــر بكونــه قــال إنــه مــن 

املســتحيل بالنســبة للبالشــفة واملناشــفة العمــل معــا يف حــزب واحــد، رفــض لينــن االتهــام بســخط وقــال: »ليــس صحيحــا القــول بأننــي 

“دعمــت” بيــان الرفيــق فوروبيــوف القائــل بــأن البالشــفة واملناشــفة ال ميكنهــم أن يعملــوا معــا داخــل حــزب واحــد. مل يســبق يل بــأي شــكل 

مــن األشــكال “دعــم” مثــل هــذا القــول، وال أشــارك هــذا الــرأي عــى اإلطــالق«2.

ــا  ــون عندم ــا املارتوفي ــي تــرف به ــر مــن الطريقــة الت ــة أفضــل بكث ــوا وهــم أقلي ــد مــن القــول إن البالشــفة ترف بشــكل عــام، ال ب

كانــوا أقليــة يف املؤمتــر الثــاين. وعــىل عكــس املارتوفيــن يف عــام 1903، قبــل لينــن بنزاهــة مبوقعــه كأقليــة داخــل اللجنــة املركزيــة، التــي 

ســيطر عليهــا املناشــفة بشــكل كامــل. وكان املعطــى الجديــد بالنســبة لهــذه اللجنــة املركزيــة هــو حضــور ممثلــن عــن املنظــات االشــرتاكية 

الدميقراطيــة القوميــة ألول مــرة: البولنديــون، الذيــن مثلهــم كل مــن فارســي ودزيرجينســي؛ واللتوانيــون ممثلــن مــن طــرف دانيشيفســي؛ 

والبونــد ميثلهــم ابراموفيتــش وكرميــر. وهكــذا فبالرغــم مــن متكــن املناشــفة، ولــو مؤقتــا، مــن تحقيــق االنتصــار يف هــذا املؤمتــر، الــذي عقــد 

يف ظــل ظــروف تجميــع الــردة الرجعيــة لقواهــا، فقــد كانــت هنــاك بعــض االنتصــارات الصغــرة. ففيــا يتعلــق بقوانــن الحــزب، تــم قبــول 

مــرشوع لينــن للفقــرة األوىل لتلــك القوانــن، وتــم أساســا تبنــى مبــادئ املركزيــة الدميقراطيــة. يف الحقيقــة مل تكــن تلــك مســألة مثــرة للجــدل، 

بــل تــم اعتبارهــا بديهيــة، ليــس فقــط مــن قبــل البالشــفة، بــل أيضــا مــن جانــب املناشــفة (الذيــن كانــوا يشــكلون األغلبيــة!). وكانــت هنــاك 

بعــض الخالفــات حــول القضايــا التنظيميــة، لكنهــا مل تــؤد إىل أي مشــاكل خطــرة. أرص البالشــفة عــىل أن نظــام املركزيــن (الوجــود املــوازي 

للجنــة مركزيــة ولجهــاز مركــزي) قــد تجــاوز مــدة صالحيتــه. لكــن املناشــفة نجحــوا يف الحفــاظ عليــه، وحرصــوا عــىل مارســة ســيطرة كاملــة 

عــىل هيئــة التحريــر، والتــي كانــت تتألــف حــرا مــن املناشــفة (مارتــوف ومارتينــوف وماســلوف ودان وبوتريســوف)، بينــا منحــوا لألقليــة 

البلشــفية ثالثــة مقاعــد داخــل اللجنــة املركزيــة.

شــكل املؤمتــر الرابــع، مــن بعــض النواحــي، خطــوة إىل األمــام، ال ســيا يف متكــن الحــزب مــن إدمــاج منظــات العــال مــن قوميــات 

1:  Trotsky, Stalin, p: 72.

2:  LCW, Unity Congress of RSDLP, Written Statement at the Twenty-sixth Session of the Congress, vol. 10, p: 309.
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أخــرى. ويف تقريــره إىل املؤمتــر، الــذي ســبقت اإلشــارة إليــه أعــاله، قــال لينــن مــا يــيل: »عنــد تلخيــص أعــال املؤمتــر واألثــر الــذي كان لــه عىل 

حزبنــا، علينــا اســتخالص االســتنتاجات الرئيســية التاليــة: كانــت النتيجــة العمليــة املهمــة التــي حققهــا املؤمتــر هــي مقــرتح (تحقــق جزئيــا 

بالفعــل) االندمــاج مــع األحــزاب االشــرتاكية الدميقراطيــة القوميــة. هــذا االندمــاج ســوف يقــوي حــزب العــال االشــرتايك الدميقراطــي الــرويس، 

وســوف يســاعد عــىل طمــس آخــر بقايــا عــادات الحلقــات الصغــرى القدميــة، وســوف يبــث روحــا جديــدة يف عمــل الحــزب، وســوف يقــوي 

بشــكل كبــر موقــف الروليتاريــا بــن جميــع شــعوب روســيا«.

ــاء االنقســام. يجــب أن تكــون  ــم إنه ــد ت ــة. لق ــة واألغلبي ــات األقلي ــاج مجموع ــة هــي اندم ــة املهم ــت النتيجــة العملي وأضــاف: »وكان

ــم«1. ــات حــول التنظي ــا عــىل الخالف ــا تقريب ــم القضــاء كلي ــد ت ــا موحــدان. وق ــة وحزبه ــا االشــرتاكية الدميقراطي الروليتاري

انضــم االشــرتاكيون الدميقراطيــون البولنديــون والليتوانيــون إىل حــزب العــال االشــرتايك الدميقراطــي الــرويس ووضعــت األســس مــن أجــل 

الوحــدة مــع االشــرتاكين الدميقراطيــن الالتيفيــن. كــا وضعــت األســس النضــام البونــد أيضــا للحــزب، لكــن املؤمتــر رفــض بشــدة فكــرة 

تنظيــم الطبقــة العاملــة عــىل أســس قوميــة. ويف وقــت الحــق مــن العــام (غشــت) صــوت البونــد لصالــح االنضــام إىل حــزب العــال االشــرتايك 

الدميقراطــي الــرويس. وقــد علــق لينــن قائــال: »لقــد أصبــح حــزب العــال االشــرتايك الدميقراطــي الــرويس، أخــرا، حزبــا لــكل روســيا وموحــدا 

حقــا. صــار عــدد أعضــاء حزبنــا اآلن أكــر مــن 100.000. كان 31.000 منهــم ممثلــون يف مؤمتــر الوحــدة، إضافــة إىل حــوايل 26.000 اشــرتايك 

دميقراطــي بولنــدي، وحــوايل 14.000 اشــرتايك دميقراطــي التيفــي وحــوايل 33.000 اشــرتايك دميقراطــي يهــودي«. 

األرقــام التــي ســاقها لينــن أكدتهــا صحيفــة الكاديــت، “توفاريتــش”، التــي قــدرت العــدد اإلجــايل لألعضــاء املســجلن يف حــزب العــال 

ــن البالشــفة واملناشــفة. ويجــب أن يضــاف إىل  ــم كال م ــر 1906، بنحــو 70.000. يشــمل هــذا الرق ــرويس، يف أكتوب االشــرتايك الدميقراطــي ال

ذلــك 33.000 آخريــن مــن البونــد، باإلضافــة إىل 28.000 مــن االشــرتاكين الدميقراطيــن البولنديــن و13.000 مــن االشــرتاكين الدميقراطيــن 

الليتوانيــن2.

ومــع ذلــك، فــإن األرقــام املثــرة لإلعجــاب املذكــورة أعــاله ال تكشــف عــن القصــة كلهــا. تخرنــا أرقــام النمــو يف العضويــة عــن الفئــات 

املتقدمــة مــن العــال والشــباب، لكنهــا ال تخرنــا عــن الوضــع بــن الجاهــر. كانــت هزميــة دجنــر نقطــة تحــول بالنســبة للطبقــة العاملــة. 

ــدأ يف  ــد ب ــره يف الجاهــر كان ق ــإن تأث ــرويس اســتمر يف النمــو، ف ــع، عــىل الرغــم مــن أن حــزب العــال االشــرتايك الدميقراطــي ال يف الواق

الرتاجــع. خلــق اإلرهــاق مزاجــا مــن الالمبــاالة والتشــاؤم. وعــىل الرغــم مــن أن الحركــة اســتمرت تســر لفــرتة بفعــل قــوة الدفــع الخاصــة بهــا، 

فــإن آمــال لينــن بحــدوث انتعــاش قريــب للحركــة الثوريــة مل تكــن تتوافــق مــع الوضــع الحقيقــي. قــال تروتســي: »إنــه ]أي حــزب العــال 

االشــرتايك الدميقراطــي الــرويس[ اســتمر يف النمــو يف العضويــة. لكــن تأثــره بــن الجاهــر تراجــع. مل يعــد يف إمــكان مائــة مناضــل اشــرتايك 

دميقراطــي أن يقــودوا مــن العــال يف الشــوارع مــا كان يف مقــدور عــرشة مــن االشــرتاكين الدميقراطيــن قيادتــه يف العــام الســابق«3.

انتفاضة الفالحن

ــة مــن االضطرابــات الفالحيــة؛ و160 يف مــاي؛ لكــن  انتقــل مركــز النشــاط الثــوري مــن املدينــة إىل القريــة. ويف أبريــل ســجلت 47 حال

ــا مــن أعــىل رقــم ســجل يف خريــف 1905. نصــف روســيا األوروبيــة، وخاصــة  وبحلــول يونيــو ارتفــع الرقــم إىل 739. كان هــذا الرقــم قريب

منطقــة الفولغــا، حيــث كانــت تقاليــد ســتينكا رازيــن وبوغاتشــوف مــا تــزال متقــدة يف ذاكــرة املوجيــك، ومنطقــة األرض الســوداء الوســطى، 

ــار مــن ممتلكاتهــم عندمــا شــكل  ــورة. هــرب املالكــون الكب ــا تشــتعل بلهــب الث ــدا وتامبــوف ومناطــق أخــرى، كانــت كله ــا وبولن وأوكراني

العــال الزراعيــون املتمــردون لجــان اإلرضاب يف القــرى. ومــن النتائــج الحتميــة لثــورة الفالحــن تصاعــد أعــال حــرب العصابــات، التــي هــي 

النمــط التقليــدي لنضــال الفالحــن. كانــت هــذه األنشــطة شــائعة بوجــه خــاص يف التيفيــا (“أخــوة الغابــات”) وجورجيــا (“املئــات الحمــر”). 

شــكل هــذا الوضــع خطــرا مميتــا عــىل النظــام القيــري، الــذي كانــت نقطــة دعمــه الرئيســية هــي فئــة مــالك األرايض اإلقطاعيــن، التــي 

كانــت الهــدف الرئيــيس لغضــب وكراهيــة الجاهــر املحرومــة. وكان هنــاك ســبب آخــر للخــوف مــن التمــرد يف القــرى. إذ عــىل الفــور وجــدت 

ثــورة الفالحــن صــدى لهــا يف الجيــش، حيــث مــزاج الغضــب الســائد بــن صفــوف الجنــود، املحبطــن بســبب الهزميــة والــذي تأثــروا مبثــال 

العــال يف املــدن، أعــرب عــن نفســه يف موجــة جديــدة مــن التمــرد واالنتفاضــات.

1:  LCW, Report on the Unity Congress of the RSDLP, vol. 10, p: 376.

2:  L. Schapiro, History of the CPSU, p: 72.

3:  Trotsky, Stalin, p: 88.
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يف ظــل تلــك الظــروف كانــت السياســة العســكرية للحــزب مــا تــزال تضطلــع بــدور رئيــيس، وكذلــك سياســته الزراعيــة، وهــو مــا اســتوعبه 

ــة  ــق باملنظم ــا يتعل ــة. وفي ــكرية خاص ــات عس ــات ومجموع ــزب منظ ــان الح ــن لج ــة م ــوايل 50 لجن ــدى ح ــد كان ل ــوح. وق ــن بوض لين

العســكرية للحــزب يف موســكو، كتــب بياتنيتســي: »كان هنــاك مكتــب فنــي عســكري مرتبــط بلجنــة موســكو؛ كان هــذا املكتــب مســؤوال 

عــن اخــرتاع واختبــار وإنتــاج األســلحة البســيطة، بكميــات كبــرة، كلــا دعــت الــرورة، مبــا يف ذلــك القنابــل؛ وبهــذا كان املكتــب مشــغوال 

طــوال الوقــت. كان املكتــب الفنــي العســكري معــزوال متامــا عــن منظمــة موســكو، وكان مرتبطــا بلجنــة موســكو فقــط مــن خــالل أمــن 

اللجنــة«1.

غــر أن أقــوى املنظــات العســكرية كانــت يف بيرتســبورغ. وحســب ليونــارد شــابرو، فــإن الحــزب كان مــا يــزال »يحتفــظ بشــبكة واســعة 

مــن املنظــات بــن الجنــود، وينــرش مــا يقــرب مــن 20 دوريــة وصحيفــة غــر رشعيــة للجنــود«2. وقــد تــم القيــام بالتحريــض بــن صفــوف 

الجيــش والبحريــة مبنشــورات خاصــة مثــل Kazarma  (املــرتاس) و Soldatskaya Zhizn(حيــاة الجنــود). قــام الحــزب بحملــة نشــطة بــن 

مجنــدي الجيــش طالبــا منهــم أال يطلقــوا النــار عــىل إخوانهــم العــال، بــل أن يلتحقــوا بهــم ويحملــوا ســالحهم إىل جانبهــم. شــهد شــهر 

مــارس 1906 املؤمتــر األول للمنظــات العســكرية والقتاليــة. لكــن جميــع املندوبــن تعرضــوا لالعتقــال منــذ اليــوم األول. عقــد أول مؤمتــر 

حقيقــي يف 16 نوفمــر 1906، يف مــكان آمــن نســبيا بتامرفــور يف فنلنــدا. وعــىل الرغــم مــن أن لينــن كان يأمــل بالتأكيــد أن توفــر الحركــة 

يف القــرى الــرشارة التــي مــن شــأنها أن تشــعل الثــورة، فإنــه طالــب باســتمرار الحــذر ضــد التــرسع وضــد املغامــرة، ورؤيــة املخاطــر التــي 

ينطــوي عليهــا أي تحــرك ســابق ألوانــه ويسء اإلعــداد. دامئــا مــا كان تفــاؤل لينــن الثــوري مختلطــا بجرعــة صحيــة مــن الواقعيــة، اســتنادا إىل 

تقييــم متعمــق للوضــع. مل يكــن أبــدا ليخطــر عــىل بالــه إطــالق شــعار شــن حــرب العصابــات مــن طــرف أقليــة، وهــو الشــعار الــذي أصبــح 

موضــة يف وقــت الحــق وأدى إىل الهزميــة تلــو الهزميــة، وخاصــة يف أمريــكا الالتينيــة.

كان تكتيــك حــرب العصابــات، مثلــه مثــل أي تكتيــك آخــر، يخضــع دامئــا بشــكل صــارم الحتياجــات الحركــة الجاهريــة للطبقــة العاملــة. 

هــذا ال يعنــي أن البالشــفة أهملــوا العمــل بــن الفئــات األخــرى، مثــل الطــالب والفالحــن، بــل عــىل العكــس متامــا لقــد حــاول الحــزب القيــام 

بالعمــل بــن الفالحــن. قــال بياتنيتســي إن مطبعــة الحــزب غــر الرشعيــة يف موســكو نــرشت، يف مثانيــة أشــهر فقــط خــالل 1906، أربــع 

منشــورات موجهــة إىل الفالحــن بإجــايل عــدد نســخ وصــل 140.000 نســخة، باإلضافــة إىل 20.000 نســخة أخــرى للرنامــج الزراعــي للحــزب. 

وكان الهــدف مــا يــزال هــو االنتفاضــة املســلحة.

ــر  ــن جاه ــب ب ــىل التقري ــام 1907، ع ــن ع ــف األول م ــام 1906 والنص ــكو، يف ع ــة موس ــل منظم ــام كل عم ــي: » ق ــب بياتنيتس كت

ــة«3. ــد القيري ــلح ض ــاح املس ــن الكف ــل ش ــن أج ــن، م ــة الفالح ــا وحرك الروليتاري

ومــع ذلــك فقــد ظــل تأثــر الحــزب بــن الفالحــن ضعيفــا. واســتمر صــدى الدعايــة االشــرتاكية الدميقراطيــة ضعيفــا بــن الفالحــن إىل 

حــدود عــام 1917. كان التعاطــف الســيايس للغالبيــة العظمــى مــن الفالحــن، يف حالــة وجــود أي تعاطــف ســيايس، متجهــا إىل هــذا الحــزب 

أو ذاك مــن أحــزاب “النارودنيــك”، إمــا الحــزب االشــرتايك الثــوري، أو إىل إىل حــد أكــر، حــزب الرتودوفيــك. لقــد كانــت هــذه هــي الفئــة 

التــي حــاول االســتبداد أن يكســبها بوعــود اإلصــالح الزراعــي. انعقــد املؤمتــر األول لالشــرتاكين الثوريــن مــا بــن 29 دجنــر 1905 و4 ينايــر 

ــة  ــة الفالحي ــة  للكومون ــة (النظــرة املثالي ــن االشــرتاكية الطوباوي ــاد م ــايئ املعت ــط االنتق ــك الخلي ــد كان الخــط الســيايس هــو ذل 1906. وق

ــن التطــور  ــد واحــد”، يف تحــد لقوان ــن شــأنها أن تســمح لروســيا بتجــاوز الرأســالية وتأســيس “االشــرتاكية يف بل ــي م - Obshchina - الت

االجتاعــي واالقتصــادي) والنزعــة اليرساويــة املتطرفــة. كان لــدى االشــرتاكين الثوريــن الوهــم بأنــه ميكــن للكومونــة الفالحيــة أن تشــكل 

ــالل  ــن خ ــي: »م ــك كرنس ــو الرتودوفي ــر عض ــا يش ــري، ك ــتبداد القي ــاس االس ــت أس ــا كان ــوا أنه ــيا، ومل يدرك ــرتاكية يف روس ــا لالش أساس

ــون عــىل يقــن مــن أن الفالحــن ســينتقلون بســهولة مــن  ــم” أو “مرشكــة” (socialization) األرض، كان النارودني ــدأ “التأمي مطالبتهــم مبب

النظــام الكومــوين إىل النظــام التعــاوين لحيــازة األرايض. إال أنــه يف الواقــع كان للكومونــة الفالحيــة يف ذلــك الوقــت شــبه قليــل مــع الكومونــة 

املثاليــة كــا تصورهــا أنصــار التفــوق الســاليف والنارودنيــون. مــن الناحيــة اإلداريــة كانــت الكومونــة مالمئــة جــدا للمراقبــة البوليســية -كــا 

قــال وايــت- ألنهــا تبقــي الفالحــن تحــت املراقبــة مثــل األطفــال الصغــار. وأيضــا مــن أجــل تحصيــل الرائــب، ألن املتخلفــن عــن الدفــع كان 

بقيــة أعضــاء الكومونــة يدفعــون عوضهــم عــىل أســاس تناســبي. لقــد حولــت الســلطات الكومونــة إىل حصــن للتخلــف االقتصــادي واســتنزفت 

1:  O. Piatnitsky, Zapiski Bol’shevika, p: 104.

2:  Schapiro, History of the CPSU, p: 99.

3:  O. Piatnitsky, Zapiski Bol’shevika, p: 106.
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تدريجيــا حيويتهــا. وعــالوة عــىل ذلــك، كانــت العضويــة اإللزاميــة يف الكومونــات نقطــة حساســة دامئــا بــن الفالحــن أنفســهم«1.

إن األســئلة التكتيكيــة التــي شــغلت اهتــام لينــن ورفاقــه آنــذاك: مقاطعــة االنتخابــات وحــرب العصابــات ومــا إىل ذلــك، كانــت مرتبطــة 

ارتباطــا وثيقــا مبنظــور إحيــاء الثــورة وإمكانيــة أن تعطــي حركــة الفالحــن دفعــة لحركــة العــال يف املــدن. كانــت املناقشــات النظريــة التــي 

جــرت يف املؤمتــر الرابــع بشــأن املســألة الزراعيــة انعكاســا شــاحبا لواقــع متفجــر. لقــد كان متــرد الفالحــن يف تصاعــد. وشــهرا بعــد شــهر ازدادت 

حــدة االنفجــارات العنيفــة يف القــرى مــن حيــث العــدد والشــدة. ولجميــع هــذه األســباب اكتســت املســألة الزراعيــة بشــكل حتمــي أهميــة 

أساســية يف أنشــطة مجلــس الدومــا.

مــن أجــل تحقيــق التصفيــة الكاملــة للحركــة الثوريــة، جمعــت القيريــة بــن القمــع الدمــوي وبــن الخــداع، مــن خــالل تقديــم قانــون 

انتخــايب جديــد وســع قليــال حــق االنتخــاب، يف حــن اســتمر يســتبعد أكــر مــن %50 مــن الســكان البالغــن: النســاء وجميــع مــن هــم دون 

ــد  ــرشت القواع ــل ن ــن، وغرهــم. ويف 23 أبري ــع الصغــرة والفالحــن املعدم ــة العســكرية، وعــال املصان ــن يف الخدم ــا واللذي ســن 25 عام

االنتخابيــة الجديــدة. متــت صياغــة قانــون االنتخابــات لصالــح كبــار املالكــن العقاريــن بشــكل وقــح. يف القــرى كان هنــاك ناخــب واحــد مــن 

املالكــن لــكل 2.000 مــن الســكان، يف حــن أن النســبة للفالحــن كانــت هــي 01 لــكل 7.000 فــالح، وللعــال 01 لــكل 90.000. ففــي مقاطعــة 

بــرم، عــىل ســبيل املثــال، كان صــوت املــالك العقــاري الواحــد يعــادل 28 مــن الفالحــن و56 مــن العــال. كــا أن نظــام التصويــت كان غــر 

مبــارش، مــع وجــود نظــام معقــد مــن لجــان االقــرتاع التــي شــكلت “لتمثيــل” مختلــف الكيانــات االجتاعيــة: العــال والفالحــن واملالكــن 

العقاريــن الذيــن يصوتــون “ملنتخبــن”، هــم مــن ســيختارون بعــد ذلــك أعضــاء مجلــس الدومــا. يقــول كرنســي يف مذكراتــه عــن القوانــن 

االنتخابيــة: »كان القانــون االنتخــايب الجديــد معقــدا، وينتهــك كل رشائــع اإلجــراءات الدميقراطيــة. تــم انتخــاب النــواب مــن طــرف املقاطعــات 

التــي تتألــف مــن مندوبــن يتــم اختيارهــم بشــكل منفصــل مــن قبــل أربــع مجموعــات: مــالك األرايض والســكان الحريــون والفالحــون، 

وعــال املصانــع يف بعــض املناطــق القليلــة. تــم انتخــاب النــواب اإللزاميــن ملجلــس الدومــا مــن كل قريــة، وانتخــب باقــي النــواب مــن قبــل 

املجموعــة اإلقليميــة«2.

ويف حــن كان املالكــون اإلقطاعيــون يســيطرون عــىل األمــور، تــم منــح الفالحــن مركــزا متميــزا نســبيا مقارنــة مــع العــال. وبأســلوب 

بونابــاريت منوذجــي، حــاول النظــام االســتناد عــىل الفالحــن (وخاصــة الفالحــن األغنيــاء أو “األقويــاء”) ضــد الطبقــة العاملــة. وبالتــايل كان 

متثيــل الفالحــن يف الدومــا مرتفعــا نســبيا: حــوايل %45 مــن املقاعــد. كان ذلــك يعكــس وعــي االســتبداد بعزلتــه االجتاعيــة، ورغبتــه العارمــة 

يف الحصــول عــىل قاعــدة صلبــة مــن الدعــم الجاهــري بــن الفئــات األكــر محافظــة بــن ســكان الريــف. كان القيــر منــذ القــدم يعتــر 

مبثابــة “األب”، Batyushka، للشــعب، وهــو الوهــم الــذي كان يتبنــاه املوجيــك الــرويس تقليديــا، والــذي، يف وقــت الحاجــة، كان يتنهــد قائــال: 

ــأن  ــه هــو نفســه كان مقتنعــا ب ــاين أن ــد جــدا”). وتظهــر مذكــرات نيكــوال الث “Bog vysoko; tsar’ daleko” (“هللا يف الســاء، والقيــر بعي

“الشــعب” (أي الفالحــن) كانــوا يعشــقونه حتــى اللحظــة التــي أطاحــوا بــه وبســاللته. يــوم  09 ينايــر 1905، فََصــَل خــط مرســوم بالــدم بــن 

النظــام االســتبدادي وبــن الطبقــة العاملــة يف املــدن. وظــل حلــم إقامــة حصــن حــول النظــام امللــي مكــون مــن طبقــة مخلصــة مــن صغــار 

الفالحــن، يشــكل روح ومضمــون الــردة الرجعيــة التــي قادهــا ســتوليبن. لكــن مــن خــالل متكينــه للفالحــن مــن إســاع صوتهــم يف الدومــا، 

جلـــد بــه وقــدم للجنــاح االشــرتايك الثــوري منــرا ميكنــه اســتغالله. وإن بطريقــة مشــوهة، خلــق االســتبداد، عــن غــر قصــد، الســوط الــذي سيُ

وباإلضافــة إىل نظــام االمتيــازات، كانــت حقــوق الدومــا مقيــدة بشــدة. مل يكــن مــن املمكــن مناقشــة أجــزاء مــن امليزانيــة. فالقــروض 

والعمــالت كانــت مــن اختصــاص وزيــر املاليــة وحــده. وكان الجيــش وقــوات البحريــة، بطبيعــة الحــال، تحــت الســيطرة الشــخصية للقيــر. 

وتــم توســيع مجلــس الــوزراء، الــذي حتــى ذلــك الحــن كان العاهــل هــو مــن يعينــه، ليشــمل عــددا متســاويا مــن الــوزراء املنتخبــن، وتحــول 

تحــت اســم مجلــس الشــيوخ إىل غرفــة عليــا لهــا حقــوق متســاوية مــع مجلــس الدومــا! كان هــذا العمــل مــن ابتــكار الكونــت وايــت، الــذي 

أظهــر أيضــا عــن فائدتــه للقيــر مــن خــالل تفاوضــه للحصــول عــىل قــرض كبــر مــن فرنســا.

املقاطعة أم عدم املقاطعة؟

ــادة البالشــفة  ــة، ناقــش الق ــا الدموي ــت انتفاضــة موســكو تقــرتب مــن نهايته ــذي انعقــد يف حــن كان ــورس البلشــفي، ال يف مؤمتــر مترف

املوقــف الــذي عليهــم اتخــاذه مــن االنتخابــات املقبلــة ملجلــس الدومــا. كان املــزاج العــام يؤيــد بأغلبيــة ســاحقة موقــف املقاطعــة، لكــن 

1:  Kerensky, Memoirs, p: 96.

2:  Ibid., p: 84.
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لينــن كان حــذرا. وعنــد التصويــت، صــوت اثنــان ضــد اقــرتاح املقاطعــة، وهــا لينــن وغوريــف. أثــار ذلــك موجــة مــن الســخط مــن جانــب 

املندوبــن اآلخريــن، مــا أجــر لينــن عــىل التخــيل عــن معارضتــه. مل تكــن تلــك هــي املــرة األوىل أو األخــرة التــي أجــر فيهــا لينــن عــىل أن 

يأخــذ يف االعتبــار مــزاج الفئــة القياديــة داخــل حزبــه ضــد موقفــه األفضــل. وقــد اســتقبل موقفــه الجديــد بتصفيــق عاصــف، عــىل الرغــم مــن 

أنــه قــال ســاخرا بأنــه تراجــع “بنظــام عســكري كامــل”1.

ــذاك يحــر اجتاعــه األول  ــذي كان آن ــة مــن أعضــاء اللجــان، مبــن فيهــم ســتالن ال ــك الفئ ــن تل ــة ب كان املقاطعــون يشــكلون أغلبي

للحــزب يف الخــارج، والذيــن اعتــروا أن معرفتهــم العمليــة بالوضــع داخــل روســيا كانــت كافيــة لوضعهــم يف مســتوى متفــوق عــىل منظــري 

الحــزب، مبــن فيهــم لينــن نفســه. ويف جلســة أخــرى صــوت مؤمتــر مترفــورس لصالــح إعــادة توحيــد صفــوف الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي 

العــايل الــرويس. توجــب عقــد مؤمتــر رابــع للحــزب، واتخــاذ التدابــر األوليــة فــورا لتوحيــد التياريــن عــىل أســاس التكافــؤ. كان عــىل اللجــان 

املحليــة أن توحــد أنشــطتها، وأن تنتخــب اللجــان يف كل مــكان مــن األســفل وأن تكــون مســؤولة أمــام القواعــد. ومــع ذلــك، ينبغــي تطبيــق 

املركزيــة الدميقراطيــة، حيــث أنــه مبجــرد انتخابهــا، ينبغــي أن متنــح للجــان “كامــل الســلطة يف مســألة القيــادة األيديولوجيــة والعمليــة”2.

ومبــارشة بعــد ذلــك، عقــدت اجتاعــات بــن ممثــيل كال التياريــن، حرهــا كل مــن لينــن ومارتــوف، لتذليــل العقبــات أمــام الوحــدة 

وعقــد املؤمتــر الرابــع للحــزب. وفيــا يتعلــق مبقاطعــة مجلــس الدومــا، تبنــى املناشــفة موقــف املقاطعــة، الــذي طرحــه البالشــفة بــإرصار. 

لقــد كانــوا مــا يزالــون تحــت تأثــر األحــداث األخــرة، وكانــوا هــم أنفســهم، عــىل أي حــال، فاقديــن للثقــة يف الدومــا. لكــن مــع اقــرتاب 

موعــد املؤمتــر كانــوا قــد بــدأوا يــردون. بعــد هزميــة دجنــر كان مــن الــروري بــال شــك إعــادة النظــر يف تكتيــكات الحــزب ملراعــاة الوضــع 

الجديــد. فبعــد الفشــل يف القضــاء عــىل األعــداء عــن طريــق الهجــوم املبــارش، كان مــن الــروري اللجــوء إىل تكتيــكات الحصــار، واالســتفادة 

مــن جميــع اإلمكانيــات القانونيــة لحشــد العــال حــول الرنامــج الثــوري. ومقاطعــة الرملــان يف مثــل هــذه الظــروف كان خطــأً فادحــا. ويف 

هــذا الســياق قــال تروتســي إنــه ال يجــوز مقاطعــة املؤسســات التمثيليــة إال إذا كانــت الحركــة الجاهريــة قويــة مبــا يكفــي لإلطاحــة بتلــك 

املؤسســات أو تجاهلهــا، لكــن عندمــا ترتاجــع الجاهــر فــإن تكتيــك املقاطعــة يفقــد معنــاه الثــوري3.

ــت هــذه النقاشــات بشــكل جــيل  ــد بين ــق مبســألة املقاطعــة. وق ــا يتعل ــكات في ــة حــادة حــول التكتي ــاك نقاشــات داخلي ــت هن كان

الفجــوة التــي تفصــل بــن البلشــفية واملنشــفية. فاملناشــفة مبيلهــم الطبيعــي نحــو االنتهازيــة رسعــان مــا اســتنتجوا أن الثــورة قــد انتهــت وأن 

الوقــت قــد حــان لالنتقــال إىل الســاحة الرملانيــة. لكنهــم واجهــوا صعوبــة كبــرة يف إقنــاع قواعــد الحــزب. كــا رفضــوا يف البدايــة املشــاركة 

يف االنتخابــات، ولكنهــم غــروا موقفهــم إىل تبنــي موقــف “شــبه مقاطــع”، والــذي يرتبــط بشــعار “الحكــم الــذايت الثــوري”، الــذي ال معنــى 

لــه. لقــد نــدد لينــن باحتقــار بتذبذبهــم، وقــال: “إنهــم ال يؤمنــون بالثــورة وال يؤمنــون بالدومــا”. أمــا بليخانــوف، الــذي كان قــد انتقــل إىل 

الجنــاح اليمينــي مــن املناشــفة، فقــد دعــا إىل املشــاركة دون تحفــظ.

وعــىل الرغــم مــن القمــع الــرشس املتزايــد، كان الحــزب مــا يــزال قــادرا عــىل العمــل. كانــت االجتاعــات مــا تــزال تعقــد، حيــث كانــت 

ــات مجلــس  ــزال معارضــا بشــدة للمشــاركة يف انتخاب ــة موضــع نقــاش ســاخن. وكان املــزاج العــام ألعضــاء الحــزب مــا ي املســائل التكتيكي

الدومــا يف هــذه املرحلــة. يف 11 فرايــر، خــالل اجتــاع حــزيب موحــد يف بيرتســبورغ، جمــع البالشــفة واملناشــفة، ســرَّ لينــن النقــاش حــول 

ــان عــىل موقــف  ــا موقــف املعارضــة. ووافــق اجتــاع ث ــا باســم املناشــفة، تبني ــذان تحدث ــوف، الل موقــف الحــزب مــن الدومــا. دان ومارت

لينــن املتمثــل يف “املقاطعــة النشــطة”. ويف الســنوات الالحقــة اعــرتف لينــن بنزاهــة بــأن هــذا املوقــف كان خطــأ، لكنــه يف ذلــك الوقــت 

كان يعكــس بــال شــك املــزاج الســائد بــن املناضلــن. كانــت الطبيعــة الرجعيــة للدومــا واضحــة، ليــس فقــط بالنســبة للبالشــفة بــل بالنســبة 

لغالبيــة االشــرتاكين الدميقراطيــن. ويبــدو أن مــزاج غالبيــة االشــرتاكين الدميقراطيــن يف جميــع أنحــاء البــالد كان مييــل بشــدة إىل املقاطعــة. 

مل تكــن حمــم الثــورة قــد هــدأت بعــد، وبالتــايل ليــس فقــط البالشــفة، بــل أيضــا االشــرتاكين الدميقراطيــن البولنديــن والالتفيــن والليتوانيــن، 

بــل وحتــى البونــد، املحافظــن بطبيعتهــم، تبنــوا تكتيــك املقاطعــة. وكان أغلــب املناشــفة مرتدديــن. لكــن مــزاج مناضــيل الحــزب هــذا كان 

غــر متوافــق مــع مــزاج الجاهــر.

وفيــا يتعلــق بالخــالف حــول املشــاركة يف انتخابــات الدومــا يف عــام 1906، تتذكــر إيفــا برويــدو كيــف اصطــدم الحــزب بشــكل غــر 

متوقــع تقريبــا باملوقــف مــن مجلــس الدومــا: »كان البالشــفة ضــد املشــاركة بينــا كان املناشــفة مــع املشــاركة. واتفقــوا يف النهايــة عــىل أن 

يشــارك الحــزب فقــط يف املرحلــة األوىل مــن االنتخابــات (مل يكــن هنــاك تصويــت مبــارش). وبهــذه الطريقــة كان الحــزب يأمــل يف اســتغالل 

1:  Robert Service, Lenin, a Political Life, p: 149.

2:  KPSS v rezoluitsiakh, vol. 1, p: 136. 

3:  Trotsky, Stalin, p: 98.



البلشفية: الطريق نحو الثورة 196

االنتخابــات ألغــراض الدعايــة والتحريــض، وال ســيا بــن العــال. لكــن يف املارســة ســارت األمــور بشــكل مختلــف. ففــي املناطــق التــي كان 

للمناشــفة فيهــا أغلبيــة كبــرة، كــا يف القوقــاز، ذهــب الحــزب بعيــدا يف االنتخابــات وأوصــل عــدة أعضــاء إىل الدومــا. وباإلضافــة إىل ذلــك، 

انضــم العديــد مــن األعضــاء، الذيــن انتخبــوا كمســتقلن، إىل االشــرتاكين الدميقراطيــن. وهكــذا صــار الحــزب ممثــال يف مجلــس الدومــا وكان 

عليــه أن يحــدد موقفــه إزاء األحــداث السياســية الراهنــة«.

وتضيــف: »وعــالوة عــىل ذلــك، وبشــكل متعــارض مــع توقعــات البالشــفة، أصبــح الدومــا برسعــة محــط اهتــام الجاهــر، حتــى بــن 

الطبقــة العاملــة. ومل يعــد ممكنــا ببســاطة تجاهــل الدومــا، وكنــا نحــن املناشــفة مقتنعــن بأنــه يجــب علينــا أن نســتفيد إىل أقــى حــد ممكــن 

مــن هــذه الفرصــة للدفــاع العلنــي عــن رســالتنا االشــرتاكية أمــام البلــد بــأرسه«1.

يف ربيــع 1906، أجريــت االنتخابــات ألول دومــا. وبالنظــر إىل االنفتــاح الواســع نســبيا الــذي قدمــه بيــان أكتوبــر، كانــت هنــاك إمكانيــة 

للقيــام بحملــة ناجحــة مــن جانــب االشــرتاكين الدميقراطيــن. ومبوجــب ذلــك النظــام، كــا رأينــا، كان العــال يصوتــون بشــكل منفصــل مــن 

خــالل نظــام اللجــان االنتخابيــة املعروفــة باســم “الجاعــة”، والتــي كانــت تنتخــب املمثلــن عــىل النحــو التــايل: أجريــت االنتخابــات عــىل 

ثــالث مراحــل: أوال ينتخــب العــال ممثليهــم عــىل مســتوى املصنــع؛ ثــم ينتخــب هــؤالء األخــرون “الناخبــن”؛ وأخــرا ينتخــب “الناخبــون” 

نــواب مجلــس الدومــا. كانــت املصانــع التــي تشــغل مــن 50 إىل 1.000 عامــل تنتخــب ممثــال واحــدا. بينــا كانــت املصانــع الكبــرة تنتخــب 

ممثــال واحــدا لــكل 1.000 عامــل، واســتبعدت املصانــع التــي يقــل عــدد العاملــن فيهــا عــن 50 عامــال. ومــن املفارقــات أن كــون االنتخابــات 

غــر مبــارشة، والــذي كان يف حــد ذاتــه إجــراء غــر دميقراطــي، قــد أعطــى االشــرتاكين الدميقراطيــن فرصــة مل يكونــوا ليتمتعــوا بهــا يف ظــل 

نظــام تصويــت أكــر طبيعيــة، ألنهــم متكنــوا مــن تركيــز طاقاتهــم يف حملــة جاعــات العــال، التــي هــي “أوســاطهم الطبيعيــة”.

اســتند موقــف البالشــفة عــىل توقــع حــدوث تحــول ثــوري جديــد وشــيك. لكــن ذلــك كان خطــأ يف قــراءة الوضــع. فهــم العــال األكــر 

تقدمــا الحاجــة إىل حــزب ثــوري، لكــن الجاهــر كانــت تغــرق بشــكل متزايــد يف الالمبــاالة والســلبية. ومــن الحقائــق الراســخة أن مــزاج الفئــة 

األكــر نشــاطا واألشــد كفاحيــة ميكــن أن يكــون يف كثــر مــن األحيــان متناقضــا مــع مــزاج باقــي الطبقــة. ميكــن للفئــة الطليعيــة أن تتحــرك 

أبعــد جــدا عــن بقيــة الطبقــة. وهــذا خطــأ فــادح يف الــراع الطبقــي مثلــا هــو خطــأ يف التكتيــكات العســكرية. إذا ســارت الفئــة الطليعيــة 

بعيــدا جــدا وفقــدت االتصــال مــع املؤخــرة، تصبــح مكشــوفة عــىل نحــو خطــر وتتعــرض لخطــر الســحق. يصــدق هــذا أيضــا وبنفــس القــدر 

عندمــا تــيسء الفئــة األكــر كفاحيــة، بســبب نفــاد الصــر، تقييــم مــزاج العــال، أو تخلــط بــن مســتوى وعيهــا هــي وبــن مســتوى وعــي 

األغلبيــة. وذلــك مــا حــدث يف هــذه الحالــة.

كان البالشــفة قــد أســاءوا تقييــم الوضــع، ومل يتمكنــوا مــن تقديــر أن الثــورة كانــت يف تراجــع. وكــا هــو الحــال يف الحــرب، فحتــى خــالل 

الثــورة أو حتــى إرضاب، مــن الــروري أن نكــون قادريــن عــىل الرتاجــع بشــكل منظــم عندمــا يتطلــب الوضــع ذلــك. إن الدعــوة إىل التقــدم 

عندمــا تتطلــب الظــروف املوضوعيــة الرتاجــع هــو وصفــة للكارثــة. ويف تلــك الحالــة مل يســفر تكتيــك املقاطعــة النشــطة عــن أي تأثــر. مل 

تكــن الطبيعــة الحقيقيــة للدومــا واضحــة بــأي حــال مــن األحــوال للجاهــر. وكانــت األوهــام الدســتورية قويــة بشــكل خــاص بــن الفالحــن 

الذيــن آمنــوا بأنهــم ســيحصلون عــىل األرض. لكــن انتصــار الثــورة املضــادة وانحســار الحركــة الجاهريــة كان يعنــي بالنســبة لفئــات واســعة 

مــن الجاهــر الرجوازيــة الصغــرة الحريــة والفالحــن وحتــى لقســم مــن الطبقــة العاملــة، أن الدومــا هــي األمــل الوحيــد، وإن كان أمــال 

ضعيفــا، لتحســن األوضــاع. حقيقــة أن هــذه اآلمــال كانــت بــدون أي أســاس مل تجعلهــا أقــل رســوخا.

وطاملــا واصــل لينــن االعتقــاد باقــرتاب حــدوث تحــول ثــوري جديــد، فقــد وضــع كل تركيــزه عــىل هــدف االنتفاضــة املســلحة، وكتــب يف 

أكتوبــر 1906: »يجــب عــىل الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي الثــوري أن يكــون أول مــن يأخــذ مكانــه يف النضــال األكــر حزمــا واألكــر مبــارشة 

وآخــر مــن يلجــأ إىل طــرق النضــال غــر املبــارشة«.

ــه  ــل متلي ــة، ب ــردة أو دوغائي ــادئ مج ــه مب ــن متلي ــة مل تك ــات رجعي ــر الرملان ــى يف أك ــاركة حت ــن املش ــه م ــرى، إن موقف ــارة أخ وبعب

حاجيــات الثــورة. وطــوال الفــرتة املمتــدة مــن 1906 حتــى انــدالع الحــرب العامليــة األوىل، كانــت مســألة مــا إذا كان يجــب عــىل االشــرتاكين 

ــة يف  ــة رجعي ــن االنتخابي ــه أكــر القوان ــن بأن ــة عــىل أســاس مــا وصفــه لين ــة، املنتخب ــات الدومــا القيري ــن املشــاركة يف انتخاب الدميقراطي

أوروبــا، يف قلــب الجــدل الــذي هــز الحــزب حــول التكتيــكات واإلســرتاتيجية. بعــد ســنوات، ويف كتابــه الكالســيي “مــرض اليســارية الطفــويل 

يف الشــيوعية”، رشح لينــن موقفــه يف ذلــك الوقــت: »فعندمــا أعلــن القيــر، يف غشــت 1905، عقــد “برملــان” استشــاري، أعلــن البالشــفة 

ــت  ــك “الرملــان”. كان ــر 1905 ذل ــورة أكتوب ــع األحــزاب املعارضــة ومــن املناشــفة- وبالفعــل كنســت ث ــض مــن جمي ــه -عــىل النقي مقاطعت

1:  E. Broido, Memoirs, pp: 130-131.
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املقاطعــة آنــذاك موقفــا صحيحــا، وذلــك ليــس بســبب أن عــدم االشــرتاك يف الرملانــات الرجعيــة بوجــه عــام هــو أمــر صحيــح، بــل لصحــة 

تشــخيص الظــروف املوضوعيــة التــي كانــت تــؤدي إىل تحــول اإلرضابــات الجاهريــة برسعــة إىل إرضاب ســيايس، ثــم إىل إرضاب ثــوري وبعــد 

ذلــك إىل انتفاضــة. وعــالوة عــىل ذلــك كان النضــال يجــري آنــذاك حــول مــا إذا كانــت دعــوة أول مؤسســة متثيليــة تبقــى يف يــد القيــر، أو 

أنــه يتوجــب بــذل الجهــد النتزاعهــا مــن يــد النظــام القديــم. وطاملــا مل تكــن، ومــا كان ممكنــا أن تكــون، هنــاك ثقــة بتوفــر ظــروف موضوعيــة 

ماثلــة، وكذلــك بتطورهــا يف ذلــك االتجــاه نفســه وبتلــك الرسعــة نفســها، فــإن املقاطعــة مل تعــد موقفــا صحيحــا.

ــع  ــد الجم ــه عن ــت أن ــدا، وبين ــة ج ــية قيم ــرة سياس ــة بخ ــا الثوري ــنة 1905 الروليتاري ــان” س ــفية “للرمل ــة البلش ــت املقاطع ــد أغن لق

بــن أشــكال النضــال العلنيــة وغــر العلنيــة والرملانيــة وغــر الرملانيــة، يكــون مــن املفيــد أحيانــاً، بــل ومــن الــالزم، االمتنــاع عــن األشــكال 

الرملانيــة. بيــد أنــه ســيكون مــن أســوء األخطــاء تطبيــق هــذه الخــرة تطبيقــاً أعمــى وعــن تقليــد ودون متحيــص يف ظــروف أخــرى وموقــف 

ــح بســهولة.  ــال للتصحي ــه كان خطــأ غــر خطــر وقاب ــا ســنة 1906 خطــأ، عــىل الرغــم مــن أن ــت مقاطعــة البالشــفة للدوم آخــر. لقــد كان

أمــا املقاطعــة يف ســنتي 1907 و1908 والســنوات التــي تلتهــا فقــد كانــت خطــأ أشــد خطــورة ومــن العســر إصالحــه، ألنــه، مــن جهــة، مل 

يكــن ممكنــاً توقــع صعــود رسيــع جــداً ملوجــة ثوريــة وتحولهــا إىل انتفاضــة، وألنــه، مــن جهــة أخــرى، كان كامــل الوضــع التاريخــي برمتــه، 

املصاحــب لتجديــد النظــام امللــي الرجــوازي، يســتدعي رضورة الجمــع بــن النشــاط العلنــي وغــر العلنــي«1.

وقــد عــر تروتســي عــن نفــس املوقــف قائــال: »إن املقاطعــة هــي إعــالن حــرب رصيحــة ضــد الحكومــة القدميــة، وهــي هجــوم مبــارش 

ضدهــا. لكــن يف حالــة انعــدام انتعــاش ثــوري عــىل نطــاق واســع... ال ميكــن الحديــث عــن نجــاح املقاطعــة«. ويف وقــت الحــق، يف عــام 1920، 

كتــب: »لقــد كان خطــأ... مــن جانــب البالشــفة مقاطعــة الدومــا يف عــام 1906«. وأضــاف: »كان ذلــك خطــأ، ألنــه بعــد هزميــة دجنــر كان 

مــن املســتحيل توقــع هجــوم ثــوري يف املســتقبل القريــب؛ لذلــك كان مــن غــر املعقــول إهــال منــر الدومــا كوســيلة لتعبئــة الصفــوف 

الثوريــة«2.

ووراء كل هــذه املناقشــة حــول مجلــس الدومــا كان الســؤال األكــر أهميــة بكثــر هــو موقــف حــزب العــال مــن الليراليــن. يف أعقــاب 

أحــداث دجنــر، كانــت هنــاك مــؤرشات واضحــة عــىل حــدوث تحــول يف مــزاج الطبقــات املنخرطــة يف الــراع. أجــر العــال يف كل مــكان 

عــىل التحــول إىل موقــع الدفــاع، وأدت أحــداث دجنــر أيضــا إىل حــدوث تحــول حاســم يف موقــف الليراليــن. كان الكاديــت قــد أداروا بالفعــل 

ظهورهــم للثــورة منــذ أكتوبــر 1905. وقــد أدت انتفاضــة موســكو إىل اجتثــاث أي ذرة تعاطــف بقيــت لهــم مــع الروليتاريــا الثوريــة، وظهــروا 

بألوانهــم الحقيقيــة. لقــد وقفــت البورجوازيــة صفــا واحــدا يف معارضــة “جنــون” دجنــر. ومل تكــن هــذه طبعــا هــي املــرة األوىل يف التاريــخ 

التــي نشــهد فيهــا مثــل هــذه الظاهــرة. فقــد حــدث نفــس الــيء بالضبــط  خــالل ثــورة 1848، كــا أوضــح ماركــس وإنجلــز.

املوقــف التقليــدي لليراليــن خــالل مرحلــة الــردة الرجعيــة هــو الدفــاع عــن اإلصــالح للحيلولــة دون وقــوع الثــورة، داعــن الدولــة إىل 

“إنقــاذ نفســها”. وغنــي عــن القــول إن هــذه النصيحــة الحســنة النيــة قــد قوبلــت بقهقهــات االزدراء مــن طــرف معســكر األوكتوبريــن. ومل 

يكــن نحيــب الليراليــن املنافــق حــول “تجــاوزات” الثــورة املضــادة ســوى نصيحــة وديــة للنظــام االســتبدادي حــول أفضــل طريقــة لخنــق 

الثــورة. مــن الواضــح متامــا أنــه مــن األفضــل بكثــر خنــق شــخص بطريقــة تجعلــه يصــدر أقــل قــدر ممكــن مــن الضجيــج. لكــن لــي تتــم 

عمليــة الخنــق، ال ميكــن أن يكــون هنــاك رأيــان اثنــان! كان هــذا، يف جوهــر األمــر، هــو الفــرق بــن قســمي الرجوازيــة املعاديــة للثــورة. بــدأ 

الكاديــت يطلقــون عــىل أنفســهم اســم “حــزب حريــة الشــعب”، باعتبــاره أفضــل طريقــة لخــداع الشــعب ووضــع حــد للثــورة التــي أرعبتهــم. 

كان املوقــف مــن الكاديــت هــو الخــط األســايس الفاصــل بــن االشــرتاكين الدميقراطيــن، فاملناشــفة دعــوا إىل التكتــل واالتفــاق مــع الكاديــت 

داخــل الدومــا، يف حــن احتفــظ لينــن بأقــى قــدر مــن االنتقــاد ضــد هــؤالء الليراليــن املعاديــن للثــورة.

مل يكــن ســلوك الليراليــن املضــاد للثــورة مــن قبيــل الصدفــة، فقد كانــت الرجوازية الروســية الضعيفــة مرتبطة بألــف رابط باالرســتقراطية 

اإلقطاعيــة، مــن خــالل الــزواج أو األصــل االجتاعــي أو امللكيــة املبــارشة لــألرض. ووفقــا لدراســة معــارصة، قــام بهــا ن. أ. بوروديــن، يظهــر 

تكويــن مجلــس الدومــا باألرقــام، فمــن أصــل 153 كاديتــي يف الدومــا األول، كان هنــاك 92 مــن النبــالء. ومــن بينهــم كان هنــاك ثالثــة مالكــن 

ــالكا  ــن 1.000 إىل 2.000 ديســياتن؛ و30 م ــا ب ــن ميلكــون م ــن عقاري ــة مالك ــن 5.000 و10.000 ديســياتن؛ ومثاني ــا ب ــن ميلكــون م عقاري

عقاريــا ميلكــون مــا بــن 500 إىل 1.000 ديســياتن. وهكــذا، كان ثلــث نــواب الكاديــت بالفعــل مالكــن كبــار لــألرض3. كيــف ميكــن لهــؤالء 

النــاس أن يقدمــوا حــال للمشــكلة األكــر إلحاحــا التــي تواجــه روســيا، أي املســألة الزراعيــة؟ لقــد كان الليراليــون يف الدومــا، وعــىل الرغــم مــن 

1:  LCW, ”Left-Wing“ Communism: an Infantile Disorder, vol. 31, pp: 35–36.

2:  Trotsky, Stalin, p: 93.

3:  LCW, vol. 12, p: 532.
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احتجاجاتهــم “التقدميــة”، أقــرب إىل النظــام القيــري يف جميــع القضايــا األساســية، مــا هــم إىل العــال والفالحــن.

ــار”  ــكل “اليس ــا ش ــم، بين ــون” ميينه ــل “األوكتوبري ــا، ميث ــل الدوم ــكرين داخ ــل إىل معس ــون بالفع ــون الرجوازي ــم الليرالي ــد انقس لق

ــن”  ــم انشــقوا رســميا إىل “رجعي ــن أنه ــم م ــىل الرغ ــن وع ــن شــعبيا). لك ــا أصبحــوا معروف ــت ك ــون الدســتوريون، أو الكادي (الدميقراطي

و“ليراليــن”، فــإن االختالفــات بينهــا كانــت شــكلية فقــط. ففيــا يتعلــق باملوقــف مــن الروليتاريــا الثوريــة والفالحــن، وقفــوا متحديــن 

يف كتلــة واحــدة معاديــة للثــورة متثــل مصالــح النظــام وامللكيــة الخاصــة. ويف حــن دعمــوا بحــاس ســحق الثــورة، فإنهــم مل يتورعــوا عــن 

التمســك بالحركــة الجاهريــة للضغــط عــىل النظــام ملنحهــم بعــض التنــازالت، لكــن ليــس عندمــا تبــدأ الجاهــر مبنافســتهم عــىل الســلطة. 

ــة  ــة إىل “ملكي ــد تحــول بأعجوب ــه ق ــم إىل النظــام االســتبدادي (بزعــم أن ــد باعــوا بالفعــل روحه ــوا ق ــن كان ــن الذي ــن الرجوازي إن الليرالي

دســتورية”) رسعــان مــا أخــذوا مكانهــم الصحيــح يف معســكر الــردة الرجعيــة “الرملانيــة”، باعتبارهــم معارضــة جاللــة امللــك األوفيــاء، ومجــرد 

ورقــة تــن للثــورة املضــادة. ومنــذ ذلــك الحــن أصبحــت مســألة موقــف االشــرتاكين الدميقراطيــن مــن األحــزاب الرجوازيــة املســألة املركزيــة 

بالنســبة للثوريــن.

األوهام الربملانية

ــع. ويف القاعــة  ــد الرائ ــه يف قــر توري ــة األول أبواب ــا الدول ــح دوم ــف حــار، افتت ــوم صي ــذي كان ي ــاي) 1906، ال ــل (10 م ــوم 27 أبري ي

الفخمــة، املليئــة بالدوقــات ورجــال الحاشــية والشــعارات امللكيــة، اســتمع ممثلــو الشــعب املنتخبــون بــكل احــرتام إىل الخطــاب االفتتاحــي 

ــة:  ــال القادم ــده لألجي ــذي خل ــز ال ــن اإلنجلي ــاه أحــد املراقب ــا، انتب ــار هــذا املشــهد الفسيفســايئ، واملتناقــض إىل حــد م للقيــر نيكــوال. أث

»الفالحــون يف معاطفهــم الســوداء الطويلــة، وبعضهــم يرتــدي امليداليــات العســكرية والصلبــان؛ البابــاوات (أي الكهنــة) والتتــار والبولنديــن، 

ــن  ــن” دميقراطي ــدون “مثقف ــراء، يب ــف ف ــن مبعاط ــار الس ــاال كب ــرى رج ــمي.. . ت ــزي الرس ــتثناء ال ــاس باس ــواع اللب ــدون كل أن ــال يرت ورج

بشــعرهم الطويــل ونظــارات األنــف؛ وأســقف بولنــدي يرتــدي زيــا أرجــواين اللــون، يشــبه البابــا. ورجــال دون ياقــات. وأعضــاء بروليتاريــن، 

رجــال بالقمصــان الروســية الفضفاضــة مــع األحزمــة؛ ورجــال يرتــدون أزيــاء عريــة غاليــة الثمــن، وآخــرون يرتــدون زيــا يعــود إىل قرنــن مــن 

الزمــان... كان هنــاك عضــو بولنــدي يرتــدي جــوارب زرقــاء خفيفــة، وســرتة إيتــون قصــرة وأحذيــة هيســيان، لديــه شــعر مجعــد، ويبــدو متامــا 

مثــل بطــل كافالريــا روســتيكانا. وهنــاك عضــو بولنــدي آخــر يرتــدي معطفــا طويــال مــن الفانيــال البيضــاء يصــل إىل ركبتيــه... وهنــاك بعــض 

االشــرتاكين الذيــن ال يرتــدون الياقــات، وهنــاك، بالطبــع، كل أنــواع القبعــات التــي ميكنــك تصورهــا«1.

يظهــر بشــكل واضــح مــن خــالل هــذا االستشــهاد التكويــن غــر املتجانــس للغايــة ملجلــس الدومــا. وأخــرا يبــدو هنــا مقطــع حقيقــي 

لفئــات املجتمــع الــرويس التــي اجتمعــت معــا تحــت ســقف واحــد، وعــىل اســتعداد لحــل مشــاكل املجتمــع مــن خــالل النقــاش الدميقراطــي 

وحســن النيــة! لكــن وتحــت الطــالء الــراق واالحتفاليــة كانــت هنــاك هــوة عميقــة غــر مرئيــة. عانــت أم القيــر مــن صدمــة كــرى لرؤيتهــا 

لهــؤالء النــاس إىل درجــة أنهــا مل تتمكــن مــن اســتعادة رباطــة جأشــها إال بعــد عــدة أيــام. وقــد قالــت يف وقــت الحــق لوزيــر املاليــة: »كانــوا 

ينظــرون إلينــا مثــل األعــداء. مل أمتكــن مــن التوقــف عــن النظــر إىل بعــض الوجــوه التــي كانــت تعكــس كراهيــة غريبــة لنــا جميعــا«2. مل تحقق 

األحــزاب اليمينيــة نجاحــا كبــرا يف االنتخابــات، ومل يتــم انتخــاب ســوى 12 مــن األوكتوبريــن (الليراليــن اليمينيــن). بينــا اســتفاد الكاديــت 

مــن مقاطعــة االشــرتاكين الدميقراطيــن لالنتخابــات. ومبــا أنهــم كانــوا البديــل الوحيــد عــىل اليســار، فقــد فــازوا بـــ 184 مقعــدا. إن التبــاس 

ــرويس  ــا باهظــا. لقــد عمــل الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي العــايل ال ــن مثن ــات الدومــا كلــف االشــرتاكين الدميقراطي املوقــف تجــاه انتخاب

عــىل مقاطعــة االنتخابــات، وبعــد ذلــك، عندمــا أصبــح واضحــا أن الجاهــر كانــت تشــارك، ســارع إىل تعديــل موقفــه لكــن األوان كان قــد 

فــات الســتعادة األرض املفقــودة. لقــد قــدم االشــرتاكيون الدميقراطيــون يف الواقــع خدمــة لحــزب الكاديــت. لــو أن االشــرتاكين الدميقراطيــن 

واالشــرتاكين الثوريــن عملــوا عــىل تقديــم مرشــحن لتلــك االنتخابــات، ملــا كانــت نتيجــة الكاديــت لتكــون مثــل تلــك التــي حققهــا، وهــو مــا 

اتضــح الحقــا يف االنتخابــات التاليــة.

إن التكتيــكات الخاطئــة لالشــرتاكين الدميقراطيــن ســلمت للكاديــت الســيطرة الفعليــة عــىل الدومــا عــىل طبــق مــن ذهــب. الكاديــت 

الذيــن اغــرتوا بانتصارهــم طرحــوا عــىل الفــور اقرتاحــا يدعــو إىل تشــكيل حكومــة تكــون مســؤولة أمــام مجلــس الدومــا، بــدال مــن النظــام 

املعمــول بــه والــذي يعمــل فيــه القيــر عــىل تعيــن حكومــة تكــون مســؤولة أمامــه وحــده. وكان هــذا يف الواقــع مطلبــا يعنــي بــأن تنتقــل 

1:  M. Baring, A Year in Russia, London, 191–92, 202. L. Kochan, Russia in Revolution, p: 121.

2:  O. Figes, A People’s Tragedy, p: 214.
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الســلطة إىل الكاديــت. وبســبب أوهامهــم الرملانيــة أيــد املناشــفة مطلــب الليراليــن، يف حــن عــارض البالشــفة اســتعالهم كلعبــة بالرملــان. مل 

يكــن ذلــك املطلــب، حتــى مــن وجهــة النظــر الدميقراطيــة البحتــة، مطلبــا ميكــن ألي حــزب ثــوري يســتحق اســمه أن يدعمــه. فطاملــا مل يكــن 

هنــاك اقــرتاع متســاو ومبــارش وشــامل يف روســيا، فــإن مجلــس الدومــا مل يكــن ممثــال حقيقيــا للشــعب. ودعــم املنــاورات الرملانيــة للكاديــت 

ســيخلق األوهــام يف أذهــان الجاهــر بــأن مثــل تلــك الحكومــة ســتكون أفضــل مــن الحكومــات القيريــة غــر الدميقراطيــة الســابقة، يف حن 

أن ذلــك ليــس صحيحــا. كانــت الرجوازيــة ال تريــد ســوى عقــد مســاومة مــع النظــام امللــي، يف حــن أراد حــزب الطبقــة العاملــة الثــوري أن 

يكنــس ذلــك النظــام ويســتبدله بنظــام دميقراطــي حقيقــي. كان الهدفــان متناقضــان وقــد عــرا عــن نفســيها يف تكتيــكات متناقضــة. وقــد 

ــن  ــا إىل انقســام الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي إىل جناحــن: “مــع أو ضــد حكومــة الدميقراطي ــكات تجــاه الدوم أدى الــراع حــول التكتي

الدســتورين؟”، كان هــذا هــو الســؤال الــذي طــرح يف اســتفتاء داخــل الحــزب.

وصفــت املنشــفية إيفــا برويــدو اجتاعــا نظــم يف ســياق الحملــة حــول االســتفتاء، يف رصيــف بنــاء ســفن البلطيــق يف بيرتســبورغ، معقــل 

املناشــفة، حيــث ألقــى لينــن خطابــا: »بعــد أن افتتــاح الجلســة أعطيــت الكلمــة للينــن. لقــد تحــدث بشــكل جيــد جــدا وبثقــة كبــرة. وكثــرا 

مــا قوبلــت كلاتــه بالتصفيــق. ومــا فاجئنــي هــو أنــه مل يهاجــم املناشــفة ولــو مــرة واحــدة«1.

ــد التعامــل مــع  ــر أســلوبه يف الجــدل الحــزيب، وخاصــة عن ــرة، 50 إىل 13، لكــن هــذا الحــدث يظه ــة كب ــت بأغلبي ــن التصوي ــد لين فق

العــال. اعرتفــت برويــدو بدهشــتها، هــل كان هــذا هــو نفســه لينــن الــذي قطــع بحــزم مــع مارتــوف وبليخانــوف؟ لكنــه يف نقــاش أمــام 

العــال الذيــن مــا زالــوا تحــت تأثــر املناشــفة، “مل يهاجــم املناشــفة ولــو مــرة واحــدة”. يوضــح لنــا هــذا الحــدث كثــرا عــن أســلوب لينــن 

يف الجــدال.

عــىل الرغــم مــن أنــه مل يتــم االحتفــاظ بنــص خطــاب لينــن الــذي ألقــاه يف رصيــف بنــاء الســفن، فإنــه ليــس مــن الصعــب أن نتخيــل 

محتــواه. ال بــد أنــه هاجــم، ليــس قــادة املناشــفة، بــل العــدو الرئيــيس، أي املالكــن العقاريــن والرأســالين والنظــام القيــري. كان ليوضــح 

أن مــن يســمون بالليراليــن يف الدومــا (الكاديــت)، قــد أداروا ظهرهــم للثــورة وصــاروا يســعون إىل التوصــل إىل اتفــاق مــع النظــام القيــري؛ 

ويدعــو العــال إىل االعتــاد فقــط عــىل قوتهــم الخاصــة، وأال يتورطــوا يف التحالفــات والتعامــل مــع الليراليــن الخونــة؛ وكان ليطالــب الحــزب 

االشــرتايك الدميقراطــي العــايل الــرويس، بــأن يتبنــى بحــزم سياســة االســتقاللية الطبقيــة. كان لينــن يعتمــد دامئــا عــىل قــوة حججــه وأرقامــه 

وبراهينــه مــن أجــل إقنــاع جمهــوره. وفقــط بهــذه الوســائل كان يف نهايــة املطــاف يكســب األغلبيــة إىل صفــه، بــدءا مــن الفئــات املتقدمــة، 

ثــم الطبقــة العاملــة ككل. وقــد اســتخدم لينــن نفــس األســاليب يف عــام 1917، عندمــا وجــه الحــزب البلشــفي لكســب الجاهــر بشــعاره 

الشــهر “ارشح بصــر!”.

عــىل الرغــم مــن أن الكاديــت كانــوا يهيمنــون عــىل الدومــا، فإنهــم مل يكونــوا يشــكلون أكــر مجموعــة برملانيــة. كانــت هنــاك، ألســباب 

ســبق رشحهــا، كتلــة كبــرة مــن نــواب الفالحــن، 200 يف املجمــوع. ورأى البعــض أن ذلــك ســيكون عامــل اســتقرار. كان الوهــم بخصــوص 

املوجيــك “الــذي يخــاف هللا والــويف للقيــر” مــا يــزال قويــا يف أوســاط الطبقــة الســائدة: “شــكرا للســاء!” هتــف الكونــت ويــت، “ســتكون 

الدومــا مشــكلة يف أغلبيتهــا مــن الفالحــن”. لكــن هــذا التفــاؤل كان ســابقا ألوانــه. كان املوجيــك قــد بــدأ يكتســب الوعــي مبصالحــه. ونظــم 

قســم كبــر مــن نــواب الفالحــن أنفســهم يف مــا أســموه “مجموعــة العمــل” (“ترودوفايــا غروبــا” أو “الرتودوفيــك” كــا صــاروا يعرفــون). 

ــل للحصــول عــىل األرض.  ــك. لقــد أرســل الفالحــون ممثليهــم إىل الدومــا ليــس إللقــاء الخطــب، ب ــة ذل اســتوعب لينــن عــىل الفــور أهمي

وكانــوا رسعــان مــا سيكتشــفون عمليــا أن مجلــس الدومــا عاجــز عــن تلبيــة احتياجاتهــم األكــر إلحاحــا. ويف تلــك األثنــاء، كان يجــب عــىل 

االشــرتاكين الدميقراطيــن أن يحاولــوا بــكل الوســائل إقامــة صــالت قويــة مــع نــواب الفالحــن الذيــن وصــف لينــن نفســيتهم املتناقضــة قائــال: 

»]الرتودوفيــك النموذجــي هــو فــالح[ ال يعــارض التوصــل إىل اتفــاق مــع النظــام امللــي، للحصــول بهــدوء عــىل قطعــة أرضــه الخاصــة يف ظــل 

النظــام الرجــوازي. ولكــن جهــوده الرئيســية يف الوقــت الحــارض ترتكــز عــىل النضــال ضــد كبــار مــاليك األرايض، وعــىل الكفــاح ضــد الدولــة 

اإلقطاعيــة، ومــن أجــل الدميقراطيــة«2.

ــك كان يفــرتض  ــل هــذا التكتي ــت. لكــن مث ــر الكادي ــك وإبعادهــم مــن تأث ــة كســب الرتودوفي ــل يف محاول ــك البالشــفة يتمث كان تكتي

بالــرورة االســتخدام املاهــر للرملــان. لقــد فشــل تكتيــك املقاطعــة، وكان مــن الــروري تكييــف تكتيــكات الحــزب مــع الظــروف الســائدة 

وإال تحــول إىل عصبــة عاجــزة مفصولــة عــن الجاهــر. إن الجمــع املاهــر بــن العمــل الرشعــي وغــر الرشعــي، ســيمكن مــن الحصــول عــىل 

أفضــل مــا يف العاملــن. ميكــن للثوريــن االســتفادة مــن املنابــر الرشعيــة التــي مــا تــزال متاحــة، ويكملــوا هــذا العمــل بأنشــطة غــر رشعيــة. 

1:  Eva Broido, Memoirs, p: 132.

2:  LCW, An Attempt at a Classification of the Political Parties of Russia, vol. 11, p: 229.
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فاألشــياء التــي ال ميكــن قولهــا عــىل صفحــات الصحافــة الرشعيــة ومــن منــر الدومــا، ميكــن طباعتهــا يف الجرائــد الرسيــة. كان ميكــن نــرش 

التقاريــر عــن عمــل النــواب االشــرتاكين الدميقراطيــن يف الدومــا عــىل صفحــات الجرائــد الرشعيــة، مثــل فولنــا وفريــود وإكــو، التــي تفضــح 

الطابــع االحتيــايل لهــذا الرملــان املزيــف وخيانــة الليراليــن.

ــاين  ــق الرمل ــح الفري ــور يف تري ــىل الف ــذا االنحــراف اإلصالحــي ع ــد لوحــظ ه ــام. وق ــز االهت ــا بالنســبة للمناشــفة مرك ــح الدوم أصب

االشــرتايك الدميقراطــي داخــل الدومــا، يــوم 16 يوليــوز، الــذي أكــد أن الدومــا »ميكنــه أن يصبــح مركــز حركــة الشــعب بــأرسه ضــد الدولــة 

البوليســية االســتبدادية«1. وهكــذا بــدأت سلســلة مــن االشــتباكات املتواصلــة بــن البالشــفة واملناشــفة حــول مســألة املوقــف مــن الدومــا. 

أرســلت اللجنــة املركزيــة التــي كان يســيطر عليهــا املناشــفة تعميــا إىل جميــع فــروع الحــزب، طالبــة منهــم دعــم جميــع الخطــوات التــي 

يتخذهــا الدومــا (أي الكاديــت) الســتبدال غورمييكــن، رئيــس مجلــس الــوزراء، بعضــٍو مــن الكاديــت. احتــج البالشــفة بشــكل فــوري ضــد هــذا 

الدعــم املقــدم لليراليــن يف الدومــا. واملناشــفة عــىل ذلــك بأنــه مــن الــروري دعــم الرجوازيــة التقدميــة (أي الكاديــت) ضــد الحكومــة. وقــد 

أجــاب لينــن بأنــه عــىل ممثــيل الحــزب يف الرملــان أن يحافظــوا عــىل اســتقالليتهم التامــة عــن جميــع األحــزاب األخــرى، وخاصــة الليراليــن 

الرجوازيــن. قــال لهــم: »اعتمــدوا عــىل قواكــم الخاصــة. بهــذه الطريقــة فقــط ميكننــا أن نكســب الفئــات الدنيــا املضطَهــدة مــن الرجوازيــة 

الصغــرة الثوريــة (الرتودوفيــك)، وفصلهــم بعيــدا عــن الليراليــن (الكاديــت)«.

ــم  ــه، يف جعله ــن نفس ــتبدادي م ــام االس ــاذ النظ ــة يف إنق ــم الحارق ــت، ورغبته ــد الكادي ــة عن ــات الوزاري ــببت الطموح ــا تس ــان م رسع

ــم. إنكــم  ــاع عــن النظــام القدي ــاد عــىل وزرائكــم للدف ــون للقيــر: انظــر، ال ميكنكــم االعت ــع يقول ــوا يف الواق يصطدمــون بالحكومــة. كان

تحتاجــون رجــاال جــدد، تحتاجــون أناســا يتمتعــون بثقــة الجاهــر. فقــط نحــن مــن بإمكانــه إبقــاء الجاهــر تحــت الســيطرة، لكــن عليكــم 

ــا. أن تتزحزحــوا وتتقاســموا الســلطة معن

لكــن النظــام القائــم يف ذلــك الوقــت كان قــد تعــاىف مــن الصدمــة األوىل، كان قــد بــدأ يســتعيد الســيطرة عــىل الوضــع مبســاعدة الرصاصــة 

ــاك حاجــة إىل خدمــات الليراليــن. زمــرة البــالط، التــي كانــت مصممــة عــىل اجتثــاث آخــر مكاســب  ــه مل تعــد هن ــايل فإن واملشــنقة، وبالت

الثــورة، انتقلــت إىل الهجــوم. وحتــى املقاومــة الخجولــة مــن جانــب الدومــا، كانــت أكــر مــا ميكــن للقيــر نيكــوال أن يســمح بــه.

يف 13 مــاي 1906، رفضــت الحكومــة مطالــب الدومــا والكاديــت. وردا عــىل ذلــك، أصــدر مجلــس الدومــا قــرارا يعــر عــن “عــدم الثقــة” 

يف الحكومــة ويــر عــىل اســتقالتها. وزعــت اللجنــة املركزيــة املنشــفية للحــزب االشــرتايك الدميقراطــي العــايل توصيــة عــىل منظــات الحــزب 

تقــرتح فيهــا دعــم مطلــب الدومــا الكاديتــي مــن أجــل وزارة تابعــة للدومــا، أي للكاديــت. كانــت انتهازيــة املناشــفة يف الدومــا أكــر مــا 

ــكات دومــا ميليوكــوف. يف بيرتســبورغ صوتــت  ــة الحــزب لتكتي ميكــن ألعضــاء الحــزب أن يهضمــوه. نجــح البالشــفة يف الحصــول عــىل إدان

منظمــة الحــزب بـــ 1760 صــوت لصالــح البالشــفة مقابــل 952 للمناشــفة يف هــذه القضيــة. ويف مؤمتــر يوليــوز أكــدت منظمــة الحــزب بســان 

بيرتســبورغ عــىل هــذا املوقــف. وبعــد نقــاش تحــدث فيــه لينــن باســم البالشــفة ودان باســم املناشــفة، رفــض االشــرتاكيون الدميقراطيــون يف 

بيرتســبورغ عــىل وجــه التحديــد الدعــوة إىل وزارة الدومــا. لكــن وعــىل الرغــم مــن ذلــك، واصــل الفريــق الرملــاين االشــرتايك الدميقراطــي موقفــه 

التوفيقــي بدعــم قــرار الكاديــت بشــأن املســألة الزراعيــة.

ســلط لينــن نقــدا شــديد عــىل تكتيــكات الليراليــن يف الدومــا، وكتــب: »الدومــا عاجــز، إنــه عاجــز ليــس فقــط ألنــه يفتقــر إىل الحــراب 

والبنــادق التــي متلكهــا الحكومــة، بــل أيضــا ألنــه ككل ليــس مؤسســة ثوريــة، وغــر قــادر عــىل خــوض نضــال حــازم«2.

ورسعــان مــا اتضــح أن لينــن كان محقــا. كان الدومــا قــد تأســس عــىل وجــه التحديــد عــىل مســألة األرض. وعــوض أن يشــكل الفالحــون 

الرتودوفيــك أساســا متينــا للــردة الرجعيــة، اســتخدموا موقعهــم يف الدومــا للدفــاع عــن حقــوق الفالحــن. وقــد طرحــوا مســألة االســتيالء عــىل 

أرايض كبــار املالكــن العقاريــن يف الدومــا، مــا أثــار رعــب القيــر. وكان رده الغاضــب هــو: “إن مــا للالــك للالــك”. وهــو مــا أعلــن نهايــة 

مجلــس الدومــا األول. فالقيــر الســاخط عــىل الخطابــات الجذريــة التــي كانــت تنبعــث مــن قاعــات قــر توريــد، قــرر أن يضــع حــدا لذلــك 

السرك.

1:  Istoria KPSS, vol. 2, p: 202.

2:  LCW, Resolution (II) of the St. Petersburg Committee of the RSDLP on the Attitude Towards the State Duma, vol. 10, p: 481.
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ــر الداخليــة آنــذاك، والــذي صــار منــذ تلــك الفــرتة  ــر أركاديفيتــش ســتوليبن، وزي يف خضــم ذلــك الوضــع املضطــرب صعــد نجــم بيوت

فصاعــدا واحــدا مــن الالعبــن الرئيســين. كان ســتوليبن مــالكا عقاريــا ثريــا ذو طموحــات سياســية كبــرة، كان ميتلــك عقاريــن، أحدهــا يف 

مقاطعــة بينــزا مســاحته 2.850 فدانــا، واآلخــر يف كوفنــو، مســاحته 2.500 فــدان. وباإلضافــة إىل ذلــك، كانــت زوجتــه، ابنــة مســؤول رفيــع 

املســتوى مــن األرسة اإلمراطوريــة، متلــك 14.000 فــدان يف قــازان. لذلــك فقــد كانــت لديــه أســباب كثــرة لالهتــام مبســألة األرض. وعــىل 

الرغــم مــن أنــه كان يوصــف عمومــا بأنــه مصلــح تقدمــي، فقــد اكتســب ســتوليبن ثقــة القيــر بتطبيقــه ألشــد تدابــر القمــع وحشــية خــالل 

فــرتة “التهدئــة”، التــي تلــت ثــورة 1905.

قــال ليونيــل كوتشــان: »إن اإلجــراءات القاســية التــي اتخذهــا يف قمــع واحــدة مــن أكــر مقاطعــات الفولغــا اضطرابــا، يف 1905- 1906، 

جعلتــه شــهرا. وكلاتــه كافيــة لتوضيــح ذلــك، حيــث كتــب يف تقريــر لــوزارة الداخليــة عــن مارســاته ضــد الفالحــن مــا يــيل: “بنــاء عــىل 

تعليــايت تــم إرســال القريــة بأكملهــا، تقريبــا، إىل الســجن... وقمــت بإســكان القــوزاق يف بيــوت أســوأ املجرمــن، وتركــت هنــاك رسبــا مــن 

األورينبــورغ، وفرضــت نظامــا خاصــا عــىل القريــة”«1.

ــى  ــق ســتوليبن”، وحت ــه اســم “ربطــة عن ــق علي ــل املشــنقة كان يطل ــة أن حب ــاس مــن خــالل حقيق ــن الن تتضــح ســمعة ســتوليبن ب

وقــت متأخــر مــن عقــد الثالثينــات، كانــت شــاحنات الســكك الحديديــة املســتخدمة لنقــل الســجناء السياســين إىل ســيبريا مــا تــزال تســمى 

“عربــات ســتوليبن”. ومــع ذلــك فقــد كان بــال شــك واحــدا مــن األشــخاص القالئــل املحنكــن حقــا بــن مستشــاري القيــر يف الفــرتة التــي 

ســبقت عــام 1914، حتــى لحظــة اغتيالــه. وقــد وصــف كرنســي هــذا الرجعــي املحنــك واملاهــر عــىل النحــو التــايل: »قبيــل اجتــاع مجلــس 

الدومــا األول، تــم تعيــن وزيــر داخليــة جديــد يف ســان بيرتســبورغ. كان حاكــا لســاراتوف، ويدعــى بيــرت أ. ســتوليبن، وكان غــر معــروف يف 

وقــت تعيينــه. وبعــد أقــل مــن ثالثــة أشــهر عــىل  تنصيبــه، مبــارشة بعــد حــل مجلــس الدومــا، يف 08 يوليــوز 1906، تــم تعيينــه رئيســا ملجلــس 

الــوزراء... ســتوليبن الــذي ينتمــي إىل الطبقــة العليــا يف املقاطعــات، مل يكــن عضــوا يف بــالط ســان بيرتســبورغ ومل يســبق لــه أن عمــل يف أي 

مــن املناصــب الحكوميــة العليــا يف العاصمــة. كان قــد قــى حياتــه املهنيــة كلهــا يف املقاطعــات، حيــث مل تكــن لديــه أيــة صلــة بالشــخصيات 

البــارزة وشــخصيات الزمســتفو... مل يكــن يشــاطر رأي ســلفه، غورميكــن، بــأن مجلــس الدومــا كان مجــرد “نــاد للرثــرة”. بــل عــىل العكــس 

مــن ذلــك، كان ســتوليبن، وعــىل خــالف البروقراطــي الغامــض واألجــوف، غورميكــن، ينجــذب بقــوة إىل دور وزيــر دســتوري. كانــت فكــرة 

إلقــاء الخطــب يف الرملــان، والنقــاش العلنــي حــول القضايــا الحيويــة مــع املعارضــة، وحكــم البــالد عــىل أســاس أغلبيــة حكوميــة تســتهويه 

إىل حــد كبــر. 

لقــد متكــن ســتوليبن إىل حــد كبــر مــن تعويــض انعــدام الــروح القتاليــة عنــد مســؤويل ســان بيرتســبورغ. وكان القيــر يحــب ســتوليبن 

بســبب شــبابه وثقتــه بالنفــس وإخالصــه للعــرش واســتعداده لتنفيــذ خطــة القيــر غــر القانونيــة إلجــراء تغيــرات يف قانــون االنتخابــات. 

كــا رأى فيــه رؤســاء مجلــس النبــالء املتحديــن شــخصا مــن طينتهــم مــن شــأنه أن ينقــذ نظــام ملكيــة كبــار مــاليك األرايض مــن الدمــار. 

وتشــبث بــه األكتوبريــون ومختلــف الدســتورين املعتدلــن اآلخريــن، الذيــن أرعبتهــم “تجــاوزات” الثــورة، مثلــا يتشــبث غريــق بقشــة. 

رحبــوا برنامجــه الــذي كان يهــدف إىل توحيــد الحكومــة مــع الليراليــن واملحافظــن املعتدلــن، وبالتــايل تعزيــز امللكيــة الدســتورية والقضــاء 

عــىل الحركــة الثوريــة بشــكل مــرم. كانــوا يعترونــه تيــر الــرويس (أي الرجــل الــذي عــزز رصح الجمهوريــة الرجوازيــة الثالثــة يف فرنســا بعــد 

هزميــة الكومونــة ســنة 1871)«2. 

قبــل وقــت قصــر مــن حــل مجلــس الدومــا، عــّن نيكــوال هــذا “الرجــل القــوي” رئيســا ملجلــس الــوزراء بــدال مــن “املحافــظ واألجــوف” 

غورميكــن. يف البدايــة، ويف حركــة منــه إلظهــار التواضــع غــر املعهــود فيــه، رفــض ســتوليبن قبــول الــرشف الــذي خصــه بــه القيــر والركــوع 

أمــام أيقونتــه املفضلــة. ابتهــل القيــر قائــال: »دعونــا نرســم عالمــة الصليــب عــىل صدورنــا ودعونــا نطلــب مــن الــرب مســاعدتنا يف هــذه 

اللحظــة الصعبــة ورمبــا التاريخيــة«. وبعــد هــذه الصــالة القصــرة هلل القديــر، انتقــل نيكــوال إىل العمــل الجــاد: »متــى ســيكون مــن األفضــل 

حــل مجلــس الدومــا ومــا هــي التعليــات التــي تقــرتح تقدميهــا لضــان النظــام وخاصــة يف ســان بيرتســبورغ وموســكو؟«. وبــإذن هللا القديــر 

تــم تحديــد موعــد االنقــالب يــوم األحــد 09 يوليــوز (21).

ــة  ــة يف تعبئ ــن أدىن ني ــدى الليرالي ــن ل ــة. مل تك ــدون ضج ــخ ب ــن التاري ــا األول م ــى الدوم ــد اختف ــق، فق ــر أي داع للقل ــن للقي مل يك

1:  L. Kochan, Russia in Revolution, p: 123.

2:  Kerensky, Memoirs, pp: 94–95.
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الجاهــر. ويف مواجهــة األمــر الواقــع، ســافر نحــو 200 نائبــا إىل فيبــورغ اآلمنــة نســبيا، التــي كانــت تحــت الســيطرة الفنلنديــة، ومــن هنــاك 

أصــدروا بيــان فيبــورغ الــذي دعــا الشــعب إىل العصيــان املــدين، مثــل عــدم دفــع الرائــب ورفــض قبــول الخدمــة العســكرية، كدليــل عــىل 

االحتجــاج عــىل حــل الدومــا. كانــت هــذه الوثيقــة قــد كتبــت مــن طــرف لجنــة برملانيــة مشــرتكة تتألــف أساســا مــن الكاديــت والرتودوفيــك. 

ــة الفارقــة طبيعــة  كان الكاديــت غــر متحمســن حتــى لهــذه املطالــب وســحبوا دعمهــم لهــا يف وقــت الحــق. لقــد كشــفت هــذه التجرب

الكاديــت املعاديــة للثــورة وإفــالس تلــك األســاليب. املناشــفة الذيــن أرعبتهــم هــذه األحــداث، التــي كان مــن املمكــن توقعهــا، وجهــوا باســم 

اللجنــة املركزيــة دعــوة إىل العــال مــن أجــل اإلرضاب والتظاهــر دعــا للدومــا. لكــن هــذه الدعــوة مل تلــق أيــة اســتجابة.

عــارض لينــن الدعــوة إىل املظاهــرات دعــا ملجلــس الدومــا. مل يكــن لينــن أبــدا يخــاف مــن قــول الحقيقــة للعــال. وكانــت مواقفــه 

نابعــة دامئــا مــن غريــزة ثوريــة ســديدة وواقعيــة. مــا الــذي يجــب أن تناضــل مــن أجلــه الطبقــة العاملــة؟ إن مــا يجــب عــىل الطبقــة العاملــة 

أن تناضــل مــن أجلــه ليــس الرملانيــة الرجوازيــة، بــل عليهــا النضــال ضــد العــدو الرئيــي، أي الــردة الرجعيــة القيرصيــة. يجــب عــىل الطبقــة 

العاملــة أال تتحمــل أي مســؤولية تجــاه الدميقراطيــة الرجوازيــة املزيفــة أو األوهــام بخصــوص الليراليــن املعاديــن للثــورة، بــل عليهــا النهــوض 

عالنيــة لتنظيــم انتفاضــة مســلحة ضــد الحكــم االســتبدادي، ليــس للدفــاع عــن دومــا الكاديــت، بــل مــن أجــل الجمعيــة التأسيســية التــي 

ــا باختصــار  ــا هن ــع. لدين ــة للجمي ــة الكامل ــوم العمــل مــن 08 ســاعات للعــال، والحقــوق الدميقراطي ســوف تعطــي األرض للفالحــن، وي

الفــرق بــن املاركســية الثوريــة وبــن اإلصالحيــة.

ويف حــن شــارك املناشــفة يف مرسحيــة أخــرى مــع الكاديــت، دافــع لينــن عــن تشــكيل جبهــة موحــدة ثوريــة مــع الرتودوفيــك. تحــت 

ضغــط املــزاج الكفاحــي للطبقــة العاملــة والفالحــن، وافــق الرتودوفيــك فعــال عــىل تبنــي نــداء مشــرتك مــع االشــرتاكين الدميقراطيــن مــن 

أجــل االنتفاضــة املســلحة. ظهــرت هنــا، بشــكل عــام، إمكانيــة تشــكيل “كتلــة يســارية” مــع الرتودوفيــك، جبهــة موحــدة ملنظــات الطبقــة 

العاملــة وجاهــر الفالحــن ألجــل النضــال ضــد االســتبداد وضــد الليراليــن. ويف حــن رفــض لينــن عقــد أي صفقــة مــع الليراليــن الرجوازين، 

فإنــه قبــل بإمكانيــة عقــد اتفاقــات مؤقتــة مــع الرتودوفيــك، باعتبارهــم املمثلــن الرملانيــن للفالحــن، بــل وأحيانــا التصويــت جنبــا إىل جنــب 

معهــم ضــد الكاديــت لكســب الفالحــن. إن مثــل هــذه االتفاقــات الرملانيــة الجزئيــة واملؤقتــة مــع ممثــيل الرجوازيــة الصغــرة الثوريــة، دون 

التخــيل ولــو للحظــة عــن الحــق يف انتقــاد الرتودوفيــك بســبب تناقضاتهــم وتذبذبهــم، مل يكــن لهــا أي عالقــة عــىل اإلطــالق مــع التحالــف 

الســيايس مــع الليراليــن الــذي دعــا إليــه املناشــفة. كان موقــف البالشــفة هــو اســتخدام الدومــا منصــة لفضــح النظــام القيــرصي والليرباليــن، 

ويف الوقــت نفســه لتنظيــم أنفســهم خــارج الربملــان اســتعدادا للثــورة.

مسألة حرب العصابات

يف الفــرتة مــا بــن 1905 و1906، اســتعملت الحركــة الثوريــة شــكال مــن أشــكال “حــرب العصابــات” وميليشــيات األنصــار والســطو املســلح، 

ــة. وهكــذا، فــإن اللجنــة  ــال كانــت دامئــا مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا باملنظــات العالي وغرهــا مــن أشــكال الكفــاح املســلح. لكــن فــرق القت

العســكرية يف موســكو مل تضــم فقــط أعضــاء الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي العــايل الــرويس، بــل ضمــت أيضــا االشــرتاكين الثوريــن والنقابيــن 

(عــال املطابــع) والطــالب. كــا ســبق لنــا أن رأينــا، تــم اســتخدام ميليشــيات األنصــار لغــرض الدفــاع الــذايت ضــد منظمــي املذابــح وعصابــات 

املائــة الســود، كــا ســاعدت أيضــا عــىل حايــة االجتاعــات ضــد مداهــات الرشطــة، حيــث كان وجــود ميليشــيات العــال املســلحن، يف 

كثــر مــن األحيــان، عامــال هامــا يف منــع العنــف. يف بعــض األحيــان كان ميكــن لهــذه املجموعــات أن تنتقــل إىل الهجــوم، عــىل الرغــم مــن أن 

هدفهــا مل يكــن هــو االصطــدام مــع الجيــش (الــذي مل يكــن يف إمكانهــا أن تأمــل يف االنتصــار عليــه يف معركــة مبــارشة)، بــل كانــت تســتهدف 

كارسي اإلرضابــات والفاشــين. فعــىل ســبيل املثــال شــنت مجموعــة مــن العــال املســلحن هجومــا عــىل مجموعــة املائــة الســود يف فنــدق 

تفــر يف بيرتســبورغ يف ينايــر 1906. وعندمــا تقــع مواجهــات مــع الرشطــة كان الســبب يكــون عــادة محاولــة اإلفــراج عــن الســجناء السياســين، 

كــا هــو الحــال يف الغــارة الجريئــة عــىل قســم رشطــة يف ريغــا مــن أجــل اإلفــراج عــن الثــوار الالتيفيــن املعتقلــن. ويف التفيــا بالخصــوص 

وصلــت حركــة حــرب العصابــات إىل أعــىل درجاتهــا يف دجنــر 1905 حــن صــارت عــدد مــن البلــدات عمليــا تحــت ســيطرة فصائــل مســلحة 

مــن العــال املتمرديــن والعــال الزراعيــن والفالحــن، قبــل أن تتعــرض االنتفاضــة يف التفيــا للقمــع بوحشــية عــىل يــد حمــالت عقابيــة بقيــادة 

جــراالت القيــر.

ــاك للحصــول عــىل  ــك الغــارات عــىل األبن ــال الجواســيس ورجــال الرشطــة، وكذل شــملت املهــام األخــرى االســتيالء عــىل األســلحة واغتي

األمــوال. غالبــا مــا كانــت مبــادرة إنشــاء جاعــات حــرب العصابــات هــذه تــأيت مــن العــال أنفســهم. لقــد ســعى البالشــفة إىل كســب قيــادة 
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هــذه الجاعــات وإعطائهــا شــكال منظــا ومنضبطــا وتزويدهــا بخطــة عمــل واضحــة. كان ذلــك ينطــوي بالطبــع عــىل مخاطــر جديــة، حيــث 

ميكــن لجميــع أنــواع املغامريــن واملتحللــن طبقيــا والصعاليــك أن ينظمــوا لهــذه املجموعــات، والتــي مبجــرد مــا تنعــزل عــن حركــة الجاهــر، 

متيــل إىل االنحطــاط يف مســارات إجراميــة إىل درجــة أنهــا تصــر غــر قابلــة للتمييــز عــن مجموعــة مــن قطــاع الطــرق. كــا أنهــا، باإلضافــة 

إىل ذلــك، كانــت مفتوحــة عــىل نطــاق واســع لالخــرتاق مــن طــرف العمــالء االســتفزازين. وكقاعــدة عامــة، يكــون مــن األســهل بكثــر عــىل 

العمــالء االســتفزازين التســلل إىل التنظيــات العســكرية واإلرهابيــة مــن التســلل إىل األحــزاب الثوريــة الحقيقيــة، وال ســيا حــن تتألــف مــن 

كــوادر مثقفــن ثوريــن يرتبطــون ببعضهــم البعــض بعالقــات أيديولوجيــة قويــة، رغــم أن حتــى هــذه األخــرة ليســت يف مأمــن مــن االخــرتاق، 

كــا ســرى الحقــا. ومــع ذلــك، فقــد كان لينــن يــدرك جيــدا مخاطــر االنحطــاط التــي يشــكلها وجــود الجاعــات املســلحة. إن االنضبــاط 

الصــارم والرقابــة الحازمــة مــن قبــل املنظــات الحزبيــة والكــوادر الثوريــة ذوي الخــرة يشــكالن جزئيــا حصانــة ضــد تلــك االتجاهــات. لكــن 

الرقابــة الحقيقيــة الوحيــدة كانــت هــي رقابــة الحركــة الجاهريــة الثوريــة.

لقــد لعبــت مجموعــات حــرب العصابــات دورا مفيــدا وتقدميــا طاملــا كانــت تعمــل كقــوة مســاعدة للحركــة الجاهريــة (أي يف ســياق 

االنتفاضــة الثوريــة). لكــن حيثــا انفصلــت تلــك املجموعــات عــن الحركــة الثوريــة الجاهريــة، كانــت متيــل حتــا إىل االنحطــاط. ولهــذا 

الســبب فقــد اعتــر لينــن أنــه مــن غــر املقبــول نهائيــا إطالــة أمــد وجودهــا، بعدمــا صــار مــن الواضــح أن الحركــة الثوريــة قــد دخلــت 

يف حالــة جــزر ال رجعــة فيــه. ومبجــرد الوصــول إىل تلــك املرحلــة، دعــا عــىل الفــور إىل حــل جميــع مجموعــات حــرب العصابــات. لكنهــا يف 

املراحــل األوىل لعبــت دورا إيجابيــا وشــارك فيهــا العديــد مــن النــاس الذيــن متيــزوا بالبطولــة والتضحيــة بالنفــس، والذيــن كانــوا يعملــون 

تحــت الرقابــة الصارمــة للحــزب. أحــد هــؤالء كان املناضــل الثــوري األرمينــي الشــهر ســيمينو أرشــاكوفيتش تــر بيرتوســيان (كامــو).

وكان أحــد األســباب الرئيســية الســتمرار التكتيــك، بعــد هزميــة انتفاضــة دجنــر، هــو ببســاطة أن الحــزب كان بحاجــة إىل األمــوال. حتــى 

ــاء. ففــي فــرتة التحريــض الدســتوري قبــل  ــك الوقــت، كان الحــزب يعتمــد إىل حــد كبــر عــىل الترعــات الضخمــة مــن متعاطفــن أثري ذل

عــام 1905، وخــالل الفــرتة األوىل مــن الثــورة، كان جــزء كبــر مــن الرجوازيــن “التقدميــن” واملثقفــن ينظــرون بتعاطــف، بــل وبإعجــاب، 

إىل الحركــة االشــرتاكية الدميقراطيــة، إذ كانــوا مييلــون إىل اعتبارهــا مجــرد تعبــر أكــر جذريــة عــن الحركــة الدميقراطيــة الرجوازيــة. كانــوا 

ــة الشــباب  ــن إىل مرحل ــذي يعــود إىل الحن ــوع مــن اإلعجــاب ال ــى بن ــل وحت ــن، ب ينظــرون بتســاهل إىل أنشــطة الطــالب والعــال الثوري

املاضيــة. وكــا هــو طبيعــي بالنســبة ألشــخاص يجيــدون حســاب املــال مثلهــم، فقــد كانــت تعاطفهــم محســوبا. كانــت الرجوازيــة تأمــل يف 

اســتخدام الحركــة الثوريــة ورقــة مســاومة يف مفاوضاتهــا مــع الحكــم املطلــق للحصــول عــىل حصــة يف الحكومــة. لكــن بعــد أكتوبــر 1905، 

بــدأ موقــف الرجوازيــة الليراليــة يف التغــر. كان بيــان القيــر قــد اســتجاب ملطالبهــم األساســية، وبــدأ حاســهم يفــرت برسعــة. وقــد أقنعتهــم 

انتفاضــة موســكو يف نهايــة املطــاف أن العــال ميثلــون خطــرا. كانــت مناورتهــم لعبــة خطــرة! كــرشت الــردة الرجعيــة عــن أســنانها، ومثــل 

ــوا  ــا لكــم أال تذهب ــة برمتهــا، وكان لســان حالهــم يقــول: “قلن بيالطــس النبطــي1 (Pontius Pilate)، غســل الليراليــون أيديهــم مــن القضي

بعيــدا جــدا! قلنــا لكــم أال تســتفزوا الــردة الرجعيــة! ملــاذا ال نقبــل مبــا عــرض علينــا؟ فعــىل كل حــال نصــف رغيــف أفضــل مــن عقوبــة 

الســجن”.

النقــص املفاجــئ يف األمــوال وضــع الحــزب يف موقــف صعــب. ويف الوقــت الــذي كان يتعــرض فيــه للهجــوم مــن جميــع األطــراف، كان 

الحــزب يفتقــر للمــوارد، خاصــة وأن الليراليــن الرجوازيــن كانــوا قــد تحولــوا ضــد الثــورة. والعديــد مــن رجــال األعــال األثريــاء مــن رفــاق 

نصــف الطريــق الســابقن، الذيــن كانــوا يف وقــت ســابق مســتعدين إلعطــاء املــال للحركــة الثوريــة، مدفوعــن يف ذلــك مبجموعــة متنوعــة 

مــن الدوافــع، ابتعــدوا عــىل عجــل، وتذكــروا فجــأة أن لديهــم مشــاغل مهنيــة وأرسيــة. لكــن بالنســبة للطبقــة العاملــة، مل يكــن هنــاك أي 

مجــال للرتاجــع. كانــت املعركــة آنــذاك رصاع حيــاة أو مــوت. كانــت تلــك هــي اللحظــة حــن اتخــذت مســألة الســطو أهميــة حاســمة. كان 

لــدى كامــو ســجل طويــل مــن النشــاط الثــوري، مبــا يف ذلــك االعتقــال والهــروب مــن ســجن باكــو، قبــل أن يشــتهر بــدوره يف الكفــاح املســلح. 

وبأعصابــه البــاردة وشــجاعته وكفاءتــه، كان كامــو تجســيدا ألفضــل خصــال املناضــل البلشــفي. 

بعــد التمــرد يف ســفيابورغ وكرونشــتاد، منــت حركــة الفالحــن بشــدة. كان يبــدو أن هنــاك احتــاال بــأن تدخــل الثــورة مرحلــة جديــدة. 

فاكتســبت مســألة الحصــول عــىل األســلحة طابعــا اســتعجاليا. كان كامــو مســؤوال عــن الحصــول عــىل األســلحة، لكــن الحــزب كان يعــاين مــن 

مشــكلة جديــة يف ماليتــه. ويف مؤمتــر ســتوكهومل، كان املناشــفة قــد ســيطروا عــىل اللجنــة املركزيــة، ومل يكونــوا متحمســن لفكــرة التســليح. 

1:   بيالطــس النبطــي: هــو الحاكــم الرومــاين الــذي أرشف عــىل محاكمــة املســيح، وأصــدر الحكــم بصلبــه. تقــول الروايــة املســيحية إنــه بعــد أن أصــدر الحكــم 

بصلــب يســوع غســل يديــه باملــاء وصــاح: “أنــا بــرئ مــن دم هــذا البــار”. فصــار رمــزا ملــن يرتكــب جرمــا ويتنصــل منــه بادعــاء الــراءة. -املرتجــم-.
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»كانــت الرســائل والرقيــات املوجهــة إىل اللجنــة املركزيــة ال تالقــي أي رد. وظلــت طلبــات الحصــول عــىل املــال مثــل رصخــة يف الصحــراء«1.

مل يرتاجــع كامــو عــن اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتســليح الحــزب. ويف سلســلة مــن الغــارات املذهلــة عــىل األبنــاك، والتــي أصابــت الرشطــة 

بالســعار، متــت “مصــادرة” مبالــغ كبــرة مــن املــال. رغــم ذلــك فقــد عــاش كامــو نفســه حيــاة متواضعــة جــدا بأجــرة تبلــغ 50 كوبيــكا يف 

اليــوم. ومثلــه مثــل بقيــة املغاويــر البالشــفة، كانــت حياتــه مكرســة متامــا للحــزب ولقضيــة الطبقــة العاملــة. ظهــرت شــجاعته األســطورية 

وجرأتــه يف الغــارة عــىل بنــك تيفليــس، يف صيــف 1907. فكامــو الــذي ســافر بجــواز ســفر مــزور، منتحــال لهويــة نبيــل جورجــي معــروف، 

ذهــب إىل تيفليــس لتنظيــم عمليــة ســطو كبــرة. ويف صبــاح يــوم 23 يونيــو، لبــس كامــو بــزة ضابــط بالجيــش. وعــىل الرغــم مــن أنــه كان 

يعــاين مــن جــروح ناجمــة عــن انفجــار عــريض، فقــد قــاد هجومــا مذهــال واســتوىل عــىل مبلــغ 250 ألــف روبــل -وهــو مبلــغ ضخــم- مــن بنــك 

الدولــة. إن عملياتــه الالحقــة تبــدو مثــل واحــدة مــن روايــات املغامــرات. وبعــد هروبــه إىل أملانيــا، ألقــي القبــض عليــه يف برلــن وبحوزتــه 

حقيبــة مليئــة بالديناميــت. كان قــد تعــرض للخيانــة مــن طــرف العميــل االســتفزازي زيتومرســي.

ــه عــىل ســلوكه،  ــا ل ــون. وعقاب ــع ســنوات يتظاهــر بالجن ــة أرب ــه “فوضــوي إرهــايب”، فاســتمر طيل ــه بالســجن بكون ــم علي ــم وحك اته

وضــع عاريــا يف زنزانــة قبــو، ملــدة تســعة أيــام، يف درجــات حــرارة تحــت الصفــر. بعدهــا أرســل إىل ســجن املجانــن، حيــث اســتمر يف ادعــاء 

الجنــون. بقــي أربعــة أشــهر دون أن يتمــدد إذ كان يقــف ووجهــه إىل الزاويــة، وكان يقــف عــىل ســاق ثــم عــىل أخــرى. وشــملت املعاملــة 

الوحشــية التــي تعــرض لهــا التغذيــة القرسيــة، والتــي تعــرض خاللهــا لكــرس العديــد مــن أســنانه. وقــد حــاول يف مناســبتن االنتحــار شــنقا 

وبقطــع عروقــه بقطعــة عظــم حــادة. يف البدايــة اعتقــدت الســلطات أنــه كان يتظاهــر بالجنــون، لكــن بعــد ســتة أشــهر مــن التعذيــب، بــدأوا 

يعتقــدون أن جنونــه كان حقيقيــا. وأخــرا، يف مــارس 1909، قــرر األطبــاء أن الحالــة الذهنيــة “للفوضــوي اإلرهــايب” تــر بيرتوســيان كانــت 

جيــدة، وأنــه صــار هادئــا وعقالنيــا، بــل وحتــى قــادرا عــىل مارســة الحــرف اليدويــة والبســتنة. وبعــد إعادتــه إىل الســجن، واصــل كامــو ادعــاء 

الجنــون، وتعــرض ملزيــد مــن التعذيــب. كان األطبــاء األملــان “املتحــرون” يدخلــون اإلبــر تحــت أظافــره، ويحرقــون جســده مبكــواة حاميــة، 

لكــن دون جــدوى. كان جســد كامــو يعــاين مــن أمل دائــم، لكنــه اســتمر يف ادعــاء الجنــون حتــى قــررت الســلطات يف النهايــة أن إطعــام هــذا 

املجنــون األجنبــي ال ينبغــي أن يكــون عــىل حســاب الشــعب األملــاين، وأمــرت بتســليمه إىل روســيا. وأخــرا، متكــن مــن تنظيــم عمليــة هــروب 

جريئــة مــن مستشــفى األمــراض العقليــة يف تيفليــس.

وتذكــر كروبســكايا يف ســرتها عــن لينــن كيــف زارهــا كامــو يف باريــس: »لقــد أعــرب عــن أســفه الشــديد لســاع حــدوث انشــقاق بــن 

إليتــش وبوغدانــوف وكراســن. لقــد كان مرتبطــا بهــم كثــرا. وإىل جانــب ذلــك، مل يتمكــن مــن فهــم الوضــع الــذي تطــور خــالل الســنوات 

التــي قضاهــا يف الســجن. لقــد أخــره إليتــش كيــف ســارت األمــور.

طلــب منــي كامــو أن أشــرتي لــه بعــض اللــوز. جلــس يف مطبخنــا يف باريــس يــأكل اللــوز، كــا لــو كان يف موطنــه يف جورجيــا، وأخرنــا عــن 

اعتقالــه يف برلــن، وعــن الطريقــة التــي كان يحــايك بهــا الجنــون، وعــن العصفــور الــذي كان يربيــه يف الســجن، ومــا إىل ذلــك. إليتــش الــذي كان 

يســتمع إىل قصصــه، كان يشــعر باألســف الشــديد لهــذا الرجــل الشــجاع املخلــص والــذي يتميــز بســذاجة األطفــال والقلــب الدافــئ، والــذي 

كان حريصــا جــدا عــىل القيــام بأعــال جريئــة، لكنــه ال يعــرف اآلن مــا الــذي ينبغــي عليــه فعلــه. كانــت مخططاتــه خياليــة، إال أن إليتــش 

مل يجــادل معــه، لكنــه حــاول أن يعيــده إىل الواقــع باقرتاحــات حــول تنظيــم نقــل األدبيــات ومــا إىل ذلــك. ويف النهايــة تقــرر أن يتــم إرســال 

كامــو إىل بلجيــكا، حيــث ســيجري عمليــة عــىل عينيــه هنــاك (كان أحــول العينــن، وهــذا مــا كان يفضحــه دامئــا مــع جواســيس الرشطــة)، 

ومــن هنــاك أخــذ طريقــه إىل روســيا والقوقــاز. فحــص إليتــش معطــف كامــو وقــال: “أليــس لديــك معطــف دافــئ؟ ستشــعر بالــرد مبالبســك 

هــذه وأنــت تتجــول عــىل ســطح الســفينة”. كان إليتــش نفســه يتنــزه دامئــا عــىل ســطح الســفينة عنــد الســفر عــن طريــق البحــر. وبعــد أن 

رأى أن كامــو مل يكــن لديــه معطــف آخــر، أخــرج إليتــش معطفــه الرمــادي الناعــم الــذي أهدتــه لــه والدتــه يف ســتوكهومل والــذي كان مولعــا 

جــدا بــه، وأعطــاه لكامــو. بفضــل حديثــه مــع إليتــش، ولطــف هــذا األخــر معــه، شــعر كامــو بالطأمنينــة نوعــا مــا«2.

ومثلــه مثــل العديــد مــن الذيــن لعبــوا دورا نشــطا يف الثــورة، وجــد كامــو نفســه يف مرحلــة الــردة الرجعيــة كســمكة خــارج املــاء. أدى 

الخمــول والعزلــة وضغــوط حيــاة املنفــى إىل إصابتــه باالكتئــاب واإلحبــاط. ورسعــان مــا عــاد إىل النشــاط الــرسي يف مســقط رأســه بالقوقــاز، 

حيــث كانــت الحركــة الثوريــة عــىل مشــارف صحــوة جديــدة. أعيــد اعتقالــه، وحكــم عليــه بأربعــة أحــكام باإلعــدام، خففــت فيــا بعــد إىل 

20 عامــا مــن األشــغال الشــاقة، كدليــل عــىل طيبوبــة القيــر مبناســبة االحتفــال بالذكــرى الثالمثائــة لحكــم ســاللة آل رومانــوف. 

1:  S.F. Medvedeva, Kamo, The Life of a Great Revolutionist, p: 18.

2:  Krupskaya, Reminiscences of Lenin, pp: 212–213.
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تــم إرســال كامــو إىل الســجن يف خاركــوف حيــث كان يخيــط بــزات الحــرب واملالبــس الداخليــة واألحذيــة، إىل جانــب مجرمــي الحــق 

العــام الذيــن تعلمــوا احــرتام الرجــل الــذي كانــوا يطلقــون عليــه اســم إيفــان العظيــم. وحتــى يف ذلــك املــكان الجهنمــي مل متــت فيــه روح 

الثــورة. فلــي ال يضطــر إىل رفــع قبعتــه يف وجــود الحــراس، كان يســر عــاري الــرأس حتــى أثنــاء الطقــس البــارد. مل يطلــق رساح كامــو مــن 

هــذا املــكان إال بفضــل ثــورة فرايــر، وبعــد ذلــك عــاد عــىل الفــور إىل صفــوف الحــزب البلشــفي ولعــب دورا بطوليــا يف الحــرب األهليــة. ومــن 

املفارقــات أنــه بعــد أن نجــا مــن كل تلــك التجــارب واملحــن، تــويف يف حادثــة دراجــة ناريــة يف عــام 1922.

موقف لينن من حرب العصابات

كانــت مســألة حــرب العصابــات مرتبطــة بشــكل وثيــق مبنظــور إعــادة إحيــاء الثــورة، وإمكانيــة أن تعطــي حركــة الفالحــن زخــا لحركــة 

العــال يف املــدن. والنقاشــات يف املؤمتــر الرابــع بشــأن املســألة الزراعيــة، التــي كانــت تبــدو نظريــة مجــردة، كانــت انعكاســا شــاحبا لواقــع 

ــردة  ــد ال ــن توطي ــدة. لك ــدد والش ــث الع ــن حي ــرى م ــة يف الق ــات العنيف ــدة االنتفاض ــد، وازدادت ح ــن يف تصاع ــرد الفالح ــارخ. كان مت ص

الســتوليبينية الرجعيــة أجــر لينــن عــىل إعــادة النظــر يف املوقــف. كانــت هزميــة التمــرد يف ســفيابورغ وكرونشــتاد نقطــة التحــول. ويف حــن 

كان املناشــفة قــد تخلــوا عــن الحركــة، كانــت تكتيــكات لينــن موجهــة نحــو كســب الرجوازيــة الصغــرة والفالحــن الفقــراء لفكــرة االنتفاضــة 

املســلحة، وخلــق حركــة يف القــرى ميكنهــا بدورهــا أن ترتبــط بالحركــة يف املــدن لتحقيــق اإلطاحــة الثوريــة باالســتبداد. مل يكــن هــذا املنظــور 

طوباويــا كــا قــد يبــدو، فبينــا عانــت الطبقــة العاملــة يف بيرتســبورغ وموســكو مــن الهزميــة، كانــت الحركــة يف القــرى قــد بــدأت للتــو يف 

التحــرك بجديــة. وهــذا بــدوره كان لــه تأثــر عــىل الفالحــن الذيــن يرتــدون الــزي العســكري الذيــن يشــكلون الغالبيــة الســاحقة مــن الجيــش 

القيــري. فهــؤالء الرجــال ذوي املعاطــف الرماديــة، الذيــن أزعجتهــم الهزميــة العســكرية وشــهور الثــورة، صــاروا أكــر فأكــر اضطرابــا. وتــم 

الوصــول إىل النقطــة الحرجــة يف ليلــة 17 يوليــوز، حــن اندلــع متــرد للجنــود والبحــارة يف قلعــة ســفيابورغ بالقــرب مــن هلســنغفورس. عندمــا 

توصلــت لجنــة الحــزب بســان بيرتســبورغ بأخبــار االنتفاضــة، أرســلت ممثلــن عنهــا إىل البحــارة يف محاولــة إلقناعهــم بتأجيــل التحــرك. لكــن 

الوقــت كان قــد فــات.

ــوف وي. ل. كوخانســي،  ــان مــن املالزمــن، أ. ب. امييليان ــد شــارك يف التمــرد -اثن ــم العســكري للحــزب ق وعــىل الرغــم مــن أن التنظي

ــاركت  ــة، ش ــق مدفعي ــرشة فيال ــن ع ــن ب ــن. وم ــرتاكين الثوري ــر االش ــت تأث ــا تح ــت أساس ــة كان ــإن االنتفاض ــزب- ف ــوان يف الح ــا عض كان

ســبعة بنشــاط يف االنتفاضــة، ورفعــت شــعارات دميقراطيــة ثوريــة: ليســقط االســتبداد، الحريــة للشــعب، واألرض للفالحــن. واتخــذ العــال 

ــدات اخــرى. اســتمرت الحركــة  ــع إرضاب عــام يف هلســنغفورس وانتــرش إىل بل ــوز اندل ــن. يف 18 يولي ــون إجــراءات لدعــم املتمردي الفنلندي

ملــدة ثالثــة أيــام، لكــن وبســبب إعدادهــا الــيسء وافتقادهــا لخطــة عمــل مدروســة بوضــوح، تعرضــت لقصــف شــديد مــن الســفن املواليــة 

للحكومــة، فانهزمــت انتفاضــة ســفيابورغ وتــم تســليم املتمرديــن إىل عنايــة املحاكــم القيريــة العســكرية، حيــث تــم إعــدام 43 رجال وأرســل 

مئــات آخــرون إىل األشــغال الشــاقة أو الســجن. مل تكــن تلــك حالــة معزولــة، فقــد حدثــت متــردات أخــرى يف أماكــن أخــرى. لقــد تســببت 

أخبــار أحــداث ســفيابورغ يف غليــان يف حاميــة كرونشــتاد البحريــة واندلــع التمــرد الفعــيل عــىل الطــرادة باميــات أزوفــا بالقــرب مــن ريفيــل. 

يبــدو أن الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي كان آنــذاك يخطــط التخــاذ إجــراء، لكــن ذلــك تعطــل بســبب إلقــاء القبــض عــىل منظمــة الجنــود 

والعــال املحليــة يــوم 09 يوليــوز. كانــت الحكومــة عــىل بينــة مــن خطــط االنتفاضــة بســبب شــبكة جواسيســها فتحركــت برسعــة لخنــق 

الثــورة. تــم اعتقــال أكــر مــن 2500 مــن متمــردي كرونشــتاد. وكــا هــو الحــال يف ســفيابورغ، كانــت املحاكــم العســكرية عدميــة الرحمــة: 

حكــم عــىل 36 رجــال باإلعــدام؛ وحكــم عــىل 130 منهــم باألشــغال الشــاقة وســجن 316 آخريــن، وأرســل 935 ســجينا إىل فيالــق إصالحيــة.

كان تأثــر حركــة الفالحــن واضحــا يف التمــرد الــذي احتــوى أيضــا عــىل الجانــب الســلبي املميــز لجميــع انتفاضــات الفالحــن يف التاريــخ 

-غيــاب املنظــور وغيــاب التنظيــم-، الــيء الــذي ميّكــن قــوة صغــرة مــن الضبــاط املنضبطــن الحازمــن مــن أن يُخضعــوا إلرادتهــم عــددا 

أكــر بكثــر مــن القــوات التــي تفتقــر إىل االنضبــاط والتنظيــم وخطــة عمــل واضحــة، والذيــن تربــوا طيلــة حياتهــم عــىل الطاعــة. كانــت 

تلــك بالفعــل آخــر أنفــاس الثــورة. بعــد ســفيابورغ، مل تعــد النتيجــة النهائيــة موضــع شــك. انتــرت الــردة الرجعيــة واحتفلــت بانتصارهــا 

ــة، وكــا  ــادة: مــع موجــة جديــدة مــن االعتقــاالت واملحاكــم العســكرية الرسيعــة، واإلعدامــات والســجن. ارتفعــت البطال بالطريقــة املعت

أوضــح تروتســي يف ذلــك الوقــت، فــإن انــدالع هــذه البطالــة الجاهريــة، التــي جــاءت يف أعقــاب هزميــة سياســية قاســية، مل تكــن لتعيــد 

الــروح إىل كفاحيــة العــال، بــل العكــس متامــا. كان العــال مصدومــن ومرتبكــن، وكانــوا بحاجــة إىل الوقــت لــي يتعافــوا. توقــع تروتســي - 

وقــد تبــن أنــه محــق- أنــه لــن يكــون هنــاك انتعــاش للحركــة الثوريــة يف روســيا إال بعــد أن يعــود نــوع مــن االنتعــاش االقتصــادي.
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لقــد نظــر املاركســيون دامئــا إىل حــرب الفالحــن باعتبارهــا مســاعدة للعــال يف النضــال مــن أجــل حســم الســلطة. وقــد وضــع ماركــس 

هــذا املوقــف ألول مــرة خــالل تحليلــه للثــورة األملانيــة عــام 1848، عندمــا أوضــح بــأن الثــورة األملانيــة ال ميكنهــا أن تنتــر إال كطبعــة ثانيــة 

مــن حــرب الفالحــن. وهــذا يعنــي أنــه يجــب عــىل حركــة العــال يف املــدن أن تقــود وراءهــا جاهــر الفالحــن. وأوضــح البالشــفة أيضــا 

أنــه عــىل العــال يف املــدن أن يقــودوا الفالحــن وراءهــم. ومــن املهــم أن نالحــظ أن الطبقــة العاملــة الصناعيــة مل تكــن متثــل خــالل الثــورة 

ــن  ــا مالي ــادت خلفه ــث ق ــورة الروســية، حي ــادي يف الث ــدور القي ــا ال ــت الروليتاري ــك لعب ــع ذل ــن الســكان، وم ــن %10 م ــر م الروســية أك

الفالحــن الفقــراء، الذيــن يشــكلون الحليــف الطبيعــي للروليتاريــا. ال ميكــن العثــور يف كتابــات ماركــس وإنجلــز ولينــن وتروتســي عــىل أيــة 

إشــارة أو تلميــح إىل احتــال قــدرة الفالحــن عــىل إنجــاز الثــورة االشــرتاكية. والســبب يف ذلــك هــو افتقارهــم الشــديد للتجانــس الطبقــي. إن 

الفالحــن طبقــة منقســمة إىل فئــات عديــدة، بــدءا مــن الفالحــن الذيــن ال ميلكــون أرضــا (والذيــن هــم يف الواقــع بروليتاريــون ريفيــون) إىل 

الفالحــن األغنيــاء الذيــن يســتغلون الفالحــن اآلخريــن كعــال مأجوريــن. ليســت لديهــم مصلحــة مشــرتكة، وبالتــايل ال ميكنهــم أن يلعبــوا دورا 

مســتقال يف املجتمــع، وقــد دعمــوا تاريخيــا فئــات أو مجموعــات مختلفــة يف املــدن. إن الطبقــة الوحيــدة القــادرة عــىل قيــادة ثــورة اشــرتاكية 

ناجحــة هــي الطبقــة العاملــة. وهــذا ليــس ألســباب عاطفيــة، بــل بســبب املوقــع الــذي تحتلــه يف املجتمــع والطابــع الجاعــي لدورهــا يف 

اإلنتــاج.

حــرب العصابــات، بحكــم طبيعتهــا، هــي الســالح الكالســيي للفالحــن وليــس الطبقــة العاملــة. وهــي مناســبة لظــروف الكفــاح املســلح يف 

املناطــق الريفيــة التــي يتعــذر الوصــول إليهــا -الجبــال والغابــات، ومــا إىل ذلــك- حيــث تجعــل وعــورة التضاريــس مــن الصعــب نــرش القــوات 

النظاميــة وحيــث تقــدم الجاهــر الريفيــة الدعــم اللوجســتي الــالزم واملخبــأ للمســلحن. ميكــن لحــرب العصابــات، يف ســياق الثــورة يف بلــد 

متخلــف بعــدد كبــر مــن الفالحــن، أن تكــون مبثابــة مســاعد مفيــد للنضــال الثــوري للعــال يف املــدن. لكنــه مل تتبــادر أبــدا للينــن فكــرة 

اســتعال حــرب العصابــات كبديــل للحركــة الواعيــة للطبقــة العاملــة. إن تكتيــكات حــرب العصابــات، مــن وجهــة نظــر ماركســية، ال يجــوز 

ــل ومســاعد يف الثــورة االشــرتاكية. وكان هــذا بالضبــط هــو موقــف لينــن يف عــام 1905. مل يكــن لــه أي عالقــة  أن تكــون ســوى عمــل مكمِّ

مــع التكتيــكات اإلرهابيــة الفرديــة التــي كانــت تتبعهــا منظمــة نارودنايــا فوليــا ووريثهــم الحــزب االشــرتايك الثــوري، ناهيــك عــن التكتيــكات 

املجنونــة لإلرهابيــن املعارصيــن ومنظــات “حــرب عصابــات املــدن” التــي هــي نقيــض السياســة اللينينيــة الحقيقيــة1.

ــات، يعطــي لينــن صــورة واضحــة عــن الوضــع قائــال: »الظاهــرة التــي نهتــم بهــا هــي الكفــاح املســلح.  يف مقالتــه عــن حــرب العصاب

ــن  ــة م ــة يف أجــزاء معين ــة، يف حــن أن البعــض اآلخــر (األغلبي ــا ينتمــي إىل منظــات ثوري ــات صغــرة، بعضه ــراد وجاع ــا أف ــع به ويضطل

روســيا) ال ينتمــي إىل أي منظمــة. إن الــراع املســلح يســعى إىل تحقيــق هدفــن مختلفــن، يجــب أن يكونــا مميزيــن بشــكل واضــح: يهــدف 

هــذا الكفــاح، يف املقــام األول، إىل اغتيــال األفــراد، أي القــادة والضبــاط يف الجيــش والرشطــة؛ ويهــدف، يف املقــام الثــاين، إىل مصــادرة األمــوال 

ســواء مــن الحكومــة أو مــن األفــراد. وتذهــب األمــوال املصــادرة جزئيــا إىل خزينــة الحــزب، وذلــك جزئيــا مــن أجــل الغــرض الخــاص املتمثــل 

يف التســليح والتحضــر لالنتفاضــة، وجزئيــا ألجــل إعالــة األشــخاص املشــرتكن يف الكفــاح الــذي نصفــه. إن املصــادرات الكبــرة (مثــل املصــادرة 

التــي متــت يف القوقــاز والتــي بلغــت أكــر مــن 200.000 روبــل، ويف موســكو، التــي بلغــت 875.000 روبــل) ذهبــت يف الواقــع أوال وقبــل كل 

يشء إىل األحــزاب الثوريــة، أمــا املصــادرات الصغــرة تــرف يف غالبيتهــا، وأحيانــا كليــا، إلعالــة مــن يقومــون بـــ “املصــادرات”. هــذا شــكل مــن 

أشــكال النضــال أصبــح بــدون شــك واســع النطــاق ومكثفــا يف عــام 1906 فقــط، أي بعــد انتفاضــة دجنــر. لقــد كان تفاقــم األزمــة السياســية 

إىل حــد الكفــاح املســلح، وال ســيا تفاقــم الفقــر والجــوع والبطالــة يف املدينــة والقريــة، أحــد األســباب الهامــة للنضــال الــذي نصفــه. وقــد 

اعتــر هــذا الشــكل مــن أشــكال النضــال الشــكل املفضــل بــل والحــري للنضــال االجتاعــي مــن طــرف العنــارص املتخلفــة مــن الســكان 

وحثالــة الروليتاريــا والالســلطوين«.

وأرص لينــن عــىل أن الكفــاح املســلح يجــب أن يكــون جــزءا مــن الحركــة الجاهريــة الثوريــة، وحــدد الــرشوط التــي يصــر فيهــا مقبــوال: 

»1) يجــب أن تؤخــذ مشــاعر الجاهــر يف االعتبــار؛ 2) أن تــدرس ظــروف الحركــة العاليــة يف املنطقــة املعطــاة، و3) يجــب الحــرص عــىل 

عــدم تعطيــل قــوى الروليتاريــا«. كــا أوضــح أيضــا أن حــرب العصابــات ليســت حــال ســحريا، بــل فقــط طريقــة واحــدة محتملــة للنضــال ال 

يجــوز الســاح بهــا إال “يف الوقــت الــذي تصــل فيــه الحركــة الجاهريــة بالفعــل إىل نقطــة االنتفاضــة”.

إن خطــر االنحطــاط املتأصــل يف مثــل هــذا النشــاط يصبــح مؤكــدا بشــكل مطلــق عندمــا تنعــزل جاعــات حــرب العصابــات عــن الحركــة 

1:  أدت هــذه التكتيــكات إىل الهزميــة تلــو الهزميــة عندمــا وضعــت موضــع التنفيــذ يف العــر الحديــث، واملثــال األكــر شــهرة هــو مــا حــدث خــالل الســبعينيات 

يف أمريــكا الالتينيــة. إنــه دليــل صــارخ عــىل الخطــوة الكبــرة إىل الــوراء التــي قامــت بهــا الحركــة منــذ الحــرب العامليــة الثانيــة حــن بــدأت األفــكار التــي تنتمــي إىل 

عصــور مــا قبــل تاريــخ الحركــة، والتــي رميــت منــذ زمــن بعيــد يف مزبلــة التاريــخ، تعــود إىل الظهــور وكأنهــا جديــدة وأصيلــة.
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الجاهريــة. يف الفــرتة التــي تلــت عــام 1906، عندمــا كانــت حركــة العــال يف تراجــع، وكان الثوريــون يرتنحــون تحــت سلســلة مــن الربــات، 

أظهــرت منظــات حــرب العصابــات بشــكل متزايــد عالمــات عــىل أنهــا توقفــت عــن أن تكــون أجهــزة مســاعدة مفيــدة للحــزب الثــوري، 

ــة اســتعال  ــه عــن إمكاني ــع في ــذي داف ــت ال ــى يف الوق ــن، وحت ــك. لين ــن ذل ــى أســوأ م ــن، أو حت ــن املغامري ــات م ــت إىل مجموع وتحول

تكتيــكات حــرب العصابــات كنــوع مــن العمــل ضــد الــردة الرجعيــة يف اللحظــة التــي كان يتوقــع فيهــا انتعــاش الحركــة الثوريــة، حــذر مــن 

ــات العــال  ــذي يضعــف معنوي ــن عــن الجاهــر، الــيء ال ــراد املعزول ــة القدميــة وأفعــال األف ــة والنزعــة اإلرهابي »الالســلطوية والبالنكي

وينفــر فئــات واســعة مــن الســكان ويــؤدي إىل تشــويه الحركــة واإلرضار بالثــورة«، وأضــاف أنــه: »ميكــن العثــور بســهولة عــىل األمثلــة التــي 

تدعــم هــذا التقييــم يف األحــداث التــي يتــم اإلبــالغ عنهــا يوميــا يف الصحــف«1.

ومــع مــرور الوقــت فهــم لينــن أن تكتيــك املصــادرات قــد فقــد فائدتــه. وكان قــد وصــل بالفعــل إىل وجهــة النظــر هــذه قبــل غــارة 

تيفليــس. لكــن ونظــرا للنقــص الحــاد يف األمــوال، قبــل العمليــة عــىل ســبيل االســتثناء. ومــع ذلــك فــإن املــال املتحصــل عليــه مــن الغــارة مل 

يفــد الحــزب بالــيء الكثــر. كان املبلــغ كلــه مشــكال مــن أوراق نقديــة مــن 500 روبــل، مــن املســتحيل التعامــل بهــا داخــل روســيا. تــم 

ارســال االمــوال إىل الخــارج لكــن دون نتيجــة. وكان عميــل البوليــس جيتومرســي، الــذي كان يحتــل موقعــا قياديــا داخــل املنظمــة البلشــفية 

بالخــارج، قــد أعلــم الرشطــة باملخطــط. اعتقــل ليتفينــوف، الــذي صــار الحقــا ســفر االتحــاد الســوفيايت يف لنــدن، بينــا كان يحــاول تبديــل 

ــه أولغــا رافيتــش، التــي أصبحــت فيــا بعــد زوجــة زينوفييــف، يف ســتوكهومل. لكــن وعــىل  ــة يف باريــس. نفــس املصــر القت األوراق النقدي

الرغــم مــن أن غنيمــة تيفليــس كانــت غــر مجديــة للبالشــفة، فــإن املناشــفة اســتغلوها ليصنعــوا منهــا فضيحــة طيلــة ســنوات. كــا كانــت 

مســألة املصــادرات أرضيــة ملناقشــات ســاخنة داخــل الفصيــل البلشــفي، حيــث أدت إىل توتــر العالقــات. وأخــرا، وبــإرصار مــن املناشــفة، 

ــات املصــادرات باعتبارهــا  ــن عملي ــرار يدي ــر 1910. وصــدر ق ــة الحــزب يف يناي ــة مراقب أدرجــت مســألة املصــادرات يف جــدول أعــال لجن

انتهــاكا غــر مقبــول لالنضبــاط الحــزيب، مــع االقــرار بــأن املشــاركن يف هــذه األعــال مل يقصــدوا إلحــاق الــرر بالحركــة العاليــة، بــل كانــوا 

مدفوعــن بـــ “فهــم خاطــئ ملصالــح الحــزب”2.

مل يكــن كل مــن شــارك يف حــرب العصابــات مناضــال بنزاهــة كامــو. وبينــا اســتمرت الــرد الرجعيــة، وبقيــت حركــة العــال يف حالــة مــن 

االنهيــار، تضاعفــت مخاطــر ســقوط الحركــة يف أيــدي عنــارص متحللــة طبقيــا ومجرمــن فعليــن. ومــن أبــرز أولئــك الذيــن اســتمروا، يف تناقــض 

مــع موقــف لينــن، متمســكن بتكتيــكات العصابــات ومصــادرة املمتلــكات، بعــد فــرتة طويلــة مــن انتهــاء رشوطهــا، هــو كوبــا/ ســتالن. لقــد 

تســببت تلــك التكتيــكات يف تقويــض الحركــة بشــكل خطــر. كتــب أوملينســي، الــذي كان قريبــا مــن لينــن يف ذلــك الوقــت، مــا يــيل: »ذهــب 

عــدد غــر قليــل مــن الشــباب ضحايــا للمشــانق، بينــا انحــط البعــض اآلخــر. كــا أصيــب البعــض اآلخــر بخيبــة األمــل مــن الثــورة. يف ذلــك 

الوقــت بــدأ النــاس بشــكل عــام يخلطــون بــن الثوريــن وبــن قطــاع الطــرق العاديــن. ويف وقــت الحــق، عندمــا بــدأت الحركــة العاليــة يف 

االنتعــاش، كانــت تلــك الحركــة أبطــأ يف تلــك املــدن التــي كانــت فيهــا املصــادرات أكــر عــددا. (ميكننــي أن أذكــر عــىل ســبيل املثــال: باكــو 

وساراتوف.)«3.

الردة الرجعية بقيادة ستوليبن

بــدأت الــردة الرجعيــة التــي قادهــا ســتوليبن بتدابــر قاســية. يف 19 غشــت، أقيمــت محاكــم عســكرية ميدانيــة قضــت بأحــكام وحشــية 

ضــد أي شــخص شــارك يف نشــاط ثــوري. تعــرض آالف األشــخاص للتعذيــب واإلعــدام والنفــي. وحوكــم آالف الفالحــن يف محاكــم عســكرية 

ميدانيــة. كانــت “املحاكــات” موجــزة، حيــث مل تطــل مــدة معظمهــا ســوى أربعــة أيــام. كانــت العقوبــة املعتــادة هــي املــوت، وتــم إعــدام 

600 شــخص يف الفــرتة األوىل. وكان رئيــس الــوزراء “اإلصالحــي” هــو مــن يقــود تلــك الحملــة اإلرهابيــة التــي مل يســبق لهــا مثيــل حتــى يف 

الفــرتات األكــر دمويــة للقيريــة الروســية. خــالل الفــرتة املمتــدة مــن 1907 إىل 1909، تــم تقديــم أكــر مــن 26.000 شــخص إىل املحاكــم 

ــول 1909 كانــت الســجون قــد اكتظــت باملعتقلــن الذيــن وصــل  ــة. ومــن بــن هــؤالء، حكــم عــىل 5086 شــخصا باإلعــدام. وبحل القيري

عددهــم إىل 170.000. لكــن ســتوليبن كان ذكيــا مبــا يكفــي إلدراك أن الحركــة الثوريــة ال ميكــن إخادهــا بواســطة العنــف وحــده، مل يكــن 

مــن املمكــن أن يكــون هنــاك أي حــل دائــم مــا مل تتــم معالجــة مســألة األرض. ويف خطــوة ماكــرة منــه انتقــل ملعالجــة املشــكلة مــن خــالل 

ــدأت  ــة. فب ــا االجتاعي ــة يف حاجــة إىل توســيع قاعدته ــردة الرجعي ــز ســلطتها كانــت ال إطــالق إصــالح زراعــي مــن فــوق. مــن أجــل تعزي

1:  LCW, Guerrilla Warfare, vol. 11, p: 216, p: 222 (footnote), p: 219 and pp: 216–217.

2:  Trotsky, Stalin, p: 110.

3:  Trotsky, Stalin, pp: 98–99.
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الرجوازيــة واألوليغارشــية، اللتــان انصهرتــا معــا يف كتلــة رجعيــة واحــدة، تبحثــان عــن حلفــاء يف القريــة.

كانــت عالقــات األرض يف روســيا قبــل الثــورة تتســم بتخلــف شــديد. كان الفالحــون يعيشــون يف 120.000 مــن الكومونــات القرويــة، عــىل 

أســاس اقتصــاد الكفــاف مــع إنتاجيــة منخفضــة للغايــة. حقــوق الفالحــن مل تكــن موجــودة. وكانــت بقايــا اإلقطــاع املتخلفــة مــا تــزال قامئــة، 

عــىل الرغــم مــن أن القنانــة كانــت قــد ألغيــت عــام 1861. اســتمر نظــام الســخرة اإلقطاعــي القديــم، إىل جانــب عقليــة القنانــة القدميــة. 

كانــت الرغبــة العارمــة يف الحصــول عــىل األرض واالســتياء العميــق ضــد املالــك الكبــر، مشــاعر تعتمــل تحــت الســطح، لكــن وبســبب أنهــا 

مل تعــر عــىل أي تعبــر منظــم، فقــد ظلــت كامنــة مثــل بــركان غــر نشــط. يف بدايــات القــرن الجديــد، ســمع الفالحــون أصــداء التمــرد مــن 

املــدن، وأثــار ذلــك شــيئا عميقــا داخلهــم:

قــال أحــد الفالحــن بعــد انتفاضــات 1902: »مل تصلنــي أي شــائعات عــن أي كتــب صغــرة (مناشــر الدعايــة الثوريــة)، أعتقــد أنــه لــو كنــا 

نعيــش بشــكل أفضــل فلــن تكــون للكتــب الصغــرة أهميــة مهــا كان مــا هــو مكتــوب فيهــا. إن الــيء الســيئ ليــس هــو الكتــب الصغــرة، 

بــل هــذا؛ الســيئ هــو أنــه ليــس هنــاك أي يشء لنأكلــه«.

ويف حــن كان لينــن يدعــو إىل تســوية ثوريــة للحســابات مــع كبــار املالكــن العقاريــن، فــإن إصــالح ســتوليبن كان حــال برجوازيــا رجعيــا 

للمســألة الزراعيــة. متــت صياغــة قانــون جديــد أدى إىل تحطيــم الكومونــات القرويــة لصالــح األقليــة “الرجوازيــة” مــن الفالحــن، أو مــن 

كانــوا يســمون بالكــوالك. كان ذلــك اإلصــالح، عــىل حــد قــول صاحبــه: “رهانــا ليــس عــىل املحتــاج واملخمــور، بــل عــىل الفاعــل والقــوي”. كان 

الــرشط املســبق إلدخــال الزراعــة الرأســالية إىل روســيا هــو تفكيــك الكومونــات وإنشــاء طبقــة مــن الفالحــن األغنيــاء.

أكــد ســتوليبن »أن املبــدأ الطبيعــي للكومونــة هــو امللكيــة الفرديــة. كــا أنهــا أيضــا ضانــة الســتقرار النظــام، ألن املالــك الصغــر هــو 

الخليــة التــي ينبنــي عليهــا كل نظــام مســتقر يف الدولــة«1. صــدر األوكاز ]املرســوم[ يف أواخــر 1906، وصــار يف 14 يونيــو 1910 قانونــا. كان 

ــه يف املارســة  ــة -األوبشــينا-، عــىل الرغــم مــن أن ــة القري ــون هــو إعطــاء الفالحــن الحــق يف مغــادرة كومون ــك القان التوجــه األســايس لذل

العمليــة، كان الفالحــون األثريــاء هــم وحدهــم مــن لديهــم الوســائل لتحقيــق االســتقاللية.

ــد  ــة. لق ــون والعدال ــادئ القان ــة، لكــن أيضــا مــع تجاهــل صــارخ ألبســط مب ــة هائل ــق اإلصــالح بحيوي ــم تطبي ــد ت ــال كرنســي: »لق ق

صــادرت الحكومــة، التــي كانــت تدعــم “األقــوى”، األرايض التابعــة للبلديــة وأعطتهــا للفالحــن امليســورين. أعطيــت لهــم أفضــل قطــع األرايض، 

ــي يقيمــوا  ــك األرايض قروضــا تصــل إىل %90 مــن التكلفــة ل ــح املالكــن الجــدد لتل ــم من ــازة. وت ــة يف الحي يف انتهــاك كامــل لحــق الكومون

مزارعهــم«.

كان إصــالح ســتوليبن يعنــي هــزة عنيفــة لعالقــات ملكيــة األرض. ويف النهايــة رمبــا صــار ثلثــا األرايض يف ملكيــة الفالحــن. لكــن وعــىل 

الرغــم مــن كل الفوائــد التــي وفرهــا لهــم ذلــك اإلصــالح، فبحلــول فاتــح ينايــر 1915، مل تتمكــن ســوى 2.719.000 أرسة فالحيــة مــن القــول 

بــأن حيازاتهــا أصبحــت ملــكا خاصــا لهــا (حــوايل %22 أو %24 مــن إجــايل مســاحة األرايض الفالحيــة املتاحــة). لكــن كيــف رأت أغلبيــة 

الفالحــن إصــالح ســتوليبن الزراعــي؟

يقــول كرنســي: »اتخــذ الفالحــون، يف معظــم األحيــان، وجهــة نظــر معارضــة أو حتــى عدائيــة تجــاه إصــالح ســتوليبن الزراعــي، وذلــك 

لســببن: أوال، وهــو األهــم، مل يكــن الفــالح يريــد أن يقــف ضــد الكومونــة، وكانــت فكــرة ســتوليبن عــن “دعــم األقــوى” تتناقــض مــع نظــرة 

الفــالح للحيــاة، مل تكــن لــدى الفــالح رغبــة يف أن يصبــح مــالكا عقاريــا عــىل حســاب جرانــه«.

مل تقــدم تلــك السياســة أي حــل للمشــاكل امللحــة التــي كان الفالحــون الــروس يواجهونهــا. وقــد تــم التعبــر عــن الرغبــة الحارقــة للفالحــن 

ــأن هــذه “الجاهــر  ــرا لالســتبداد ب ــي وجهــت تحذي ــرى والت ــن االنتفاضــات يف الق ــة م يف الحصــول عــىل األرض مــن خــالل سلســلة كامل

الصامتــة” مل تعــد ترغــب يف تحمــل ثقــل اضطهــاد املالكــن العقاريــن يف صمــت. صــر املوجيــك الــرويس، الــذي كان مربــا لألمثــال، وصــل 

إىل نهايتــه. كان ذلــك خطــرا مميتــا عــىل النظــام االســتبدادي واحتياطيــا ال ينضــب مــن القــوة لصالــح الثــورة. وهكــذا فــإن مصــر الروليتاريــا 

كان، أكــر مــن أي وقــت مــى، مرتبطــا ارتباطــا وثيقــا مبســألة الحــل الثــوري ملشــكلة األرض. وقــد اختتــم كرنســي بخالصــة كئيبــة: »مــن 

خــالل إصالحــه الزراعــي عمــل ســتوليبن عــىل إشــعال الحــرب األهليــة يف الريــف الــرويس«2.

كتــب لينــن يف عــام 1920، يتذكــر ســنوات الــردة الرجعيــة (1907- 1910) قائــال: »كانــت القيريــة منتــرة. وكانــت جميــع األحــزاب 

1:  B.H. Sumner, A Survey of Russian History, pp: 115 and 116.

2:  Kerensky, Memoirs, p: 97 and 98.



209 مرحلة الردة الرجعية

الثوريــة واملعارضــة قــد ســحقت. فاحتــل االكتئــاب واإلحبــاط واالنشــقاقات والخالفــات والــردة والبورنوغرافيــا، مــكان السياســة. كان هنــاك 

انحــراف متزايــد باســتمرار نحــو املثاليــة الفلســفية؛ وأصبــح التصــوف رداء املشــاعر املضــادة للثــورة. لكــن ويف نفــس الوقــت، كانــت تلــك 

الهزميــة الســاحقة هــي التــي علمــت األحــزاب الثوريــة والطبقــة الثوريــة درســا حقيقيــا ومفيــدا جــدا، درســا يف ديالكتيــك التاريــخ، درســا يف 

فهــم النضــال الســيايس، ويف فــن وعلــم خــوض ذلــك النضــال. لحظــات الحاجــة هــي التــي يتعلــم املــرء فيهــا مــن هــم أصدقــاؤه. الجيــوش 

املهزومــة تتعلــم الــدرس بشــكل جيــد«1.

تعرضــت الحركــة العاليــة ألرضار شــديدة، ليــس فقــط بســبب االعتقــاالت، ففــي الفــرتة مــا بــن عامــي 1906 و 1910، تــم إغــالق 500 

ــة النقابــات الرشعيــة مــن 246.000 إىل  ــة بــال هــوادة. انخفضــت عضوي ــات مــع ارتفــاع البطال ــة النقاب ــة. وانخفضــت عضوي منظمــة نقابي

ــذي كان  ــة، ال ــع يف البطال ــاع الرسي ــل و15 يف بعــض الحــاالت. واالرتف ــاعة، ب ــل إىل 12 س ــوم العم ــد ي ــم متدي ــم إىل 13.000. وت 50.000، ث

جزئيــا يعكــس أزمــة اقتصاديــة عامليــة، جعــل وضــع العــال أكــر ســوءا. يف منطقــة موســكو، يف عــام 1907، كان حــوايل ربــع عــال مصانــع 

التعديــن عاطلــن عــن العمــل. وكانــت هنــاك حــاالت مشــابهة يف أماكــن أخــرى. ويف أعقــاب الهزميــة السياســية الســاحقة، اســتنزفت البطالــة 

الجاهريــة مــا تبقــى مــن الــروح الكفاحيــة عنــد الطبقــة العاملــة. وأعــد أربــاب العمــل قوائــم بأســاء الناشــطن والذيــن كانــوا يطــردون 

بانتظــام مــن العمــل. وانهــارت األجــور.

وبشــكل حتمــي أدى تراجــع الثــورة إىل سلســلة مــن األزمــات واالنقســامات الداخليــة يف جميــع األحــزاب اليســارية. هــذا صحيــح ليــس 

فقــط بالنســبة لالشــرتاكين الدميقراطيــن، بــل أيضــا لالشــرتاكين الثوريــن. وإىل جانــب تراجــع عــدد األعضــاء والصعوبــات املاليــة انضافــت 

الفضائــح واالنقســامات. فحتــى القيــادي اإلرهــايب االشــرتايك الثــوري البــارز ورئيــس الجنــاح املســلح للحــزب، إيفنــو أزف، اتضــح أنــه عميــل 

للبوليــس. كان هنــاك انقســام بــن اليمــن واليســار داخــل االشــرتاكين الثوريــن، إىل االشــرتاكين الشــعبين (الجنــاح اليمينــي)، واملاكســيالين 

(اليســار) الذيــن طالبــوا باالشــرتاكية الفوريــة لــألرايض واملصانــع. كان ذلــك يف حــد ذاتــه تطــورا كبــرا، واســتباقا النشــقاق يســار االشــرتاكين 

الثوريــن يف عــام 1917. خــالل املؤمتــر الخامــس للحــزب االشــرتايك الثــوري، يف مــاي 1909، أشــار منــدوب بيرتســبورغ، أندرييــف، إىل أنــه، مــن 

الناحيــة التنظيميــة، مل يعــد للحــزب وجــود يف العاصمــة؛ ومل يتبــق هنــاك ســوى أفــراد معزولــن2. كــا كان هنــاك انقســام داخــل الحركــة 

الالســلطوية الصغــرة بــن دعــاة اإلرهــاب وبــن النقابيــن الالســلطوين.

ــل عــىل العكــس متامــا. كــا أن  ــد الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي إىل إنهــاء الــراع الداخــيل، ب ــؤد إعــادة توحي ويف الوقــت نفســه مل ت

ــن  ــل الفصيل ــامات داخ ــن االنقس ــة م ــلة كامل ــت سلس ــل اندلع ــب، ب ــرد فحس ــكل مط ــم بش ــفة مل تتفاق ــفة واملناش ــن البالش ــات ب العالق

الرئيســين. مل يكتــف الجنــاح اليمينــي املنشــفي (أكســلرود وشــريفانن) بالدعــوة إىل عقــد اتفــاق مــع الكاديــت فحســب، بــل طــرح أيضــا 

ــوري  ــدال مــن الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي الث ــع غــر حــزيب، عــىل شــاكلة حــزب عــايل إصالحــي ب ــم “مؤمتــر عــايل” بطاب فكــرة تنظي

القديــم. نــرى هنــا بالفعــل، ويف وقــت مبكــر جــدا، البــذور األوىل للنزعــة التصفويــة. كان مــرض التعــاون الطبقــي واســع االنتشــار بــن جميــع 

وجهــات النظــر املنشــفية. نــرش بليخانــوف “رســالة مفتوحــة إىل العــال الواعــن”، يف صحيفــة الكاديــت، توفاريــش، حيــث دعاهــم إىل دعــم 

الرجوازيــة الليراليــة. وذهــب املنشــفي باســيليف إىل حــد الدعــوة إىل اندمــاج االشــرتاكين الدميقراطيــن مــع االشــرتاكين الثوريــن والكاديــت 

يف حــزب دســتوري واحــد، وهــو االقــرتاح الــذي أســاه لينــن “قمــة قمــم االنتهازيــة”. كان الطريــق الوحيــد للخــروج مــن املــأزق هــو عقــد 

فــوري ملؤمتــر جديــد للحــزب. وقــد شــن لينــن حملــة عنيــدة مــن أجــل ذلــك، مســتندا يف ذلــك عــىل لجنــة بيرتســبورغ.

مجلس الدوما الثاين

كانــت الــردة الرجعيــة قــد كســبت املعركــة لكنهــا مل تكــن بعــد واثقــة يف نفســها. وقــد زاوج النظــام بــن الجــزرة والعصــا. عمــل القيــر 

عــىل عقــد مجلــس الدومــا الثــاين، ويف نفــس الوقــت شــدد حملــة القمــع. ومــرة أخــرى طرحــت املســألة: هــل ينبغــي أن يشــارك االشــرتاكيون 

الدميقراطيــون يف انتخابــات مجلــس الدومــا: نعــم أم ال؟ كان لينــن، بحلــول ذلــك الوقــت، قــد توصــل إىل الــرأي القائــل بــأن املقاطعــة ســتكون 

موقفــا خاطئــا. وكان قــد توصــل بالفعــل إىل خالصــة أنــه كان مــن الخطــأ مقاطعــة مجلــس الدومــا األول (دومــا وايــت)، عــىل الرغــم مــن أنــه 

كان وحيــدا يف تبنــي هــذا الــرأي بــن قــادة الفصيــل البلشــفي. يف شــهر شــتنر عــام 1906 كتــب أنــه يجــب إعــادة النظــر يف تكتيــك املقاطعــة. 

إن التكتيــكات بطبيعتهــا ال ميكــن اعتبارهــا شــيئا جامــدا وثابتــا طــوال الوقــت. يجــب عــىل التكتيــكات أن تعكــس الحالــة الراهنــة يف 

1:  LCW, ”Left-Wing“ Communism: an Infantile Disorder, vol. 31, pp: 27–28.

2:   McKean, Between the Revolutions, p: 62.
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املجتمــع وحالــة الجاهــر النفســية واملرحلــة التــي متــر منهــا الحركــة. إذا كانــت الثــورة يف تراجــع، ال ميكــن للحــزب أن يتخــىل عــن أي ســاحة 

رشعيــة للنضــال. مــن واجبــه أن يســتخدم كل هامــش مفتــوح وكل منصــة مــن شــأنها أن تســاعد عــىل الحفــاظ عــىل روابــط الحــزب مــع 

الجاهــر. إن التــرف بــأي طريقــة أخــرى هــو تحويــل الحــزب إىل عصبــة. إن العصبــوي يعيــش يف عاملــه الصغــر، بعيــدا عــن الجاهــر، 

ولهــذا الســبب بالــذات فــإن األســئلة امللموســة للتكتيــكات ال تثــر اهتامــه. ومبــا أنــه قــد اخــرتع بروليتاريــا (وهميــة) خاصــة بــه يف عــامل 

ــة  ــه “العصبوي ــة. يف مقال ــا القامئ ــة ومنظاته ــة الحقيقي ــة العامل ــع الطبق ــات م ــة عالق ــعي إلقام ــه   إىل الس ــة ل ــال حاج ــي)، ف ــايل (وهم مث

واملركزيــة واألمميــة الرابعــة”، (1935)، يصــف تروتســي العصبــوي عــىل النحــو التــايل: »ينظــر العصبــوي إىل حيــاة املجتمــع كمدرســة كبــرة، 

يلعــب فيهــا هــو دور املعلــم. ينبغــي عــىل الطبقــة العاملــة، مــن وجهــة نظــره، أن تضــع جانبــا مشــاكلها األقــل أهميــة وأن تجتمــع يف صــف 

مــرتاص أمــام منــره. وهكــذا ســتحل املســألة.

وعــىل الرغــم مــن أنــه يقســم باملاركســية يف كل جملــة مــن جملــه، فــإن العصبــوي هــو النفــي املبــارش للاديــة الديالكتيكيــة، التــي تأخــذ 

الخــرة نقطــة انطــالق لهــا وتعــود دامئــا إليهــا. ال يفهــم العصبــوي جدليــة التفاعــل بــن الرنامــج املكتمــل وبــن النضــال الجاهــري الحــي، 

أي الناقــص وغــر املكتمــل... العصبويــة معاديــة للديالكتيــك (ليــس بالكلــات بــل يف املارســة) مبعنــى أنهــا تديــر ظهرهــا للتطــور الفعــيل 

للطبقــة العاملــة«1.

لكــن األمــر مختلــف متامــا بالنســبة للتيــار املاركــيس الحقيقــي، الــذي يجــب عليــه أن يجــد اإلجابــة عــىل الســؤال التــايل: كيــف ميكــن 

ربــط الرنامــج املاركــيس العلمــي املكتمــل مــع الحركــة الجاهريــة التــي هــي بالــرورة غــر مكتملــة ومتناقضــة وغــر منســجمة؟ ال ميكــن 

اإلجابــة عــىل هــذا الســؤال بتكــرار الصيــغ املجــردة. يجــب إقامــة الرابــط يف كل مرحلــة مــن خــالل مراعــاة الظــروف الحقيقيــة التــي متــر 

منهــا الحركــة.

بالنســبة للعــال االشــرتاكين الدميقراطيــن الطليعيــن، كان مــن الواضــح أن مجلــس الدومــا ال ميكنــه حــل أيــة مشــكلة مــن املشــاكل التــي 

تواجــه الروليتاريــا والفالحــن الفقــراء، لكــن بالنســبة لعمــوم الجاهــر، وخاصــة يف الريــف، كان ذلــك غــر واضــح. لقــد أثــرت أوهــام كبــرة 

حــول إمكانيــة تحقيــق إصالحــات مــن خــالل الرملــان، وال ســيا اإلصــالح الزراعــي. أرســل الفالحــون ممثليهــم إىل مجلــس الدومــا، ممثلــن 

بكتلــة الرتودوفيــك (العمــل)، وانتظــروا النتائــج بفــارغ الصــر. وحتــى بــن العــال، رغــم أنــه كانــت هنــاك أوهــام أقــل بينهــم حــول الدومــا، 

فــإن هزميــة الثــورة كانــت تعنــي أن الدومــا بــدأ يحتــل املزيــد مــن االهتــام.

كقاعــدة عامــة ال يقاطــع املاركســيون الرملــان إال عندمــا يكــون هنــاك احتــال واقعــي بــأن يحــل محلــه يشء أفضــل، كــا كان الحــال يف 

نوفمــر 1917. ولكــن إذا مل يكــن األمــر كذلــك، فــإن مقاطعــة االنتخابــات تعنــي فقــط أن حــزب العــال يقاطــع نفســه. ليــس لهــذا املوقــف 

أي عالقــة مــع اللينينيــة. لقــد كان لينــن يؤيــد تكتيــكات مرنــة تعكــس الحالــة املتغــرة. ويف مقابــل املناشــفة الذيــن فضلــوا عقــد صفقــة 

انتخابيــة مــع الكاديــت -الليراليــن الرجوازيــن-، دعــم لينــن عقــد صفقــات انتخابيــة مــع الرتودوفيــك واالشــرتاكين الثوريــن ضــد األحــزاب 

اليمينيــة وضــد الليراليــن. لقــد كانــت فكــرة تشــكيل كتلــة يســارية بــن األحــزاب الروليتاريــة واألحــزاب الرجوازيــة الصغــرة الثوريــة ضــد 

الليراليــن الرجوازيــن امتــدادا لسياســة الجبهــة املوحــدة عــىل املســتوى االنتخــايب. لقــد كان مــن املقبــول التصويــت يف مجلــس الدومــا جنبــا 

إىل جنــب مــع تلــك األحــزاب حــول نقــاط محــددة حيــث يوجــد اتفــاق مبــديئ، يف حــن يبقــي االشــرتاكيون الدميقراطيــون أنفســهم أحــرارا يف 

جميــع األوقــات النتقــاد السياســات غــر املتناســقة والغامضــة واملتناقضــة لألحــزاب الرجوازيــة الصغــرة.

القاعــدة الذهبيــة هــي: االســتقاللية املطلقــة لحــزب العــال يف جميــع األوقــات عــن جميــع التيــارات األخــرى (مبــا يف ذلــك الرجوازيــة 

الصغــرة الراديكاليــة). ال تكتــالت برنامجيــة، ال خلــط للرايــات؛ الحريــة الكاملــة يف مارســة النقــد؛ وقبــل كل يشء، كان مــن الــروري شــن 

نضــال حــازم ضــد الليراليــن الرجوازيــن. كان الهــدف األســايس يف الواقــع هــو دق إســفن بــن املمثلــن السياســين للرجوازيــة الصغــرة وبــن 

الكاديــت. إن الرفــض الريــح لألوهــام اإلصالحيــة والرملانيــة وجميــع أشــكال التعــاون الطبقــي، هــي الســات األساســية لسياســة لينــن يف 

تلــك الفــرتة، والتــي انعكســت يف مئــات الخطابــات واملقــاالت والقــرارات. كانــت تلــك السياســة بدورهــا انعكاســا إلســرتاتيجية أشــمل هــي 

الكفــاح مــن أجــل هيمنــة الروليتاريــا عــىل الجاهــر الرجوازيــة الصغــرة، وال ســيا الفالحــن. وقــد ظهــرت نتائــج هــذه اإلســرتاتيجية بشــكل 

واضــح يف ثــورة أكتوبــر.

متــت تســوية هــذه املســألة يف مؤمتــر نوفمــر 1906، الــذي عقــد يف تامرفــورس يف فنلنــدا، بســبب مــد الــردة الرجعيــة يف روســيا. كانــت 

ــن أن هــذه هــي الخطــوة  ــر لين ــت. واعت ــع الكادي ــة م ــة   كتل ــد إقام ــم املناشــفة والبون ــد دع ــخ الحــزب، فق ــك لحظــة حاســمة يف تاري تل

1:  Trotsky, Writings, 1935–1936, p: 153.
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الحاســمة التــي متثــل االنتقــال النهــايئ للمناشــفة إىل االنتهازيــة1. لكــن الحــزب كان يعــرف آنــذاك تغــرا يف الحالــة املزاجيــة، وهــو مــا تجــىل يف 

التأييــد املتزايــد ملوقــف لينــن الــذي حصــل عــىل دعــم 14 مندوبــا (%65 مــن املؤمتريــن)، وهــو املوقــف الــذي عــر عنــه يف “تقريــر األقليــة” 

حيــث أكــد عــىل رضورة اســتقاللية الطبقــة العاملــة وأن االتفاقــات الوحيــدة املســموح بهــا هــي اتفاقــات مؤقتــة مــع التيــارات الرجوازيــة 

الصغــرة الدميقراطيــة الثوريــة. كشــف مؤمتــر تامرفــورس عــن وجــود رصاعــات داخليــة حــادة، لكنهــا مل تــؤد إىل حــدوث انقســام. اقتــر 

لينــن عــىل الدفــاع عــن أفــكاره والنضــال مــن أجــل كســب األغلبيــة، وكان واثقــا مــن أن التجربــة ســوف تثبــت أنــه عــىل حــق. كان تقســيم 

صفــوف الحــزب يف ذلــك الوقــت ســيكون موقفــا غــر مســؤول. كانــت هنــاك حاجــة إىل املزيــد مــن الوقــت لــي تتوضــح يف خضــم األحــداث 

املســائل املتنــازع عليهــا بشــأن التكتيــكات. غــر أن الوضــع الداخــيل يف الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي كان معقــدا، فقــد حــدث انقســام فعــيل 

عــىل خلفيــة التكتيــكات االنتخابيــة يف منظمــة ســان بيرتســبورغ، والــذي متــت معالجتــه أخــرا يف مؤمتــر محــيل، عقــد يف أوائــل ينايــر 1907، 

حيــث تــم رفــض التكتــل مــع الكاديــت. وبعــد أن خــرس املندوبــون املناشــفة النقــاش والتصويــت، انســحبوا مــن أجــل إتبــاع سياســتهم بشــكل 

منفصــل. كان ذلــك مــؤرشا عــن األحــداث املســتقبلية. وبينــا اســتمر الحــزب متحــدا مــن الناحيــة الرســمية، فقــد تصاعــدت بشــكل حــاد 

التوتــرات بــن مختلــف الفصائــل.

ــع األحــزاب  ــة م ــات املحلي ــره املؤمتــر، عــىل أن: »االتفاق ــذي أق ــة، ال ــكات االنتخابي ــرار بخصــوص التكتي ــن الق ــة م ــادة الرابع ــص امل تن

ــة، أن هنــاك خطــر نجــاح األحــزاب اليمينيــة«. اســتخدم  ــة االنتخابي الثوريــة واملعارضــة الدميقراطيــة مســموح بهــا إذا ظهــر، خــالل الحمل

املناشــفة هــذا القــرار يف املارســة العمليــة لدعــم مرشــحي الكاديــت يف العديــد مــن املناطــق. أمــا مــن ناحيــة أخــرى، فقــد دافــع البالشــفة 

عــىل أنــه: »يف املرحلــة األوىل مــن الحملــة االنتخابيــة، أي أمــام الجاهــر، يجــب عــىل االشــرتاكين الدميقراطيــن، كقاعــدة عامــة، أن يتقدمــوا 

كحــزب مســتقل، وأن يقدمــوا مرشــحي الحــزب فقــط لالنتخــاب«.

ــع الشــعارات الرئيســية للنضــال  ــي تتفــق بالكامــل م ــع األحــزاب الت ــك فقــط م ويســمح باالســتثناءات »يف الحــاالت املســتعجلة، وذل

الســيايس الفــوري الــذي نخوضــه، أي تلــك األحــزاب التــي اعرتفــت بــرورة االنتفاضــة املســلحة، وناضلــت مــن أجــل جمهوريــة دميقراطيــة. 

وباإلضافــة إىل ذلــك ال ميكــن تشــكيل مثــل هــذه االئتالفــات إال فيــا يتعلــق بوضــع قامئــة مشــرتكة باملرشــحن، وال ميكــن أن تتداخــل بــأي 

شــكل مــن األشــكال مــع التحريــض الســيايس لالشــرتاكين الدميقراطيــن«2.

جــرت انتخابــات مجلــس الدومــا الثــاين يف 20 فرايــر 1907. وعــىل الرغــم مــن كل يشء فقــد كان تكوينــه أكــر يســارية مــن الدومــا األول. 

كان اليســار ممثــال مــن قبــل 222 نائبــا مــن أصــل مــا مجموعــه 518. وكانــت التمثيليــة عــىل النحــو التــايل: 65 نائبــا عــن الحــزب االشــرتايك 

الدميقراطــي، 104 عــن الرتودوفيــك، 37 عــن االشــرتاكين الثوريــن، 16 عــن “االشــرتاكين الشــعبين” وذلــك مقابــل 54 فقــط عــن األحــزاب 

اليمينيــة (امللكيــن واألكتوبريــن)، وكان الخــارس الحقيقــي هــو الكاديــت الــذي فقــد الدعــم مــن كل مــن اليمــن واليســار، وصــار لديــه 98 

نائبــا فقــط، مقابــل 184 يف الدومــا األول3. كان هنــاك عــدد أكــر مــن الفالحــن يف الدومــا الثــاين مــا كان يف الدومــا األول. لكــن املفارقــة 

هــي أن الرتكيبــة اليســارية للدومــا كانــت أحــد أعــراض تراجــع الثــورة، وليــس تقدمهــا. وعــىل الرغــم مــن أن الجاهــر، ليــس فقــط العــال 

بــل أيضــا الرجوازيــة الصغــرى، حاولــت االنتقــام مــن الحكــم املطلــق بالتصويــت لصالــح اليســار يف انتخابــات مجلــس الدومــا، فإنهــا مل تعــد 

قــادرة عــىل شــن انتفاضــة جديــدة.

تكتيــك املشــاركة يف االنتخابــات بررتــه النتائــج بشــكل كامــل، فبفضــل تخليهــم عــن قــرار املقاطعــة، حصــل االشــرتاكيون الدميقراطيــون 

عــىل 65 نائبــا، عــىل حســاب الكاديــت أساســا. انتخــب العــال املرشــحن االشــرتاكين الدميقراطيــن يف االقــرتاع األول. والغريــب هــو أن حــزب 

االشــرتاكين الثوريــن متكــن يف بيرتســبورغ مــن الحصــول عــىل العديــد مــن املقاعــد. ويف القــرى فــاز العديــد مــن مرشــحي الكتلــة اليســارية. 

ــوف  ــل صف ــور داخ ــات يف الظه ــدأت االختالف ــات. وب ــع االتجاه ــر يف جمي ــت اآلراء تتغ ــة، وكان ــا للغاي ــزب متقلب ــل الح ــع داخ كان الوض

املناشــفة، الذيــن انضــم جــزء منهــم إىل الكتلــة اليســارية. 

1:  Lenin, Collected Works in Russian, vol. 14, p: 125.

2:  Piatnitsky, Zapiski Bol’shevika, pp: 146–147.

3:   لقــد تــم إحصــاء متثيليــة األحــزاب يف الدومــا بشــكل مختلــف مــن قبــل مختلــف الكتــاب. تكــون االختالفــات أحيانــا واحــدا أو اثنــان فقــط، لكنهــا يف أحيــان 

 Pares إن الرقــم هــو 98 وقالــت Kochan أن عــدد نــواب الرتودفيــك وصــل إىل 104، بينــا قالــت Istoriya أخــرى تكــون أكــر أهميــة. فعــىل ســبيل املثــال ذكــرت

إنــه 201! رمبــا يكــون ذلــك نتيجــة لعــدم اســتقرار الحــدود بــن التكتــالت عــىل “اليمــن” و“اليســار”. ويف الحالــة التــي بــن أيدينــا رمبــا تكــون Pares قــد خلطــت 

بــن العــدد الــكيل للنــواب الفالحــن وبــن هــؤالء الذيــن ينتمــون تحديــدا إىل مجموعــة الرتودفيــك. إن هــذا النــوع مــن االختالفــات شــائع عــىل هــذا الصعيــد. 

.Istoriya KPSS واألرقــام التــي ســقناها هنــا مســتمدة مــن
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كانــت الفــروق بــن اليمــن (امللكيــن / املالكــن العقاريــن) وبــن الكاديــت ضئيلــة للغايــة يف الواقــع: فالرجوازيــون “الليراليــون” دافعــوا 

ــع كان  ــر. يف الواق ــاء الجاهــر يف القه ــن، يف حــن اســتمروا يف تلقينهــم أفضــل الطــرق إلبق ــاء عمومتهــم املالكــن العقاري ــح أبن عــن مصال

العديــد مــن الكاديــت أنفســهم مالكــن كبــار. وكانــت املســألة املركزيــة يف جميــع مــداوالت الدومــا هــي املســألة الزراعيــة. قــدم الفريــق 

الرملــاين االشــرتايك الدميقراطــي نقطــة تجميــع حقيقيــة لليســار. لكــن الفريــق كان مــا يــزال تحــت ســيطرة املناشــفة، الذيــن كان لهــم 33 نائبــا 

باإلضافــة إىل عــدد مــن املتعاطفــن1. بينــا بلــغ عــدد البالشــفة 15 نائبــا وثالثــة متعاطفــن.

رسعــان مــا ظهــرت الفــروق بــن الفصيلــن. فاملناشــفة، ومتاشــيا منهــم مــع سياســتهم الراميــة إىل الســعي إىل عقــد تحالــف مــع الكاديــت، 

اقرتحــوا ترشــيح عضــو مــن الكاديــت للرئاســة، يف حــن اقــرتح البالشــفة إمــا عضــوا مــن الرتودوفيــك أو فالحــا غــر حــزيب. وناضــل النــواب 

االشــرتاكيون الدميقراطيــون يف الدومــا باســتمرار لدعــم مطالــب الفالحــن، لكــن الحيــاة نفســها كانــت تكشــف النقــص الصــارخ يف الرنامــج 

الزراعــي القديــم للحــزب االشــرتايك الدميقراطــي. كان الرنامــج الــذي أقــره املؤمتــر الرابــع للحــزب قــد اقتــر عــىل مطلــب وضــع األرض يف يــد 

البلديــات، بيــد أن األوضــاع كانــت قــد تجــاوزت كثــرا هــذه التدابــر الجزئيــة. طالــب الفالحــون بالتأميــم، ومل يقتــروا عــىل الخطــب، فقــد 

كانــت هنــاك 131 “حادثــة” يف مــارس و193 “حادثــة” يف أبريــل و211 يف مــاي و216 يف يونيــو. لقــد أضيئــت املناقشــات التــي كانــت تتــم يف 

قــر توريــد بنــران االنتفاضــات التــي اشــتعلت يف القــرى.

املؤمتر الخامس )لندن(

أدى تــرف الفريــق الرملــاين يف الدومــا إىل اســتياء كبــر بــن قواعــد الحــزب. وكان ذلــك أحــد األســباب وراء الدعــوة إىل عقــد املؤمتــر 

الخامــس (مؤمتــر لنــدن). تركــز اهتــام الحــزب، خــالل شــهري فرايــر ومــارس 1907،  عــىل األعــال التحضريــة للمؤمتــر. وكــا كان متوقعــا 

فقــد حــدث تقاطــب يف جــدول األعــال بــن القــرارات املتضاربــة التــي قدمهــا الفصيــالن البلشــفي واملنشــفي. كان مــن املقــرر يف البدايــة أن 

ينعقــد املؤمتــر يف الدمنــارك، لكــن الســلطات القيريــة اتصلــت بحكومــة كوبنهاغــن وأقنعتهــا برفــض الرتخيــص لعقــده. ثــم حاولــوا نقلــه إىل 

ماملــو، لكــن الحكومــة الســويدية أوضحــت لهــم أنهــم غــر مرحــب بهــم، لذلــك اضطــروا إىل حمــل حقائبهــم مــرة أخــرى. ويف النهايــة حــط 

املؤمتــر الرحــال يف لنــدن، حيــث انعقــد يف كنيســة بشــارع ســاوثجيت، والتــي، لســخرية التاريــخ، كانــت تابعــة أللــد أعــداء الثــورة، جمعيــة 

فابيــان االصالحيــة اليمينيــة2.

 بعــد ســنوات عديــدة يتذكــر غــوريك قائــال: »مــا أزال أســتطيع أن أرى بوضــوح أمامــي تلــك الجــدران الخشــبية العاريــة غــر املزخرفــة إىل 

درجــة التقشــف، والنوافــذ التــي تطــل عــىل قاعــة صغــرة وضيقــة تشــبه قاعــة دراســية يف مدرســة فقــرة«3. يف مثــل هــذا املــكان الكئيــب 

اجتمــع الثــوار للبــث يف مصــر الثــورة الروســية.

افتتــح املؤمتــر الخامــس، يف متــام الســاعة الســابعة مــن مســاء يــوم 30 أبريــل، واســتمرت أشــغاله ثالثــة أســابيع تقريبــا، حتــى 19 مــاي 

1907. كان اجتاعــا بالــغ األهميــة. عــىل الرغــم مــن الظــروف الصعبــة، كان هــذا املؤمتــر هــو االجتــاع األكــر متثيليــة للحركــة االشــرتاكية 

ــن، فضــال عــن 39 عضــوا آخــر لهــم  ــاك مــا ال يقــل عــن 303 مــن املندوب ــي ســبقته. كان هن ــة الروســية مــن كل املؤمتــرات الت الدميقراطي

صــوت استشــاري. كان هنــاك منــدوب واحــد لــكل 500 عضــو يف الحــزب (أي مــا مجموعــه 150.000 عضــو يف 145 منظمــة حزبيــة)، تنتمــي 

100 منظمــة منهــا للحــزب االشــرتايك الدميقراطــي، ومثــاين منظــات للحــزب االشــرتايك الدميقراطــي البولنــدي والحــزب االشــرتايك الدميقراطــي 

الليتــواين، باإلضافــة إىل ســبع مجموعــات التيفيــة و30 مجموعــة تنتمــي لحــزب البونــد. كان هــؤالء هــم جيــش الثــورة. وعــىل الرغــم مــن 

أن معظمهــم كانــوا مــا زالــوا يف العرشينــات مــن عمرهــم، فإنــه مل يكــن مــن بينهــم أي شــخص مل يتصلــب عــوده بتجربــة الســجن والنفــي. 

ومنــذ انعقــاد املؤمتــر الســابق، قبــل 12 شــهرا، متكــن الفــرع الــرويس للحــزب مــن زيــادة عــدد أعضائــه مــن 31.000 عضــو إىل 77.000، أي 

1:   نجد هنا اختالفات أخرى حيث تذكر Istoriya أن عدد املتعاطفن ثالثة، بينا تذكر Kochan أنه 11.

2:   مل يكــن املقــر ســوى واحــد مــن العديــد مــن املفارقــات التــي ارتبطــت بهــذا املؤمتــر. الــيء األكــر غرابــة هــو الطريقــة التــي تــم بهــا متويــل املؤمتــر: فالحــزب 

الــذي كان مفلســا بجميــع املقاييــس، اضطــر إىل البحــث عــن قــرض، وهــو مــا متكــن غــوريك أخــرا مــن الحصــول عليــه، مــن صاحــب مصنــع إنجليــزي للصابــون، 

بفضــل وســاطة االشــرتايك اإلنجليــزي، جــورج النســري. كان مــن املقــرر ســداد القــرض بحلــول فاتــح ينايــر 1908، لكــن املقــرض مل يتفاجــأ رمبــا عندمــا مل يتوصــل 

ولــو بفلــس واحــد. غــر أن الديــن مل ينــس، فبعــد ثــورة أكتوبــر، قامــت الحكومــة الســوفياتية، مــن خــالل كراســن، ســفرها آنــذاك يف لنــدن، بإعــادة املــال إىل ورثــة 

املقــرض، الذيــن كانــوا بــدون شــك مندهشــن وهــم يعيــدون للحكومــة الســوفياتية الوثيقــة التــي تقــر بالديــن، والتــي كانــت موقعــة مــن قبــل جميــع املشــاركن 

يف املؤمتــر!

3:  Ibid., p: 146.
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مبعــدل مرتــن ونصــف. ومــع ذلــك فإنــه يجــب التعامــل مــع هــذه األرقــام بحــذر، فحــدة الــراع الفصائــيل دفعــت الجانبــن إىل تضخيــم 

أعــداد العضويــة. لكــن ومــع أخــذ ذلــك يف االعتبــار فإنــه مــن الواضــح أن الحــزب اســتمر يف النمــو، حتــى خــالل فــرتة الــرد الرجعيــة، الــيء 

الــذي مل يكــن يعكــس مــزاج الجاهــر، بــل كان يعكــس تجــذر الفئــة األكــر وعيــا بــن العــال والطــالب. ولنفــس الســبب فقــد منــا الجنــاح 

اليســاري للحــزب مبعــدل أرسع مــن منــو الجنــاح اليمينــي.

ــوى البالشــفة واملناشــفة يف ســان بيرتســبورغ  ــت ق ــام 1906، كان ــة ع ــل يقــف عــىل حــد الســكن. ففــي بداي ــن الفصائ ــوازن ب كان الت

متســاوية تقريبــا. لكــن خــالل الفــرتة الفاصلــة بــن الدومــا األول والثــاين، متكــن البالشــفة مــن تحقيــق التقــدم. وبحلــول وقــت الدومــا الثــاين، 

يذكــر تروتســي بأنهــم: »كانــوا قــد حصلــوا بالفعــل عــىل الهيمنــة الكاملــة بــن صفــوف العــال املتقدمــن«1. وقــد انعكــس هــذا التحــول يف 

تكويــن مؤمتــر لنــدن. لقــد كان مؤمتــر ســتوكهومل منشــفيا؛ بينــا كان مؤمتــر لنــدن بلشــفيا. يف املؤمتــر الســابق، كان عــدد البالشــفة 13.000 

مقابــل 18.000 للمناشــفة (منــدوب واحــد لــكل 300 عضــو يف الحــزب). أمــا اآلن فقــد صــار الوضــع مختلفــا، فمــن بــن جميــع املندوبــن، 

كان هنــاك 89 بلشــفي، و88 منشــفي.

اجتمعــت يف ذلــك املؤمتــر كوكبــة مــن أبــرز املواهــب، مل يســبق ألي مؤمتــر اشــرتايك دميقراطــي أن جمعهــا. مــن أبــرز املدافعــن عــن 

ــوف  ــن وبوغدان ــفة لين ــن البالش ــن املندوب ــن ب ــش ودان. وكان م ــلرود وديوت ــوف وأكس ــوف ومارت ــاك بليخان ــفة كان هن ــف املناش مواق

وزينوفييــف وكامينيــف وبوبنــوف ونوجــن وشــوميان وليــادوف وبوكروفســي وتومســي. كان غــوريك، الكاتــب املعــروف، الــذي كان قريبــا 

ــارج  ــن خ ــا م ــرتاكيا دميقراطي ــاره اش ــيبريا، باعتب ــن س ــو م ــرب للت ــد ه ــذي كان ق ــي، ال ــر تروتس ــا ح ــا. ك ــارضا أيض ــفة، ح ــن البالش م

الفصائــل. وكان هنــاك أيضــا شــاب جورجــي، كان يعــرف باســم إيفانــوف، والــذي مل يســمع لــه أي صــوت خــالل أشــغال املؤمتــر، ألنــه مل يكــن 

منتدبــا مــن أي منظمــة حزبيــة معــرتف بهــا يف القوقــاز، وهــي املنطقــة التــي كان ميثلهــا شــوميان -الــذي قتــل يف وقــت الحــق عــىل يــد قــوات 

الغــزو الريطانيــة يف باكــو- وميخــا تســخاكايا، الــذي ســافر مــع لينــن يف “القطــار املغلــق” الشــهر عــام 1917. ذلــك الزائــر الصامــت املســمى 

ايفانــوف اكتســب الحقــا ســمعة ســيئة تحــت اســم ســتالن. لكنــه يف تلــك املرحلــة كان مجهــوال يف دوائــر الحــزب خــارج فرعــه املحــيل، ومــر 

حضــوره يف املؤمتــر دون أن يالحظــه أحــد.

ــا عــىل  ــت تقــف عموم ــي كان ــع اليســاري عــىل املؤمتــر مشــاركة األحــزاب غــر الروســية، الت ــة الطاب مــن العوامــل الرئيســية وراء غلب

اليســار، مــا أعطــى البالشــفة األغلبيــة. ومــن بــن املندوبــن مــن بولنــدا وليتوانيــا كانــت هنــاك روزا لوكســمبورغ وماركليفســي وتيســكا 

(جوغيتــش)، الذيــن شــكلوا جــزءا مــن مجموعــة متاســكة مكونــة مــن 44 عضــوا كانــت تدفــع املؤمتــر بشــكل قــوي نحــو اليســار. وكان 

فيليكــس دزيرجينســي، الــذي صــار الحقــا رئيــس التشــيكا، ســيكون عضــوا يف الوفــد البولنــدي، لكنــه تعــرض لالعتقــال يف طريقــه إىل املؤمتــر. 

كــا تــرأس االشــرتاكين الدميقراطيــن الالتيفيــن الراديكاليــن زعيــم مســتقبيل آخــر للتشــيكا والجيــش األحمــر، هــو هرمــان دانشيفســي. وقد 

أحاطــت إدارة الرشطــة علــا بالتغيــرات التــي طــرأت عــىل املؤمتــر، حيــث جــاء يف تقاريرهــا أن: »مجموعــات املناشــفة يف حالتهــا الراهنــة 

ال تشــكل خطــرا كبــرا مثلــا هــم البالشــفة«. وشــملت التقاريــر أيضــا التقييــم التــايل: »“مــن بــن الخطبــاء الذيــن تحدثــوا أثنــاء املناقشــة 

دفاعــا عــن وجهــة النظــر الثوريــة املتطرفــة هنــاك ستانيســالف (بلشــفي) وتروتســي وبوكروفســي (بلشــفي) وتيشــكا (الحــزب االشــرتايك 

الدميقراطــي البولنــدي)؛ أمــا دفاعــا عــن وجهــة النظــر االصالحيــة فهنــاك مارتــوف وبليخانــوف” (قــادة املناشــفة). ويواصــل عميــل األوخرانــا 

قائــال: “هنــاك مــؤرش واضــح بــأن االشــرتاكين الدميقراطيــن يتجهــون نحــو أســاليب النضــال الثوريــة... أمــا املناشــفة، الذيــن ازدهــروا بفضــل 

الدومــا، فقــد تراجعــوا يف الوقــت الحــايل، عندمــا أظهــرت الدومــا عجزهــا، مــا أعطــى مجــاال واســعا للبالشــفة، أو باألحــرى، لالتجاهــات 

الثوريــة املتطرفــة”«2.

مــن املمتــع قــراءة محــارض املؤمتــر، ففيهــا نجــد أول نقــاش حقيقــي بــن البالشــفة واملناشــفة حــول التكتيــكات واالســرتاتيجية. وباملقارنــة 

مــع ذلــك مل تكــن االختالفــات التــي شــهدها املؤمتــر الثــاين يف الواقــع ســوى اســتباق ملــا ســيحدث مســتقبال. وحتــى املناقشــات التــي شــهدها 

مؤمتــر ســتوكهومل، املتعلقــة بالخــالف حــول تأميــم األرايض مقابــل وضعهــا يف ملكيــة البلديــات، مل تصــل حقــا إىل جوهــر املشــكلة، التــي بــرزت 

بوضــوح تــام يف املؤمتــر الخامــس. كان جــدول األعــال مكونــا مــن: نقــاش تقاريــر اللجنــة املركزيــة والفريــق الرملــاين يف الدومــا؛ وموقــف 

ــة؛  ــاح املســلح[؛ والبطال ــة األنصــار ]الجن ــات؛ وحرك ــا؛ والنقاب ــس الدوم ــة؛ ومســألة املؤمتــر العــايل؛ ومجل الحــزب مــن األحــزاب الرجوازي

واألزمــة االقتصاديــة؛ وإغالقــات املصانــع؛ واملســائل التنظيميــة؛ واملؤمتــر األممــي؛ والعمــل وســط الجيــش.

افتتــح مارتــوف املؤمتــر بقــراءة تقريــر اللجنــة املركزيــة. ومبــا أن اللجنــة املركزيــة كانــت تحــت ســيطرة املناشــفة، فقــد قــدم بوغدانــوف 

1:  Trotsky, Stalin, p: 89.

2:  Trotsky, Stalin, p: 89.
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وثيقــة مضــادة توضــح وجهــة النظــر البلشــفية. وهكــذا افتتــح املؤمتــر مبناقشــة ســاخنة. لكــن وعــىل النقيــض مــن املؤمتــر الســابق، صــار 

ــة داخــل  ــوالت تحريفي ــاك أي مي ــه ليســت هن ــن أن ــه االفتتاحــي للمندوب ــوف يف خطاب ــا أكــد بليخان ــاع. وعندم ــة دف املناشــفة اآلن يف حال

الحــزب، انكمــش لينــن عــىل نفســه وانخــرط يف ضحــك صامــت. 

ــي  ــة الرئاســة، الت ــل أو ذاك، وتنعكــس هــذه الحقيقــة يف انتخــاب هيئ ــك املؤمتــر ينتمــي إىل هــذا الفصي ــا يف ذل كان كل شــخص تقريب

ــون آزيــس  ــار الالتيفي ــم واخت ــد ميدي ــار البون ــار املناشــفة دان واخت ــن، واحــد مــن كل مجموعــة منظمــة. اخت تألفــت مــن خمســة مندوب

روزيــن والبولنديــون تيــزكا والبالشــفة لينــن. وقــد عــر املناشــفة عــن موقــف خبيثــا منــذ البدايــة مــن خــالل تشــكيكهم يف أوراق اعتــاد 

لينــن. يف هــذه اللحظــة انفجــر املؤمتــر، وبــدأ املندوبــون يرخــون ويلوحــون بقبضاتهــم يف وجــه بعضهــم البعــض. ومل تتــم اســتعادة النظــام 

إال عندمــا ســحب املناشــفة اعرتاضاتهــم، لكــن الجلســة االفتتاحيــة أفســحت املجــال أمــام بقيــة أشــغال املؤمتــر.

النقاش حول األحزاب الربجوازية

ــد نوقشــت هــذه املســألة بشــكل  ــة. وق ــن األحــزاب الرجوازي ــي حــددت كل يشء آخــر هــي املوقــف م ــت املســألة الرئيســية الت كان

مســتفيض خــالل املؤمتــر. تدخــل أربعــة أشــخاص يف هــذا املوضــوع وهــم لينــن ومارتينــوف وروزا لوكســمبورغ وأبراموفيتــش. وقــد أبــرز 

ــا مــن األحــزاب الرجوازيــة هــي النقطــة املركزيــة  لينــن، الــذي تحــدث أوال، األهميــة املركزيــة لهــذه املســألة، إذ قــال: »إن مســألة موقفن

لالختالفــات حــول املســائل املبدئيــة التــي قســمت منــذ فــرتة طويلــة الحركــة االشــرتاكية الدميقراطيــة الروســية إىل معســكرين. فحتــى قبــل 

النجاحــات الكــرى األوىل للثــورة، أو حتــى قبــل الثــورة، إذا كان مــن املمكــن الحديــث بهــذه الطريقــة عــن النصــف األول مــن عــام 1905، 

كانــت هنــاك بالفعــل وجهتــا نظــر متايزتــان بشــأن هــذه املســألة. كانــت الخالفــات تــدور حــول تقييــم الثــورة الرجوازيــة يف روســيا. وقــد 

اتفــق كال التياريــن داخــل الحركــة االشــرتاكية الدميقراطيــة عــىل أن هــذه الثــورة كانــت ثــورة برجوازيــة، لكنهــا اختلفــا يف فهمهــا لهــذا 

املوقــف، ويف تقييمهــا للخالصــات العمليــة والسياســية التــي ميكــن اســتخالصها منــه. قــام أحــد جناحــي الحركــة االشــرتاكية الدميوقراطيــة 

ــا ال ميكنهــا أن  -املناشــفة- بتفســر هــذا املفهــوم عــىل أنــه يعنــي أن الرجوازيــة هــي القــوة الدافعــة يف الثــورة الرجوازيــة، وأن الروليتاري

تشــغل ســوى موقــف “أقــى املعارضــة”، وأنــه ال ميكــن للروليتاريــا أن تحمــل عــىل كاهلهــا مهمــة إنجــاز الثــورة بشــكل مســتقل أو قيادتهــا«.

وعــر عــن اتفاقــه عــىل أن: »أهــداف الثــورة التــي تجــري اآلن يف روســيا ال تتجــاوز حــدود املجتمــع الرجــوازي... لكــن هــذا ال يعنــي 

عــىل اإلطــالق أن الرجوازيــة هــي القــوة الدافعــة يف الثــورة أو قائدتهــا. إن مثــل هــذا االســتنتاج ســيكون ابتــذاال للاركســية، ســيكون فشــال 

يف فهــم الــراع الطبقــي بــن الروليتاريــا والرجوازيــة«. واختتــم قائــال: »إن الرجوازيــة ال ميكنهــا أن تكــون القــوة الدافعــة يف الثــورة وال أن 

تكــون قائدتهــا. إن الروليتاريــا وحدهــا هــي القــادرة عــىل إكــال الثــورة، أي تحقيــق النــر التــام. لكــن هــذا االنتصــار ال ميكــن أن يتحقــق 

إال بــرشط أن تنجــح الروليتاريــا يف كســب قســم كبــر مــن الفالحــن تحــت قيادتهــا«.

بينــا اشــتىك املناشــفة مــن “العــداء األحــادي الجانــب” للروليتاريــا تجــاه الليراليــة. فــرد لينــن بــأن الرجوازيــن الليراليــن ال ميثلــون 

قــوة ثوريــة، بــل قــوة معاديــة للثــورة، وقــال: »يقــول املناشــفة إن الرجوازيــة “غــر مســتعدة للنضــال”. يف الواقــع لقــد كانــت الرجوازيــة 

مســتعدة للنضــال، وعــىل اســتعداد للنضــال ضــد الروليتاريــا، وللنضــال ضــد االنتصــارات “املفرطــة” للثــورة... إن التــزام الصمــت يف الوقــت 

الحــارض حــول طبيعــة البورجوازيــة املعاديــة للثــورة يعنــي التخــيل نهائيــا عــن وجهــة النظــر املاركســية، يعنــي النســيان الكامــل لوجهــة نظــر 

الــراع الطبقــي«1.

ــة: »اتضــح أن هــذه  ــة مــن لينــن، وســخرت مــن حجــة املناشــفة قائل يف هــذا النقــاش كانــت روزا لوكســمبورغ، بطبيعــة الحــال، قريب

ــا مــع مصالحهــا، والتــي هــم مســتعدون  ــا أن نكيــف تكتيــكات الروليتاري الليراليــة الثوريــة التــي تســعى إىل الســلطة، والتــي يطلبــون من

لتقييــد مطالــب الروليتاريــا مــن أجــل إرضاءهــا، هــذه الليراليــة الروســية الثوريــة ال توجــد يف الواقــع، بــل يف الخيــال، إنهــا اخــرتاع، إنهــا وهــم. 

]تصفيــق[. هــذه السياســة، التــي أقيمــت عــىل أســاس خطاطــة ميتــة وعالقــات مفركــة وال تأخــذ يف االعتبــار املهــام الخاصــة للروليتاريــا يف 

هــذه الثــورة، تســمي نفســها “الواقعيــة الثوريــة”«2.

تقــدم تروتســي بتعديــل علــق عليــه لينــن باستحســان. كانــت هــذه هــي املــرة األوىل التــي ســنحت فيهــا لرتوتســي الفرصــة لتوضيــح 

وجهــات نظــره حــول الثــورة أمــام الحــزب. مداخلتــه يف النقــاش حــول املوقــف مــن األحــزاب الرجوازيــة، التــي خصــص لهــا 15 دقيقــة فقــط، 

1:  LCW, The Fifth Congress of the RSDLP, vol. 12, pp: 456, 457, 458, and 462–463.

2:  Congress Minutes, Pyatiy S’yezd RSDRP Protokoly, p: 386.
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علــق عليهــا لينــن مرتــن حيــث أبــدى موافقتــه التامــة عــىل اآلراء التــي أعــرب عنهــا تروتســي، وخاصــة دعوتــه إىل تشــكيل كتلــة يســارية 

ضــد الرجوازيــة الليراليــة، وقــال: »هــذه الحقائــق كافيــة يل لــي اعــرتف بــأن تروتســي قــد اقــرتب مــن وجهــات نظرنــا. وبــرف النظــر عــن 

مســألة “الثــورة املتواصلــة”، فــإن لدينــا اتفــاق بشــأن النقــاط األساســية حــول املوقــف تجــاه األحــزاب الربجوازيــة«.

ــق  ــا يتعل ــورة الدامئــة، لكــن كان بينهــا اتفــاق كامــل في ــة تروتســي حــول الث ــه بخصــوص نظري ــداء رأي ــن مســتعدا إلب مل يكــن لين

باملســألة األساســية الخاصــة مبهــام الحركــة الثوريــة. وســوف نتطــرق الحقــا لالختالفــات بــن مواقــف لينــن وتروتســي. اعتــر لينــن أن تلــك 

ــال عــىل القــرار بشــأن املوقــف مــن  ــا أدخــل تروتســي تعدي ــا اتضــح مــرة أخــرى خــالل املؤمتــر عندم ــة وهــو م ــت ثانوي ــات كان االختالف

األحــزاب الرجوازيــة، فلــم يعارضــه لينــن لكونــه خاطئــا، بــل لكونــه مل يضــف شــيئا جوهريــا إىل االصــل، وقــال “إنــه يجــب املوافقــة عليــه”، 

مشــرا إىل أن تعديــل تروتســي ليــس منشــفيا، وإمنــا يعــر بالضبــط عــن نفــس الفكــرة البلشــفية1. وقــد صــوت املؤمتــر لصالــح قــرار لينــن 

بشــأن املوقــف مــن األحــزاب الرجوازيــة.

وعــىل الرغــم مــن تطابــق وجهــات النظــر حــول تحليــل مهــام الثــورة، اســتمر تروتســي يســعى للتوفيــق بــن التيــارات املتصارعــة، يف 

ــة يائســة ملنــع حــدوث انشــقاق. وقــال خــالل املؤمتــر: »إذا كنتــم تعتقــدون أن االنشــقاق أمــر ال مفــر منــه، فانتظــروا عــىل االقــل  محاول

حتــى تفــرق بينكــم األحــداث، وليــس مجــرد قــرارات. ال تســبقوا األحــداث«. لقــد ارتكــب تروتســي خطــأ محاولــة التوفيــق بــن مــا ال ميكــن 

التوفيــق بينــه، مــن خــالل محاولــة التوســط بــن التياريــن. وعــىل أســاس تجربــة 1905، اعتقــد تروتســي أن انــدالع حركــة ثوريــة جديــدة 

ســيكون لــه تأثــر ايجــايب يف دفــع أفضــل العنــارص بــن املناشــفة، وال ســيا مارتــوف، نحــو اليســار. وكان شــاغله الرئيــيس هــو الحفــاظ عــىل 

القــوى املاركســية موحــدة خــالل تلــك الفــرتة الصعبــة ومنــع االنقســام الــذي ســيكون لــه تأثــر محبــط عــىل الحركــة. كان هــذا هــو جوهــر 

موقــف تروتســي “التوفيقــي”، والــذي منعــه مــن االنضــام إىل البالشــفة يف تلــك الفــرتة. 

يف الســنوات الالحقــة اعــرتف تروتســي بنزاهــة بخطئــه. وتعليقــا عــىل ذلــك، كتــب لينــن: »لقــد غــرق عــدد مــن االشــرتاكين الدميقراطين 

ــة األكــر انســجاما هــي التــي عــر عنهــا  ــا مــن أكــر الدوافــع تنوعــا. وكانــت النزعــة التوفيقي ــة، انطالق ــك الفــرتة يف النزعــة التوفيقي يف تل

تروتســي، والــذي كان الشــخص الوحيــد الــذي حــاول توفــر أســاس نظــري لتلــك السياســة«.

كل االختالفــات الحــادة التــي صــارت تفصــل الجنــاح اليمينــي عــن الجنــاح اليســاري خرجــت للعلــن خــالل املؤمتــر الخامــس الــذي مل 

يحســمها. اســتمرت املراكــز الفصائليــة قامئــة وســارت كل منهــا يف طريقهــا الخــاص. كان للبالشــفة مركزهــم الخــاص الــذي يضــم لينــن وأعضــاء 

اللجنــة املركزيــة، باإلضافــة إىل كراســن وزينوفيــف وكامينيــف وريكــوف وغرهــم. وكــا يحــدث كثــرا وجــدت االختالفــات السياســية تعبرهــا 

يف املســائل التنظيميــة. حتــى قبــل املؤمتــر كان أكســلرود والريــن وآخــرون قــد طرحــوا فكــرة مــا يســمى مبؤمتــر عــايل. ويف مواجهــة التقــدم 

ــى  ــة واســعة تضــم حت ــة عالي ــة للحــزب، وإنشــاء منظم ــال املنظــات الرسي ــون إىل إقف ــا املناشــفة اليميني ــة، دع ــردة الرجعي ــع لل الرسي

االشــرتاكين الثوريــن والالســلطوين والالحزبيــن، وكل مــن هــب ودب. لكنهــم تجاهلــوا تفصيــال صغــرا وهــو أن إنشــاء منظمــة “قانونيــة” يف 

روســيا يف عــام 1907، مل يكــن يشــبه إنشــاء حــزب عــايل جاهــري يف بريطانيــا يف ظــل ظــروف الدميقراطيــة الرجوازيــة. ففــي ظــل الظــروف 

امللموســة آنــذاك كان ذلــك االقــرتاح ميثــل تكيفــا انتهازيــا مــع املعايــر التــي وضعتهــا الــردة الرجعيــة املنتــرة. كان مــن شــأنه أن يعنــي يف 

جوهــره إغــراق املناضلــن يف حشــود العــال غــر املنتمــن وغــر املنظمــن، وهــو باملناســبة نفــس الهــدف الــذي اتبعــه منــذ ذلــك الحــن 

القــادة اليمينيــون لحــزب العــال يف بريطانيــا وبلــدان أخــرى.

لقــد رفــض املؤمتــر هــذا االقــرتاح أيضــا. مل يكــن ذلــك الرفــض يعنــي بــأي حــال مــن األحــوال التخــيل عــن الهــدف املتمثــل يف إنشــاء 

ــل هــو  ــذال برنامــج الحــزب إىل القاســم املشــرتك األدىن، ب ــي ابت ــك ال يعن ــام بذل ــق إىل القي حــزب عــايل جاهــري حقيقــي، لكــن الطري

الكفــاح العنيــد لكســب جاهــر العــال يف خضــم النضــال مــن أجــل الرنامــج الثــوري. فبعــد أن يكســب الحــزب ويثقــف الفئــة املتقدمــة 

مــن الطبقــة العاملــة، يصــر مــن الــروري عليــه إيجــاد طريــق إىل الجاهــر. إن الطريــق إىل التواصــل مــع الجاهــر ميــر عــن طريــق القيــام 

بعمــل صبــور داخــل املنظــات الجاهريــة، بــدءا مــن النقابــات. يجــب عــىل الحــزب أال يذيــب نفســه يف الحشــود، بــل عليــه الكفــاح مــن 

أجــل كســب قيــادة النقابــات.

كانــت مثــة نقطــة اختــالف أخــرى حــول العالقــة بــن الحــزب وممثليــه الرملانيــن. دافــع املناشــفة عــن اســتقالل الفريــق الرملــاين عــن 

اللجنــة املركزيــة. وقــد رفــض املؤمتــر هــذا االقــرتاح كذلــك وأرص عــىل رضورة أن يكــون ممثلــوه العموميــون تحــت ســيطرة الحــزب. أثــار 

ســلوك النــواب االشــرتاكين الدميوقراطيــن يف الدومــا -والذيــن كانــوا جميعــا مناشــفة يف ذلــك الوقــت- بعــض االنتقــادات الحــادة، وصــوت 

1:  LCW, The Fifth Congress of the RSDLP, vol: 12, pp. 470 and 479.
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املؤمتــر لصالــح قــرار بلشــفي ينتقــد الفريــق الرملــاين. ويف النهايــة ألغيــت القيــادة املزدوجــة القدميــة، ومنــذ تلــك الفــرتة فصاعــدا صــارت 

اللجنــة املركزيــة هــي التــي تقــود الحــزب. تــم انتخــاب لجنــة مركزيــة مــن 12 عضــوا: خمســة بالشــفة (غولدنــرغ وروزكــوف ودوبروفينســي 

وتيودوروفيتــش ونوجــن)، وأربعــة مناشــفة (مارتينــوف وزوردانيــا وإســوف ونيكــوروف)، وعضــوان مــن الحــزب االشــرتايك البولــوين (وارســي 

ودزيرجينســي) وعضــو مــن الحــزب االشــرتايك اللتــواين (دانشيفســي). أمــا الثالثــة االخريــن، مــن ممثــيل البونــد واالشــرتاكين الدميقراطيــن 

الالتيفيــن، فقــد تــم انتخابهــم بعــد املؤمتــر.

الثورة الدامئة وموقف لينن

ــة  ــة االشــرتاكية الدميقراطي ــورت داخــل الحرك ــي تبل ــد االتجاهــات الرئيســية الت ــروري تحدي ــن ال ــة صــار م ــا إىل هــذه املرحل بوصولن

ــي  ــة الت ــة األكــر أهمي ــت النظري ــا. لقــد كان ــورة الروســية ومهامه ــة املتعلقــة بطبيعــة الث ــل عــام 1914 حــول املســألة املركزي الروســية قب

ظهــرت يف هــذا الصــدد هــي نظريــة الثــورة الدامئــة. وقــد وضعــت هــذه النظريــة ألول مــرة مــن قبــل تروتســي، بالتعــاون مــع املناضــل 

االشــرتايك الدميقراطــي اليســاري األملــاين- الــرويس، ألكســندر هلفانــد (املعــروف باســم بارفــوس)، يف وقــت مبكــر مــن عــام 1904. يف حــن 

ــا  ــة، إال أنه ــة الرجوازي ــورة الدميقراطي ــام الث ــي مه ــروس ه ــال ال ــه الع ــي تواج ــة الت ــام املوضوعي ــأن امله ــة ب ــورة الدامئ ــة الث ــل نظري تقب

توضــح كيــف أنــه يف بلــد متخلــف يف عــر اإلمرياليــة، تكــون “الرجوازيــة الوطنيــة” مرتبطــة ارتباطــا ال ينفصــم ببقايــا اإلقطــاع مــن جهــة 

ــايل فهــي عاجــزة متامــا عــن إنجــاز أي مــن مهامهــا التاريخيــة. ــايل مــن جهــة أخــرى، وبالت وبالرأســال اإلمري

لقــد ســبق ملاركــس وإنجلــز أن الحظــا تعفــن الليراليــن الرجوازيــن ودورهــم املعــادي للثــورة خــالل الثــورة الدميقراطيــة الرجوازيــة، 

ويف مقالتــه “الرجوازيــة والثــورة املضــادة” (1848)، كتــب ماركــس: »إن الرجوازيــة األملانيــة قــد تطــورت بــرتاخ وجــن وبــطء، حتــى أنهــا 

يف اللحظــة التــي صــارت تهــدد فيهــا اإلقطــاع واالســتبداد وجــدت نفســها تواجــه التهديــد مــن جانــب الروليتاريــا وجميــع رشائــح الســكان 

الحريــن الذيــن كانــت مصالحهــم و أفكارهــم أقــرب إىل مصالــح الروليتاريــا. ورأت العــداء ليــس فقــط مــن جانــب الطبقــة التــي تقــف 

وراءهــا، بــل أيضــا مــن جانــب كل أوروبــا التــي تقــف أمامهــا. الرجوازيــة الروســية، وعــىل عكــس الرجوازيــة الفرنســية عــام 1789، مل تكــن 

الطبقــة التــي مثلــت املجتمــع الحديــث كلــه يف وجــه ممثــيل املجتمــع القديــم: امللكيــة والنبــالء. لقــد انحطــت إىل مســتوى ملكيــة عقاريــة، 

تعــارض امللــك والشــعب يف نفــس اآلن، وحريصــة عــىل أن تقــف ضدهــا معــا، وأن تكــون غــر حازمــة يف مجابهــة أي مــن خصومهــا بشــكل 

منفصــل، ألنهــا دامئــا تــرى كال منهــا أمامهــا أو خلفهــا؛ ومتيــل منــذ البدايــة إىل خيانــة الشــعب واملســاومة مــع املمثــل املتــوج للمجتمــع 

القديــم، ألنهــا هــي نفســها صــارت تنتمــي بالفعــل إىل املجتمــع القديــم«.

الرجوازيــة، كــا يفــرس ماركــس، مل تــأت إىل الســلطة نتيجــة لجهودهــا الثوريــة الخاصــة، بــل نتيجــة للحركــة الجاهريــة التــي مل تلعــب 

فيهــا أي دور: »لقــد ألقيــت الرجوازيــة الروســية يف قمــة ســلطة الدولــة، لكــن ليــس بالطريقــة التــي كانــت ترغــب بهــا، أي مــن خــالل صفقــة 

ســلمية مــع التــاج، بــل بفعــل ثــورة«1.

حتــى يف عــر الثــورة الدميقراطيــة الرجوازيــة يف أوروبــا، فضــح ماركــس وإنجلــز بــال رحمــة الــدور الجبــان واملعــادي للثــورة الــذي لعبتــه 

الرجوازيــة، وأكــدا عــىل رضورة أن يحافــظ العــال عــىل االســتقاللية الطبقيــة التامــة، ليــس فقــط عــن الليراليــن الرجوازيــن، بــل أيضــا عــن 

الدميقراطيــن الرجوازيــن الصغــار املتذبذبــن، وقــد كتــب إنجلــز: »إن الحــزب الروليتــاري، أو الثــوري حقــا، مل ينجــح إال بطريقــة تدريجيــة 

ــة الثــورة. لكــن ويف الوقــت املناســب أدى تــردد  جــدا يف تخليــص جاهــر العــال مــن تأثــر الدميقراطيــن الذيــن هيمنــوا عليهــم يف بداي

وضعــف وجــن القــادة الدميقراطيــن إىل إمتــام املهمــة، وميكــن اآلن أن يقــال إن إحــدى النتائــج الرئيســية النتفاضــات الســنوات األخــرة، هــي 

أنــه أينــا متكنــت الطبقــة العاملــة مــن الرتكــز بحشــود كبــرة، تتمكــن مــن التحــرر كليــا مــن تأثــر الدميقراطيــن الــذي أدى بهــم إىل سلســلة 

ال نهايــة لهــا مــن األخطــاء والهزائــم خــالل 1848 و1849«2.

يف الواقــع مل يكــن ماركــس محقــا عندمــا تحــدث عــن الــدور الثــوري للرجوازيــة، مبــا يف ذلــك عــام 1789. مل تكــن الثــورة الرجوازيــة يف 

فرنســا مــن إنجــاز الرجوازيــة التــي أرادت يف الواقــع التوصــل إىل حــل وســط مــع النظــام امللــي، بــل كانــت عــىل يــد الرجوازيــة الصغــرة 

الثوريــة، التــي كان اليعاقبــة ممثليهــا السياســين، والجاهــر شــبه الروليتاريــة يف باريــس واملــدن الكــرى األخــرى. وقــد وصــف كروبوتكــن 

ــا مــن قبــل مؤرخــن مثــل  براعــة دور الجاهــر يف الثــورة الفرنســية يف كتابــه عــن تاريــخ الثــورة، كــا تــم توثيقهــا بشــكل واف يف عرن

1:  K. Marx, The Bourgeoisie and the Counterrevolution, in MESW, vol. 1, pp: 140–141 and 138.

2:  F. Engels, Revolution and Counterrevolution in Germany, MESW, vol. 1, p: 332.
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ــرة  ــة الكب ــيل البورجوازي ــن ممث ــص م ــن التخل ــت م ــا متكن ــدر م ــى، 1789-1793، إال بق ــية العظم ــورة الفرنس ــح الث ــورج رودي. مل تنج ج

املحافظــة يف الجمعيــة الوطنيــة، وقامــت باالســتناد عــىل الجاهــر بتنفيــذ أكــر التدابــر جذريــة والتــي، يف فــرتة مــد الثــورة، بــدأت حتــى 

تتجــاوز حــدود املهــام الدميقراطيــة الرجوازيــة وتهــدد امللكيــة الخاصــة. عنــد هــذه النقطــة توقفــت الثــورة ودفعــت إىل الــوراء مــن طــرف 

الــردة الترميدوريــة ثــم البونابارتيــة. تعرضــت الجاهــر للهزميــة ودفعــت مــن مواقــع مل تكــن قــادرة عــىل الدفــاع عنهــا، وذلــك عــىل وجــه 

التحديــد بســبب غيــاب الــرشوط املوضوعيــة لالشــرتاكية. مل يكــن ممكنــا تحقيــق ســوى تطــور رأســايل. وتحــت رايــة الشــعارات الثوريــة 

ــاء  ــار األثري ــلق التج ــا، تس ــوض معاركه ــر لخ ــت الجاه ــا نهض ــي يف ظله ــاء) الت ــاواة واإلخ ــة واملس Liberté, Egalité, Fraternité، (الحري

واملالكــون الكبــار إىل الســلطة ومــن ثــم أطلقــوا رصاصــة الرحمــة عــىل الطموحــات الثوريــة ألولئــك الذيــن بذلــوا دماءهــم ألجــل الثــورة.

نفــس الــيء ميكــن أن يقــال عــن الثــورة الرجوازيــة يف انجلــرتا خــالل القــرن الســابع عــرش. لقــد قامــت البورجوازيــة، ممثلــة يف الرملــان 

ــة  ــة الرجعي ــردة امللكي ــم هــزم ال ــكل مــا يف وســعها للتوصــل إىل اتفــاق مــع تشــارلز األول. مل يت ــل املشــيخين (Presbyterians)، ب مــن قب

بفضــل التجــار الكبــار يف مدينــة لنــدن، بــل عــىل يــد الجيــش النموذجــي الجديــد الــذي قــاده كرومويــل، الــذي اســتند عــىل املزارعــن الصغــار 

يف رشق أنجليــا والعنــارص الروليتاريــة الناشــئة يف لنــدن وبريســتول والبلــدات واملــدن األخــرى التــي قاتلــت مــن أجــل القضيــة الرملانيــة. 

هنــا أيضــا أظهــرت الرجوازيــة نفســها عاجــزة عــن إنجــاز ثورتهــا. ومــن أجــل النجــاح يف إنجــاز مهــام الثــورة كان عــىل كرومويــل أن يكنســهم 

جانبــا و يعبــئ الرجوازيــة الصغــرة والجاهــر الكادحــة مــن أجــل النضــال. صحيــح أنــه مبجــرد تحطيــم الــردة امللكيــة الرجعيــة، انقلــب 

كرومويــل عــىل الجنــاح الراديــكايل (“املســاواتيون” و“الحفــارون”) الــذي كان، حتــى يف تلــك املرحلــة، يســتخلص خالصــات شــيوعية ويضــع 

امللكيــة الخاصــة موضــع تســاؤل. وبذلــك مل يعمــل كرومويــل ســوى عــىل اإلقــرار بالطابــع الرجــوازي للثــورة، وهــو الــيء الــذي ال شــك فيــه. 

يف الواقــع مل يكــن مــن املمكــن أن يكــون للثــورة أي طابــع آخــر يف تلــك املرحلــة التاريخيــة، لكــن ذلــك ال يغــر الحقيقــة التــي ال جــدال فيهــا 

كذلــك بــأن انتصــار الثــورة الرجوازيــة يف انجلــرتا، حتــى يف تلــك الفــرتة املبكــرة، مل يكــن بفضــل الرجوازيــة، بــل ضدهــا.

كانــت حجــج ماركــس وإنجلــز فيــا يتعلــق بأملانيــا يف عــام 1848 أكــر قابليــة للتطبيــق عــىل روســيا يف مطلــع القــرن العرشيــن. كان 

التطــور العاصــف للصناعــة قــد حــول وجــه املجتمــع الــرويس إىل األبــد. لكــن ذلــك التطــور اقتــر، يف املقــام األول، عــىل عــدد قليــل مــن 

املناطــق، وهــي املنطقــة املحيطــة مبوســكو وســان بيرتســبورغ وغــرب روســيا (مبــا يف ذلــك بولنــدا) واألورال، ومنطقــة باكــو الغنيــة بالنفــط. 

منــت الروليتاريــا برسعــة وأصبحــت القــوة الحاســمة ابتــداء مــن تســعينيات القــرن التاســع عــرش فصاعــدا. لكــن ذلــك مل يغــر مــن الطابــع 

املتخلــف عمومــا لروســيا، التــي كانــت لهــا العديــد مــن مالمــح بلــد شــبه إقطاعــي، وإىل حــد مــا شــبه مســتعمر. مل يكــن تطويــر الصناعــة 

بروســيا نتيجــة طبيعيــة عضويــة لتطــور املجتمــع الــرويس، بــل نتيجــة لالســتثارات األجنبيــة الضخمــة مــن فرنســا وبريطانيــا وأملانيــا وبلجيــكا 

وأمريــكا. كانــت الرجوازيــة الروســية، مثلهــا مثــل البورجوازيــة األملانيــة التــي انتقدهــا بشــدة ماركــس وإنجلــز يف عــام 1848، قــد دخلــت 

التاريــخ متأخــرة جــدا، وكانــت قاعدتهــا االجتاعيــة ضعيفــة جــدا، وقبــل كل يشء كان خوفهــا مــن الروليتاريــا قويــا جــدا، مــا جعلهــا عاجــزة 

عــن لعــب أي دورا تقدمــي. اندمــاج الرأســال الصناعــي مــع الرأســال العقــاري واعتادهــا معــا عــىل البنــوك والتبعيــة للرأســال األجنبــي، 

هــو بالضبــط مــا اســتبعد إمكانيــة وجــود ثــورة دميقراطيــة برجوازيــة ناجحــة يف روســيا.

لقــد أكــد لينــن مــرارا وتكــرارا يف كل خطاباتــه وكتاباتــه عــىل الــدور املعــادي للثــورة لليراليــن الرجوازيــن الدميقراطيــن. لكنــه حتــى 

عــام 1917 مل يكــن يعتقــد أنــه بإمــكان العــال الــروس أن يصلــوا إىل الســلطة قبــل انــدالع الثــورة االشــرتاكية يف الغــرب، وهــو املنظــور الــذي 

كان تروتســي هــو الوحيــد الــذي دافــع عنــه قبــل عــام 1917، يف نظريتــه الرائعــة عــن الثــورة الدامئــة. كانــت تلــك هــي اإلجابــة األكــر 

اكتــاال ضــد املوقــف اإلصالحــي والتعــاون الطبقــي الــذي تبنــاه الجنــاح اليمينــي داخــل الحركــة العالية الروســية، أي املناشــفة. كان املناشــفة 

هــم مــن طــوروا نظريــة الثــورة عــر مرحلتــن كمنظــور للثــورة الروســية. وهــي نظريــة تنــص يف األســاس عــىل أنــه نظــرا لكــون مهــام الثــورة 

مهــام برجوازيــة دميقراطيــة وطنيــة، فــإن قيــادة الثــورة يجــب أن تتســلمها الرجوازيــة الدميقراطيــة الوطنيــة.

غــر أن تروتســي أشــار إىل أنــه ميكــن للروليتاريــا، مــن خــالل وضــع نفســها عــىل رأس األمــة وقيــادة الطبقــات املضطَهــدة يف املجتمــع 

(الرجوازيــة الصغــرة الحريــة والريفيــة)، أن تحســم الســلطة ثــم تنجــز مهــام الثــورة الرجوازيــة الدميقراطيــة (وأساســا اإلصــالح الزراعــي 

ــل  ــك الحــدود، ب ــد تل ــا عن ــن تتوقــف الروليتاري ــة). لكــن مبجــرد وصولهــا إىل الســلطة، ل ــالد وتحريرهــا مــن الســيطرة األجنبي ــد الب وتوحي

ســتبدأ يف تنفيــذ التدابــر االشــرتاكية بنــزع ملكيــة الرأســالين. ومبــا أن هــذه املهــام ال ميكــن حلهــا يف بلــد واحــد لوحــده، وال ســيا يف بلــد 

متخلــف، فــإن ذلــك ســيكون بدايــة الثــورة العامليــة. وبالتــايل فــإن الثــورة “دامئــة” مبعنيــن: ألنهــا تبــدأ باملهــام الرجوازيــة وتســتمر مــع املهــام 

االشــرتاكية، وألنهــا تبــدأ يف بلــد واحــد وتســتمر عــىل املســتوى األممــي.

اتفــق لينــن مــع تروتســي عــىل أن الليراليــن الــروس ال ميكنهــم تنفيــذ مهــام الثــورة الدميقراطيــة الرجوازيــة، وأن هــذه املهمــة ال ميكــن 
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أن تقــوم بهــا إال الروليتاريــا بالتحالــف مــع الفالحــن الفقــراء. مــن 1905 حتــى 1917، كان موقــف لينــن قريبــا، بــل متطابقــا يف الواقــع مــع 

موقــف تروتســي حــول الســؤال األســايس املتعلــق باملوقــف مــن الرجوازيــة. وقــد اعــرتف لينــن بذلــك علنــا   يف املؤمتــر الخامــس (لنــدن)، كــا 

ســبق لنــا أن رأينــا. وســرا عــىل خطــى ماركــس، الــذي وصــف الحــزب الدميقراطــي الرجــوازي بأنــه “أكــر خطــورة عــىل العــال مــن الليراليــن 

الســابقن”، أوضــح لينــن أن الرجوازيــة الروســية ليســت حليفــا للعــال وســتنتقل حتــا إىل صفــوف الثــورة املضــادة.

كتــب يف عــام 1905: »إن البورجوازيــة، يف مجملهــا ســتتحول حتــا نحــو الثــورة املضــادة وضــد الشــعب حاملــا يتــم تحقيــق مصالحهــا 

األنانيــة الضيقــة، ســوف “ترتــد” عــن الدميقراطيــة الحازمــة (وقــد بــدأت ترتــد عنهــا بالفعــل!)«

مــا هــي الطبقــة التــي يــرى لينــن أنــه يف مقدورهــا أن تقــود الثــورة الرجوازيــة الدميقراطيــة؟ يجيــب عــن هــذا الســؤال قائــال: »يبقــى 

“الشــعب”، أي الروليتاريــا والفالحــون. وحدهــا الروليتاريــا مــن ميكــن االعتــاد عليهــا للســر حتــى النهايــة، ألن أفقهــا يتجــاوز بكثــر الثــورة 

ــة  ــازدراء النصيحــة الغبي ــة وترفــض ب ــا تناضــل يف الطليعــة مــن أجــل الجمهوري ــذي يجعــل الروليتاري ــة. وهــذا هــو الســبب ال الدميقراطي

والتافهــة حــول رضورة أن تأخــذ يف االعتبــار احتــال نكــوص الرجوازيــة«1.

الــيء الــذي اختلــف فيــه لينــن مــع تروتســي هــو مســألة إمكانيــة وصــول العــال الــروس إىل الســلطة قبــل العــال يف أوروبــا الغربيــة. 

فحتــى عــام 1917، كان تروتســي وحــده مــن اعتقــد بــأن هــذا ســيحدث. حتــى لينــن نفســه رفــض ذلــك، مــرا عــىل أن الثــورة الروســية 

ســيكون لهــا طابــع برجــوازي، وأن الطبقــة العاملــة، بالتحالــف مــع الفالحــن الفقــراء، ســتقوم بإســقاط الحكــم املطلــق وتعمــل مــن تــم عــىل 

تنفيــذ برنامــج مــن التدابــر الدميقراطيــة الرجوازيــة األكــر جذريــة. يف صلــب برنامــج لينــن كان الحــل الجــذري ملشــكلة األرض، عــىل أســاس 

مصــادرة ممتلــكات املالكــن العقاريــن وتأميــم األرايض. ومــع ذلــك، كــا أوضــح لينــن عــدة مــرات، فــإن تأميــم األرض ليــس إجــراء اشــرتاكيا، 

بــل مطلبــا برجوازيــا يســتهدف األرســتقراطية العقاريــة. وقــد كــرر يف مناســبات عديــدة أنــه عــىل الثــورة الروســية أن تســتنكف عــن االضطــالع 

باملهــام االشــرتاكية، عــىل اعتبــار أن الظــروف املوضوعيــة لبنــاء االشــرتاكية غائبــة يف روســيا، كــا كان الجميــع يتفــق. لكــن منظــور لينــن مل 

يتوقــف عنــد تلــك الحــدود. لقــد كان لينــن دامئــا أمميــا حازمــا، وكان منظــوره كلــه يقــوم عــىل الثــورة األمميــة، التــي كانــت الثــورة الروســية 

مجــرد جــزء صغــرا منهــا.

سيســقط العــال والفالحــون الــروس النظــام القيــري وســينفذون الثــورة الدميقراطيــة الرجوازيــة بالطريقــة األكــر جذريــة. ومــن شــأن 

ذلــك أن يوفــر زخــا قويــا لعــال أوروبــا الغربيــة الذيــن ســيقومون بالثــورة االشــرتاكية. بعــد ذلــك، ومــن خــالل توحيــد جهودهــم مــع جهــود 

العــال الفرنســين واألملــان والريطانيــن، ســيصر مــن املمكــن للعــال الــروس تحويــل ثورتهــم الرجوازيــة الدميقراطيــة إىل ثــورة اشــرتاكية: 

»لكنهــا بالطبــع ســتكون دكتاتوريــة دميقراطيــة وليســت اشــرتاكية. لــن تكــون قــادرة (بــدون سلســلة مــن املراحــل الوســيطة للتطــور الثــوري) 

ــح الفالحــن، وإرســاء  ــة األرض لصال ــع جــذري مللكي ــؤدي إىل إعــادة توزي ــا، يف أحســن األحــوال، أن ت ــر عــىل أســس الرأســالية. ميكنه التأث

دميقراطيــة ثابتــة وكاملــة، مبــا يف ذلــك تشــكيل الجمهوريــة والقضــاء عــىل جميــع الســات القمعيــة للعبوديــة اآلســيوية... ووضــع األســاس 

لتحســن شــامل يف ظــروف عيــش وعمــل العــال وارتفــاع يف مســتوى معيشــتهم، وأخــرا وليــس آخــرا، حمــل الــراع الثــوري إىل أوروبــا«.

موقــف لينــن واضــح متامــا وال لبــس فيــه: الثــورة القادمــة ســتكون ثــورة برجوازيــة، بقيــادة الروليتاريــا املتحالفــة مــع جاهــر الفالحــن. 

وأفضــل مــا ميكــن توقعــه منهــا هــو تحقيــق املهــام الدميقراطيــة الرجوازيــة األساســية: توزيــع األرايض عــىل الفالحــن، الجمهوريــة الدميقراطية، 

الــخ. وهــذا رضوري، حيــث أن أي محاولــة “للتأثــر عــىل أســس الرأســالية” مــن شــأنها أن تدخــل الروليتاريــا يف رصاع مــع جاهــر الفالحــن 

املالكــن الصغــار. ويؤكــد لينــن: »الثــورة الدميقراطيــة ثــورة برجوازيــة بطبيعتهــا. إن شــعار التوزيــع العــام، أو “األرض والحريــة”... هــو شــعار 

برجــوازي«2. بالنســبة إىل لينــن مل يكــن مــن املمكــن التوصــل إىل نتيجــة أخــرى يف بلــد متخلــف شــبه إقطاعــي مثــل روســيا. إن الحديــث عــن 

“تطــور” الدكتاتوريــة الدميقراطيــة نحــو الثــورة االشــرتاكية يتناقــض مــع كل تحليــل لينــن لعالقــات القــوى الطبقيــة يف الثــورة. وقــد أوضــح 

لينــن موقفــه تجــاه دور الروليتاريــا يف الثــورة الدميقراطيــة الرجوازيــة يف مئــات املقــاالت. قــال: »نحــن بعيــدون مــن الثــورة االشــرتاكية أكــر 

مبــا ال يقــاس مــن رفاقنــا الغربيــن، لكننــا أمــام ثــورة فالحيــة دميقراطيــة برجوازيــة ســتؤدي فيهــا الربوليتاريــا الــدور القيــادي«3.

بــأي معنــى أشــار لينــن إىل إمكانيــة الثــورة االشــرتاكية يف روســيا؟ يف االقتبــاس املذكــور أعــاله مــن “خطتــا االشــرتاكية”، يؤكــد لينــن أن 

الثــورة الروســية لــن تكــون قــادرة عــىل التأثــر عــىل أســس الرأســالية “بــدون سلســلة مــن املراحــل الوســيطة للتطــور الثــوري”.

1:  LCW, Two Tactics of SD in the Democratic Revolution, vol. 9, p: 98.

2: : Ibid., pp: 56–67 and 112.

3:  LCW, The Social Democratic Election Victory in Tiflis, vol. 10, p: 424 (التشديد من آالن وودز).
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مــن كل هــذا يصــر مــن الواضــح أن لينــن اســتبعد إمكانيــة وجــود ثــورة اشــرتاكية يف روســيا قبــل أن يســتويل العــال يف أوروبــا الغربيــة 

عــىل الســلطة. وقــد حافــظ عــىل هــذا الــرأي حتــى فرايــر 1917، عندمــا تخــىل عنــه وتبنــى موقفــا كان يف الجوهــر نفــس موقــف تروتســي. 

ومــع ذلــك فــإن لينــن، حتــى عندمــا كان يتبنــى منظــور ثــورة برجوازيــة يف روســيا (والتــي ســتلعب الروليتاريــا الــدور القيــادي فيهــا) رشح 

العالقــة الجدليــة بــن الثــورة الروســية والثــورة األمميــة. وكتــب أن الثــورة الدميقراطيــة الرجوازيــة يف روســيا ســتحمل: »الــراع الثــوري إىل 

أوروبــا. إن ذلــك االنتصــار لــن يحــول بــأي شــكل مــن األشــكال ثورتنــا الرجوازيــة إىل ثــورة اشــرتاكية؛ الثــورة الدميقراطيــة لــن تتخطــى عــىل 

الفــور حــدود العالقــات االجتاعيــة واالقتصاديــة الرجوازيــة؛ ومــع ذلــك فــإن أهميــة انتصــار كهــذا للتطــور املســتقبيل لروســيا والعــامل أجمــع 

ــا العامليــة، وال يشء ســيقر الطريــق املــؤدي إىل انتصارهــا الكامــل، أكــر مــن  ســتكون هائلــة. ال يشء ســيلهب الطاقــة الثوريــة للروليتاري

االنتصــار الحاســم للثــورة التــي بــدأت اآلن يف روســيا«1.

أمميــة لينــن تــرز بجــرأة يف كل ســطر هنــا. بالنســبة للينــن مل تكــن الثــورة الروســية عمــال مكتفيــا ذاتيــا، ليســت “طريقــاً روســيّاً إىل 

االشــرتاكية!”، بــل كانــت بدايــة الثــورة الربوليتاريــة العامليــة. ويف هــذا الواقــع تحديــدا تكمــن إمكانيــة التحــول املســتقبيل للثــورة الرجوازيــة 

الدميقراطيــة إىل ثــورة اشــرتاكية يف روســيا. مل يتــن لينــن، وال أي ماركــيس آخــر، الوهــم بإمكانيــة بنــاء “االشــرتاكية يف بلــد واحــد”، وخاصــة 

يف بلــد متخلــف آســيوي فالحــي مثــل روســيا. وقــد رشح لينــن، يف مــكان آخــر، أنــه مــن بديهيــات املاركســية القــول بــأن ظــروف التحويــل 

االشــرتايك للمجتمــع غائبــة يف روســيا، عــىل الرغــم مــن أنهــا كانــت قــد نضجــت متامــا يف أوروبــا الغربيــة. ويف جدالــه مــع املناشــفة، يف كتابــه 

خطتــا االشــرتاكية، أكــد عــىل املوقــف املاركــيس الكالســيي بخصــوص األهميــة األمميــة للثــورة الروســية قائــال: »الفكــرة األساســية هنــا هــي 

فكــرة صاغتهــا مــرارا وتكــرارا صحيفــة فريــود ]أي جريــدة لينــن[، التــي أكــدت أنــه يجــب أال نخــاف... مــن االنتصــار الكامــل لالشــرتاكية 

الدميقراطيــة يف الثــورة الدميقراطيــة، أي الدكتاتوريــة الدميقراطيــة الثوريــة للروليتاريــا والفالحــن، ألن هــذا االنتصــار ســيمكننا مــن اســتنهاض 

أوروبــا؛ وبعــد تخلصهــا مــن نــر البورجوازيــة، ستســاعدنا الربوليتاريــا االشــراكية يف أوروبــا بدورهــا عــى تحقيــق الثــورة االشــراكية«2.

هــذا هــو جوهــر تصــور لينــن للثــورة القادمــة يف روســيا: فالثــورة ال ميكــن أن تكــون ســوى برجوازيــة دميقراطيــة (وليــس اشــرتاكية)، لكــن 

ويف الوقــت نفســه، بســبب أن الرجوازيــة غــر مؤهلــة للقيــام بــدور ثــوري، ال ميكــن للثــورة أن تتــم إال عــىل يــد الطبقــة العاملــة، بقيــادة 

االشــرتاكية الدميقراطيــة، والتــي ســوف تســتنهض الجاهــر الفالحيــة لدعمهــا. إن اإلطاحــة بالقيريــة واقتــالع جميــع آثــار اإلقطــاع وإقامــة 

الجمهوريــة، ســيكون لهــا تأثــر ثــوري هائــل عــىل الروليتاريــا يف البلــدان املتقدمــة يف أوروبــا الغربيــة. لكــن الثــورة يف الغــرب ال ميكــن أن 

تكــون إال ثــورة اشــراكية، بفضــل التطــور الهائــل للقــوى اإلنتاجيــة التــي نشــأت يف ظــل الرأســالية نفســها، والقــوة الهائلــة للطبقــة العاملــة 

والحركــة العاليــة يف تلــك البلــدان. وأخــرا ســوف تخلــق الثــورة االشــرتاكية يف الغــرب املزيــد مــن النهــوض الثــوري يف روســيا، ومبســاعدة 

مــن الروليتاريــا االشــرتاكية يف أوروبــا، ســيحول العــال الــروس الثــورة الدميقراطيــة، ضــد معارضــة الرجوازيــة والفالحــن املعاديــن للثــورة، 

ــة  ــة الليرالي ــتعمل الرجوازي ــة”[، س ــة الدميقراطي ــايئ “للديكتاتوري ــد االنتصــار النه ــة ]أي بع ــذه املرحل ــذا، يف ه ــورة اشــرتاكية. »وهك إىل ث

والفالحــون امليســورون، باإلضافــة جزئيــا إىل الفالحــن املتوســطن، عــىل تنظيــم الثــورة املضــادة، بينــا ســتقوم الروليتاريــا الروســية إىل جانــب 

ــة ليســت  ــا. إن القضي ــا الروســية أن تحقــق انتصــارا ثاني ــل هــذه الظــروف، ميكــن للروليتاري ــورة. يف مث ــم الث ــة بتنظي ــا األوروبي الروليتاري

ميؤوســا منهــا. واالنتصــار الثــاين هــو الثــورة االشــراكية يف أوروبــا. ســيبن لنــا العــال األوروبيــون “كيــف نفعــل ذلــك”، ومــن ثــم وبالتعــاون 

معهــم ســنحقق الثــورة االشــرتاكية«3.

ــة  ــا الرجوازي ــار “ثورتن ــول أن انتص ــوح ح ــن الوض ــة م ــى درج ــه بأق ــن فكرت ــرى، رشح لين ــبات األخ ــن املناس ــرشات م ــا، ويف الع هن

العظيمــة... ســوف يســتهل حقبــة الثــورة االشــراكية يف الغــرب”4. وبغــض النظــر عــن كيفيــة عــرض املســألة، فــإن ال يشء ميكنــه أن يغــر 

حقيقــة أن لينــن يف عــام 1905 مل يرفــض فقــط فكــرة “بنــاء االشــرتاكية يف روســيا وحدهــا” (وهــي الفكــرة التــي مل تكــن حتــى لتتبــادر إىل 

ــل الثــورة االشــراكية يف الغــرب. ــا يف روســيا قب ــة الربوليتاري ــروس لديكتاتوري ــة إقامــة العــال ال ــل رفــض حتــى إمكاني ــه)، ب ذهن

ــه أشــار أيضــا إىل أوجــه  ــورة عــر مرحلتــن، لكن ــة املنشــفية للث ــة مــع النظري ــر تروتســي دامئــا أن موقــف لينــن تقدمــي باملقارن اعت

ــة  ــة للنظري ــب الرجعي ــر جــدا: يف حــن أن الجوان ــح أن الفــرق بينهــا يف هــذه املســألة كب ــب عــام 1909: »صحي ــد كت ــا. وق القصــور فيه

ــة االنتصــار«. ــدا خطــرا فقــط يف حال ــة البلشــفية تهدي ــح النظري ــا، فمــن املحتمــل أن تصب ــد أصبحــت واضحــة متام املنشــفية ق

1:  LCW, Two Tactics of SD in the Democratic Revolution, vol. 9, p: 57.

2:  Ibid., p: 82 (التشديد من آالن وودز).

3:  LCW, The Stages, the Trend, and the Prospects of the Revolution, vol. 10, p: 92.

4:  LCW, Victory of Cadets and Tasks of Workers’ Party, vol. 10, p: 276 (التشديد من آالن وودز).
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غالبــا مــا أخــرج نقــاد تروتســي الســتالينيون هــذه الفكــرة التنبئيــة مــن ســياقها، إال أنهــا يف الواقــع تعــر بدقــة عــا حــدث يف عــام 1917، 

عندمــا دخــل لينــن يف رصاع مــع الزعــاء البالشــفة اآلخريــن بســبب شــعار “الديكتاتوريــة الدميقراطيــة للروليتاريــا والفالحــن” عــىل وجــه 

التحديــد، والــذي تخــىل عنــه لينــن لصالــح سياســة متطابقــة مــع سياســة الثــورة الدامئــة. وعندمــا نــرش ذلــك الكتــاب بعــد الثــورة، كتــب 

تروتســي يف إحــدى الحــوايش: »هــذا التهديــد، كــا نعلــم، مل يتحقــق أبــدا ألن البالشــفة، تحــت قيــادة الرفيــق لينــن، غــروا سياســتهم بشــأن 

هــذه املســألة األكــر أهميــة (ليــس مــن دون نضــال داخــيل) يف ربيــع عــام 1917، أي قبــل االســتيالء عــىل الســلطة«1.

مــن وجهــة النظــر املاديــة، يعتــر املحــك النهــايئ لجميــع النظريــات هــو املارســة العمليــة. فــكل النظريــات والرامــج واملنظــورات التــي 

تــم طرحهــا والدفــاع عنهــا بحــاس مــن قبــل مختلــف التيــارات داخــل الحركــة العاليــة الروســية بخصــوص طبيعــة الثــورة والقــوى املحركــة 

لهــا قــد خضعــت الختبــار قــاس خــالل أحــداث عــام 1917. عنــد تلــك النقطــة اختفــى متامــا الخــط الــذي كان يفصــل تروتســي عــن لينــن. 

فاألفــكار التــي عــر عنهــا لينــن يف رســائله مــن بعيــد وموضوعــات أبريــل، ال ميكــن أبــدا متييزهــا عــن تلــك التــي نقرأهــا يف مقــاالت تروتســي 

يف صحيفــة “نــويف مــر”، التــي كتبــت يف الفــرتة نفســها لكــن عــىل بعــد آالف األميــال يف أمريــكا. وكــا حــذر تروتســي يف عــام 1909، فــإن 

الجانــب املضــاد للثــورة لنظريــة الدكتاتوريــة الدميقراطيــة للروليتاريــا والفالحــن مل يصبــح واضحــا إال أثنــاء الثــورة نفســها، عندمــا اســتخدمها 

ــن لينــن وزعــاء  ــوح ب ــة. وقــد ظهــر انقســام مفت ــة املؤقت ــر دعمهــم للحكومــة الرجوازي ــن لتري كامينيــف وزينوفيــف وســتالن ضــد لين

الحــزب اآلخريــن الذيــن اتهمــوه، يف الواقــع، بالرتوتســكية.

يف الحقيقــة لقــد أثبتــت نظريــة الثــورة الدامئــة صحتهــا بشــكل باهــر يف ثــورة أكتوبــر نفســها. الطبقــة العاملــة الروســية وصلــت، كــا 

تنبــأ تروتســي يف عــام 1904، إىل الســلطة قبــل العــال يف أوروبــا الغربيــة. لقــد قامــت مبهــام الثــورة الرجوازيــة الدميقراطيــة، ورشعــت عــىل 

الفــور يف تأميــم الصناعــة واالنتقــال إىل إنجــاز مهــام الثــورة االشــرتاكية. لعبــت الرجوازيــة بشــكل واضــح دورا معاديــا للثــورة، لكنهــا هزمــت 

عــىل يــد العــال املتحالفــن مــع الفالحــن الفقــراء. عندهــا وجــه البالشــفة نــداء ثوريــا إىل عــال العــامل ليحــذوا حذوهــم. عــرف لينــن جيــدا 

أنــه بــدون انتصــار الثــورة يف البلــدان الرأســالية املتقدمــة، وخاصــة أملانيــا، لــن تتمكــن الثــورة مــن البقــاء عــىل قيــد الحيــاة، خاصــة يف بلــد 

متخلــف مثــل روســيا. مــا حــدث الحقــا أظهــر أن هــذا املوقــف كان صحيحــا متامــا. وقــد كان إنشــاء األمميــة (الشــيوعية) الثالثــة، أي الحــزب 

العاملــي للثــورة االشــرتاكية، تجســيدا ملموســا لهــذا املنظــور.

صــار املوقــف أكــر راهنيــة اليــوم. لقــد دخلــت الرجوازيــة الوطنيــة يف البلــدان املســتعَمرة إىل مــرسح التاريــخ متأخــرة جــدا، عندمــا 

كان العــامل قــد تقســم بالفعــل بــن بعــض القــوى اإلمرياليــة. مل تكــن تلــك الرجوازيــة قــادرة عــىل لعــب أي دور تقدمــي وقــد ُولــدت وهــي 

تابعــة بشــكل كامــل لســادتها االســتعارين الســابقن. إن الرجوازيــة الضعيفــة واملنحطــة يف آســيا وأمريــكا الالتينيــة وأفريقيــا تابعــة بشــكل 

كامــل للرأســال األجنبــي واإلمرياليــة مــا يجعلهــا عاجــزة بشــكل كيل عــن دفــع املجتمــع إىل األمــام. إنهــا مرتبطــة بــآالف الخيــوط، ليــس 

ــا ضــد التقــدم. ومهــا  ــة واحــدة وعائق ــة رجعي ــا كتل ــي تشــكل معه ــل أيضــا إىل طبقــة مــالك األرايض، الت ــي، ب فقــط إىل الرأســال األجنب

كانــت االختالفــات القامئــة بــن هــذه الفئــات فإنهــا تبقــى ضئيلــة باملقارنــة مــع الخــوف الــذي يوحدهــم ضــد الجاهــر. وحدهــا الروليتاريــا، 

املتحالفــة مــع الفالحــن الفقــراء وفقــراء املــدن، مــن ميكنهــا أن تحــل مشــاكل املجتمــع مــن خــالل أخــذ الســلطة بــن يديهــا ومصــادرة أمــالك 

اإلمرياليــن والرجوازيــة، والــرشوع يف مهمــة تحويــل املجتمــع عــىل أســس اشــرتاكية.

لــو بقيــت األمميــة الشــيوعية ثابتــة عــىل مواقــف لينــن وتروتســي، لــكان انتصــار الثــورة العامليــة مضمونــا. لكــن، لســوء الحــظ، تزامنــت 

ســنوات تشــكل الكومنــرتن ]األمميــة الشــيوعية[ مــع تصاعــد الــردة الســتالينية الرجعيــة يف روســيا، والتــي كان لهــا تأثــر كاريث عــىل األحــزاب 

ــة  ــة الســتالينية مــن االســتيالء عــىل الســلطة يف االتحــاد الســوفيايت، طــورت نظري ــت البروقراطي الشــيوعية يف العــامل أجمــع. بعــد أن متكن

محافظــة جــدا. إن النظريــة القائلــة بــأن االشــرتاكية ميكــن أن تبنــى يف بلــد واحــد، وهــي تشــويه بشــع لوجهــة نظــر ماركــس ولينــن، تعكــس 

ــاء االشــرتاكية يف  ــة، التــي كانــت قــد تعبــت مــن عواصــف وإجهــاد الثــورة وســعت إىل املــي قدمــا يف مهمــة “بن ــة البروقراطي حقــا عقلي

ــة  ــن ناحي ــة. وم ــورة العاملي ــة الث ــالد يف متابع ــوارد الب ــس “إهــدار” م ــا ولي ــة وتوســيع امتيازاته ــد حاي ــا تري ــي أنه ــا يعن روســيا”، وهــو م

أخــرى كانــت تخــى أن تتطــور الثــورة يف بلــدان أخــرى بشــكل صحــي وتشــكل تهديــدا لســيطرتها يف روســيا، وبالتــايل ســعت بنشــاط، يف 

مرحلــة معينــة، ملنــع الثــورة يف بلــدان أخــرى. وبــدال مــن إتبــاع سياســة ثوريــة تقــوم عــىل اســتقاللية الطبقــة العاملــة، كــا دعــا لينــن دامئــا، 

اقرتحــت تحالفــا لألحــزاب الشــيوعية مــع “الرجوازيــة التقدميــة الوطنيــة” (فــإذا مل تجدهــا كانــت مســتعدة متامــا الخرتاعهــا) إلنجــاز الثــورة 

الدميقراطيــة، وبعــد ذلــك، يف وقــت الحــق، يف املســتقبل البعيــد، عندمــا تكــون البلــد قــد طــورت اقتصــادا رأســاليا كامــال، يبــدأ النضــال مــن 

أجــل االشــرتاكية. متثــل هــذه السياســة قطيعــة كاملــة مــع اللينينيــة وعــودة إىل موقــف املنشــفية القديــم: نظريــة املرحلتــن.

1:  Trotsky, Our Differences, in 1905, p: 332 )الحاشية يف نفس الصفحة(
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انقالب الثالث من يونيو

لقــد اســتمرت ثــورة 1905 يف الواقــع ملــدة ســنتن ونصــف، لكــن وبحلــول صيــف 1907، كانــت آخــر مراكــز التمــرد قــد أخمــدت. ثــورات 

الفالحــن املفتقــرة للقيــادة مــن املــدن، انتهــى بهــا األمــر بشــكل حتمــي إىل سلســلة مــن االنتفاضــات بــدون تنســيق وبــدون هــدف وتــم 

ســحقها الواحــدة تلــو األخــرى. ومــع كل تراجــع للحركــة الجاهريــة، كان النظــام يــزداد ثقــة بالنفــس. يف الثالــث مــن يونيــو، قــرر ســتوليبن، 

الــذي كان قــد اقتنــع بعجــز الكاديــت وتراجــع حركــة الفالحــن، حــل مجلــس الدومــا الثــاين واعتقــال الفريــق الرملــاين االشــرتايك الدميقراطــي. 

مبــارشة بعــد انتهــاء املؤمتــر الخامــس، تحــدى ســتوليبن مجلــس الدومــا مبطالبتــه بطــرد 55 مــن النــواب االشــرتاكين الدميقراطيــن، واعتقــال 

16 مــن بينهــم. يف ليلــة الثــاين مــن يونيــو، ودون انتظــار رد الدومــا، رشع يف تنفيــذ عمليــات االعتقــال. ويف اليــوم املــوايل قــام بحــل مجلــس 

الدومــا نفســه. متــت صياغــة قانــون انتخــايب جديــد كان أســوأ مــن الســابق، وعندمــا اجتمــع مجلــس الدومــا الثالــث أخــرا، كان مجلســا للــردة 

الرجعيــة املفتوحــة. حتــى الكونــت وايــت نفســه اعــرتف يف مذكراتــه أن: »القانــون االنتخــايب الجديــد اســتبعد مــن الدومــا صــوت الشــعب، 

اســتبعد أي صــوت للجاهــر وممثليهــا، ومل يعــط الصــوت إال لألقويــاء واملطيعــن«.

وقال كرينسي، الذي كان نائبا عن الرتودوفيك يف مجلس الدوما الثالث: 

ــرى. ويف املقاطعــات ســلمت  ــن املــدن والق ــا مشــاركة الفالحــن والعــال م ــو 1907، ألغــى عملي ــون االنتخــايب، الصــادر يف يوني »القان

االنتخابــات عمليــا إىل النبــالء املحتريــن، ويف البلــدات األكــر ألغــي حــق االقــرتاع شــبه الشــامل؛ تــم تخفيــض عــدد النــواب، وتــم تعيــن 

نصــف املقاعــد يف إطــار نظــام محاصصــة لصالــح أقليــة ضئيلــة مــن الرجوازيــن. وتــم تخفيــض متثيليــة القوميــات غــر الروســية، حيــث ســمح 

لبولنــدا، عــىل ســبيل املثــال، بإرســال 18 نائبــا فقــط إىل مجلــس الدومــا الثالــث (والرابــع)، مقابــل 53 ممثــال كانــوا قــد أرســلوا إىل الدومــا األول 

والثــاين، كــا تــم اســتبعاد الســكان املســلمن والرتكســتان متامــا.

ــي كانــت  ــون ســتوليبن يدعــون بحــق “املــرآة املشــوهة” لروســيا. األحــزاب اليســارية، الت ــو الشــعب املنتخبــن مبوجــب قان كان ممثل

تشــكل األغلبيــة يف الدومــا األول والثــاين، اختفــت عمليــا يف مجلــس الدومــا الثالــث، خــالل الفــرتة مــا بــن 1907 و 1912. وكان املجلــس قــد 

ضــم، عــالوة عــىل ذلــك، 13 عضــوا فقــط مــن مجموعــة العمــل (الرتودوفيــك) و20 مــن االشــرتاكين الدميقراطيــن. بينــا قاطــع االشــرتاكيون 

الثوريــون االنتخابــات. وانحــط الكاديــت، حــزب املثقفــن الليراليــن، مــن مكانهــم املهيمــن إىل لعــب دور “معارضــة صاحــب الجاللــة”، مــع 

54 مقعــدا«.

ــات الســود واألكتوبريــن، والكاديــت) 409 مقعــدا، بينــا كان للطبقــة  ــة (املئ ومــن بــن 442 عضــوا يف الرملــان، كان لألحــزاب الرجعي

العاملــة 19 نائبــا فقــط (االشــرتاكيون الدميقراطيــون) والرتودوفيــك 14 فقــط، وهــي الحالــة املختلفــة اختالفــا كبــرا عــن حالــة مجلــس الدومــا 

الثــاين. ومــع ذلــك، كــا أشــار لينــن، فــإن هــذا الدومــا الرجعــي كانــت لــه عــىل األقــل ميــزة التعبــر عــن الحالــة الحقيقيــة يف البلــد. كان 

ذلــك الوجــه الحقيقــي الســتبداد املائــة الســود دون القنــاع الليــرايل.

ــة  ــق خاص ــن صنادي ــا م ــذي كان مدعوم ــي، ال ــرويس الرجع ــعب ال ــاد الش ــب اتح ــن نصي ــت م ــدا كان ــون مقع ــي: »خمس ــال كرنس ق

بالرشطــة الرسيــة وكان تحــت رعايــة القيــر والــدوق الكبــر نيكــوال. وقــد حــاول هــؤالء النــواب، بتوجيــه مــن ثالثــة رجــال ماهريــن جــدا، 

هــم ماركــوف وبوريشــكيفيتش وزاميسلوفســي، تخريــب الدومــا مــن الداخــل عــن طريــق إثــارة الفــوىض باســتمرار. وباإلضافــة إىل ذلــك، تــم 

منــح 89 مقعــدا لحــزب جديــد متامــا يســمى حــزب القوميــن. تراجعــت بشــكل كبــر املقاطعــات الغربيــة والجنوبيــة الغربيــة التــي مزقتهــا 

الخالفــات بــن الشــعب الــرويس والبولنــدي والليتــواين واليهــودي. وتــم ملــئ الفجــوة بــن الكاديــت والجنــاح اليمينــي مــن طــرف 153 مــن 

النــواب األكتوبريــن، الذيــن بالــكاد كان لهــم وجــود يف الدومــا األول والثــاين، ومــن ثــم صــاروا يشــكلون أكــر بقليــل مــن ثلــث مجمــوع 

أعضــاء مجلــس الدومــا«.

كان الوجــه الرئيــيس يف هــذا الدومــا هــو األكتوبــري غوتشــكوف، وهــو صناعــي كبــر مــن موســكو، كان حزبــه ميثــل الرجوازيــة الكبــرة 

ــوف  ــكوف وخومياك ــة: »غوتش ــرة الحاكم ــن الزم ــهم ع ــأوا بأنفس ــم أن ين ــل له ــن األفض ــه م ــروا أن ــم اعت ــن، لكنه ــالك األرايض الرجعي وم

وشيدلوفســي، وزعــاء الحــزب األكتوبــري اآلخريــن، فهمــوا جيــدا الخطــر الــذي يشــكله عــىل البــالد ذلــك الجــو املــريَض املحيــط بالقيــر. 

كانــوا قــد أدركــوا جيــدا أنهــم ال يســتطيعون االعتــاد عــىل القيــر ضعيــف اإلرادة، فرفضــوا بشــدة كل دعــوات ســتوليبن املغريــة لالنضــام 

إىل الحكومــة. وفضلــوا مراقبــة نشــاط الحكومــة مــن خــالل لجنــة امليزانيــة يف الدومــا، لدعمهــا يف الــراع ضــد التأثــر القــوي لزمــرة راســبوتن 

داخــل البــالط، ويف محاولتهــا تحســن وضــع البــالد العســكري واالقتصــادي مــن خــالل الترشيعــات«1.

1:  Kerensky, Memoirs, pp: 101–102 and 104.
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لعــب الكاديــت يف الدومــا الثالــث دورا ثانويــا وراء األكتوبريــن. وبــدوره قــام غوتشــكوف بدعــم ســتوليبن ضــد الرجعيــن داخــل البــالط، 

باعتبــاره أهــون الرشيــن. كــا أن املناشــفة تطلعــوا إىل حــزب الكاديــت أيضــا باعتبــاره أهــون الرشيــن. لكــن ســتوليبن كان يف الواقــع أرشس 

مدافــع عــن االســتبداد. كانــت إصالحاتــه تهــدف إىل الحفــاظ عــىل حكــم رومانــوف، ويف نفــس الوقــت ســحق الثــورة بشــكل كامــل. وبهــذه 

الطريقــة تحــول “أهــون الرشيــن” إىل أخطــر رش بالنســبة للقضيــة الثوريــة. وقــد أعــرب غوتشــكوف، ممثــل الرأســالين الــروس الكبــار، عــن 

والئــه الحــازم لالســتبداد مــن خــالل تبنيــه لقضيــة اإلمرياليــة والعســكرة، يف وقــت كانــت فيــه الســاحة الدوليــة مكفهــرة بغيــوم الحــرب 

الوشــيكة. وقــد بــدأ مجلــس الدومــا يزايــد مــع الحكومــة إلظهــار مــن هــو األكــر وطنيــة. يــوم 09 يونيــو 1908 تحــدث غوتشــكوف خــالل 

كلمتــه يف نقــاش حــول ميزانيــة الجيــش، عــن “مجدنــا العســكري املدفــون”. ونتيجــة لهــذا الخضــوع والتملــق، ســمح ملجلــس الدومــا الثالــث 

بالعيــش ملــدة خمــس ســنوات كاملــة، حتــى انتخــاب مجلــس الدومــا الرابــع عــام 1912.

واملفارقــة هــي أن موقــف ســتوليبن يف الدومــا الجديــد مل يكــن أفضــل مــن ذي قبــل. لعــب دور بونابــاريت، ونــاور بــن مختلــف الطبقــات 

واألحــزاب، لكنــه مل يكــن ميتلــك قاعــدة دعــم ثابتــة. مل يدعمــه بشــكل دائــم أي حــزب يف الدومــا. تزايــد قــوة اليمــن أدى إىل إضعافــه ألن 

ــة  ــز بالفطن ــذي مل يكــن يتمي ــر، ال ــا خطــرا. والقي ــروه راديكالي ــم اعت ــه ألنه ــوا يكرهون ــالط كان ــرة املســيطرة داخــل الب املحافظــن والزم

السياســية، صــار بعيــدا عــن وزيــره املخلــص. ســتوليبن وعــىل الرغــم مــن أنــه ركــز قــوة كبــرة بــن يديــه، كانــت حياتــه يف خطــر مســتمر، 

ــة 01 شــتنر  ــك. كان يرتــدي ســرتة مضــادة للرصــاص وكان دامئــا محاطــا بحــرس شــخيص، لكــن ذلــك مل ينقــذه. يف ليل وكان هــو يعــرف ذل

1911، حــر ســتوليبن لعــرض خــاص بأوبــرا رميســي كورســاكوف ملرسحيــة القيــر ســالتان، يف كييــف، والتــي حرهــا القيــر أيضــا. خــالل 

االســرتاحة اقــرتب منــه شــاب يرتــدي زي الســهرة وأطلــق عليــه النــار مرتــن. ويف حركــة مرسحيــة أشــار ســتوليبن بعالمــة الصليــب لنيكــوال 

ــا ســعيد للمــوت مــن أجــل القيــر«، وهــو أمــر مثــر  ــه العامــة هــي: »أن ــام، وكانــت آخــر تريحات قبــل أن ينهــار. تــويف بعــد أربعــة أي

للســخرية بالنظــر إىل أن نيكــوال مل يكــن آنــذاك يدعمــه. الطالــب الــذي نفــذ العمليــة كان حســب الرشطــة اشــرتاكيا ثوريــا يدعــى بوجــروف. 

أعــدم دون إبطــاء، بعــد أن قــى مــدة يف الحبــس االنفــرادي، لــي ال يتــم طــرح أي أســئلة. ارتــاب الكثــر مــن النــاس يف أن عمليــة االغتيــال 

كانــت مــن تدبــر الرشطــة الرسيــة بتعــاون مــع زمــرة البــالط التــي كانــت تكــره ســتوليبن. وهــذا هــو األكــر احتــاال. لقــد انعكســت أزمــة 

املجتمــع املتفاقمــة يف انــدالع انقســامات ورصاعــات عارمــة يف قمــة الهــرم. تكــون املؤامــرات السياســية واالغتيــاالت مارســات معتــادة يف 

األنظمــة املشــابهة لنظــام القيــر وراســبوتن.

ــة مأســاوية. مــرة أخــرى وجــد الحــزب نفســه مجــرا عــىل العمــل الــرسي الصعــب  ــك الفــرتة صــارت أوضــاع الحركــة الثوري خــالل تل

ــرتاكين  ــواب االش ــع الن ــىل جمي ــض ع ــي القب ــف 1907، ألق ــزب. يف صي ــات الح ــاف منظ ــاالت إىل إضع ــات االعتق ــر. وأدت موج والخط

الدميقراطيــن يف مجلــس الدومــا. كان العــال ســاخطن لكنهــم كانــوا عاجزيــن يف ذلــك الوقــت عــن القيــام بــرد فعــل. الرجعيــة اســتعرضت 

عضالتهــا واســتعادت الثقــة بنفســها، وعملــت عــىل مــدى ثــالث ســنوات طويلــة، مــا بــن 1908- 1910، بتوجيــه رضبــات موجعــة للحركــة 

العاليــة املهزومــة. وصفــت املنشــفية ايفــا برويــدو الوضــع قائلــة: »أدت االعتقــاالت الجاعيــة املتواصلــة إىل تدمــر فــروع الحــزب الواحــد 

منهــا تلــو اآلخــر، حتــى توقــف الحــزب عمليــا عــن الوجــود«. وأضافــت: »لقــد عانــت النقابــات أيضــا مــن الفــوىض؛ تــم حــل مئــات مــن 

فروعهــا وأصبــح تشــكيل فــروع جديــدة مهمــة صعبــة للغايــة«1.

البالشــفة، بوصفهــم الجنــاح األكــر كفاحيــة يف الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي الــرويس، عانــوا مــن خســائر أكــر نســبيا. تعرضــت منظاتهــم 

يف ســان بيرتســبورغ ملــا ال يقــل عــن 15 عمليــة اعتقــال جاعــي للقــادة يف تلــك الفــرتة. كــا تعرضــت لجنتهــم املركزيــة لالعتقــال ســت مــرات. 

ويف موســكو، تعرضــت لجنــة املنطقــة لالعتقــال 11 مــرة. وســادت الحالــة نفســها يف كل مــكان. يف كل مــرة كان يتــم إعــادة تنظيــم اللجــان، 

لكــن بأعــداد أصغــر ومــع أنــاس أقــل خــرة. ومــع ذلــك فقــد كانــت هنــاك ميــزة واحــدة عــىل األقــل، إذ أن معظــم الذيــن دخلــوا التنظيــم 

ــة الحــزب  ــة حقــا يف تكوينهــا. لقــد أبقــت تلــك الكــوادر العالي ــوا مــن العــال. وللمــرة األوىل صــارت لجــان الحــزب بروليتاري ــا كان حديث

الــرسي عــىل قيــد الحيــاة رغــم املحــن القاســية. بينــا عــىل النقيــض مــن ذلــك صــار العديــد مــن املثقفــن محبطــن وتخلــوا عــن النضــال.

ــع  ــار مــن جمي ــأيت األخب ــا آخــذة يف الرتاجــع؛ ت ــة املثقفــن داخــل حزبن ــال: »إن أهمي ــن يف رســالة إىل غــوريك قائ ــب لين عــام 1908، كت

ــة  ــث الرجوازي ــن خب ــر نفســه م ــم. إن الحــزب يطه ــاد إىل الجحي ــادرون الحــزب. فليذهــب هــؤالء األوغ ــات عــن أن األنتلجنســيا يغ الجه

ــع«2. ــد. كل هــذا رائ ــن يتصاع ــدأ دور العــال املحرتف ــع الصــدارة، وب ــد صــار للعــال موق الصغــرة. وق

ويبــدو أن غــوريك قــد اســتاء مــن تعليقــات لينــن، ألن هــذا األخــر ســارع يف رســالة الحقــة لطأمنتــه قائــال: »أعتقــد أن بعــض املســائل 

1:  E. Broido, Memoirs, p: 136.

2:  LCW, Letter to Maxim Gorky, February 7, 1908, vol. 34, p: 379.
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ــدا، بطبيعــة الحــال، يف “طــرد األنتلجنســيا خارجــا”، كــا يفعــل  ــرأي هــي مجــرد ســوء فهــم. مل أفكــر أب ــا يف ال ــا حــول خالفاتن التــي أثرتَه

ــا بشــأن أي مــن هــذه املســائل«1. النقابيــون الحمقــى، أو إنــكار رضورتهــم للحركــة العاليــة. ال ميكــن أن يكــون هنــاك أي اختــالف بينن

يف ظــل هــذه الظــروف صــارت عمليــة الفــرز مســألة حتميــة، فقــد تــرك املثقفــون املتذبذبــون الحــزب، واستســلموا ملــزاج الــردة الرجعيــة 

الســائد. وبحلــول أواخــر 1907، صــار فــرع الحــزب يف بيرتســبورغ يضــم حــوايل 3.000 عضــو فقــط، مل يكونــوا كلهــم   نشــطن. وكان العديــد 

مــن أفضــل القــادة يف الســجن أو املنفــى، فاحتــل مكانهــم قــادة مــن الصــف الثــاين مثــل ســتالن، الــذي بــدأ يف ذلــك الوقــت يصنــع اســا 

لنفســه كمنظــم. ميكــن تفســر الرتقــي الرسيــع الــذي حققــه ســتالن إىل موقــع القيــادة بحقيقــة أن لينــن اضطــر، بســبب النقــص الشــديد يف 

عــدد األشــخاص األكفــاء داخــل روســيا، إىل االعتــاد عــىل أي شــخص جديــد كان يبــدو واعــدا. كان ســتالن ميتلــك بعــض القــدرات التنظيميــة، 

لكــن ليــس أكــر مــن بقيــة أعضــاء اللجــان البالشــفة اآلخريــن. يف الواقــع، كان ســتالن منوذجــا لعضــو اللجنــة: عنيــد وعمــيل وقــادر عــىل بــذل 

مجهــود يف ظــل ظــروف معينــة، لكنــه ضيــق األفــق. لقــد أظهــر مســار ســتالن الســيايس كلــه أنــه بــدون قيــادة لينــن كان يفتقــر ألي فهــم 

ســيايس حقيقــي، ناهيــك عــن العمــق النظــري. ويظهــر ذلــك يف حقيقــة أن ســتالن واصــل تنظيــم عمليــات املصــادرات حتــى عندمــا كانــت 

املوجــة الثوريــة قــد تراجعــت منــذ فــرتة طويلــة، وكانــت الثــورة املضــادة تتصاعــد عــىل قــدم وســاق. كانــت تلــك التكتيــكات ســتلحق أرضارا 

جســيمة بالحــزب لــو مل يوقفهــا لينــن يف الوقــت املناســب.

أظهــرت الظــروف الجديــدة رضورة الجمــع بــن العمــل الــرسي وبــن جميــع أشــكال العمــل العلنــي والرشعــي. فقــط بهــذه الطريقــة كان 

ميكــن للحــزب الحفــاظ عــىل الصــالت مــع الجاهــر. كانــت القــوات املوجــودة تحــت ترفــه قــد اســتنزفت بشــكل خطــر. وبحلــول أواخــر 

1908، كان حــوايل 900 مــن أعضــاء الحــزب قــد رحلــوا إىل الخــارج. لكــن هــذه األرقــام ال تخرنــا القصــة كلهــا. إن الثــورة، كــا أشــار تروتســي، 

تلتهــم بنهــم الطاقــة البرشيــة. كان العديــد مــن الكــوادر األكــر خــرة يعانــون يف ســجون القيريــة أو يف املنفــى الســيبري. وصــار العديــد 

مــن األعضــاء يعانــون مــن الصدمــة والضيــاع واالرهــاق الذهنــي والجســدي. أصبحــت حــاالت االنتحــار شــائعة، خاصــة بــن الشــباب الذيــن 

اعتقــدوا أن الهزميــة دليــل عــىل التصفيــة النهائيــة للثــورة. يف ظــل هــذه الظــروف، يصــر مــن املمكــن ملــزاج التشــاؤم واليــأس أن يعــر برسعــة 

عــىل تعبــر عنــه بــكل الطــرق، بــدءا مــن الــردة الكاملــة والهــروب وصــوال إىل أشــكال مختلفــة مــن االنحــراف الســيايس – يف اتجــاه اليســار 

وكذلــك يف اتجــاه اليمــن. يــؤدي اإلحبــاط إىل نفــاذ الصــر والبحــث عــن الوصفــات الصالحــة لــكل يشء والطــرق املختــرة. ميكــن لذلــك أن 

يعــر عــن نفســه إمــا يف نزعــة التكيــف االنتهازيــة مــع الظــروف القامئــة، أو يف مغامــرات يرساويــة متطرفــة. إن هــذه الظواهــر، التــي تبــدو 

عــىل طــريف النقيــض مــع بعضهــا البعــض، هــي يف الواقــع وجهــان لنفــس العملــة.

يف ذلــك الوقــت، وجــد لينــن نفســه يف موقــف صعــب للغايــة. ويف حــن بقــي الحــزب موحــدا رســميا، فــإن الفصيلــن صــارا يعمــالن 

بصــورة مســتقلة عــن بعضهــا البعــض، وهــي الحقيقــة التــي اتضحــت بشــكل حــاد يف السياســات املتعارضــة التــي اتبعهــا الفصيــالن داخــل 

ــة  ــىل تصفي ــوم ع ــت تق ــا كان ــرسي ألن اســرتاتيجيتهم برمته ــل ال ــا وراميشــفييل) العم ــض األعضــاء املناشــفة (زورداني ــة. رف ــة املركزي اللجن

الحــزب الــرسي وحــر أنشــطتهم عــىل مــا كانــت تســمح بــه الســلطات القيريــة، وبالتــايل فــإن مهمــة الحفــاظ عــىل منظــات الحــزب 

الرسيــة داخــل روســيا صــارت عــىل كاهــل األعضــاء البالشــفة يف اللجنــة املركزيــة (دوبروفينســي وغولدنــرغ ونوجــن)؛ لكــن هــؤالء األخريــن 

كانــوا توفيقيــن ومل يوافقــوا عــىل طلــب لينــن بخــوض نضــال حــازم ضــد األعضــاء املناشــفة داخــل اللجنــة املركزيــة.

يف ظــل تلــك الظــروف صــار ال بــد مــن تشــكيل تيــار منظــم داخــل الحــزب املوحــد. يف عــام 1907، تــم تأســيس مركــز للفصيــل البلشــفي. 

مل يكــن هنــاك يف قوانــن الحــزب مــا مينــع نــرش صحــف فئويــة، لذلــك قــرر لينــن املــي قدمــا. وعــىل الرغــم مــن كل الصعوبــات، متكــن 

املركــز البلشــفي مــن إصــار جريدتــه الخاصــة: بروليتــاري ( مــا بــن 1906 و1909). تــرأس لينــن تحريــر الجريــدة التــي ضمــت، مــن بــن 

متعاونــن آخريــن، مكســيم غــوريك، الــذي لعــب أيضــا دورا هامــا يف جمــع األمــوال لهــا. وســرا عــىل تقاليــد اإليســكرا القدميــة، حافظــت 

بروليتــاري عــىل العالقــات مــع املنظــات الحزبيــة داخــل روســيا. وبســبب مشــاكل العمــل الــرسي ظهــرت العديــد مــن العناويــن األخــرى 

مــن أجــل التشــويش عــىل الرقابــة. كانــت هنــاك جريــدة االشــرتايك الدميقراطــي، وعــدد مــن جرائــد الحــزب املحليــة. يف البدايــة حــاول لينــن 

إنشــاء مقــر رسي يف فنلنــدا، حيــث صعبــت الحركــة مــن أجــل االســتقالل الوطنــي عــىل الســلطات الروســية اســتعادة الســيطرة الكاملــة، لكــن 

براثــن جهــاز األوخرانــا كانــت طويلــة، وبالــكاد متكــن لينــن مــن الفــرار مــن االعتقــال، مــا اضطــره مــرة أخــرى إىل أن يعــود إىل املنفــى.

1:  LCW, To Maxim Gorky, February 13, 1908, ibid., p: 385.
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التصفوية واألوتزوفية

حالــة اإلحبــاط التــي صــار املناشــفة يعيشــونها عــرت عــن نفســها يف الظاهــرة التــي أصبحــت تعــرف باســم التصفويــة. ففــي ظــل ظــروف 

املــد الرجعــي، اتجــه أغلبيــة رفــاق نصــف الطريــق الرجوازيــون الصغــار داخــل الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي نحــو اليمــن. مل يكــن ذلــك تيــارا 

سياســيا برنامــج مضبــوط، بــل كان مجــرد مــزاج محــدد تغلغــل يف صفــوف تلــك الفئــة االجتاعيــة، مــزاج مــن االرتيــاب يف مســتقبل الثــورة 

االشــرتاكية، وقبــل كل يشء، مــزاج الشــك -الشــك يف اإلمكانــات الثوريــة للطبقــة العاملــة، والشــك يف صحــة الفلســفة املاركســية، والشــك يف 

ــة، هــي  ــة، التــي ســادت بــن املثقفــن يف ميــن الحركــة العالي ــة الذهني أنفســهم- والشــك يف كل يشء. كانــت أوضــح مظاهــر هــذه الحال

ظاهــرة “التصفويــة” بــن املناشــفة، إال أنــه كانــت لهــا صــورة مقابلــة عــىل اليســار، متثلــت يف ظاهــرة “األوتزوفيــة” التــي ظهــرت بــن صفــوف 

البالشــفة. ضعــف الفريــق االشــرتايك الدميقراطــي داخــل مجلــس الدومــا، الــذي كان تحــت ســيطرة املناشــفة وميلــه العضــوي نحــو التوافــق 

ــر التطــرف  ــار رد فعــل معاكــس متثــل يف نزعــة االنســحاب والتطــرف. يعت ــة الحــزب، أث واملســاومة مــع الليراليــن ورفضــه الخضــوع لرقاب

اليــرساوي، كــا قــال لينــن يف كثــر مــن املناســبات، الثمــن الــذي تضطــر الحركــة إىل دفعــه مقابــل االنتهازيــة. لكــن يف ظــل ظــروف املــد 

الرجعــي املتنامــي كان لرفــض اســتخدام الدومــا الثالــث بغــرض حشــد قــوى الحــزب املشــتتة، نتائــج ســيئة جــدا.

ــن ودان  ــل بوتريســوف والري ــاس مث ــاب املناشــفة. أن ــة مــن املثقفــن والكت ــن فئ ــه ب ــر األكــر تطــورا عن وجــد املــزاج التصفــوي التعب

ومارتينــوف وأكســلرود وشــريفانن، الذيــن اتهمــوا البالشــفة بالتطــرف وبالذهــاب بعيــدا جــدا ومحاربــة الليراليــن الرجوازيــن. ودعــا بعضهم 

إىل التخــيل متامــا عــن فكــرة االنتفاضــة املســلحة وجعــل الدومــا مركــز جميــع أنشــطة الحركــة االشــرتاكية الدميقراطيــة، أي أنهــم دافعــوا عــن 

ــه نظــرا لكــون الطابــع  ــوا إن ــوا إىل تلــك الحــدود، لكنهــم قال ــا، مل يصل التخــي عــن منظــور الثــورة. غــر أن مناشــفة آخريــن، مثــل زورداني

املوضوعــي للثــورة كان برجوازيــا دميقراطيــا، فــإن الرجوازيــة (أي الليراليــن) هــي التــي يجــب أن تقــود الثــورة. وهــو مــا يعنــي التخــيل عــن 

هيمنــة الطبقــة العاملــة - وهــو تريــر “نظــري” النعــدام الثقــة العضــوي يف الطبقــة العاملــة مــن جانــب مثقفــي الطبقــة الوســطى، الذيــن 

يخفــون قبولهــم الذليــل بســيطرة الرجوازيــة الكبــرة وراء كومــة مــن املــررات التــي “تثبــت” أن الروليتاريــا غــر صالحــة لقيــادة املجتمــع. 

ميكــن التعبــر عــن هــذا التحيــز بشــكل مبــارش و“بنزاهــة” (بالقــول إن العــال جاهلــون، و“ال يفهمــون”، إلــخ) أو بأشــكال أكــر مراوغــة 

(مثــل القــول بــأن “الثــورة برجوازيــة دميقراطيــة” وأن “الوقــت ليــس مناســبا”، وهلــم جــرا). وعــىل كل حــال مل يكــن مــن الصعــب بالنســبة 

للمثقفــن، الذيــن اعتــادوا عــىل اللعــب باألفــكار مثلــا يتــم التالعــب بالقطــع عــىل رقعــة الشــطرنج، أن يفركــوا مــررات ذكيــة ألي قــرار مهــا 

كان، انســجاما مــع مزاجهــم الحــايل أو مصلحتهــم الذاتيــة (واألمــران عــادة مــا يرتبطــان ارتباطــا وثيقــا). بالنســبة لهــؤالء النــاس، يف الواقــع، 

لــن يكــون هنــاك أبــدا وقــت مناســب لــي تقــوم الطبقــة العاملــة بحســم الســلطة. حــاول املناشــفة أن يســتندوا إىل جميــع أنــواع الحجــج 

“الذكيــة” واقتبســوا مــن ماركــس “إلثبــات” أنــه يجــب عــىل العــال الــروس أن يخضعــوا لليراليــن الرجوازيــن ويســاعدوهم عــىل حســم 

الســلطة وتطبيــق الدميقراطيــة، ومــن تــم الدخــول يف فــرتة طويلــة مــن التنميــة الرأســالية، وبعــد ذلــك، بعــد حــوايل مائــة ســنة أو نحــو ذلك، 

ســتصر الظــروف املوضوعيــة جاهــزة لالشــرتاكية. يف الواقــع ليــس لهــذا املوقــف أيــة عالقــة باملاركســية، بــل كان فقــط كاريكاتــرا سكوالســتيكيا 

عنهــا، وقــد رد عليــه لينــن وتروتســي عــدة مــرات، بــل ســبق الــرد عليــه يف الحقيقــة مــن طــرف ماركــس وإنجلــز.

ــا نعيــش تفــككا  ــر 1907، كتــب بوتريســوف إىل أكســيلرود: »إنن ــة. يف أكتوب ــروح املعنوي ــار ال ــك تعبــرا عــن انهي يف العمــق كان كل ذل

كليــا وإحباطــا كامــال... ال نفتقــر للمنظمــة فقــط، بــل وحتــى لعنارصهــا األوليــة. وقــد صــار هــذا الالوجــود التنظيمــي مطروحــا كمبــدأ«1. ويف 

20 فرايــر 1908، كتــب أكســلرود رســالة إىل بليخانــوف معربــا عــن تشــاؤمه العميــق بشــأن املســتقبل، حيــث قــال: »دون النيــة يف مغادرتــه 

]الحــزب[ يف الوقــت الحــارض، ودون أن نعلــن حتميــة زوالــه، يجــب علينــا مــع ذلــك أن ننظــر إليــه مــن هــذا املنظــور وال نربــط مصــر حركتنــا 

املســتقبلية مبــا يحــدث لــه«2.

يف ربيــع 1908، بــدأ املناشــفة بحــل منظــات الحــزب الرسيــة يف موســكو واســتبدالها مبــا يســمى مبجموعــات املبــادرة، التــي اقتــرت 

أساســا عــىل األنشــطة الثقافيــة والعمــل يف التعاونيــات والنــوادي التــي تســمح بهــا الترشيعــات القامئــة. ويف يوليوز، أصــدر ألكســندر مارتينوف 

وبوريــس غولدمــان، نــداء مفتوحــا لحــل اللجنــة املركزيــة للحــزب واســتبدالها بـــ “مكتــب إعالمــي”. كان ذلــك يعنــي يف الواقــع تصفيــة الحزب 

باعتبــاره قــوة ثوريــة والتكيــف مــع القوانــن التــي وضعتهــا الــردة الرجعيــة الســتوليبينية.

وهكــذا كان الكفــاح ضــد التصفويــة كفاحــا مــن أجــل الحفــاظ عــىل الحــزب بكونــه منظمــة ثوريــة، كفاحــا ضــد محاولــة الجنــاح اليمينــي 

متييــع أهــداف وسياســات الحــزب الثوريــة والتخــيل عنهــا وإخضاعــه لليراليــن. تحــدث لينــن بــازدراء عــن النزعــات التصفويــة، التــي كان 

1:  Trotsky, Stalin, p: 110.

2:  Istoriya KPSS, vol. 2, pp: 251–252.
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ينظــر إليهــا عــىل أنهــا انعــكاس للحالــة املعنويــة للمثقفــن الذيــن صــاروا يديــرون ظهورهــم للثــورة بحجــة رفــض أســاليب النضــال والتنظيــم 

ــن” (وال  ــر بـــ “التعــب”. إن “املتعب ــام الرجــوازي الصغ ــزاج الع ــن امل ــة وب ــة التصفوي ــن النزع ــة واضحــة ب ــال: »إن العالق ــة”. وق “القدمي

ســيا أولئــك املتعبــن نتيجــة لعــدم قيامهــم بــأي يشء) ال يبذلــون جهــدا يف البحــث عــن إجابــة دقيقــة متكنهــم مــن حــل مســألة التقييــم 

االقتصــادي والســيايس للحظــة الراهنــة... هــؤالء “املتعبــون” الذيــن يصعــدون عــىل منــر الصحافــة لــي يــرروا “تعبهــم” مــن القديــم، وعــدم 

رغبتهــم يف العمــل بالقديــم، ال ينتمــون إىل فئــة “املتعبــن” فقــط، بــل إنهــم خونــة أيضــا«1.

ويقــول لينــن يف مــكان آخــر: »كلــا صــارت هــذا الرايــة أكــر “وضوحــا” كلــا أصبــح مــن الواضــح أكــر أن مــا يوجــد أمامنــا هــو خرقــة 

ليراليــة قــذرة باليــة«. كانــت هــذه هــي الطبيعــة األساســية للنضــال بــن البلشــفية واملنشــفية، الــذي بلــغ ذروتــه يف انشــقاق عــام 1912.

كل ذلــك كان، كــا فهــم لينــن، تعبــرا عــن انتشــار املــزاج املعــادي للثــورة بــن املثقفــن، مــزاج اليــأس وفقــدان الثقــة يف الطبقــة العاملــة 

ويف منظــور ثــورة جديــدة. كانــت التصفويــة أكــر مظاهــر ذلــك املــزاج وضوحــا، لكنهــا مل تكــن املظهــر الوحيــد. كثــرا مــا قــال لينــن إن 

التطــرف اليــرساوي هــو الثمــن الــذي تدفعــه الحركــة العاليــة مقابــل االنتهازيــة. لقــد وجــدت التصفويــة انعكاســها يف التطــرف اليــرساوي، 

لكــن بينــا وجــد االتجــاه األول صــداه بــن املناشــفة، فــإن االتجــاه الثــاين وجــد صــداه يف صفــوف البالشــفة، حيــث تســبب يف رضر كبــر. 

ــزب  ــواب الح ــتدعاء ن ــرة اس ــكو فك ــة يف موس ــرتاكية الدميقراطي ــات االش ــض املجموع ــت بع ــن 1908، طرح ــل م ــارس وأبري ــل يف م وبالفع

ومقاطعــة الدومــا. املــرادف الــرويس لكلمــة “اســتدعاء” هــو “otzvat”، والتــي مــن خاللهــا نحصــل عــىل اســم هــذا التيــار: األوتزوفيــة (النزعــة 

االســتدعائية/ املقاطعاتيــة). دافــع لينــن بشــدة عــن رضورة املشــاركة يف انتخابــات مجلــس الدومــا الثالــث، وهــو املوقــف الــذي لقــي موافقــة 

القواعــد يف الكونفرانــس الثالــث للحــزب (كونفرانــس عمــوم روســيا الثــاين) الــذي عقــد يومــي 21 و23 يوليــوز 1907 يف مدينــة كوتــكا يف 

فنلنــدا. حــر الكونفرانــس 26 مندوبــا بحــق كامــل يف التصويــت -تســعة بالشــفة وخمســة مناشــفة وخمســة بولنديــن واثنــن مــن الحــزب 

اللتــواين وخمســة بونديــن. مل يكــن هــذا املوقــف واضحــا متامــا كــا يبــدو للوهلــة األوىل، ألنــه رسعــان مــا ظهــرت رشوخ خطــرة داخــل 

الفصيــل البلشــفي. بعــض أعضــاء الوفــد البلشــفي كانــوا “مقاطعــن”، ومــع ذلــك فــإن البولنديــن و اللتوانيــن أيــدوا موقــف لينــن، وشــارك 

الحــزب يف االنتخابــات. تــم انتخــاب أربعــة بالشــفة مــن أصــل فريــق اشــرتايك دميقراطــي بلــغ عــدده 19 نائبــا.

كان الــراع الداخــيل للحــزب يصعــد إىل الواجهــة يف كل اجتــاع. ويف الفــرتة مــا بــن 05 إىل 12 نوفمــر 1907، ناقــش كونفرانــس “عمــوم 

روســيا”، الرابــع (أو الثالــث)، الــذي عقــد يف هلســنكفورس، مــرة أخــرى تكتيــكات الدومــا. ومــن بــن املندوبــن الـــ 27 الحارضيــن، كان هنــاك 

عــرشة مــن البالشــفة وأربعــة مــن املناشــفة وخمســة بولنديــن وخمســة بونديــن وثالثــة لتوانيــن. دافــع لينــن يف ذلــك الكونفرانــس عــن 

ــك دامئــا عــىل  ــوري، وذل ــل كمنصــة للتحريــض الث ــون- ب ــال التصفوي اســتخدام الدومــا، ليــس كوســيلة للحصــول عــىل اإلصالحــات -كــا ق

ــه البونديــون واملناشــفة. متــت املوافقــة عــىل قبــول  ــذي دعــا إلي أســاس اســتقاللية الطبقــة، وليــس التكتــل مــع الكاديــت، عــىل النحــو ال

االتفاقــات املؤقتــة مــع مجموعــات العــال والفالحــن عــىل يســار الكاديــت، بهــدف تخليــص الفالحــن مــن تأثــر الليراليــن الرجوازيــن. كان 

ذلــك دفعــة هامــة ملوقــف لينــن. بــدا كــا لــو أن األمــور تســر يف االتجــاه الصحيــح، ثــم حدثــت انتكاســة جديــدة.

يف ربيــع 1908، وبطريقــة مفاجئــة تــم اعتقــال جميــع أعضــاء مكتــب الحــزب البالشــفة يف روســيا. تســبب ذلــك يف تحطيــم كامــل لعمــل 

الفصيــل البلشــفي يف روســيا. عنــد هــذه النقطــة اســتفاد املناشــفة مــن الوضــع مــن خــالل محاولــة تحويــل اللجنــة املركزيــة للحــزب إىل 

مجــرد مركــز للمعلومــات فقــط. تــم رفــض هــذا االقــرتاح يف جلســة غشــت املكتملــة، التــي عقــدت يف جنيــف عــام 1908. وكاملعتــاد كان 

ــة، لكــن  ــن. وتقــررت الدعــوة إىل عقــد كونفرانــس للحــزب ملناقشــة مســألة التصفوي ــن واللتواني البالشــفة مدعومــن مــن طــرف البولندي

ــه  ــذي كان في ــص”، يف الوقــت ال ــن دعــوا إىل عقــد “مؤمتــر بلشــفي خال ــون، الذي ــا األوتزوفي املناشــفة عارضــوا هــذه الفكــرة، كــا عارضه

لينــن يحــاول الحفــاظ عــىل الوحــدة. أنصــار النزعــة األوتزوفيــة، وباإلضافــة إىل دعوتهــم إىل ســحب الفريــق الرملــاين مــن الدومــا، طالبــوا بــأن 

يقاطــع الحــزب العمــل يف املنظــات الرشعيــة. يف ظــل ظــروف الثــورة املضــادة الســائدة، كان مــن الــروري أن يســتغل املاركســيون جميــع 

املنافــذ الرشعيــة، مهــا كانــت محــدودة: النقابــات العاليــة ونــوادي العــال وجمعيــات التأمــن، وقبــل كل يشء مجلــس الدومــا. كان مــن 

شــأن إدارة الظهــر لهــذه اإلمكانيــات الرشعيــة أن يكــون خطــأ كارثيــا، كان ســيعني التخــيل عــن أي محاولــة للوصــول إىل الجاهــر، وبالتــايل 

تحويــل الحــزب إىل مجــرد عصبــة. لقــد شــن لينــن نضــاال حازمــا ضــد هــذا التيــار اليــرساوي املتطــرف، الــذي وصفــه بشــكل صحيــح بأنــه 

“النزعــة التصفويــة مقلوبــة رأســا عــىل عقــب”.

كان املــزاج اليــرساوي املتطــرف ســائدا بــن صفــوف قيــادة الفصيــل البلشــفي يف ذلــك الوقــت. ومــن الزعــاء الرئيســين لذلــك االتجــاه 

1:  LCW, Those who would liquidate us, vol. 17,pp: 71–72.
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ــارزة مثــل ألكســندر بوغدانــوف (ماكســيموفيتش) وغريغــوري أليكسينســي وأ. ســوكولوف (فولســي) ومارتــن  ــاك شــخصيات ب كانــت هن

ليــادوف (ماندلشــتام) وكذلــك غــوريك، الــذي ظهــر فهمــه املحــدود لألســس النظريــة للاركســية يف دعمــه التجــاه فلســفي شــبه صــويف يســمى 

“بنــاء هللا”. كانــت الرغبــة يف انتقــاد ومراجعــة البديهيــات النظريــة األساســية للاركســية هــي أيضــا انعكاســا ملــزاج التشــاؤم واليــأس الســائد 

ــوف لسياســة  ــي بوغدان ــورة املضــادة. كان تبن ــخ خــالل مراحــل الث ــه مــرارا وتكــرارا يف التاري ــذي ميكــن مالحظت بــن صفــوف املثقفــن، وال

يرساويــة متطرفــة مرتبطــا ارتباطــا عضويــا بتحريفيتــه الفلســفية ورفضــه للاديــة الديالكتيكيــة منــذ مــا قبــل ثــورة 1905. لينــن، الــذي كان 

حريصــا عــىل االســتفادة مــن خدمــات األشــخاص املوهوبــن، كان مســتعدا لتحمــل أفــكار بوغدانــوف الغريبــة بخصــوص الفلســفة، مــع الحرص 

عــىل توضيــح أنــه ال يتفــق معهــا. لكــن يف ســياق تفــي الثــورة املضــادة، مــع تزايــد حــاالت التخــيل عــن النضــال واليــأس والــردة مــن جميــع 

الجوانــب، أدرك لينــن أنــه مــن غــر املقبــول أن يتســامح مــع أي مزيــد مــن الرتاجعــات. كان مــن املمكــن للســاح باخــرتاق الحــزب مــن 

طــرف نزعــة التصــوف الفاســدة، القادمــة مــن محيطــه مــن املثقفــن الرجوازيــن الصغــار، أن يكــون موقفــا انتحاريــا. كان مــن شــأنه أن يــؤدي 

حتــا إىل تصفيــة الحــزب املاركــيس، بــدًءا بكــوادره.

كان مــن الــروري اتخــاذ موقــف الدفــاع عــن النظريــة املاركســية، ومل يــرتدد لينــن يف خــوض نضــال رشس عــىل الرغــم مــن أنــه قــد يــؤدي 

إىل القطــع مــع معظــم الرفــاق البارزيــن. دفــاع لينــن الــدؤوب عــن الفلســفة املاركســية أثــار عليــه الكثــر مــن التعليقــات الســاخرة مــن قبــل 

ــه أن يفهــم الحاجــة إىل  ــه إذا كان املــرء ال يقبــل باملاركســية عــىل أي حــال، فكيــف ميكــن ل املؤرخــن غــر املاركســين. وذلــك طبيعــي، ألن

النضــال مــن أجــل الدفــاع عــن املبــادئ النظريــة املاركســية؟ لكــن املاركســية نظريــة علميــة لهــا منطــق داخــيل، وليــس مــن املمكــن فصــل 

األجــزاء الثالثــة املكونــة للاركســية، كــا وصفهــا لينــن، وقبــول بعضهــا ورفــض البعــض اآلخــر، مثلــا يختــار املــرء ربطــة عنــق أو زوجــا مــن 

الجــوارب. إن املاديــة الديالكتيكيــة هــي جوهــر املاركســية ألنهــا منهــاج املاركســية، وبــدون املاديــة الديالكتيكيــة تنهــار املاركســية برمتهــا، 

ــد  ــتمرة ض ــات مس ــات، هج ــا يف الجامع ــة، وخدامه ــنت الرجوازي ــدا، ش ــبب تحدي ــذا الس ــة. وله ــة ميت ــدة صوري ــول إىل عقي ــا تتح أو أنه

الديالكتيكيــة املاركســية، التــي يحاولــون تصويرهــا عــىل شــكل عقيــدة دينيــة أو كسفســطة ال معنــى لهــا. يف الواقــع إن املاديــة الديالكتيكيــة 

متثــل الشــكل الثابــت الوحيــد للاديــة، وبالتــايل فهــي الطريقــة الوحيــدة املتســقة حقــا للكفــاح ضــد جميــع أشــكال التصــوف والديــن. تاريــخ 

العلــم دليــل كاف عــىل أن العلــم والديــن اتجاهــان فكريــان متعارضــان بالكامــل. مل يفهــم الكثــر مــن نشــطاء الحــزب يف ذلــك الوقــت نضــال 

لينــن للدفــاع عــن الفلســفة املاركســية. كان متوســط املســتوى النظــري لألعضــاء قــد انخفــض نتيجــة للنمــو الرسيــع للحــزب وفقــدان الكــوادر 

مــن ذوي الخــرة بســبب الســجن والنفــي. كان العديــد مــن األعضــاء الذيــن بقــوا يفتقــرون إىل أســس متينــة يف النظريــة املاركســية، وبســبب 

ظــروف الرسيــة الصعبــة، نظــروا بارتيــاب إىل املناقشــات التــي تجــري بــن املنفيــن والتــي بــدت لهــم غامضــة ومفارقــة للواقــع. كانــت هنــاك 

نــداءات متكــررة مــن أجــل الحفــاظ عــىل الوحــدة وشــكاوى ضــد الــراع بــن الفصائــل. لكــن مل يكــن هنــاك يشء ميكنــه أن يحــرف لينــن 

عــن مســاره.

مزاج اإلنتليجنسيا

عــرت فــرتة الــرد الرجعيــة عــن نفســها ليــس فقــط مــن خــالل ازديــاد أعــال القمــع املاديــة، بــل بطــرق أكــر شــؤما بكثــر. لقــد أثــرت 

صدمــة الهزميــة عــىل نفســية النــاس بطــرق مختلفــة، عــىل شــكل وبــاء مــن االكتئــاب والتشــاؤم واليــأس. ال تعيــش الطبقــة العاملــة مبعــزل 

ــة  ــات أخــرى، وال ســيا الرجوازي ــن املراحــل، بفئ ــة م ــدان ويف كل مرحل ــع البل ــا محاطــة، يف جمي ــة األخــرى، إنه ــات االجتاعي ــن الطبق ع

الصغــرة بــكل مكوناتهــا، والتــي تعمــل مبثابــة قنــاة ضخمــة لنقــل مــزاج الطبقــة الســائدة وأحكامهــا املســبقة وأفكارهــا إىل كل ركــن مــن 

ــك  ــب تل ــرة. وتلع ــة الصغ ــر الرجوازي ــا ع ــل إليه ــي تنتق ــرى والت ــات األخ ــوط الطبق ــن ضغ ــأى ع ــا مبن ــت الروليتاري ــع. ليس أركان املجتم

ــة األمــل يف الثــورة والطبقــة  ــة. بعــد أن شــعرت قطاعــات مــن املثقفــن بخيب ــردة الرجعي ــا بشــكل خــاص يف فــرتات ال التأثــرات دورا خبيث

العاملــة، انســحبوا مــن ســاحة النضــال مــن أجــل االنكفــاء عــىل أنفســهم، بحثــا عــن األمــان بعيــدا عــن العاصفــة التــي تهــب يف الخــارج. 

أعــرب املــزاج الرجعــي للمثقفــن عــن نفســه مــن خــالل مجموعــة متنوعــة مــن الطــرق: النزعــة الذاتويــة واالنغــاس يف امللــذات والتصــوف 

وامليتافيزيقــا والبورنوغرافيــا. وقــد وجــدت هــذه النزعــات انعكاســا لهــا يف األدب يف املدرســة الرمزيــة؛ ويف الفلســفة، حيــث رفضــوا الديالكتيــك 

الثــوري لصالــح الفلســفة الكانطيــة، بتكوينهــا الــذايت القــوي. كان كل ذلــك مجــرد تعبــر عــن انحطــاط معنويــات املثقفــن، وابتعــادا عــن 

العــامل ومحاولــة للبحــث عــن ملجــأ يف “الحيــاة الداخليــة”، تحــت كل أنــواع الشــعارات الغامضــة التــي ال معنــى لهــا (“الفــن مــن أجــل الفــن”، 

ومــا إىل ذلــك) والتــي قدمــت لهــم عــذرا مريحــا للتفكــر يف شــؤونهم األنانيــة الضيقــة. يتذكــر مصــدر معــارص لتلــك الفــرتة كيــف: »استســلم 

الراديكاليــون أبنــاء التجــار الصغــار ملصرهــم وأخــذوا أماكنهــم يف ورشــات آبائهــم. كــا أغــرق الطــالب االشــرتاكيون أنفســهم يف املعرفــة كــا 
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لــو أنهــم يف ديــر«.

تلــك الظاهــرة ليســت جديــدة، إنهــا أمــر شــائع خــالل كل فــرتة مــن فــرتات الــردة الرجعيــة، عندمــا تتــالىش آمــال املثقفــن يف الثــورة. 

بعــد ســقوط روبســبير، رأينــا صعــود “الشــباب الذهبــي” ]Jeunesse dorée[، واالتجــاه نحــو االنغــاس يف امللــذات واألنانيــة. كــا ميكــن 

مالحظــة ظاهــرة ماثلــة يف انجلــرتا بعــد عــودة تشــارلز الثــاين. وشــهدت هزميــة ثــورة 1848 يف فرنســا حركــة للفنانــن والشــعراء، الذيــن 

ســبق لهــم أن عــروا عــن توجهــات ثوريــة، نحــو االنطــواء عــىل النفــس والتصــوف، والتــي كانــت النزعــة الرمزيــة عنــد بودلــر املظهــر األديب 

عنهــا. وليــس مــن قبيــل املصادفــة أن املدرســة التــي ســادت يف الشــعر الــرويس خــالل ســنوات الــردة الرجعيــة الســتوليبينية كانــت بالضبــط 

هــي الرمزيــة. يوضــح أحــد طــالب ذلــك الوقــت أنــه: »مل تعــد نقاشــاتنا الحاســية اآلن تــدور حــول أفــكار ماركــس وإنجلــز، بــل حــول أفــكار 

نيتشــه وبودلــر وفاجــر وليونــاردو دافينــي، ومل نعــد ننشــد األغــاين الثوريــة، بــل نتلــوا لبعضنــا البعــض قصائــد الشــعراء الرمزيــن املعارصيــن 

أو نســخنا املقلــدة عنهــا. لقــد بــدأت مرحلــة جديــدة«1.

إن الســمة الرئيســية لذلــك الشــعر هــي طابعــه املنغلــق عــىل الــذات، حيــث يديــر الفــرد املعــزول ظهــره للعــامل ويلتمــس امللجــأ يف ظــالم 

الــروح، كــا عــر أحــد رمــوز النزعــة الرمزيــة الــروس قائــال:

»نحن وحيدون متاما،

دوما وحيدون.

ولدت وحيدا.

ووحيدا سأموت«.

كانــت الحركــة كلهــا مرشبــة مبفاهيــم دينيــة وباطنيــة. كتــب فيــودور ســولوغوب: »أنــا إلــه عالَــم غامــض، ال يوجــد العــامل بــأرسه إال يف 

أحالمــي وحدهــا«. وكتــب ف. ف. روزانــوف: »كل األديــان ســوف ترحــل، لكــن هــذا وحــده ســوف يبقــى، جالســا عــىل كــريس وينظــر إىل 

املــدى«2، وهلــم جــرا. مل تقتــر هــذه الظاهــرة بــأي حــال عــىل األدب وحــده، فقــد أصــدر املفكــرون رفــاق نصــف الطريــق، الكاديتيــون، 

صحيفــة أطلقــوا عليهــا اســم: فيخــي (املعــامل) والتــي حاولــت إعطــاء أســاس فلســفي ملــزاج اليــأس والتشــاؤم الســائد بــن الرجوازيــة الصغرة.

كتــب م. و. جرشــينزون عــىل صفحــات فيخــي: »يجــب عــىل املثقفــن أن يتوقفــوا عــن الحلــم بتحريــر الشــعب -علينــا أن نخــى الشــعب 

أكــر مــن جميــع عمليــات اإلعــدام التــي تنفذهــا الحكومــة، ونحيــي هــذه الحكومــة التــي وحدهــا، بحرابهــا وســجونها، مــن تحمينــا مــن 

غضــب الجاهــر«3.

ظهــر موضوعيــا نــوع مــن تقســيم رجعــي للمهــام، ففــي حــن عملــت الصحــف اليمينيــة مثــل فيخــي وروســكايا ميســل عــىل تقديــم 

تريــر للــردة الرجعيــة وكيــل املديــح لهــا بشــكل واضــح، فــإن املثقفــن اليســارين الســابقن، الحريصــن عــىل إيجــاد بعــض املــررات املقنعــة 

لتخليهــم عــن القضيــة الثوريــة، شــنوا، يف صالونــات موســكو وســان بيرتســبورغ، هجومــا أكــر تســرتا وأكــر شــؤما عــىل اإليديولوجية املاركســية 

ــن اإلنتليجنســيا، شــكلها  ــي ســادت ب ــة، الت ــة أو نصــف الواعي ــورة، الالواعي ــة للث ــة املعادي ــد أخــذت هــذه املزاجي ــا. وق ــوا عنه ــي تخل الت

النهــايئ عــىل يــد هــؤالء املرتديــن الذيــن شــكلوا يف وقــت ســابق أســاس التيــار الــذي أصبــح يعــرف باســم املاركســية الرشعيــة، مثــل ســرتوفه 

والفيلســوف بارديايــف، وأ. س، إزغــوف، ود. س. مريزكوفســي. هــؤالء األســالف الســابقون “للاركســية” الجامعيــة الفقــرة املبتذلــة، التــي 

ميكــن العثــور عليهــا يف كل مرحلــة بــن صفــوف الدوائــر األكادمييــة، والتــي يتوهــم أعضاؤهــا، لســبب مجهــول، أنهــم ماركســيون، لكــن دون 

ــات، يقفــز “رفــاق نصــف  ــة مــع العــامل الحقيقــي للــراع الطبقــي. عندمــا تواجــه الحركــة أوىل الصعوب أن تكــون لهــم أيــة عالقــة حقيقي

الطريــق” مــن الســفينة ويصبحــون مدافعــن عــن الــردة الرجعيــة.

مــن الصعــب أن نحــدد مــن هــو األكــر رضرا بــن هذيــن العدويــن. لقــد هــدد ذلــك الرتاجــع النظــري مســتقبل الحركــة الثوريــة، ونخرهــا 

مــن أساســها. كان مــن الــروري خــوض رصاع إيديولوجــي حــازم عــىل جميــع الجبهــات إلنقــاذ الحــزب مــن الخــراب الشــامل. وليــس مــن 

ــن  ــم م ــك، وعــىل الرغ ــون للاركســية. إن الديالكتي ــاد الفكري ــذي شــنه النق ــك هــو هــدف الهجــوم ال ــة أن يكــون الديالكتي ــل الصدف قبي

املظاهــر، ليــس عــىل اإلطــالق عقيــدة فلســفية مجــردة بــدون أي آثــار عمليــة، بــل هــو األســاس النظــري للاركســية ومنهجهــا وجوهرهــا 

الثــوري. إن رفــض املاديــة الديالكتيكيــة ال يعنــي فقــط رفــض األســاس الفلســفي العلمــي للاركســية، بــل يعنــي رفــض جوهرهــا الثــوري 

1:  L. Kochan, Russia in Revolution, p: 155.

2:  Ibid., p: 155.

3:  O. Figes, A People’s Tragedy, p: 209.
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قبــل كل يشء.

ورسعــان مــا بــدأت تلــك األفــكار الغريبــة يف اخــرتاق حــزب العــال نفســه. تــم تهريــب الكانطيــة مــن خــالل النظريــات املألوفــة إلرنســت 

ــك اآلراء  ــارت تل ــتار ص ــك الس ــت ذل ــة. تح ــة الذاتي ــروح املثالي ــة ب ــه مرشب ــت نظريات ــذي كان ــوف ال ــاوي والفيلس ــايئ النمس ــاخ، الفيزي م

الفلســفية املناهضــة للاركســية تــرز عــىل يــد الجنــاح اليســاري املتطــرف بــن صفــوف البالشــفة، مبــن يف ذلــك األعضــاء البارزيــن يف فصيــل 

لينــن مثــل بوغدانــوف ولوناشارســي وأ. ف. بــازاروف. وكــا جــرت العــادة دامئــا فــإن االنتقــال إىل التحريفيــة تــم تحــت رايــة البحــث عــن 

أفــكار جديــدة. دامئــا مــا تكــون الدعــوة إىل الجديــد وادعــاء األصالــة خطــوة نحــو العــودة إىل األفــكار القدميــة التــي تــم تفنيدهــا منــذ عصــور 

 Plus ça change, plus c’est la même“ :مــا قبــل تاريــخ الحركــة العاليــة: الالســلطوية والرودونيــة والكانطيــة. وكــا يقــول املثــل الفرنــيس

chose!” (“كلــا تــم إدخــال املزيــد مــن التغيــرات، كلــا بقيــت األوضــاع عــىل حالهــا!”)، حــاول ذلــك التيــار أن يــزاوج بــن املاركســية وبــن... 

الديــن! وقــد أطلــق مؤيــدوه عــىل أنفســهم بعــض األســاء الغريبــة مثــل: “بنــاة هللا” و“الباحثــون عــن هللا”، التــي تكشــف عــن طبيعتهــم 

الحقيقيــة بطريقــة أكــر دقــة. يقــول لوناشارســي، يف كتابــه “الديــن واالشــرتاكية”، إن النظريــات املاركســية “البــاردة وغــر اإلنســانية” ال ميكــن 

اســتيعابها مــن قبــل الجاهــر، واقــرتح خلــق “ديــن جديــد”، ســيكون “دينــا بــال إلــه”، و“دينــا للعمــل”، ومــا إىل ذلــك. وقــد متــت اإلشــارة 

إىل االشــرتاكية عــىل أنهــا “حركــة دينيــة جديــدة قويــة”1. وقــد أثــار ذلــك الشــبح الصــويف الــذي يتنكــر تحــت اســم الفلســفة ســخط لينــن 

الشــديد.

ــة  ــدة لصحيف ــر جدي ــة تحري ــاب هيئ ــم انتخ ــر 1909، ت ــس يف دجن ــد يف باري ــذي عق ــف ال ــد العاص ــزيب املوح ــس الح ــد الكونفران بع

ــة  ــوف كان أقلي ــر كروبســكايا أن »مارت ــوف ومارشويســي. تتذك ــف ومارت ــف وكاميني ــن وزينوفي ــن لين “االشــرتايك الدميقراطــي”، تألفــت م

داخــل الهيئــة الجديــدة، ونــيس يف كثــر مــن األحيــان منشــفيته«. وتضيــف قائلــة: »أتذكــر أن إيليتــش أشــار يف إحــدى املــرات بارتيــاح أنــه 

ــك الوضــع توقــف بعــد وصــول دان«2. ــة. لكــن ذل ــا للغاي ــا موهوب ــه كان صحفي ــوف، ألن ــد العمــل مــع مارت كان مــن الجي

ميتلــك كثــر مــن النــاس فكــرة خاطئــة عــن لينــن بكونــه رجــال صعبــا جــدا يســعده “تقريــع” خصومــه يف الجــدال. ينبــع هــذا االنطبــاع - 

البعيــد جــدا عــن الحقيقــة- مــن معرفــة ســطحية بكتابــات لينــن. إذا اكتفــى املــرء بقــراءة املقــاالت املنشــورة فقــط، والتــي كان الكثــر منهــا 

ذا طابــع جــدايل طبعــا، ســيبدو لــه أن لينــن يعامــل خصومــه بقليــل مــن اللطــف. لكــن هــذا ال يعطــي إال وجهــا واحــدا للعملــة، ألنــه إذا 

قــرأ مراســالت لينــن، فســتظهر لــه صــورة مختلفــة متامــا. لقــد كان لينــن دامئــا وبشــكل غــر عــادي صبــورا ونزيهــا يف تعاملــه مــع الرفــاق. 

كان يبــذل قصــارى جهــده إلقنــاع رفاقــه، لكــن يف النهايــة فقــط، عندمــا تنتقــل القضايــا املتنــازع عليهــا إىل العلــن، وخاصــة عندمــا تكــون 

القضايــا املبدئيــة عــىل املحــك، يضطــر إىل خــوض الــراع. آنــذاك تأخــذ الدبلوماســية املقعــد الخلفــي وال يتــم احــرتام أي مشــاعر. بالنســبة 

إىل لينــن، تصــر جميــع االعتبــارات األخــرى ثانويــة عندمــا يتعلــق األمــر بالدفــاع عــن املبــادئ األساســية للاركســية. وميكــن رؤيــة هــذه 

الطريقــة بوضــوح يف هــذه الحالــة.

مل تكــن تحفظــات بوغدانــوف عــىل املاديــة الديالكتيكيــة مســألة جديــدة. لكــن يف خضــم الثــورة مل تكــن لتلــك األمــور أهميــة تذكــر. 

وعــىل أيــة حــال، مل يكــن هنــاك وقــت ليكــرس للفلســفة. لكــن يف ظــل ظــروف الــردة الرجعيــة، صــارت املســألة تطــرح بشــكل مختلــف متامــا. 

كانــت األخطــار واضحــة جــدا. لكــن االنشــقاق حــول تلــك املســائل ويف تلــك الظــروف الصعبــة، كان أمــرا مــن الصعــب تصــوره. يف البدايــة 

حــاول لينــن أن يخفــف مــن تلــك الخالفــات، وذلــك لتجنــب انــدالع رصاع مدمــر داخــل القيــادة البلشــفية. تذكــر كروبســكايا أنــه: »يف نهايــة 

مــارس، كان إيليتــش يــرى أنــه ينبغــي فصــل النزاعــات الفلســفية عــن التكتــالت السياســية داخــل الفصيــل البلشــفي. وأعــرب عــن اعتقــاده 

بــأن مثــل هــذه الخالفــات داخــل الفصيــل ســتظهر أفضــل مــن أي يشء آخــر أن فلســفة بوغدانــوف ال ميكنهــا أن توضــع عــىل نفــس مســتوى 

البلشــفية«. إال أنهــا تضيــف: »لكــن صــار يبــدو بشــكل أكــر فأكــر وضوحــا أن املجموعــة البلشــفية ســوف تنهــار قريبــا«3.

يعطــي ن. فولســي (فالنتينــوف) يف مذكراتــه صــورة عــن الراعــات الحــادة حــول القضايــا الفلســفية التــي هــزت املنظمــة البلشــفية 

يف ذلــك الوقــت4. بقــراءة ذلــك يــدرك املــرء أن لينــن كان لــه شدشــد الصــر، لكــن كل يشء لــه حــدوده. فعــىل الرغــم مــن كل محاوالتــه 

للحفــاظ عــىل الســالم، فقــد كانــت االختالفــات أخطــر مــن أن يتــم غــض الطــرف عنهــا. ولجعــل األمــور أكــر ســوءا، كتــب بوغدانــوف مقــاال 

يف صحيفــة كاوتســي Die Neue Zeit يشــيد فيهــا باملاخيــة. كان ذلــك، بالنســبة إىل لينــن، مبثابــة القطــرة التــي أفاضــت الــكأس. كان الحــزب 

1:  Lunacharsky, Revolutionary Silhouettes, p: 35.

2:  Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 193.

3:  Ibid., p: 181.

4:  Valentinov, Encounters with Lenin, 1968.
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االشــرتايك الدميقراطــي األملــاين هــو الحــزب الرئيــيس يف األمميــة، وكان نــرش املقالــة يف إعــالم الحــزب األملــاين مبثابــة اســتفزاز علنــي. واألســوأ 

مــن ذلــك هــو أن الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي األملــاين كان موقفــه غامضــا بشــأن القضايــا الفلســفية، يف حــن أشــاد منظــر الحــزب االشــرتايك 

ــر داخــل الحــزب  ــن خــالل إعطــاء الجــدل الدائ ــرا. وم ــا كب ــا اكتشــافا علمي ــة إذ اعتره ــر، باملاخي ــك أدل الدميقراطــي النمســاوي، فريدري

االشــرتايك الدميقراطــي الــرويس ذلــك املســتوى األممــي، رفــع بوغدانــوف التحــدي وعمــق االنقســام. ومنــذ تلــك اللحظــة فصاعــدا مل يعــد 

هنــاك مجــال للعــودة إىل الــوراء.

كان مــن الصعــب جــدا عــىل لينــن أن يقطــع مــع األشــخاص الذيــن عمــل معهــم عــن قــرب، وهــو مــا توضحــه كروبســكايا قائلــة: »قبــل 

ذلــك مبــا يقــرب مــن ثــالث ســنوات، كنــا نعمــل مــع بوغدانــوف والبوغدانوفيــن يــدا يف يــد، مل نكــن فقــط نعمــل معــا، بــل كنــا نناضــل 

معــا جنبــا إىل جنــب. ليــس هنــاك مــا يقــرب النــاس إىل بعضهــم البعــض أكــر مــن النضــال مــن أجــل قضيــة مشــرتكة. ومــن ناحيــة أخــرى، 

كان إيليتــش رائعــا يف قدرتــه عــىل إشــعال اآلخريــن بأفــكاره، ويصيبهــم مثــل العــدوى بحاســه، ويف الوقــت نفســه يجعــل أفضــل خصالهــم 

تزدهــر، ويســتخرج منهــم مــا عجــز اآلخــرون عــن اســتخراجه. بــدا كل رفيــق عمــل إىل جانبــه، كــا لــو أن جــزءا مــن إيليتــش يوجــد فيــه، 

ورمبــا كان ذلــك هــو الســبب يف أنــه كان قريبــا جــدا منهــم. 

كان الــراع داخــل املجموعــة حدثــا محطــا لألعصــاب. أتذكــر إحــدى املــرات عندمــا عــاد إيليتــش إىل املنــزل بعــد أن كان قــد اصطــدم 

مــع األوتزوفيــن، بــدا فظيعــا، وحتــى لســانه بــدا وكأنــه تحــول إىل اللــون الرمــادي. قررنــا أنــه عليــه الذهــاب إىل نيــس ملــدة أســبوع لالبتعــاد 

عــن االضطــراب واســتعادة الهــدوء تحــت أشــعة الشــمس. فســافر ثــم عــاد معــاىف مــرة أخــرى«1.

شــعر لينــن آنــذاك أنــه ليــس لديــه بديــل ســوى شــن حــرب شــاملة ضــد أنصــار بوغدانــوف. لكــن مــا حــدث هــو أنــه مل يكــن لينــن، 

بــل بليخانــوف هــو الــذي أطلــق الرصاصــة األوىل. كتــب مقالتــه Materialismus Militans (املاديــة املقاتلــة) باعتبارهــا رســالة مفتوحــة 

لبوغدانــوف. إال أن الــرد النظــري الرئيــيس كان هــو تحفــة لينــن الفلســفية: “املاديــة واملذهــب النقــدي التجريبــي”، التــي تعتــر واحــدة مــن 

أعظــم األعــال النظريــة للاركســية الحديثــة. لعــب ذلــك الكتــاب دورا رئيســيا يف إعــادة التســليح األيديولوجــي للطبقــة العاملــة الروســية 

وإعــادة توجيــه الحركــة، ومكافحــة النزعــات التحريفيــة واألفــكار الرجعيــة. قطــع لينــن أفــكار التصــوف مثلــا يقطــع ســكن ســاخن الزبــدة. 

ــت املســؤولة  ــي كان ــا، الت ــن يف رســالته إىل شــقيقته آن ــة تشــدد موقــف لين ــة. وميكــن رؤي ــى النهاي لقــد أصبحــت اآلن مســألة حــرب حت

عــن التعامــل مــع نــارش “املاديــة واملذهــب النقــدي التجريبــي”. حــاول هــذا األخــر تلطيــف اللغــة املســتخدمة ضــد الطــرف اآلخــر، لكــن 

لينــن أرص عــىل عــدم تقديــم أي تنــازالت عــىل اإلطــالق. اســتخدم يف نصــه كلمــة “Popovshchina” ]بوبوفشــينا[ (وهــي كلمــة غــر قابلــة 

للرتجمــة، تعنــي تقريبــا “النزعــة الكهنوتيــة”) لوصــف تصــور مؤيــدي املذهــب النقــدي التجريبــي. وقــد متــت ترجمــة تلــك العبــارة عــىل 

نحــو غــر صحيــح بـــ “املذهــب اإلميــاين”، وهــو التعبــر الــذي، باإلضافــة إىل كونــه غــر دقيــق مــن الناحيــة اللغويــة، كان محاولــة واضحــة 

لتخفيــف لهجــة جــدال لينــن. أدت تلــك املحاولــة إىل توبيــخ حــاد مــن جانــب لينــن ليــس يف رســالة واحــدة بــل يف عــدة رســائل، مثــل تلــك 

املؤرخــة يف 09 مــارس 1909، حيــث نجــد: »مــن فضلــك ال تخففــي اللهجــة ضــد بوغدانــوف وضــد بوبوفشــينا لوناشارســي. لقــد قطعنــا متامــا 

العالقــات معهــم. ليــس هنــاك أي ســبب لتخفيفهــا. إن األمــر ال يســتحق العنــاء«2.

ــم  ــب أال يت ــا. يج ــي ورشكائه ــوف ولوناشارس ــد بوغدان ــي أي يشء ض ــاء ال تخفف ــب: »رج ــط، كت ــام فق ــة أي ــد ثالث ــرى، بع ــرة أخ وم

ــه  تخفيفهــا. لقــد حذفــِت املقطــع عــن كــون تشــرنوف خصــا “أكــر نزاهــة” منهــم، وهــو أمــر مؤســف للغايــة. إن املعنــى الــذي أعطيِت

ليــس هــو الــذي أريــده. مل يعــد هنــاك اتســاق عــام يف اتهامــايت. جوهــر القضيــة هــو أن ماخييـ“نــا” غــر نزهــاء وحقــرون وأعــداء جبنــاء 

للاركســية يف مجــال الفلســفة«3.

انقسام البالشفة

يف تلــك األثنــاء صــار االنشــقاق داخــل فصيــل البالشــفة علنيــا. كان لصحيفــة “Proletary” هيئــة تحريــر “صغــرة” تتألــف مــن لينــن 

وزينوفييــف وكامينيــف، الذيــن بــدأ تعاونهــم يف تلــك الســنوات، إىل جانــب بوغدانــوف وعضــوي اللجنــة املركزيــة غولدنــرغ  ودوبروفينســي. 

التقــى هــؤالء املحــررون املذكــورون مــع أعضــاء آخريــن يف كونفرانــس مصغــر يف باريــس، يف الفــرتة مــا بــن 08 و17 يونيــو (30-21) 1909. 

1:  Krupskaya, Reminiscences of Lenin, pp: 193–194.

2:  Letter to his sister Anna, March 9, 1909, LCW Vol. 37, p: 414.

3:  Letter to his sister Anna, March 12, 1909, LCW Vol. 37, p: 416
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ــا مــن بطرســرغ. كان الهــدف مــن املؤمتــر مناقشــة  ــة الحق ــات العالي ــم النقاب ــاك ريكــوف وتومســي، زعي ــن كان هن ــن الحارضي ومــن ب

ــه كان  ــه يف مناقشــة مفتوحــة، لكن ــن موقف ــوف ع ــع بوغدان ــة” (“Ultimatism”). داف ــذارات النهائي ــة” وأصحــاب “اإلن مســألة “األوتزوفي

معــزوال. فباســتثناء شــانترس، الــذي اتخــذ موقفــا توفيقيــا، وامتنــاع عضويــن عــن التصويــت (تومســي وغولدنــرغ)، صــوت جميــع املندوبــن 

اآلخريــن لصالــح موقــف لينــن. كــا ناقــش الكونفرانــس اآلراء الفلســفية ملجموعــة بوغدانــوف ورفضهــا. ومــع ذلــك تجــدر اإلشــارة إىل أن 

جميــع مواقــف لينــن قــد قبلــت مــع وجــود أصــوات ضــد وامتنــاع أخــرى عــن التصويــت. ليــس هنــاك، بطبيعــة الحــال، أي يشء غــر عــادي 

ــأن كل قــرار يجــب أن يكــون باإلجــاع هــي فكــرة تنتمــي إىل التقاليــد  ــة ب بشــأن القــرارات التــي تتخــذ بأغلبيــة األصــوات، الفكــرة القائل

الســتالينية، بعبادتهــا للزعيــم املعصــوم، وهــو الــيء الــذي يعتــر غريبــا متامــا عــن التقاليــد الدميقراطيــة للبلشــفية. لكــن يف هــذه الحالــة 

بالتحديــد، كان االمتنــاع عــن التصويــت لــه معنــى، ألن العديــد مــن نشــطاء الحــزب يف روســيا اعتــروا النــزاع حــول القضايــا الفلســفية ترفــا ال 

ميكــن تفهمــه يف ظــل الظــروف الصعبــة التــي كان الحــزب يعمــل فيهــا آنــذاك. يف الواقــع، تعتــر النزاعــات حــول القضايــا النظريــة بالنســبة 

لهــؤالء النــاس “ترفــا غــر مناســب”.

ومــن األمثلــة النموذجيــة عــىل تلــك الحالــة الذهنيــة نجــد ســتالن الــذي عجــز متامــا عــن فهــم مــا كان لينــن يرمــي إليــه. كتــب يف رســالة 

بعثهــا إىل م. ج. تســخكايا، إن النقــد التجريبــي لــه جوانــب جيــدة أيضــا وأن مهمــة البالشــفة هــي تطويــر فلســفة ماركــس وإنجلــز “بــروح 

ج. ديتزجــن، بحيــث تســتفيد مــن الجوانــب الجيــدة للاخيــة”. هــذ العبــارة املجنحــة، مثــل غرهــا مــن نفــس النــوع، والتــي تكشــف عــن 

نظــرة ســتالن الضيقــة والجاهلــة واملبتذلــة للاركســية، تــم حذفهــا طبعــا مــن أعالــه الكاملــة، لكنهــا نجــت يف بعــض الزوايــا املنســية مــن 

أرشــيف الحــزب، مــن حيــث تــم اســتخراجها مــن قبــل مؤلفــي تاريــخ الحــزب الرســمي الــذي نــرش يف عهــد خروتشــوف1. أغلــب االحتــاالت 

هــو أن ســتالن مل يقــرأ أبــدا ســطرا واحــد ملــاخ، فهــو باعتبــاره التجســيد الحــي لـــ “مهنــي” الحــزب، مل يكــن مباليــا بهــذه املســائل النظريــة، 

عــىل اعتبــار أنهــا مجــرد تفاهــات مزعجــة وتشويشــا عــىل مهــام الحــزب اليوميــة. وميثــل االقتبــاس أعــاله محاولــة خرقــاء لتحقيــق الوحــدة 

مــن خــالل االكتفــاء ببســاطة بتجاهــل املســائل املبدئيــة متامــا.

إال أن ســتالن مل يكــن الوحيــد الــذي فشــل يف فهــم أهميــة النضــال مــن أجــل املبــادئ النظريــة، بــل عــىل العكــس متامــا كانــت هــذه 

ــات الســوفياتية،  ــم املســتقبيل للنقاب ــن. الزعي ــن مــع لين ــرب املتعاون ــن أق ــك ب املواقــف واســعة االنتشــار يف صفــوف البالشــفة، مبــا يف ذل

ميخائيــل تومســي، كان ضــد كل فلســفة وأعلــن: »مل أشــعر أبــدا بالحنــن إىل الفلســفة. إن أولئــك الذيــن ينشــغلون بالفلســفة إمنــا يريــدون 

الهــروب مــن الواقــع«2.

ــا  ــي نعمــل مع ــه عــيل ل ــذارا بأن ــت إن ــوف: »إذا... واجه ــن رســالة إىل بوغدان ــف يف النســخة األوىل م ــب كاميني ــاي 1908، كت يف 26 م

سياســيا أن أوافــق عــىل جميــع الخطــوات التــي اتخذناهــا ضــد خصومنــا الفلســفين... فإنــه لــن يكــون لــدي، بطبيعــة الحــال، أي خيــار آخــر 

مــا عــدا االنســحاب مــن هــذا النضــال«3.

ــن  ــك الذي ــاالت أولئ ــرش مق ــي بن ــة للحــزب، Sotsial Demokrat، أال تكتف ــة املركزي ــه عــىل الصحيف ــال بأن ــه ق ــة من ويف خطــوة توفيقي

يدافعــون عــن املاديــة الديالكتيكيــة، بــل أن تنــرش أيضــا مقــاالت أولئــك الذيــن يعارضونهــا. هــذا يف الوقــت الــذي كان لينــن قــد توصــل 

فيــه إىل خالصــة أن القطيعــة التامــة مــع البوغدانوفيــن صــارت رضوريــة. يف صيــف 1908، كتــب لينــن إىل فوروفســي، الــذي عمــل معــه يف 

فبريــود عــام 1905، رســالة بعبــارات توضــح بشــكل كامــل أن القطيعــة املفتوحــة مــع مجموعــة بوغدانــوف صــارت مســألة وقــت فقــط. بــل 

إن لينــن كان يعتقــد أنــه قــد يجــد نفســه أقليــة، ويف هــذه الحالــة ســيضطر هــو إىل االنشــقاق: »الصديــق العزيــز، شــكرا عــىل الرســالة. كل 

“شــكوكك” خاطئــة. مل أكــن أعــاين مــن مشــاكل عصبيــة، لكــن موقفنــا صعــب. االنشــقاق مــع بوغدانــوف صــار وشــيكا. والســبب الحقيقــي 

ــدا يف  ــدر أب ــي مل تص ــات (والت ــالل االجتاع ــفية خ ــه الفلس ــت إىل تصورات ــي وجه ــادة الت ــادات الح ــن االنتق ــب م ــس بالغض ــه يح ــو أن ه

الصحيفــة). واآلن يعمــل بوغدانــوف عــىل تصيــد أي شــكل مــن أشــكال اختــالف الــرأي. وقــد عمــل، جنبــا إىل جنــب مــع أليكسينســي، الــذي 

يثــر فــوىض رهيبــة والــذي اضطــررت إىل أن أقطــع معــه كل العالقــات، عــىل إخــراج الــراع إىل العلــن.

ــس  ــا جــدا. واملواجهــة يف الكونفران ــة قريب ــي واملقاطعــة. ســوف تنفجــر العاصف ــد التجريب ــون االنشــقاق عــىل أســاس النق إنهــم يحاول

القــادم أمــر ال مفــر منــه. هنــاك احتــال كبــر لحــدوث االنشــقاق. وســأترك الفصيــل حاملــا يصبــح لسياســة “املقاطعــة الحقيقيــة” و“اليســار” 

1:  Istoriya KPSS, vol. 2, p: 272 (التشديد من آالن وودز)

2:  Protokoly soveshchaniya rasshirennoy redaksii Proletariya, p: 12.

3:  Pod Znamenem Marksizma, No. 9–10, 1932, p: 203 (التشديد من آالن وودز)
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اليــد العليــا داخلــه«1.

خــالل هــذه الفــرتة، تراجعــت حظــوظ لينــن إىل أدىن مســتوياتها. وعــىل الرغــم مــن أن الدعــم الــذي قدمــه االشــرتاكيون الدميقراطيــون 

البولنديــون والالتيفيــون أعطــى األغلبيــة للمواقــف البلشــفية يف اجتاعــات الحــزب، فــإن لينــن وجــد نفســه أقليــة داخــل الفصيــل البلشــفي. 

كان معظــم أقــرب املتعاونــن الســابقن معــه- بوغدانــوف ولوناشارســي وليــادوف- مقاطعــن. وكان الجيــل الجديــد مــن القــادة مييــل بقــوة 

ــف  ــة، زينوفيي ــة املقبل ــا يف الســنوات القليل ــرب رفاقه ــا ســيصران أق ــن كان ــن الذي ــن وكروبســكايا، والرجل ــا لين ــة. أم ــة التوفيقي إىل النزع

وكامينيــف، فقــد اضطــروا للهجــرة إىل ســويرسا. طبيعــة لينــن املتفائــل دومــا مل تكــن تــرتك مجــاال لالكتئــاب، لكنــه عندمــا عــاد إىل جنيــف 

ــرات  ــن مذك ــة م ــرة التالي ــطر الفق ــن أس ــطر م ــل كل س ــاب يتخل ــزن واالكتئ ــزاج الح ــاد. وم ــات اإلجه ــه عالم ــرت علي ــر 1908، ظه يف يناي

كروبســكايا: »بــدت جنيــف كئيبــة. مل تكــن هنــاك ثلــوج، لكــن كانــت هنــاك ريــاح عاتيــة بــاردة تهــب. كانــت تبــاع بطاقــات بريديــة تصــور 

مشــهد امليــاه املتجمــدة بالقــرب مــن درابزيــن بحــرة جنيــف، وكانــت البلــدة تبــدو ميتــة وخاليــة. ومــن بــن الرفــاق الذيــن كانــوا يعيشــون 

هنــاك يف ذلــك الوقــت، ميخــا تســخاكايا، وف. ك. كاربينســي، وأولغــا رافيتــش. كان ميخــا تســخاكايا يعيــش يف غرفــة صغــرة وخــرج مــن 

الرسيــر بصعوبــة عندمــا وصلنــا. قيــل لنــا إن ال أحــد يريــد النقــاش، وكان آل كاربينســي يعيشــون يف املكتبــة الروســية حيــث كان كاربينســي 

يشــغل منصــب مديــر، كان هــذا األخــر يعــاين مــن صــداع حــاد جــدا عندمــا وصلنــا وكانــت كل النوافــذ مغلقــة ألن الضــوء كان يــر بــه. 

وبينــا كنــا يف طريــق العــودة مــن عنــد آل كاربينســي، عــر شــوارع جنيــف الخاليــة، التــي بــدت أكــر وحشــة مــن أي وقــت مــى، قــال 

إيليتــش: “لــدي شــعور كــا لــو أين جئــت إىل هنــا ألدفــن”«2.

كانــت مخــاوف لينــن مفهومــة. كانــت حالــة املنفيــن الــروس أســوء بكثــر مــن أي وقــت مــى. نضبــت األمــوال، مــا خلق مشــقة مروعة 

لهــؤالء األشــخاص الذيــن كانــوا أصــال يعانــون معنويــا وماديــا. وكان البالشــفة هــم مــن عانــوا أكــر مــن االعتقــاالت يف فــرتة الــردة الرجعيــة، 

ألن التصفويــن كانــوا قــد اقتــروا أساســا عــىل األنشــطة القانونيــة. كان البالشــفة ميتلكــون أمــواال أقــل مــا كان متوفــرا للمناشــفة، الذيــن 

كان مــا يــزال ميكنهــم االعتــاد عــىل داعمــن أثريــاء مــن االنتلجنســيا. ولهــذا الســبب بالتحديــد احتمــل لينــن اســتمرار عمليــات “املصــادرة” 

لفــرتة أطــول مــا هــو مــرر حقــا مــن وجهــة النظــر السياســية البحتــة. يف ينايــر 1908، كتــب لينــن رســالة إىل االشــرتايك االنجليــزي، ثيــودور 

روثشــتاين، مؤكــدا عــىل الوضــع املــايل الرهيــب: »الكارثــة الفنلنديــة، واعتقــال العديــد مــن الرفــاق، ومصــادرة األوراق، والحاجــة إىل نقــل 

املطابــع، وإرســال العديــد مــن الرفــاق إىل الخــارج، كل ذلــك تطلــب نفقــات ثقيلــة وغــر متوقعــة. إن املحنــة املاليــة للحــزب أكــر خطــورة 

ألنــه خــالل عامــن فقــد الجميــع عــادة العمــل بشــكل غــر رشعــي وتــم “إفســادهم” بالعمــل الرشعــي أو شــبه الرشعــي. واآلن يتعــن علينــا 

أن نعيــد بنــاء املنظــات الرسيــة مــن الصفــر تقريبــا. وهــذا يكلــف الكثــر مــن املــال. جميــع املثقفــن والجبنــاء يتخلــون عــن الحــزب؛ إن 

هجــرة االنتلجنســيا هائلــة. أمــا الباقــون فهــم بروليتاريــون خالصــون ال ميتلكــون أي قــدرة عــىل جمــع املســاهات املاليــة بشــكل علنــي«3.

ــوا إىل  ــن تدفق ــن الذي ــن املنفي ــر م ــدد الكب ــك الع ــة ملســاعدة ذل ــاك أي إمكاني ــد هن ــه مل تع ــي أن ــوال يعن ــص الحــاد يف األم كان النق

الخــارج. يف منتصــف دجنــر 1908، انتقــل لينــن إىل باريــس مــع كروبســكايا ووالدتهــا. كانــت حيــاة املنفيــن هنــاك أســوء مــا كانــت عليــه 

يف جنيــف ألنــه كان هنــاك الكثــر منهــم. أنشــئ صنــدوق للمســاعدة، لكنــه كان ضعيــف املــوارد وال ميكــن اســتخدامه إال يف حــاالت الــرورة 

ــر  ــه مــن وقــت آلخــر. كان الفق ــه ترســلها ل ــت والدت ــي كان ــغ الصغــرة الت ــك املبال ــاالت وتل ــة املق ــش عــىل كتاب ــن يعي القصــوى. كان لين

واالكتئــاب واملــرض الــيء املشــرتك بــن املنفيــن. أصيــب بعضهــم بالجنــون وانهــوا حياتهــم يف مصحــات املجانــن، وانتهــى األمــر بالبعــض 

اآلخــر وحيديــن يف املستشــفيات، أو يف أعــاق نهــر الســن. كان الوضــع محبطــا. وتذكــر كروبســكايا حالــة رجــل كان قــد قاتــل يف انتفاضــة 

موســكو وكان يعيــش اآلن يف ضاحيــة الطبقــة العاملــة يف باريــس، متقوقعــا عــىل نفســه. يف أحــد األيــام صــار مجنونــا وصــار يتــرف بطريقــة 

غــر متزنــة. والــدة كروبســكايا التــي فهمــت بــأن الهذيــان جــاء بســبب املجاعــة، قدمــت للرجــل بعــض الطعــام، وتتذكــر كروبســكايا: »بــدا 

ــا، جــاء الطبيــب النفــيس  إيليتــش شــاحبا مــن الحــزن عندمــا جلــس بجانــب الرجــل. ذهبــت للبحــث عــن طبيــب نفــيس، كان صديقــا لن

وتحــدث إىل املريــض وقــال إن هــذه حالــة خطــرة مــن الجنــون ناجمــة عــن املجاعــة التــي مل تصــل بعــد املرحلــة النهائيــة؛ ســوف تتطــور إىل 

هــوس االضطهــاد، ومــن ثــم مــن املرجــح أن يقــدم املريــض عــىل االنتحــار«4. كان هــذا مصــر املنفيــن الــروس خــالل ســنوات الــردة الرجعيــة 

الســتوليبينية املظلمــة.

1:  LCW, Letter to V.V. Vorovsky, July 1, 1908, vol. 34, p: 395.

2:  Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 162.

3:  LCW, Letter to Theodore Rothstein, January 29, 1908, vol. 34, p: 375.

4:  Stanley Payne, The Life and Death of Lenin, p: 240.
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عــىل الرغــم مــن أن املؤمتــر الخامــس مثــل خطــوة هامــة إىل األمــام بالنســبة للبالشــفة، فإنــه مل يغــر حقيقــة أن الحركــة داخــل روســيا 

كانــت تواجــه أوقاتــا صعبــة للغايــة. كان البالشــفة يســتقطبون اهتــام القطاعــات األكــر جذريــة بــن العــال والشــباب، لكــن الوضــع العــام 

كان كئيبــا. أدى انقــالب الثالــث مــن يونيــو إىل انفتــاح فــرتة مــن الــرد الرجعيــة الحــادة. يف عــام 1907، كان مجمــوع أعضــاء الحــزب اســميا 

هــو 100.000 عضــو. لكــن هــذا الرقــم عــاىن مــن انهيــار رسيــع. وحدهــا منطقــة القوقــاز هــي التــي كان االنخفــاض فيهــا أقــل حــدة إىل حــد 

مــا، لكنهــا كانــت معقــل املناشــفة. كانــت عــدد أعضــاء املنظمــة البلشــفية يف بيرتســبورغ قــد بلــغ 6778 عضــوا أوائــل عــام 1907. بعــد عــام 

واحــد انخفــض الرقــم بالنصــف إىل 3.000، لكــن بحلــول عــام 1909، مل يعــد هنــاك ســوى 1.000 عضــو فقــط. وبحلــول ربيــع عــام 1910، 

حــرت األوخرانــا مجمــوع األعضــاء يف 506 أعضــاء فقــط1. اســتمرت غــارات الرشطــة يف بــث الفــوىض يف منظــات الحــزب الرسيــة املســتنزفة 

بشــدة. وخــالل األشــهر الثالثــة األوىل مــن عــام 1908 رضبــت الرشطــة مــرة أخــرى، وركــزت هــذه املــرة عــىل منظمــي الحــزب يف مناطــق 

معينــة مــن موســكو وبيرتســبورغ. وقــد اضطــر عضــو باللجنــة البلشــفية يف بيرتســبورغ لالعــرتاف بأنــه بعــد اعتقــاالت الربيــع “توقــف العمــل 

يف املقاطعــات تقريبــا...”2.

ــه. وبعــد طــرد  ــا داخــل فصيل ــل تقريب ــن معــزوال بشــكل كام ــت لين ــة واالنقســامات جعل ــات الداخلي مل يكــن هــذا كل يشء. فالراع

جاعــة بوغدانــوف، كان االتجــاه الســائد يف القيــادة هــو مــا يســمى بالفصيــل التوفيقــي، الــذي كان أقــل ميــال إىل اتبــاع قيــادة لينــن. بعــد 

ســنوات عديــدة وصــف تروتســي الحالــة خــالل تلــك الســنوات القامتــة يف مقابلــة مــع س. ل. ر. جيمــس (“جونســون”)، قائــال: 

»جيمس: كم كان عدد أعضاء الحزب البلشفي؟

تروتســي: يف عــام 1910 كان هنــاك يف البــالد كلهــا بضعــة عــرشات مــن األشــخاص. كان بعضهــم يف ســيبريا، لكنهــم مل يكونــوا منظمــن. 

كان األشــخاص الذيــن ميكــن أن يتواصــل معهــم لينــن عــن طريــق املراســلة، أو عــن طريــق وســيط، يبلــغ نحــو 30 أو 40 شــخصا عــىل األكــر. 

ومــع ذلــك، فقــد كانــت التقاليــد واألفــكار بــن العــال األكــر تقدمــا مبثابــة رأســال هائــل اســتخدم يف وقــت الحــق خــالل الثــورة، لكننــا 

عمليــا كنــا معزولــن متامــا يف ذلــك الوقــت«3.

يشــهد زينوفييــف عــىل دقــة هــذه األرقــام حيــث كتب: »كانــت ســنوات الثــورة املضــادة الســتوليبينية هــي األكــر حرجــا وخطــورة عــىل 

بقــاء الحــزب. وبالعــودة إىل تلــك الفــرتة الصعبــة، ميكننــا القــول دون أدىن تــردد إن الحــزب، باملعنــى الحقيقــي للكلمــة، مل يعــد موجــودا. لقــد 

تفــكك إىل حلقــات فرديــة صغــرة مل تكــن تختلــف عــن حلقــات ســنوات الثانينيــات وأوائــل التســعينيات ]القــرن 19[ إال يف أن املنــاخ العــام 

الســائد فيهــا كان هــو اإلحبــاط، يف أعقــاب الهزميــة القاســية التــي تكبدتهــا الثــورة«4. كانــت الصعوبــات التــي تواجــه الحــزب يف العمــل الــرسي 

غــر مســبوقة. وقــال شــابرو: »يف غضــون عــام واحــد بعــد املؤمتــر الخامــس، صــارت العديــد مــن املنظــات التــي كانــت تضــم مئــات األعضــاء 

ال تضــم ســوى العــرشات«. ويقــدر نفــس املؤلــف أنــه: »يف صيــف عــام 1909، كانــت هنــاك فقــط خمــس أو ســت لجــان بلشــفية تعمــل«5. 

القصــة نفســها كررهــا العديــد مــن املؤلفــن املختلفــن، قــال ســتيفن كوهــن: »مل يعــد يوجــد أكــر مــن خمــس أو ســت لجــان بلشــفية تعمــل 

يف روســيا، ويف نهايــة عــام 1909، مل تعــد منظمــة موســكو تضــم ســوى 150 عضــوا فقــط«6.

ــة،  ــت الرشط ــد متكن ــظايا. وق ــول إىل ش ــات تتح ــت املنظ ــيا كان ــة. يف روس ــا صعب ــت أوقات ــة: »كان ــف قائل ــكايا املوق ــر كروبس وتتذك

مبســاعدة مــن العمــالء املندســن، مــن اعتقــال عــال الحــزب البارزيــن. أصبحــت االجتاعــات الكبــرة واملؤمتــرات مســتحيلة. ومل يكــن مــن 

الســهل عــىل النــاس، الذيــن كانــوا منــذ وقــت قصــر فقــط يخطبــون يف الحشــود، أن يذهبــوا تحــت األرض. ويف الربيــع (أبريــل - مــاي) ألقــي 

القبــض يف الشــارع عــىل كامينيــف ووارســي (وهــو اشــرتايك دميقراطــي بولنــدي وصديــق حميــم لدزيرجينســي وتيســكا وروزا لوكســمبورغ). 

وبعــد بضعــة أيــام، ألقــي القبــض أيضــا عــىل زينوفييــف، ثــم ن. أ. روزكــوف (وهــو مناضــل بلشــفي، عضــو يف لجنتنــا املركزيــة)، يف الشــارع. 

كانــت الجاهــر قــد انكفــأت عــىل نفســها، أراد النــاس أن يفكــروا يف األمــور، وحاولــوا أن يفهمــوا مــا حــدث. كان النشــاط التحريــي بشــكل 

عــام قــد تراجــع ومل يعــد يــرض أي شــخص. كان النــاس ينضمــون بســهولة إىل حلقــات الدراســة، لكــن مل يكــن هنــاك أحــد ليتــوىل مســؤوليتهم. 

1:  McKean, Between the Revolutions, p: 53.

2:  Kudelli, in Krasnaya letopis’, No. 14, quoted in McKean, Between the Revolutions, p: 53.

3:  Trotsky, Fighting Against the Stream, in Writings, 1938–1939, p: 257.

4:  Zinoviev, History of the Bolshevik Party, p: 165.

5:  Schapiro, History of the CPSU, p: 101.

6:  Stephen F. Cohen, Bukharin and the Bolshevik Revolution, p: 12.
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وقــد وفــر هــذا املنــاخ تربــة مواتيــة لألوتزوفيــة ]النزعــة املقاطعاتيــة[«1.

وبصعوبــة بالغــة متكــن املركــز البلشــفي مــن الحفــاظ عــىل العالقــات مــع املجموعــات املحليــة يف روســيا، باســتخدام أســاليب رسيــة. 

وجــد أوســيب بياتنيتســي نفســه مــرة أخــرى مســؤوال عــن إرســال الوثائــق الرسيــة إىل روســيا، وخـــاصة الصحــف البلشفيــــة: Proletary  و

Sotsial Demokrat - متامــا كــا يف الفــرتة القدميــة الســيئة، قبــل 1905. كان مقــر املركــز الخارجــي لهــذا النشــاط هــو اليبزيــغ، أمــا مقــر 

املركــز الداخــيل ففــي مينســك. وكــا كان الحــال عليــه قدميــا، كان ذلــك العمــل مراقبــا عــن كثــب مــن طــرف جهــاز األوخرانــا القيــري، 

الــذي تســلل عميلــه زيتومرســي إىل موقــع رئيــيس يف التنظيــم البلشــفي بالخــارج. صــادق املؤمتــر الخامــس عــىل طريقــة جديــدة النتخــاب 

قيــادة الحــزب عــىل جميــع املســتويات، ونظــرا للمشــاكل األمنيــة الحــادة، كان ينبغــي لذلــك أن يشــمل التعيــن. وملــا كان أغلــب القياديــن 

قــد وقعــوا ضحيــة ملداهــات الرشطــة (التــي كان يوجههــا عــىل نحــو فعــال أمثــال زيتومرســي)، فقــد كان يتوجــب تعيــن انــاس جــدد لســد 

الثغــرات.

ــام إىل  ــب االنض ــي تتجن ــارص الت ــج. إن العن ــل الثل ــذوب مث ــة ت ــا األيديولوجي ــيل: »قوان ــا ي ــع ك ــن األورال الوض ــالة م ــت رس ووصف

ــذاك يف  ــت موجــودة آن ــي كان ــة الت ــاح والحري ــن انضمــوا إىل الحــزب فقــط يف وقــت االنفت ــة بشــكل عــام... والذي املنظــات غــر القانوني

ــا اآلن«2. ــوا منظــات حزبن ــد ترك ــن، ق ــن األماك ــد م العدي

ولخــص مقــال يف الجريــدة املركزيــة للحــزب املوقــف قائــال: »املثقفــون، كــا يســمون، صــاروا ينســحبون أفواجــا أفواجــا خــالل األشــهر 

األخــرة«. وتعليقــا عــىل ذلــك كتــب لينــن: »لكــن تحــرر الحــزب مــن املثقفــن أشــباه الروليتاريــن، الرجوازيــن الصغــار، قــد بــدأ يوقــظ 

ــة. إن منظمــة  ــرتة النضــال البطــويل للجاهــر الروليتاري ــي كســبت خــالل ف ــة الت ــة الرصف ــدة الربوليتاري ــوى الجدي ــدة الق ــاة الجدي للحي

كوليبــايك نفســها التــي كانــت، كــا يبــن االقتبــاس الــوارد يف التقريــر، يف حالــة يائســة -وحتــى “ميتــة”- قــد تــم إحياؤهــا، وبــدأت تتحــرك. 

نقــرأ: “أعشــاش الحــزب بــن العــال املنتــرشة بأعــداد كبــرة يف جميــع أنحــاء املنطقــة، والتــي هــي يف معظــم الحــاالت دون أي قــوى فكريــة 

ودون أدبيــات، بــل وحتــى مــن دون أي عالقــة مــع مراكــز الحــزب، ال تريــد أن متــوت... عــدد األعضــاء املنظمــن ال يتناقــص بــل يــزداد... ال 

يوجــد مثقفــون، وعــىل العــال أنفســهم، األكــر واعيــا بينهــم، أن يواصلــوا العمــل الدعــايئ”. واالســتنتاج العــام الــذي تــم التوصــل إليــه هــو 

أنــه: “يف عــدد مــن األماكــن بــدأ العمــل املســؤول ميــر إىل أيــدي العــال املتقدمــن بســبب هــروب املثقفــن.”« (Sotsial-Demokrat، رقــم 
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لكــن كان لذلــك عيوبــه أيضــا، حيــث فقــد الحــزب، بطريقــة أو بأخــرى، الكثــر مــن أكــر أعضائــه خــرة. كان املنخرطــون الجــدد ضعيفــو 

التكويــن وعدميــو الخــرة يف العمــل الــرسي، مــا جعلهــم أهدافــا أســهل للرشطــة. ومــن جهــة أخــرى، كان مــن األســهل بكثــر عــىل الرشطــة 

إدخــال عمالئهــا يف اللجــان الرسيــة، التــي رسعــان مــا صــارت ممتلئــة بالجواســيس واملحرضــن. ومــن أجــل تشــديد اإلجــراءات األمنيــة، تــم 

تغيــر أســاليب االنتخــاب لتتــالءم مــع الظــروف الجديــدة. كان عــىل املنظــات املحليــة أن تتبنــى طرقــا مختلفــة النتخــاب لجانهــا، مــا كان 

يعكــس متطلبــات العمــل الــرسي. يف موســكو، وبــدال مــن انتخــاب اللجــان يف اجتــاع عــام، صــارت تنتخــب يف اجتاعــات محليــة أصغــر. يف 

البدايــة كانــت هنــاك خاليــا ولجــان ومجموعــات حزبيــة يف جميــع املصانــع الكبــرة، لكــن مــع مــرور الوقــت وتكثيــف الرشطــة لبحثهــا عــن 

املناضلــن، تعطلــت لجــان الحــزب بشــكل متزايــد وانخفضــت العضويــة النشــيطة إىل أدىن مســتوياتها. كقاعــدة عامــة كان مــن املفــرتض أن 

تجتمــع لجــان املقاطعــات مــرة واحــدة يف الشــهر، يف حــن كان عــىل اللجنــة التنفيذيــة للمقاطعــة أن تجتمــع أســبوعيا. لكــن مــن املشــكوك 

ــك  ــت تل ــداد صغــرة، وكان ــاك ســوى أع ــام مل تكــن هن ــا يف معظــم املناطــق. وبشــكل ع ــاظ عــىل هــذا النظــام حق ــم الحف ــا إذا ت ــه م في

املجموعــات التــي بقيــت نشــطة تعمــل بشــكل مســتقل.

غــر أن هــذه التغيــرات مل تفعــل شــيئا يذكــر لحايــة الحــزب مــن رقابــة الشــبكة املتزايــدة باســتمرار مــن الجواســيس واملحرضــن الذيــن 

متكنــوا، يف منــاخ اإلحبــاط الســائد، مــن التســلل إىل أعــىل املواقــع واللجــان: »متكــن الــدرك مــن قــراءة النــص غــر املــريئ للرســالة وزاد عــدد 

ســكان الســجون. أدى الخصــاص يف القــوى الثوريــة إىل خفــض معايــر اللجنــة بشــكل حتمــي. وقــد أدى تقلــص فــرص االختيــار إىل متكــن 

عمــالء رسيــن مــن تســلق التسلســل الهرمــي للمنظــات الرسيــة. بإشــارة مــن اصبعــه كان يف مقــدور العميــل املنــدس أن يتســبب يف اعتقــال 

أي ثــوري يعرقــل تقدمــه. وقــد أدت محــاوالت تطهــر التنظيــم مــن العنــارص املشــكوك فيهــا إىل انطــالق اعتقــاالت جاعيــة عــىل الفــور. وقــد 

أدى منــاخ الشــك وعــدم الثقــة املتبــادل إىل عرقلــة جميــع املبــادرات. وبعــد عــدد مــن االعتقــاالت املحســوبة بشــكل جيــد، صــار العميــل 

1:  Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 183.

2:  LCW, On to the Straight Road, vol. 15, p: 18.

3:  Ibid., p: 18.
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املنــدس كوكوشــكن عــىل رأس منظمــة املقاطعــة مبوســكو يف بدايــة عــام 1910. كتــب أحــد املشــاركن النشــطن يف الحركــة: “لقــد تحقــق 

املثــل األعــىل لألوخرانــا. صــار العمــالء الرسيــون عــىل رأس جميــع منظــات موســكو”. مل يكــن الوضــع يف بيرتســبورغ أفضــل بكثــر. “يبــدو 

أن القيــادة قــد ســحقت، مل تكــن هنــاك أي وســيلة الســتعادتها، لقــد قضــم العمــالء االســتفزازيون أعضاءنــا الحيويــة، وانهــارت املنظــات...”. 

يف عــام 1909، كان يف روســيا خمــس أو ســت منظــات نشــطة؛ لكنهــا هــي أيضــا رسعــان مــا غرقــت يف الجمــود. وانخفــض عــدد األعضــاء يف 

منظمــة مقاطعــة موســكو، التــي كانــت تصــل إىل 500 عضــو خــالل نهايــة عــام 1908، إىل 250 يف منتصــف العــام التــايل وبعــد ســتة أشــهر 

أخــرى إىل 150؛ ويف عــام 1910 مل تعــد املنظمــة موجــودة«.

يف أوائــل عــام 1909 كتبــت كروبســكايا بيــأس: »مل يعــد لدينــا مناضلــون عــىل اإلطــالق. كلهــم متناثــرون يف الســجون واملنــايف«1. ويف نهايــة 

مــارس 1910، اشــتىك لينــن قائــال: »هنــاك عــدد قليــل مــن القــوى يف روســيا. آه لــو كان يف مقدورنــا أن نرســل مــن هنــا عامــل حــزب جيــد 

إىل اللجنــة املركزيــة أو لعقــد كونفرانــس! لكــن كل مــن لدينــا هنــا “أمــوات”«2.

املناشفة املوالون للحزب

يف نفــس ذلــك الوقــت كان للمناشــفة بدورهــم مشــاكلهم الخاصــة. لقــد أصبــح خطــر التصفويــة واضحــا، ليــس فقــط بالنســبة للبالشــفة، 

بــل أيضــا لعــدد متزايــد مــن قواعــد املناشــفة. كــا أثــارت انتهازيــة الفريــق الرملــاين اســتياء العــال املناشــفة. وبحلــول نهايــة 1908، حدثــت 

عمليــة متايــز داخــيل يف صفوفهــم. بــدأ العديــد مــن العــال املناشــفة يقطعــون مــع التصفويــن الذيــن وجــدوا أنفســهم معزولــن سياســيا. 

وقــد دافــع “املناشــفة املؤيــدون للحــزب”، برئاســة بليخانــوف، عــن الحفــاظ عــىل التنظيــم الحــزيب الــرسي، وانتقلــوا بشــكل موضوعــي نحــو 

البالشــفة. بعــد وقــت قصــر عــىل املؤمتــر الخامــس انســحب بليخانــوف مــن هيئــة تحريــر صحيفــة Golos Sotsial Demokrata  (صــوت 

االشــرتايك الدميقراطــي)، وأصــدر جريدتــه الخاصــة Dnevnik (اليوميــة)، التــي شــن مــن خاللهــا هجومــا عنيفــا عــىل “املرتديــن الرشعيــن”. 

ــن يف باريــس وجنيــف  ــن املنفي ــوف، خاصــة ب ــة املســتقلة املتعاطفــة مــع مواقــف بليخان فظهــرت عــىل نطــاق واســع املجموعــات املحلي

ونيــس وســان رميــو.

قــدم هــذا التطــور غــر املتوقــع مســاعدة للينــن، إذ مل يبــن فقــط وجــود أمــل يف إعــادة توحيــد الجنــاح الثــوري للحــزب عــىل أســاس 

مبــديئ، بــل كان مــن شــأنه أن يغــر جوهريــا موازيــن القــوى بــن الفصائــل املتصارعــة. وعــىل الرغــم مــن كل الراعــات والكلــات القاســية 

التــي اســتعملت يف املــايض، أظهــر لينــن حاســا كبــرا لعــودة معلمــه القديــم إىل املعســكر الثــوري. رمبــا كان لينــن يأمــل يف أن يســاعده 

ــن  ــع املناشــفة املوال ــه. خــالل املفاوضــات الحرجــة م ــة داخــل فصيل ــارات اليســارية املتطرف ــب عــىل التي ــوف يف التغل ــع بليخان االتحــاد م

للحــزب، أظهــر لينــن كال مــن املهــارة والحساســية. وعــىل الرغــم مــن أن البالشــفة كانــوا أكــر بكثــر مــن الناحيــة العدديــة مــن البليخانوفيــن، 

فــإن لينــن كان حريصــا عــىل عــدم عــرض العالقــة بــن االتجاهــن مبصطلحــات التفــوق، بــل باعتبارهــا منــوا مشــرتكا ملجموعتــن متســاويتن 

ــار املميــزات الشــخصية لبليخانــوف الشــديد الحساســية، والــذي كتــب:  ــه أن يأخــذ بعــن االعتب مــن الرفــاق املتوافقــن يف الفكــر. كان علي

»أعنــي التقــارب املتبــادل، وليــس تحــول املناشــفة إىل وجهــة نظــر البالشــفة«3. وقــد أظهــر لينــن براعــة كبــرة يف هــذا الصــدد:، حيــث قــال: 

»أنــا أتكلــم عــن التقــارب املتبــادل، وليــس عــن تحــول املناشــفة إىل وجهــة نظــر البالشــفة«4.

هــذا هــو لينــن الحقيقــي، والــذي يبعــد ألــف ســنة ضوئيــة عــن الصــورة الكاريكاتريــة التــي تظهــره كعصبــوي جامــح وغــر متســامح، 

والتــي حــاول النقــاد الخبثــاء عدميــي النزاهــة تقدميــه بهــا. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن اعتبــارات اللباقــة والدبلوماســية بالنســبة إىل لينــن مل 

تكــن تتفــوق أبــدا عــىل رضورة الوضــوح الســيايس. إن مــا كان مطلوبــا هــو: »اتفــاق عــىل أســاس النضــال مــن أجــل الحــزب ومبــادئ الحــزب 

ضــد التصفويــن، دون أي تنــازالت أيديولوجيــة ودون أي تســرت عــن االختالفــات التكتيكيــة وغرهــا مــن اآلراء داخــل حــدود خــط الحــزب«5.

مــن خــالل تشــكيله لكتلــة مــع لينــن ملكافحــة االنتهازيــة والنزعــة اليرساويــة املتطرفــة، قــدم مؤســس املاركســية الروســية ]بليخانــوف[ 

آخــر خدمــة لــه لقضيــة الطبقــة العاملــة الثوريــة وحزبهــا. اقــرتب بليخانــوف مــن تحقيــق القطيعــة مــع املناشــفة يف ذلــك الوقــت، وأيــد 

1:  Trotsky, Stalin, p: 95.

2:  LCW, Letter to N.Y. Vilonov, March 27, 1910, vol. 34, p: 415.

3:  G.V. Plekhanov, Works, in Russian, vol. 19, p: 37.

4:  Lenin, Collected Works, Russian edition, vol., XIX, p: 23.

5:  LCW, Methods of the Liquidators and Party Tasks of the Bolsheviks, vol. 16, p: 101.
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لينــن ضــد كل مــن التصفويــن واألوتزوفيــن ]املقاطعــن[، لكنــه يف النهايــة أثبــت أنــه غــر قــادر عــىل الذهــاب يف الطريــق حتــى آخــره. لقــد 

رفــض الوحــدة مــع البالشــفة، وهــو مــا شــكل عائقــا هائــال، ومنــع املناشــفة املوالــن للحــزب مــن االنتقــال إىل املعســكر الثــوري املنســجم. لقد 

تكــرر هــذا الســيناريو مــرات عديــدة يف تاريــخ الحركــة العاليــة األمميــة، حيــث أنــه، يف ظــل ظــروف معينــة، ميكــن لإلصالحيــن اليســارين 

أو للقــادة الوســطين النزهــاء، االنتقــال إىل معســكر املاركســية الثوريــة. لكــن التاريــخ يــدل عــىل أن هــذا هــو االســتثناء وليــس القاعــدة. يف 

كثــر مــن األحيــان، تعمــل العــادات الذهنيــة وروتــن فــرتات طويلــة مــن الركــود، واالرتبــاك والتذبذبــات التــي تنبــع مــن التشــوش وعــدم 

ــة ملنــع هــذه الســرورة مــن أن تــؤيت مثارهــا. إن مثــل هــؤالء األفــراد  ــة كوابــح قوي الرغبــة يف تســمية األشــياء مبســمياتها الصحيحــة، مبثاب

-حتــى أفضلهــم، مثــل بليخانــوف ومارتــوف- مييلــون إىل االرتــداد يف لحظــة الحقيقــة ويغرقــون مــرة أخــرى يف مســتنقع السياســة االنتهازيــة.

غــر أن الجبهــة املوحــدة مــع مجموعــة بليخانــوف أعطــت، لفــرتة مــن الزمــن، حيويــة جديــدة ملؤيــدي لينــن. كتــب أوردزونيكيــدز إىل 

لينــن: »أرحــب مــن كل قلبــي بانعطافــة بليخانــوف... إذا كان اآلن ســيأخذ حقــا موقفــا ثابتــا، فــإن ذلــك ســيكون بــال شــك قيمــة مضافــة 

للحــزب«1. لكنــه لألســف مل يكــن كذلــك. لقــد اقتــر تقــارب بليخانــوف مــع البلشــفية بشــكل حــري تقريبــا عــىل املســألة التنظيميــة، أمــا 

سياســيا فقــد اســتمر يف مــدار املنشــفية، مــرتددا يف قطــع الحبــل الــرسي الــذي يربطــه إىل أصدقائــه القدامــى، وانحــرف بشــكل حتمــي إىل 

اليمــن مــرة أخــرى، لكــن بشــكل نهــايئ هــذه املــرة. خــالل الحــرب العامليــة األوىل، وجــد نفســه يف معســكر النزعــة الوطنيــة الرجعيــة. كان 

الرجــل العظيــم ميتــا مــن وجهــة نظــر الثــورة، لكــن يف تلــك اللحظــة كان للتعــاون بــن اللينينيــن وبــن “البليخانوفيــن” تأثــر إيجــايب، إذ أن 

العديــد مــن العــال “املناشــفة املوالــن للحــزب” انتقلــوا يف وقــت الحــق إىل صفــوف البالشــفة.

توترات داخل هيئة تحرير جريدة “بروليتاري”

كانــت الــرورة األوىل واألكــر إلحاحــا هــي حــل الــراع املتصاعــد مــع األوتزوفيــن اليرساويــن املتطرفــن. يف يونيــو 1909، اجتمعــت 

ــة  ــاع مــن أجــل تقوي ــه يف االســتفادة مــن هــذا االجت ــن عــن أمل ــس. وأعــرب لين ــاري” يف باري ــدة “بروليت ــر املوســعة لجري ــة التحري هيئ

صفــوف قيــادة الفصيــل البلشــفي. كان ذلــك، يف الواقــع، اجتاعــا لقيــادة الفصيــل البلشــفي. ويف ذلــك االجتــاع حــدث رصاع حــول مســألة 

ــوف إىل عقــد “مؤمتــر بلشــفي  ــة. دعــا بوغدان ــة املتطرف ــن النزعــة اليرسواي ــة وب ــن اللينيني ــا الفــرق ب هامــة تكشــف بشــكل واضــح متام

خالــص”، أي أنــه كان يريــد أن يفصــل البالشــفة عــن حــزب العــال االشــرتايك الدميقراطــي الــرويس ويدفــع بهــم ألن يشــكلوا حزبــا منفصــال. 

لقــي مطلــب عقــد “مؤمتــر بلشــفي خالــص” الدعــم مــن قبــل بالشــفة يرساويــن متطرفــن آخريــن وهــم: شــانترس وليــادوف وســوكولوف 

(فولســي). إن هــذه الدعــوة العصبويــة إىل تشــكيل أحــزاب ثوريــة “مســتقلة”، ســواء كان حزبــا مــن عضويــن اثنــن أو مليونــن مــن األعضــاء، 

هــي نغمــة مألوفــة عنــد اليرساويــن املتطرفــن عــىل مــر التاريــخ. ليــس لهــذه الفكــرة أيــة عالقــة مــع تكتيــكات لينــن املاهــرة واملرنــة، التــي 

كانــت موجهــة دامئــا بــرورة التواصــل مــع الجاهــر. كانــت املهمــة األوىل هــي كســب الفئــات املتقدمــة مــن الطبقــة العاملــة، التــي كانــت 

يف روســيا منظمــة يف حــزب العــال االشــرتايك الدميقراطــي. مل يكــن صعــود الجنــاح التصفــوي اليمينــي يف الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي حجــة 

النشــقاق الجنــاح الثــوري، بــل عــىل العكــس مــن ذلــك، كان ذلــك دافعــا ملضاعفــة النضــال مــن أجــل هزميــة الجنــاح اليمينــي داخــل الحــزب 

وتخليــص العــال مــن نفــوذه. وعــىل نتائــج هــذا النضــال اعتمــد مســتقبل الثــورة يف روســيا.

كانــت حجــة بوغدانــوف حــول االنشــقاق عــن الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي مــن أجــل تأســيس حــزب ثــوري “مســتقل” خاطئــة حتــى 

النخــاع. يف الواقــع كان البالشــفة دامئــا مســتقلن، مبعنــى أنهــم مل يقدمــوا أي تنــازل فيــا يخــص الدفــاع عــن برنامجهــم وسياســتهم ونظريتهــم 

الثوريــة. لكــن هــذا غــر كاف، إذ مــن الــروري إيجــاد طريقــة إليصــال تلــك األفــكار الثوريــة إىل الطبقــة العاملــة، بــدءا مــن الفئــات األكــر 

تقدمــا وتنظيــا. وبقــدر مــا كان جــزء كبــر مــن العــال املنظمــن يف روســيا مــا يزالــون تحــت تأثــر املناشــفة، فإنــه كان مــن الــروري 

مواصلــة النضــال داخــل الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي مــن أجــل كســب األغلبيــة. كانــت تلــك هــي سياســة لينــن. لكــن مــن أجــل القيــام 

بذلــك، كان مــن الــروري تنظيــم الجنــاح الثــوري بشــكل منفصــل، باعتبــاره فصيــال داخــل الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي الــرويس. كانــت 

للبالشــفة قيادتهــم الخاصــة ومنشــوراتهم الخاصــة التــي تدافــع عــن مواقفهــم الثوريــة وتشــن نضــاال مســتمرا ضــد الجنــاح اليمينــي للحــزب. 

أي “اســتقالل” أكــر مــن هــذا كان مطلوبــا؟ اإلعــالن الرســمي عــن حــزب منفصــل؟ كان ذلــك ســيكون مجــرد خطــوة بــدون معنــى، أو أســوأ 

ــك: مغامــرة. كان قبــول تلــك السياســة املتطرفــة ســيحكم عــىل البالشــفة بالعجــز العصبــوي ويســلم الحــزب إىل اإلصالحيــن عــىل  مــن ذل

طبــق مــن ذهــب. كان موقــف بوغدانــوف بشــأن هــذه املســألة مظهــرا آخــر مــن مظاهــر املزاجيــة اليرساويــة املتطرفــة التــي نشــأت عــن 

1:  Istoriya KPSS, vol. 2, p: 269.
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نفــاذ الصــر واإلحبــاط.

مــا زاد مــن اشــمئزاز البوغدانوفيــن هــو أن اللقــاء مل يكتــف برفــض طلــب عقــد “املؤمتــر البلشــفي الخالــص” فحســب، بــل أكــد أيضــا 

عــىل رضورة التقــارب مــع املناشــفة املوالــن للحــزب. يزعــم املؤرخــون الســوفيات أن هــذا اللقــاء عمــل عــىل “طــرد” بوغدانــوف، لكــن هــذا 

غــر صحيــح، فعــىل الرغــم مــن الســلوك االســتفزازي للغايــة الــذي نهجــه بوغدانــوف وأتباعــه، فإنــه مل يتــم طردهــم مــن صفــوف البالشــفة 

يف اجتــاع باريــس، الــذي اكتفــى بإعــالن أن الفصيــل البلشــفي “ال يتحمــل أي مســؤولية” يف أنشــطتهم. كان هــذا االنفصــال العلنــي للبالشــفة 

عــن النزعــة اليرساويــة املتطرفــة هــو الــرشط املســبق للتقــارب مــع املناشــفة املواليــن للحــزب، لكــن عــىل أيــة حــال كان مــن الواضــح أن 

القطيعــة أمــر ال مفــر منــه. كــا صــوت االجتــاع أيضــا عــىل قــرار إصــدار تعليــات ملمثــل بروليتــاري يف اللجنــة املركزيــة »باتخــاذ موقــف 

ــة«. مل يــالق هــذا  ــة املركزي ــك داخــل اللجن ــة يف املســائل الفلســفية، إذا مــا طــرح ذل ــز الجدلي ــة ماركــس وإنجل ــاع الواضــح عــن مادي الدف

املوقــف اإلجــاع، حيــث صــوت تومســي ضــده، بينــا امتنــع كامينيــف عــن التصويــت، كــا كان متوقعــا.

بعــد اجتــاع هيئــة التحريــر املوســعة لجريــدة “بروليتــاري” يف باريــس، مل يتحســن املوقــف، بــل تدهــور برسعــة إىل رصاع مفتــوح. مل 

يكــن يف نيــة مجموعــة بوغدانــوف القبــول بقــرار األغلبيــة، بــل انتقلــت إىل الهجــوم، وأصــدرت منشــورا تكتليــا للدفــاع عــن موقــف األقليــة 

يف تحــد لقــرارات االجتــاع. ونتيجــة ملوقفــه ذاك تعــرض بوغدانــوف للطــرد مــن الفصيــل البلشــفي. تقــول كروبســكايا: “كانــت املجموعــة 

ــا مغرضــا للمناقشــات. رد  ــوف وصف ــرش بوغدان ــن، يف حــن ن ــاد صــر” لين ــن “نف البلشــفية آخــذة يف التفــكك”1، واشــتىك لوناتشارســي م

الفريوديــون بخــوض رصاع مفتــوح وعلنــي ضــد األغلبيــة البلشــفية، ورفعــوا توصيــة يف لجنــة بيرتســبورغ ضــد املشــاركة يف حملــة انتخابــات 

الدومــا، فــرد أنصــار لينــن بالدعــوة إىل اجتــاع للمقاطعــات كان الحضــور فيهــا كبــرا، حيــث متكنــوا مــن الحصــول عــىل الدعــم للموقــف 

املعاكــس. ســفردلوف، الــذي خــرج مــن الســجن يف خريــف 1909، لعــب دورا هامــا يف منظمــة موســكو، وكان ذا نفــع كبــر. لكــن موقــف 

لينــن مل يكــن آمنــا بشــكل عــام.

أعــاد األوتزوفيــون تجميــع صفوفهــم بعــد املؤمتــر، وأنشــأوا مركــزا قياديــا تكتليــا خاصــا بهــم. جاعــة بوغدانــوف التــي كانــت تــدرك أنهــا 

لــن تتمكــن بســهولة مــن هزميــة لينــن يف نقــاش مفتــوح، اســتغلت الــروة والعالقــات التــي ميتلكهــا غــوريك، الــذي كان متعاطفــا مــع وجهــات 

نظرهــم الفلســفية، لتنظيــم مــا كان عمليــا جامعــة تكتليــة يف منطقــة قــرب جزيــرة كابــري اإليطاليــة. كــا أصــدر بوغدانــوف ولوناتشارســي 

جريدتهــا الخاصــة: فريــود (إىل األمــام). حــاول لينــن أن ينقــل النضــال إىل معســكر البوغدانوفيــن بحيــث أرســل أشــخاصا إىل جامعــة كابــري، 

لكــن النتيجــة الوحيــدة كانــت هــي تعميــق االنقســام. كان العــال يف روســيا غاضبــن مــن ســلوك الفريوديــن، لكنهــم بشــكل عــام كانــوا 

غاضبــن مــن جميــع املهاجريــن ونزاعاتهــم الفلســفية، التــي كانــت تبــدو بعيــدة عــن املشــاكل الواقعيــة عــىل األرض يف روســيا. إال أنــه وعــىل 

الرغــم مــن كل يشء، فقــد حــاول لينــن قصــارى جهــده إنقــاذ عــىل األقــل بعــض املقاطعــن مــن أنفســهم. وعــىل النقيــض مــن الصورة الواســعة 

االنتشــار التــي تصــف لينــن بأنــه تكتــيل فظيــع، تذكــر كروبســكايا:

»إيليتــش يــرد بقــوة عندمــا يتعــرض للهجــوم، ويدافــع عــن وجهــة نظــره، لكــن عندمــا تطــرح مشــاكل جديــدة يتعــن معالجتهــا ويجــد أنه 

مــن املمكــن التعــاون مــع خصمــه، يكــون إيليتــش قــادرا عــىل االقــرتاب ممــن كان خصمــه باألمــس كرفيــق. مل يكــن عليــه أن يبــذل أي جهــد 

خــاص للقيــام بذلــك. وهنــا تكمــن ميــزة إيليتــش الهائلــة. كان دامئــا صلبــا جــدا عندمــا يتعلــق األمــر باملبــادئ، وكان متفائــال كبــرا عندمــا 

يتعلــق األمــر باألشــخاص. وعــىل الرغــم مــن األخطــاء العرضيــة يف الحكــم، فــإن تفاؤلــه هــذا كان، عمومــا، مفيــدا جــدا للقضيــة. لكــن عندمــا 

مل تكــن هنــاك إمكانيــة التفــاق بشــأن املســائل املبدئيــة، فإنــه مل يكــن هنــاك مجــال للمصالحــة«2.

ــرتاكية  ــوف االش ــدة يف صف ــنوات عدي ــل لس ــذي عم ــادوف، ال ــق لي ــأن: »الرفي ــه ب ــاري اقتناع ــدة بروليت ــب يف جري ــو 1909، كت يف يوني

الدميقراطيــة الثوريــة، لــن يبــق لفــرتة طويلــة يف فصيــل بنــاة هللا “األوتزوفيــن” الجديــد، بــل ســيعود إىل الحــزب«. يظهــر هــذا التفصيــل مــرة 

أخــرى جانبــا مــن طبيعــة لينــن الــذي يعمــل محرتفــو تشــويه البلشــفية كل جهدهــم إلخفائــه، أي التســامح والوفــاء والصــر مــع النــاس، 

وهــي الصفــات الروريــة جــدا ألي زعيــم حقيقــي. يتذكــر غــوريك عندمــا قــال لــه لينــن: »ســوف يعــود لوناتشارســي إىل الحــزب. إنــه أقــل 

فردانيــة مــن االثنــن اآلخريــن ]بوغدانــوف وبــازاروف[. إن لديــه موهبــة طبيعيــة اســتثنائية. ولــدي ضعــف خــاص تجاهــه. أنــا أحبــه كرفيــق 
رائــع!«4.3

1:  Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 198.

2:  Ibid., p: 251.

3:  Istoriya KPSS, vol. 2, p: 296.

4:  يف الواقــع ليــس فقــط لوناتشارســي وليــادوف وحدهــا، بــل معظــم الفريوديــن عــادوا يف وقــت الحــق إىل الحــزب البلشــفي. حتــى بوغدانــوف بــدوره عــاد 
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مل يدخــر لينــن جهــدا ملســاعدة األشــخاص كلــا أظهــروا ميــال واضحــا للتطــور يف اتجــاه ثــوري، كان ميــد لهــم يــده ويدعوهــم للعــودة، 

ــؤدي البحــث عــن الوحــدة إىل  ــأن ي ــدا ب ــه مل يســمح أب ــا االختالفــات الســابقة وجــداالت املــايض، مهــا كانــت مــرة. لكن وكان يضــع جانب

إخفــاء املســألة املركزيــة التــي هــي رضورة الدفــاع عــن نقــاء الرســالة الثوريــة. فــإذا كان ذلــك يعنــي االنشــقاق فليكــن االنشــقاق. وكــا 

قــال إنجلــز يف إحــدى املــرات: “إن الحــزب يصبــح قويــا مــن خــالل تطهــر نفســه”. ومبجــرد مــا كان لينــن يــرى حتميــة القطيعــة فإنــه يصــر 

صارمــا كذلــك.

تروتسيك والنزعة التوفيقية

ــه  ــذي كان ميثل ــارة أصــح: االتجــاه اليســاري للمناشــفة، ال ــد البالشــفة واملناشــفة، أو بعب ــه كان مــن املمكــن توحي اعتقــد تروتســي أن

مارتــوف عــىل الخصــوص. مل يكــن تروتســي الوحيــد الــذي تبنــى تلــك الفكــرة، فقــد تبــادرت للينــن نفســه، أكــر مــن مــرة، فكــرة الوحــدة 

مــع مارتــوف، الــذي كان دامئــا يعــرتف مبيزاتــه الشــخصية والسياســية. يتذكــر لوناتشارســي أن لينــن اســتمر، حتــى أواخــر عــام 1917، يأمــل 

يف التوصــل إىل اتفــاق مــع مارتــوف: »وجهــت ســنوات املنفــى رضبــة قويــة ملارتــوف؛ رمبــا مل يســبق لنزعتــه املتذبذبــة أن كانــت مبثــل هــذا 

الوضــوح، وال رمبــا بهــذا األمل. رسعــان مــا بــدأ الجنــاح اليمينــي املنشــفي يتعفــن، وينحــرف يف اتجــاه مــا ســمي بـ“التصفويــة”. مل يكــن مارتوف 

يرغــب يف أن ينجــذب إىل هــذا التفــكك الرجــوازي الصغــر للــروح الثوريــة. لكــن “التصفويــن” كان لهــم تأثــر عــىل دان وكان لــدان تأثــر 

عــىل مارتــوف، وكــا هــي العــادة رسعــان مــا جــر “ذيــل” املنشــفية الثقيــل مارتــوف إىل القــاع. كانــت هنــاك لحظــة عندمــا توصــل فعليــا 

إىل عقــد اتفــاق مــع لينــن، وذلــك بفضــل ضغــط تروتســي وإنوكنتــي، اللــذان كانــا يحلــان بتشكيل وســط قــوي ملواجهــة اليســار املتطــرف 

واليمــن املتطــرف. كان هــذا الخــط، كــا نعلــم، مدعومــا بقــوة مــن طــرف بليخانــوف أيضــا، لكنــه مل يــدم طويــال، فقــد اكتســب اليمــن اليــد 

العليــا عــىل مارتــوف ونشــب نفــس الخــالف بــن البالشــفة واملناشــفة مــرة أخــرى. كان مارتــوف يعيــش يف باريــس. وهنــاك بــدأت مرحلــة 

االنهيــار الــذي هــو دامئــا خطــر كامــن يحيــق باملنفيــن. صــارت السياســة تتحــول إىل مســألة مشــاحنات حقــرة، وبــدأ شــغفه بحيــاة املقاهــي 

البوهيميــة يهــدده بتقليــص قدراتــه الفكريــة. ومــع ذلــك فإنــه عندمــا اندلعــت الحــرب متكــن مارتــوف ليــس فقــط مــن اســتعادة رباطــة 

جأشــه، بــل ومتكــن منــذ البدايــة مــن أخــذ موقــف حــازم للغايــة«1.

كان أمــل تروتســي هــو تجميــع كل العنــارص اليســارية معــا عــىل أســاس القطيعــة مــع اليمــن التصفــوي داخــل املناشــفة ومــع اليســار 

ــا مــن البالشــفة، فإنــه كان ينتقــد مــا اعتــره  املتطــرف داخــل البالشــفة. وعــىل الرغــم مــن أن تروتســي كان مــن الناحيــة السياســية قريب

نزعــة “تكتليــة” عنــد لينــن. كان يأمــل يف أن يعمــل الجنــاح اليســاري داخــل املناشــفة عــىل القطــع مــع اليمــن، ولذلــك غضــب مــا كان 

يبــدو لــه تشــددا مــن جانــب لينــن. وابتــداء مــن أكتوبــر 1908، نجــح يف نــرش جريــدة أطلــق عليهــا اســم برافــدا (الحقيقــة) كانــت موجهــة 

للتــداول الــرسي داخــل روســيا، وقــد حققــت نجاحــا كبــرا. صــدرت برافــدا مــن فيينــا ومولهــا اثنــان مــن املتعاطفــن األثريــاء، هــا: أدولــف 

ــة الســتالينية،  ــل أن يقــدم عــىل االنتحــار احتجاجــا عــىل البروقراطي ــة الســوفياتية، قب ــارزا يف الدول ــا دبلوماســيا ب ــذي صــار الحق ــويف، ال ي

وســكوبيليف، ابــن مالــك رشكــة للنفــط يف باكــو، الــذي عــاد للظهــور يف وقــت الحــق وزيــرا يف الحكومــة املؤقتــة. كان مــن بــن أســباب نجــاح 

الجريــدة الجديــدة أنهــا كانــت تكتــب بأســلوب حيــوي وشــعبي وتتجنــب اللهجــة التكتليــة املتشــددة التــي ميــزت املنشــورات االشــرتاكية 

الدميقراطيــة الرسيــة األخــرى. وبــدال مــن مهاجمــة املنشــورات األخــرى واملجموعــات األخــرى، ركــزت عــىل شــجب مشــاكل الطبقــة العاملــة، 

وحاولــت إيجــاد أرضيــة مشــرتكة بــن البالشــفة وبــن يســار املناشــفة. القــى هــذا األســلوب شــعبية كبــرة جــدا بــن العــال يف روســيا، لكنــه 

أثــار غضــب لينــن الــذي كان منخرطــا يف رصاع عــىل جبهتــن وكان يشــك يف نوايــا دعــاة الوحــدة، لكنــه وجــد نفســه أقليــة بــن صفــوف قيــادة 

فصيلــه، حيــث كانــت امليــول التوفيقيــة قويــة.

كان موقــف تروتســي الخاطــئ مــن التنظيــم مصــدر خالفــات ال نهايــة لهــا مــع لينــن. وقــد شــهدت تلــك الفــرتة أشــد املواجهــات بــن 

لينــن وتروتســي، حيــث نــدد لينــن بشــدة بـــ “النزعــة الرتوتســكية”. لكــن مــن الواضــح أن لينــن كان يقصد بـــ “النزعــة الرتوتســكية” موقف 

تروتســي مــن التنظيــم (أي النزعــة التوفيقيــة) وليــس مواقــف تروتســي السياســية التــي كانــت قريبــة مــن البلشــفية. وعــالوة عــىل ذلــك، 

يف النهايــة. ظهــر يف عــام 1918 باعتبــاره مناضــال حزبيــا ومنظــرا. وقــد اســتخدم أحــد كتبــه (عــن االقتصــاد املاركــيس) خــالل العرشينــات ككتــاب للحــزب. صــار 

يف وقــت الحــق واحــدا مــن قــادة مــا يســمى بتيــار Proletkult  (الثقافــة الروليتاريــة)، مــا كان عالمــة مؤكــدة عــىل أنــه مل يفقــد أيــا مــن ميوالتــه التشــكيكية 

ونزعتــه الصوريــة. إال أنــه انســحب مــن الحيــاة السياســية يف ســنوات الثــورة املضــادة البروقراطيــة. لكــن ليــس كل الفريوديــن عــادوا إىل الحــزب، فبــازاروف تخــىل 

عــن السياســة متامــا وتبنــى موقفــا معاديــا مــن ثــورة أكتوبــر.

1:  A.V. Lunacharsky, Revolutionary Silhouettes, p: 136.
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فــإن حــدة الجــدل بــن الرجلــن كان لهــا تفســر آخــر، غــر واضــح للقــارئ الحديــث: إن قســوة لغــة لينــن يف هــذه الجــداالت أملتهــا حقيقــة 

أنــه يف نقــده “للرتوتســكية”، كان يهاجــم يف الواقــع امليــوالت التوفيقيــة الســائدة داخــل قيــادة فصيلــه بالــذات. لكــن هــذه الحقيقــة أخفيــت 

لفــرتة طويلــة تحــت طبقــة ســميكة مــن األكاذيــب واالفــرتاءات لتريــر سياســة البروقراطيــة الســتالينية وتشــويه تاريــخ البالشــفة القدمــاء 

الذيــن ناضلــوا ضدهــا.

يف الواقــع، بــدا، لبعــض الوقــت، كــا لــو أن تروتســي قــد صــار قريبــا مــن النجــاح يف مســعاه. كان العديــد مــن القــادة البالشــفة يتفقــون 

معــه حــول مســألة الوحــدة - أي أنهــم كانــوا يؤيــدون، عــىل وجــه التحديــد، الجانــب األضعــف يف موقــف تروتســي، وليــس جانبــه األقــوى. 

ويف اللجنــة املركزيــة كان البلشــفيان ن.ب. روزكــوف وف.ب. نوغــن ذوي نزعــة توفيقيــة. علقــت كروبســكايا عــىل ذلــك بســخرية قائلــة: “كان 

نوغــن توفيقيــا يريــد توحيــد كل األشــياء وكل األشــخاص معــا”1. وهكــذا كان حــال كامينيــف وزينوفييــف أيضــا. وبالنظــر إىل شــعبية جريــدة 

تروتســي بــن العــال يف روســيا، فــإن عــددا مــن قــادة البالشــفة كانــوا يفضلــون اســتخدامها لغــرض الجمــع بــن البالشــفة وبــن املناشــفة 

املوالــن للحــزب. ويف اجتــاع باريــس لهيئــة تحريــر جريــدة “بروليتــاري”، اقــرتح كامينيــف وزينوفييــف، اللــذان كانــا آنــذاك أقــرب املتعاونــن 

مــع لينــن، إيقــاف إصــدار “بروليتــاري”، وأن يتــم تبنــي برافــدا باعتبارهــا الجريــدة الرســمية للجنــة املركزيــة للحــزب االشــرتايك الدميقراطــي 

الــرويس. حظــي هــذا املوقــف بدعــم قــادة آخريــن مثــل تومســي وريكــوف. وتــم متريــر االقــرتاح رغــم رفــض لينــن، الــذي عــارض ذلــك 

باقــرتاح إصــدار جريــدة بلشــفية ومجلــة نظريــة شــهرية. ويف النهايــة تــم التوصــل إىل حــل وســط بحيــث يســتمر إصــدار “بروليتــاري”، لكــن 

ليــس أكــر مــن مــرة واحــدة يف الشــهر، وتــم االتفــاق يف الوقــت نفســه عــىل الدخــول يف مفاوضــات مــع تروتســي بهــدف جعــل جريدتــه 

“برافــدا” لســان حــال اللجنــة املركزيــة للحــزب. تظهــر هــذه الحقيقــة قــوة امليــول التوفيقيــة بــن صفــوف البالشــفة، كــا تخرنــا الكثــر عــن 

موقــف البالشــفة تجــاه تروتســي يف تلــك الفــرتة. نــرشت محــارض اجتــاع هيئــة تحريــر “بروليتــاري” املشــار إليهــا، يف عــام 1934، مــن أجــل 

تشــويه ســمعة زينوفييــف وكامينيــف قبــل قتلهــا عــىل يــد ســتالن، لكــن رسعــان مــا تــم إرجاعهــا الحقــا إىل األرشــيف، ومل يعــد يشــار إليهــا 

عــىل اإلطــالق2.

كان لينــن معــزوال بشــكل متزايــد داخــل فصيلــه بالــذات، واضطــر إىل تقديــم التنــازالت ضــد موقفــه رغــم صحتــه، وذلــك للحفــاظ عــىل 

الصفــوف موحــدة. كانــت نفســية التوفيقيــن البالشــفة مدفوعــة بنــوع مــن “السياســة العمليــة” التــي تفخــر بازدرائهــا الفاضــح للنظريــة 

واملبــدأ، وتبحــث دامئــا عــن الطــرق املختــرة، والتــي دامئــا مــا تتحــول يف النهايــة إىل العكــس. هــذه العقليــة الجبانــة تنظــر دامئــا إىل النضــال 

مــن أجــل الدفــاع عــن املبــادئ بكونــه نزعــة “عصبويــة”، وهــو االتهــام الــذي كثــرا مــا وجهــه خصــوم لينــن ضــده. لقــد اعتــر كامينيــف 

ورفاقــه التوفيقيــون أنفســهم أكــر حكمــة وأكــر واقعيــة مــن لينــن، رمبــا ليــس عــىل صعيــد النظريــة، بــل عــىل صعيــد البحــث العمــيل عــن 

حلــول ملشــاكل الحــزب. يف نوفمــر 1908، كتــب كامينيــف إىل بوغدانــوف: »إننــي، يف مــا يتعلــق “باملشــاحنات” التــي اندلعــت هنــا، أقــف 

يف “منتصــف الطريــق” وآمــل يف البقــاء هنــا... إين أشــعر بأنــه مثلــا التزمــت بالنضــال ضــد املصالحــة يف عــام 1904، فإننــي ملــزم بالنضــال 

مــن أجلهــا اآلن«3.

ويف وقــت متأخــر مــن عــام 1912، عندمــا كان لينــن قــد بــدأ بالفعــل يف مســار االنشــقاق النهــايئ عــن االنتهازيــن، تــردد جــزء كبــر مــن 

القيــادة، كــا توضــح ذلــك كروبســكايا: »مــن الواضــح أنــه ال ميكــن أن يكــون هنــاك أي مــكان داخــل الحــزب لألشــخاص الذيــن عقــدوا العــزم 

مســبقا عــىل أال يلتزمــوا بقــرارات الحــزب. لكــن النضــال مــن أجــل الحــزب بالنســبة لبعــض الرفــاق اتخــذ شــكل النزعــة التوفيقيــة؛ لقــد أغفلوا 

الهــدف مــن الوحــدة وانحــدروا إىل تبنــي موقــف رجــل الشــارع الــذي يســعى جاهــدا إىل توحيــد الــكل مــع الــكل بغــض النظــر عــن املواقــف. 

وحتــى إنوكنتــي، الــذي اتفــق متامــا مــع رأي إيليتــش بــأن الــيء الرئيــيس هــو االتحــاد مــع املناشــفة املوالــن للحــزب، أي البليخانوفيــن، كان 

حريصــا جــدا عــىل الحفــاظ عــىل وحــدة الحــزب بحيــث بــدأ بــدوره مييــل نحــو موقــف تصالحــي. إال أن إيليتــش صحــح موقفــه«4.

بعودتنــا إىل تلــك الفــرتة يبــدو أنــه ال ميكــن تفســر ملــاذا ضيــع تروتســي الكثــر مــن الوقــت يف محاولــة جمــع مــا ال ميكــن جمعــه، لكنــه 

مل يكــن الوحيــد الــذي فشــل يف فهــم مــا كان لينــن يرمــي إليــه. يكفــي أن نذكــر اســم روزا لوكســمبورغ لنوضــح هــذه النقطــة. فمثلــه مثــل 

روزا، كان تروتســي مخطئــا، لكــن خطــأه كان خطــأ ثــوري صــادق يضــع نصــب عينيــه مصالــح الطبقــة العاملــة واالشــرتاكية. وعــىل األرجــح 

كان مصــدر خطــأه مشــابها لهــا أيضــا. كانــت روزا لوكســمبورغ منــذ البدايــة تكــره الجهــاز البروقراطــي املركــزي للحــزب االشــرتايك الدميقراطــي 

1:  Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 207.

2:  Protokoly soveshchaniya rashirennoy redaktsy Proletary, Moscow, 1934, the Istoriya KPSS, vol. 2, p: 293.

3:  Pod Znamenem Marksizma, No. 9–10, p: 202.

4:  Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 206.
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األملــاين، وقــد بالغــت يف ذلــك إىل درجــة رفــض املركزيــة يف حــد ذاتهــا. مل تفهــم متامــا موقــف لينــن، وصدقــت الصــورة الكاريكاتريــة التــي 

ــا  ــا عــىل عالقاتهــا، عــىل الرغــم مــن أنهــا كان رســمها عنــه املناشــفة، فعرضــت أفــكاره التنظيميــة إىل نقــد قــاس وغــر عــادل، أثــر جزئي

مــن الناحيــة السياســية يقفــان عــادة يف الجانــب نفســه. كان تروتســي يكــره ضيــق أفــق محــرتيف الحــزب البالشــفة، الذيــن كانــوا مييلــون إىل 

ابتــذال املســائل السياســية األكــر تعقيــدا إىل مجــرد مشــاكل تنظيميــة بســيطة، وصــوروا العالقــة الجدليــة بــن الطبقــة والحــزب بطريقــة 

ميكانيكيــة كانــت تشــبه الكاريكاتــر أحيانــا، مثلــا حــدث عندمــا طالبــوا يف ســان بيرتســبورغ مجلــس ســوفيات املدينــة بــأن يحــل نفســه 

ملــا رفــض قبــول قيــادة الحــزب لــه. كان تروتســي مييــل إىل بنــاء موقفــه مــن البلشــفية ليــس عــىل أســاس مواقــف لينــن، بــل عــىل أســاس 

الصــورة الكاريكاتريــة امليكانيكيــة عــن أفــكار لينــن التــي صــورت بهــا البلشــفية يف دوائــر معينــة. أدى ذلــك إىل إبقائــه بعيــدا عــن البالشــفة، 

عــىل الرغــم مــن تقــارب وجهــات نظــره السياســية مــع آراء لينــن، وذلــك حتــى عــام 1917 عندمــا أدت التجربــة الفعليــة للثــورة إىل حــل 

جميــع الخالفــات القدميــة.

الحقــا اعــرتف تروتســي بــأن لينــن كان دامئــا عــىل حــق بخصــوص هــذه املســألة. ويف ســرته الذاتيــة فــرس أســاس خطــأه قائــال: »أعــرتف 

ــدا إىل دقــة موقــف لينــن. كنــت مــا  ــه فيــا يتعلــق بتصــور مســتقبل املنشــفية ومشــاكل التنظيــم داخــل الحــزب، مل تصــل الرافــدا أب أن

زلــت آمــل يف أن الثــورة الجديــدة ســتجر املناشــفة - كــا فعلــت عــام 1905 - عــىل إتبــاع مســار ثــوري، لكننــي قللــت مــن أهميــة االنتقــاء 

األيديولوجــي املســبق والتكويــن الســيايس الصلــب. وفيــا يتعلــق مبســائل التطــور الداخــيل للحــزب، ارتكبــت خطــأ تبنــي نــوع مــن القدريــة 

االشــرتاكية الثوريــة. كان ذلــك موقفــا خاطئــا، لكنــه متفــوق بشــكل كبــر عــىل تلــك القدريــة البروقراطيــة، الخاليــة مــن األفــكار، التــي متيــز 

غالبيــة مــن ينتقدوننــي اليــوم يف معســكر األمميــة الشــيوعية«1.

بعــد وفــاة لينــن عمــل الســتالينيون، وكجــزء مــن حملتهــم اإلجراميــة لتشــويه اســم تروتســي، عــىل تضخيــم االختالفــات التــي وقعــت 

بــن لينــن وتروتســي. لكــن تلــك الجــداالت القدميــة مل يعــد لهــا أي أهميــة بالنســبة للينــن بعــد عــام 1917، عندمــا انضــم تروتســي إىل 

الحــزب البلشــفي واتخــذ موقفــا حازمــا ضــد املصالحــة مــع املناشــفة. يف نوفمــر 1917، أي بعــد ثــورة أكتوبــر، دعــا “البالشــفة القدامــى”، 

وعــىل رأســهم كامينيــف وزينوفييــف، إىل تشــكيل حكومــة ائتالفيــة مــع املناشــفة. يف ذلــك الوقــت، قــال لينــن: »أمــا بالنســبة للتحالــف، 

فــال أســتطيع أن أتكلــم عنــه بجديــة. لقــد قــال تروتســي منــذ فــرتة طويلــة إن االتحــاد مســتحيل. لقــد فهــم تروتســيك ذلــك، ومنــذ ذلــك 

الوقــت مل يعــد هنــاك بلشــفي أفضــل منــه«2.

جلسة يناير العامة

ــر، عقــدت  ــة. يف يناي كتــب تروتســي: »ســنة 1910 وصلــت الحركــة أشــد مراحــل انحطاطهــا وعرفــت أكــر انتشــار للنزعــات التوفيقي

جلســة عامــة للجنــة املركزيــة يف باريــس، حقــق فيهــا التوفيقيــون انتصــارا هشــا للغايــة. تقــرر إعــادة تشــكيل اللجنــة املركزيــة يف روســيا 

ــاء املنظمــة الروســية -أي املنظمــة الرسيــة يف روســيا- مهمــة  ــان. وكان إحي بــإرشاك التصفويــن. كان نوغــن و جرمانــوف بلشــفيان توفيقي

نوغــن«3.

إن ظــروف الــردة الرجعيــة الســائدة، والصعوبــات املروعــة التــي كان جميــع االشــرتاكين الدميقراطيــن يواجهونهــا، شــجعت، عــىل نحــو 

مفهــوم، العنــارص التــي كانــت تحبــذ الوحــدة بــأي مثــن. وبفعــل هــذه التحــركات نحــو الوحــدة جــاءت فكــرة تنظيــم جلســة عامــة اســتثنائية 

لطــرد التصفويــن واألوتزوفيــن وإقامــة الوحــدة بــن البالشــفة وبــن املناشــفة املوالــن للحــزب. لكــن لينــن مل يكــن مقتنعــا مبحــاوالت الوحــدة 

هــذه. كتــب لينــن بســخرية أن تروتســي دخــل يف كتلــة مــع أشــخاص »ال يتفــق معهــم يف أي يشء مــن الناحيــة النظريــة، لكنــه يتفــق معهــم 

يف كل يشء عمليــا«4. مــا يعنيــه لينــن هــو أنــه يف حــن كان تروتســي يختلــف سياســيا مــع التصفويــن واألوتزوفيــن، فإنــه اســتمر يجــادل 

لصالــح النزعــة التوفيقيــة والوحــدة، وبالتــايل وجــد نفســه يف كتلــة غــر مبدئيــة. مل يــر لينــن أي جــدوى يف املشــاركة يف جلســة عامــة لعنــارص 

تتبنــى مواقــف سياســية متعارضــة. لكنــه مل يعــد أغلبيــة داخــل املعســكر البلشــفي بخصــوص هــذه املســألة. وقــد أملــح يف وقــت الحــق، يف 

رســالة إىل غــوريك، إىل النقــاش العنيــف الــذي دار بــن القــادة البالشــفة: “ثالثــة أســابيع مــن العــذاب، كانــت كل األعصــاب مشــدودة...”5. 

1: : Trotsky, My Life, p: 224.

2:  Trotsky, The Stalin School of Falsification, p: 105 (التشديد من آالن وودز).

3:  Trotsky, Stalin, p: 123.

4:  LCW, An Open Letter to All Pro-Party Social Democrats, vol. 16, p: 339.

5:  LCW, Letter to Maxim Gorky, April 11, 1910, vol. 34,p: 420.
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لكــن احتجاجــات لينــن ذهبــت ســدى، حيــث كان يف موقــف األقليــة داخــل الفصيــل البلشــفي، واضطــر عــىل مضــض إىل مســايرة الجلســة.

يف ينايــر 1910، وللمــرة األخــرة، اجتمــع معــا املمثلــون الرئيســيون للتيــارات املختلفــة داخــل الحــزب يف محاولــة لحــل خالفاتهــم. عقــدت 

الجلســة العامــة يف باريــس، يف الفــرتة مــن 02 إىل 23 ينايــر 1910. كان قــادة جميــع الفصائــل حارضيــن، باســتثناء بليخانــوف، الــذي رفــض 

الحضــور، متعلــال باملــرض. كان غيــاب املناشــفة املؤيديــن للحــزب رضبــة أخــرى للينــن، ألنــه كان يفضــل الوحــدة مــع جاعــة بليخانــوف. 

ونظــرا للطبيعــة غــر املتجانســة للغايــة لهــذا التجمــع، فقــد كانــت النتيجــة محســومة ســلفا. ال يكفــي إعــالن الوحــدة مــن أجــل التوصــل إىل 

وحــدة حقيقيــة، فــإذا مل يكــن هنــاك اتفــاق مبــديئ حــول املســائل األساســية، فــإن مثــل تلــك املحاولــة عــادة مــا تنجــح فقــط يف توحيــد ثــالث 

مجموعــات يف عــرشة! كانــت الخالفــات التــي تفصــل بــن مختلــف املجموعــات كبــرة جــدا بحيــث مل يكــن مــن املمكــن التغلــب عليهــا مــن 

خــالل قــرارات تعلــن رضورة الوحــدة. ولهــذا الســبب عــارض لينــن عقــد ذلــك اللقــاء. وعــوض “حــل” املشــاكل القامئــة أدى ذلــك الخليــط 

ــة  ــن كال مــن التصفوي ــرارا يدي ــن، ق ــة، بضغــط مــن لين ــرت الجلســة العام ــوري. أق ــة لالشــتعال إىل حــدوث انفجــار ف ــارص القابل مــن العن

واألوتزوفيــة باعتبارهــا تأثــرات برجوازيــة داخــل الحــزب، غــر أن أنصــار هذيــن التوجهــن أرصوا الحقــا عــىل تغيــر هــذا القــرار، فطرحــت 

مســألة الدعــوة إىل كونفرانــس للحــزب ملحاولــة حــل املشــكلة. أرص لينــن عــىل دعــوة أكــر عــدد مــن العــال املنخرطــن يف املنظــات الرسيــة 

للحــزاب إىل ذلــك الكونفرانــس، وكان ذلــك هــو الــرشط الــذي وافــق البالشــفة مبوجبــه عــىل تلــك الفكــرة. كــا وافقــت الجلســة العامــة عــىل 

منــح جريــدة تروتســي “برافــدا” إعانــة شــهرية ووضــع كامينيــف يف هيئــة تحريرهــا ممثــال عــن اللجنــة املركزيــة.

عرفــت الجلســة نقاشــا حــول املاليــة. وقــد أثــار املناشــفة فضيحــة حــول أمــوال البالشــفة، التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــالل عمليــات 

“املصــادرات” املثــرة للجــدل. كــا اندلــع جــدل أكــر حــول مبلــغ كبــر مــن املــال تركــه للحــزب املليونــر ســافا مــوروزوف. خــالل وقــت 

الجلســة العامــة كان البالشــفة ميتلكــون الكثــر مــن املــال بفضــل ابــن أخ مــوروزوف، نيكــوالي شــميدت، الــذي أعــدم يف ســجون القيــر 

بعــد هزميــة دجنــر. كان نيكــوالي، قبــل مقتلــه، قــد رسب رســالة ألصدقائــه خــارج الســجن يــويص فيهــا بأنــه مينــح كل ممتلكاتــه للبالشــفة. 

وباإلضافــة إىل ذلــك، قــررت شــقيقته الصغــرى، إليزافيتــا شــميدت، التــرع بنصيبهــا مــن املــراث للبالشــفة. لكــن وألنهــا مل تكــن قــد بلغــت 

ــوين  ــر األســاس القان ــال التابعــة للحــزب، مــا وف ــرق القت ــا مــع عضــو يف إحــدى ف ــم زواج صــوري له ــد توجــب تنظي ــة فق الســن القانوني

للعمليــة. بهــذه الطريقــة متكــن البالشــفة مــن الحصــول عــىل املــال فــورا، وهــذا هــو الســبب الــذي جعــل لينــن يكتــب بثقــة أن “بروليتــاري” 

أصبحــت قــادرة اآلن عــىل دفــع تكاليــف املندوبــن إىل الجلســة العامــة. عندمــا اكتشــف املناشــفة حقيقــة الوضــع ثــارت ثائرتهــم، وأقامــوا 

الدنيــا ومل يقعدوهــا. كان هــذا هــو الســبب يف ذلــك النــوع مــن النزاعــات الهســترية والخالفــات التــي كثــرا مــا ســممت أجــواء حلقــات 

املنفيــن.

لقــد دفــع البالشــفة مثنــا باهظــا مقابــل الوحــدة. فبالرغــم مــن احتجــاج لينــن، وافقــوا عــىل وقــف نــرش جريدتهــم الرســمية “بروليتــاري”. 

واألكــر إيالمــا هــو أن أمــوال الفصيــل البلشــفي ســلمت إىل لجنــة مــن األمنــاء أنشــأتها األمميــة االشــرتاكية. تــم حــل مســألة مــراث شــميدت 

عندمــا تــم تســليم تلــك األمــوال مؤقتــا لهــذه اللجنــة، التــي كانــت تتألــف مــن مهرينــغ وكالرا زيتكــن وكاوتســي. كان لينــن غــر راض عــن 

هــذه القــرارات، وأرص عــىل الحــق يف اســرتجاع الجريــدة واألمــوال إذا مل يقــم املناشــفة بدورهــم بوقــف إصــدار جريدتهــم “غولــوس سوتســيال 

دميوكراتــا” وحــل جهازهــم التكتــيل، وقــد أثبتــت التطــورات املســتقبلية أنــه كان عــىل حــق. وأخــرا تــم إحــراق مــا تبقــى مــن ســندات 500 

روبــل مــن مخلفــات مصــادرة تيفليــس.

ليــس صحيحــا أن يعــزى فشــل محاولــة الوحــدة إىل “عنــاد” لينــن، كــا يحــدث يف كثــر مــن األحيــان. لقــد كان املناشــفة، يف الواقــع، هــم 

العائــق الرئيــيس أمــام الوحــدة يف تلــك الفــرتة. كان البالشــفة قــد طــردوا األوتزوفيــن لذلــك مل يكــن لديهــم أي مشــكل يف التصويــت لصالــح 

الوحــدة، بينــا كان الوضــع مختلفــا جــدا يف معســكر املناشــفة، حيــث كانــت للتصفويــن اليــد العليــا. كيــف ميكنهــم طــرد التصفويــن؟ كان 

ذلــك ســيعني انتحــارا بالنســبة لهــم، وهــو مــا مل يكــن أحــد منهــم مســتعدا حتــى للتفكــر فيــه. وهكــذا فعندمــا اتفــق الفصيــالن عــىل حــل 

جهازيهــا التكتليــان ودمجهــا، قــام البالشــفة فعــال بتنفيــذ القــرار بــكل نزاهــة، لكــن املناشــفة مل يفعلــوا ذلــك. واعــرتف مارتــوف فيــا بعــد 

بــأن املناشــفة وافقــوا عــىل القــرار فقــط ألنهــم كانــوا أضعــف مــن أن يتحملــوا التعــرض لخطــر انشــقاق فــوري1.

ويف نهايــة االجتــاع، ويف خطــوة جوفــاء، تــم انتخــاب لينــن وبليخانــوف باإلجــاع بوصفهــا منــدويب الحــزب إىل املؤمتــر املقبــل لألمميــة 

االشــرتاكية. كان البالشــفة التوفيقيــون قــد حققــوا هدفهــم. وأرســل البالشــفة كامينيــف إىل فيينــا لتمثيلهــم داخــل هيئــة جريــدة تروتســي 

ــة. لكــن لينــن ظــل غــر مقتنــع، وكان حكمــه عــىل  ــة املركزي ــة منتظمــة قدرهــا 150 روبــل مــن اللجن “برافــدا”، التــي حصلــت عــىل إعان

1:  Martov, Spasiteli ili Uprazdniteli? p: 16.
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الجلســة العامــة، التــي عقــدت يف ينايــر، هــو أنهــا شــكلت تراجعــا جزئيــا مــن جانــب البالشــفة مــن أجــل الوحــدة. لكــن قراراتهــا كانــت 

متناقضــة ومل يكــن مــن املمكــن تنفيذهــا. مل يحــل املناشــفة مركزهــم وواصلــوا نــرش جريدتهــم غولــوس. وبقــي االتفــاق عــىل إعــادة األمــوال 

للبالشــفة حــرا عــىل ورق، فتلــك األمــوال التــي وضعــت تحــت رعايــة لجنــة كاوتســي بقيــت يف أملانيــا، حتــى قامــت وزارة املاليــة األملانيــة يف 

نهايــة األمــر مبصادرتهــا، بعــد انــدالع الحــرب، واســتخدمت يف متويــل جهــود الحــرب.

انهيار “الوحدة”

بعــد اجتــاع باريــس، كتــب لينــن إىل أختــه آنــا إليتشــنا قائــال: »لقــد مررنــا يف اآلونــة األخــرة بأوقــات “عاصفــة”، لكنهــا انتهــت مبحاولــة 

لعقــد الســالم مــع املناشــفة. أجــل، أجــل، هــذا غريــب كــا قــد يبــدو؛ فقــد أغلقنــا الصحيفــة التكتليــة ونحــاول جاهديــن تعزيــز الوحــدة. 

ســرى مــا إذا كان ميكــن تحقيــق ذلــك«1.

تظهــر لهجــة هــذه الرســالة أن لينــن كان متشــككا منــذ البدايــة يف آفــاق الوحــدة، ومــن الواضــح مــن خــالل عبــارة “األوقــات العاصفــة” 

أنــه قــد اســتعملت كلــات قاســية أثنــاء النقــاش بــن لينــن وبــن رفاقــه التوفيقيــن. لكنــه اضطــر يف النهايــة إىل إفســاح املجــال للمحاولــة، 

عــىل الرغــم مــن تشــككه، كــا يظهــر مــن قولــه: “ســرى مــا إذا كان ميكــن تحقيــق ذلــك”. فمــن أجــل إقنــاع رفاقــه كان مــن الــروري 

املــرور عــر التجربــة.

كتبــت كروبســكايا: »يعتقــد إيليتــش أنــه يجــب القيــام بأكــر التنــازالت يف مــا يخــص القضايــا التنظيميــة، دون أن يرتاجــع ولــو شــر واحــد 

يف مــا يخــص القضايــا املبدئيــة«2.

مبــارشة بعــد انتهــاء الجلســة العامــة اســتدعى لينــن اجتاعــا للفصيــل البلشــفي. تبــن هــذه الحقيقــة أن الفصيلــن اســتمرا يف العمــل 

متامــا كــا كانــا مــن قبــل. وبعبــارة أخــرى، فــإن الجلســة العامــة مل تحــل أي يشء عــى اإلطــالق. مل يكــن ميكــن ألي اتفــاق مــع املناشــفة 

التصفويــن إال أن يكــون مؤقتــا وينهــار حتــا. مــن املســتحيل مــزج الثوريــن مــع اإلصالحيــن مثلــا هــو مــن املســتحيل مــزج الزيــت مــع 

املــاء. إن التباعــد املتنامــي بــن البالشــفة واملناشــفة جعــل مــن جلســة ينايــر العامــة مجــرد هــراء، مــا تــرك تروتســي يف كتلــة غــر طبيعيــة 

مــع املناشــفة، الذيــن مل يكــن يجمعــه معهــم مــن الناحيــة السياســية أي يشء عــىل اإلطــالق. واصلــت برافــدا مناشــداتها مــن أجــل الوحــدة، 

غــر أن الواقــع أثبــت اســتحالة ذلــك. حــاول تروتســي الدعــوة إىل كونفرانــس للحــزب يف نوفمــر 1910. وقــد وصــف لينــن موقــف تروتســي 

بأنــه “مغامــرة غــر مبدئيــة”. لينــن الــذي مــر بتجربــة توحيــد الحــزب منــذ عــام 1906، صــار مقتنعــا بالفعــل بــأن االنشــقاق كان، عاجــال أو 

آجــال، أمــر ال مفــر منــه. كان ســلوك املناشــفة التصفويــن قــد صــار عقبــة يف طريــق الطبقــة العاملــة. مل يكــن لينــن يــرتدد أبــدا مــن التوصــل 

إىل خالصــات جريئــة عندمــا تتطلــب مصالــح الحركــة ذلــك، لكــن كان عليــه أن يعمــل عــىل إقنــاع رفاقــه. وهــو الــيء الــذي مل يكــن ســهال.

ــت الجاهــر تتحــرك نحــو اليســار، كان املناشــفة  ــا كان ــادة حــدة التناقضــات داخــل الحــزب. وبين ــة إىل زي ــة الثوري ــو الحرك أدى من

ــك عــدم جــدوى املحــاوالت  ــر ذل ــون يتجهــون أكــر نحــو اليمــن. كان مــن الواضــح أن األوضــاع تقــود يف اتجــاه االنشــقاق. أظه التصفوي

التوفيقيــة و“جلســة ينايــر العامــة”. لقــد أكــدت األحــداث صحــة تقييــم لينــن للجلســة العامــة. فالتصفويــون، كــا رأينــا، خرقــوا جميــع 

االتفاقــات. وحافظــت الفصائــل عــىل مراكزهــا وأجهزتهــا التكتليــة املنفصلــة،   بينــا اســتمرت متــدح فضائــل الوحــدة يف العلــن. ويف نفــس 

اليــوم الــذي تــال أداء القســم بالــوالء الــذي ال يتزعــزع للوحــدة، بــدأ التصفويــون بتنظيــم تكتــل رشعــي تحلــق حــول الصحيفتــن الرشعيتــن 

ناشــا زاريــا وديلــو زيــزين. كان هــؤالء (بوتريســوف وليفيتســي، وغرهــا) ميثلــون االتجــاه اليمينــي املتطــرف داخــل املناشــفة. أمــا الفصيــل 

املنشــفي اآلخــر، املتحلــق حــول غولــوس سوتســيال  دميوكراتــا بزعامــة مارتــوف ودان وأكســلرود، فقــد كانــوا فقــط “تصفويــن خجولــن”، 

يقفــون أقــرب إىل التصفويــن اليمينيــن منهــم إىل الجنــاح الثــوري الحقيقــي للحــزب. أمــا عىل “اليســار” فقــد واصــل الفريوديــون (بوجدانوف 

ولوناتشارســي وألكسينســي) أنشــطتهم التكتليــة بعــد أن انشــقوا عمليــا عــن البالشــفة، وبــدأوا يف تنظيــم “الجامعــات” التكتليــة الخاصــة 

بهــم. ومــن املفارقــات أن الفريوديــن اليرساويــن املتطرفــن كثــرا مــا وجــدوا أنفســهم يف تكتــل غــر مبــديئ مــع املناشــفة ضــد البالشــفة.

وخلــف الواجهــة، مل يســتمر الــراع الفصائــيل فحســب، بــل احتــد وتحــرك ال محالــة يف اتجــاه االنشــقاق. اســتمرت جريــدة املناشــفة 

غولــوس تصــدر، وتشــن الهجــات عــىل مجموعــات الحــزب الرسيــة وعــىل املناشــفة املوالــن للحــزب؛ كــا عمــل مارتــوف ودان وأكســيلرود 

ومارتينــوف عــىل نــرش “بيــان” يدعــو إىل إنشــاء “حــزب رشعــي مفتــوح”، ومــا إىل ذلــك. وبعبــارة أخــرى فــإن االتفاقــات التــي تــم التوصــل 

1:  Letter to his sister Anna, February 1, 1910, LCW Vol. 37, p: 451.

2:  Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 206.
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إليهــا خــالل الجلســة العامــة مل تكــن تســتحق حتــى الــورق الــذي كتبــت عليــه. بحلــول نهايــة عــام 1910، كان لينــن قــد بــدأ يطالــب بالفعــل 

بإعــادة األمــوال البلشــفية، لكــن دون جــدوى كــا كان متوقعــا. مل يندهــش لينــن لهــذه النتيجــة، فقــد توقــع ذلــك، لكنــه مــر مــن تجربــة 

الجلســة العامــة، التــي اعترهــا شــخصيا “غبيــة” و“مدمــرة”1، إلقنــاع رفاقــه التوفيقيــن باســتحالة االتفــاق. وحــذر لينــن كامينيــف قائــال: »أنــا 

ال أرى أي إمكانيــة للقيــام بعمــل مثمــر مــع التصفويــن، ســواء اليمينــن أو اليســارين، وخاصــة مــع تروتســي، لكنــي ال أعــرتض عــىل ذهابــك 

إىل فيينــا ألعطيــك فرصــة لــرتى بنفســك بأننــي عــىل حــق«2.

رسعــان مــا تبــن أن لينــن كان عــىل حــق، فكامينيــف، الــذي اختلــف مــع تروتســي، قــدم اســتقالته مــن هيئــة تحريــر برافــدا، يف 13 

غشــت 1910. 

لكــن حتــى بعــد أن أصبــح واضحــا أن املناشــفة لــن يحرتمــوا قــرارات الجلســة العامــة، فــإن التوفيقيــن البالشــفة اســتمروا يف محاوالتهــم 

غــر املجديــة للوصــول إىل “الوحــدة”. أجــرى األعضــاء البالشــفة يف اللجنــة املركزيــة مفاوضــات ال نهايــة لهــا مــع التصفويــن بهــدف تنظيــم 

اللجنــة املركزيــة، لكنهــم مل يحصلــوا عــىل أي نتيجــة. يصــف بياتنيتســي، يف مذكراتــه، فرحــة التوفيقــي نوغــن بعــد جلســة ينايــر العامــة 

قائــال: »يف حــن كان نوغــن يخــرين عــن قــرارات الجلســة العامــة كان يــكاد يختنــق مــن الفــرح بحقيقــة أنــه صــار أخــرا مــن املمكــن توحيــد 

املناشــفة والبالشــفة للقيــام مبهــام عمليــة يف روســيا (كانــت الجلســة العامــة قــد نــددت بقــوة بالتصفويــن واملقاطعــن) ومــن اآلن فصاعــدا 

سيشــارك “الوطنيــون” يف العمــل. مل يكــن هنــاك ســوى يشء واحــد يثــر قلقــه، هــو أن الرفيــق لينــن يعــارض بشــدة جميــع قــرارات الجلســة 

العامــة التــي تقــدم تنــازالت للمناشــفة والقــرارات التــي تعرقــل عمــل البالشــفة بجعلهــم يعتمــدون عــىل ممثلــن عرضيــن “للوطنيــن”، عــىل 

الرغــم مــن أنــه انضبــط لقــرار أغلبيــة أعضــاء اللجنــة املركزيــة البلشــفية. قــال يل نوغــن مبــرارة إن لينــن مل يفهــم األهميــة الحيويــة لوحــدة 

الحــزب بالنســبة للعمــل داخــل روســيا«3.

مل يكــن لتلــك األوهــام أي أســاس مــن الصحــة. رسعــان مــا بــدأت قــرارات الجلســة العامــة تتهــاوى. كان البالشــفة يف وضــع أضعــف مــن 

ذي قبــل. وصــاروا اآلن يعتمــدون عــىل ممثــيل االشــرتاكين الدميقراطيــن البولنديــن والليتوانيــن للدفــاع عــن قــرارات الئقــة داخــل هيئــة 

تحريــر سوتســيال دميوكــرات. كان وضعهــم املــايل أســوأ بكثــر، وصــاروا يعتمــدون عــىل مكتــب اللجنــة املركزيــة يف الخــارج للحصــول عــىل 

املــال. كان موقفــا ال يطــاق. ومــا زاد األمــور ســوءا هــو أن البالشــفة كانــوا الوحيديــن الذيــن نفــذوا قــرارات الجلســة العامــة. كانــت نتيجــة 

السياســة التوفيقيــة ســلبية متامــا. يف عــام 1911، قــال لينــن، بحــق، إن الجلســة العامــة اســتنزفت قــوة الحــزب ألكــر مــن عــام. ومــع ذلــك، 

فــإن انتكاســة البالشــفة كانــت ظاهريــة أكــر مــا كانــت حقيقيــة، فالــيء الحاســم مل يكــن هــو التوليفــات االصطناعيــة التــي تحــدث يف 

القمــة، بــل مــا كان يحــدث بــن قواعــد الحــزب يف روســيا. بعــد فشــل مغامــرة ينايــر، اســتؤنفت عمليــة التقــارب بــن البالشــفة واملناشــفة 

ــوى  ــت الق ــز، وكان ــن املراك ــا م ــا وغره ــورود والتفي ــي نوفغ ــاراتوف وأورال ونيجن ــا وس ــيا: أوكراني ــاء روس ــع أنح ــزب يف جمي ــن للح املوال

الحقيقيــة للحــزب منخرطــة يف عمليــة إعــادة التجميــع. داخــل روســيا، دعمــت األغلبيــة العظمــى مــن العــال املناشــفة بليخانــوف، وأصبحــوا 

اآلن أقــرب إىل البالشــفة يف العمــل املشــرتك.

كان مــن اآلثــار الجانبيــة الهامــة لهــذه األحــداث أنهــا لعبــت دورا أيضــا يف تطويــر وعــي لينــن باالنتهازيــة كظاهــرة أمميــة بســبب الــدور 

الــذي لعبــه قــادة األمميــة يف النــزاع الداخــيل للحــزب الــرويس. إىل حــدود تلــك اللحظــة كان لينــن يعتــر نفســه “كاوتســكيا” أرثوذكســيا، يف 

الفــرتة التــي وقــف فيهــا كارل كاوتســي - عــىل األقــل ظاهريــا- عــىل يســار األمميــة الثانيــة. لكــن موقــف املاطلــة الــذي تبنــاه كاوتســي 

يف مــا يتعلــق بالــراع بــن الجناحــن اليمينــي واليســاري داخــل الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي الــرويس أثــار شــكوكا جديــة يف ذهنــه. لقــد 

تفاجــئ لينــن مــن تــرف قــادة األمميــة االشــرتاكية، وأصيــب بصدمــة عميقــة بســبب الســلوك الالمبــديئ الــذي قــام بــه كاوتســي واملمثلــون 

ــد  ــة. وق ــة األممي ــرتاكية الدميقراطي ــة االش ــم يف الصحاف ــرشوا مقاالته ــن، ون ــع التوفيقي ــوا يف الواق ــن دعم ــة الذي ــة األممي ــرون للمنظم اآلخ

تأكــدت هــذه الشــكوك بعــد غشــت 1914، عندمــا قــام كاوتســي، إىل جانــب جميــع قــادة الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي األملــاين اآلخريــن، 

مــع اســتثناء مــرشف لــكارل ليبكنخــت، باقــرتاف خيانــة مخزيــة لقضيــة االشــرتاكية األمميــة.

إن لهجــة لينــن الحــادة تفرسهــا حقيقــة أنــه كان معــزوال متامــا، حتــى داخــل فصيلــه. كان بإمكانــه أن يــرى أبعــد مــن اآلخريــن، لكنــه كان 

عاجــزا عــن العمــل بنــاء عــىل حدســه. حتــى هــو نفســه مل يتوصــل إىل اســتنتاج أن االنشــقاق أمــر ال مفــر منــه إال بعــد تــردد كبــر. ورمبــا كان 

الخــط الفاصــل بالنســبة للينــن هــو عــام 1910. لكــن ومــع ذلــك فــإن االنشــقاق الرســمي مل يحــدث إال بعــد مــرور عامــن. مل يكــن هــذا مــن 

1:  LCW, Letter to A. Rykov, February 25, 1911, vol. 34, p: 443.

2:  O Vladimire Ilyiche Lenine. Vospminaniya, 1900–1922.

3:  O. Piatnitsky, Zapiski Bol’shevika, p: 153.
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قبيــل الصدفــة، فلينــن كان يجــد نفســه باســتمرار يف موقــع األقليــة بــن قيــادة الفصيــل البلشــفي. مل يكــن ذلــك مفاجئــا، فينبغــي أال ننــى 

أن فكــرة االنشــقاق بــن االشــرتاكين الدميقراطيــن الثوريــن وبــن اإلصالحيــن كانــت فكــرة جديــدة متامــا (باســتثناء فرنســا التــي كانــت قــد 

شــهدت يف وقــت ســابق االنشــقاق بــن مؤيــدي غيســد ومؤيــدي جوريــس، وبلغاريــا، لكــن هــذه كانــت اســتثناءات مــن القاعــدة). أمــا عــىل 

الصعيــد األممــي فــإن االنشــقاق مل يحــدث حتــى عــام 1914 - 1915. لكــن فاجعــة غشــت 1914 كانــت مــا تــزال حدثــا ينتمــي للمســتقبل.

عشية التحول

يقــال إن أحلــك ســاعة يف الليــل هــي تلــك التــي تكــون قبيــل الفجــر مبــارشة. عشــية انــدالع الثــورة الجديــدة، كان موقــف لينــن يبــدو 

ميؤوســا منــه، فمــن بــن ثالثــة مراكــز قياديــة للحــزب االشــرتايك الدميقراطــي، كان اثنــان (وهــا املكتــب الخارجــي للجنــة املركزيــة واللجنــة 

املركزيــة داخــل روســيا) تحــت ســيطرة التوفيقيــن (وكذلــك التصفويــن بالنســبة للجنــة املركزيــة داخــل روســيا). وكان األعضــاء البالشــفة يف 

اللجنــة املركزيــة (يف الداخــل) توفيقيــن (يف البدايــة دوبروفينســي وغولدنــرغ، ثــم بعــد اعتقالهــا نوغــن وليتيــزن)، يف ســعي دائــم لعقــد 

االتفاقــات مــع التصفويــن (إيســوف وبرونشــتاين ويرمواليــف). كان لينــن غاضبــا مــن تكتيــكات رفاقــه، وألــح عــىل التقــارب مــع املناشــفة 

املوالــن للحــزب وخــوض نضــال حــازم ضــد “الكتلــة غــر املبدئيــة” التــي نتجــت عــن جلســة ينايــر العامــة. أمــا خصومــه فقــد اكتفــوا بهــز 

أكتافهــم واتهمــوه بـــ “العصبوية”.

مل تكــن األمــور أفضــل بكثــر داخــل روســيا. فمبــارشة قبــل   االنتفاضــة الجديــدة، كانــت املنظــات البلشــفية تعيــش حالــة مــن الضعــف 

الشــديد. ويف ربيــع عــام 1911، وصــف لينــن موقــف الحــزب عــىل النحــو التــايل: »إن الوضــع الحقيقــي للحــزب، يف الوقــت الحــارض، هــو أن 

هنــاك، يف كل مــكان تقريبــا، مجموعــات وخاليــا عاليــة حزبيــة غــر رســمية، صغــرة للغايــة، وصغــرة جــدا، تجتمــع بشــكل غــر منتظــم. 

إنهــم يف كل مــكان يكافحــون ضــد التصفوين-الرشعيــن يف النقابــات ويف النــوادي، ومــا إىل ذلــك. ليســوا مرتبطــن مــع بعضهــم البعــض، ونــادرا 

جــدا مــا يتوصلــون بــأي أدبيــات. إنهــم يتمتعــون باالحــرتام بــن العــال. يف تلــك املجموعــات يتجمــع البالشــفة وأنصــار بليخانــوف، وإىل حــد 

مــا “أنصــار” فريــود، الذيــن قــرأوا كتابــات فريــود أو اســتمعوا لخطبــاء فريوديــن، لكنهــم مل يتــم ســحبهم بعــد إىل فصيــل فريــود املعــزول 

الــذي أنشــئ يف الخــارج«1.

ويف دراســته للحركــة العاليــة بســان بيرتســبورغ يف ذلــك الوقــت، كتــب روبــرت ماكــن مــا يــيل: »مبــا أن كل املنظــات الثوريــة متتنــع 

ــة، فإنــه مــن املســتحيل متامــا رســم  عمــدا عــن االحتفــاظ باللوائــح الصحيحــة ألعضائهــا وحســاباتها املاليــة، ألســباب الحفــاظ عــىل الرسي

صــورة دقيقــة لحجــم املنظمــة الرسيــة أو تكوينهــا االجتاعــي أو حالــة مواردهــا املاليــة يف بدايــة 1912. كان العــدد اإلجــايل لألعضــاء قــد 

تراجــع كثــرا بــال شــك وتغــر باســتمرار بســبب موجــات متكــررة مــن االعتقــاالت. يجــب التعامــل بأكــر قــدر مــن الحــذر مــع التقديــرات 

التــي نرشتهــا صحافــة الحــزب، عــىل الرغــم مــن أن حتــى هــذه األخــرة تشــهد بدورهــا عــىل قلــة عــدد األعضــاء. ادعــى فصيــل لينــن أنــه 

يضــم نحــو 300 عضــو يف صيــف عــام 1911، مثلــا فعلــت “املجموعــة املركزيــة للعــال االشــرتاكين الدميقراطيــن” يف نهايــة العــام. وخــالل 

الكونفرانــس البلشــفي الــذي انعقــد يف بــراغ، يف ينايــر 1912، قــدم منــدوب ســان بيرتســبورغ، ب. أ. زالوتســي، الرقــم األقــرب إىل الواقــع 

الــذي هــو 109 مــن أنصــار لينــن ]...[. كان هنــاك عــىل أكــر تقديــر حــوايل 500 عضــو فقــط يف الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي. ويف جميــع 

املناطــق واملصانــع مل تكــن هنــاك ســوى مجموعــات صغــرة مكونــة فقــط مــن 10 أو20 أو30 عضــوا يحملــون بطاقــة الحــزب. ويجــب وضــع 

ــغ عددهــم 783.000، مــن بينهــم 240.000 عامــل صناعــي،  ــل إجــايل عــدد العــال يف ســان بيرتســبورغ البال ــة مقاب ــام الهزيل هــذه األرق

حســب إحصــاء دجنــر 1910«2.

كانــت وضعيــة الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي، وخاصــة جناحــه الثــوري، تبــدو مأســاوية إىل أقــى الحــدود. لكــن كانــت هنــاك تحــت 

الســطح قــوى غــر مرئيــة تعمــل عــىل تحويــل الوضــع برمتــه. يجــب البحــث عــن مفتــاح التغيــر يف القاعــدة االقتصاديــة التــي تقــف عليهــا 

ــر، قــد وجــه  ــع مبــارشة بعــد هزميــة دجن ــذي اندل ــة عمومــا. كان الكســاد االقتصــادي، ال ــاة االجتاعي ــة للسياســة وكل الحي ــة الفوقي البني

رضبــة قويــة للطبقــة العاملــة التــي كانــت مســتنزفة أصــال. كان تروتســي، قــد توقــع بشــكل بــارع أن العــال الــروس لــن يعــودوا إىل الحركــة 

إال بعــد أن يبــدأ االقتصــاد يف االنتعــاش مــرة أخــرى. وقــد أكــدت األحــداث صحــة هــذا التوقــع. وبحلــول أوائــل 1910، بــدأ الوضــع االقتصــادي 

يف التحســن، وبــدأت الحركــة العاليــة أيضــا يف االنتعــاش، وإن ببــطء يف البدايــة. كانــت هنــاك زيــادة يف عــدد اإلرضابــات، نجــح بعضهــا، 

1:  LCW, Material for the Meeting of CC Members of RSDLP, vol. 17, p: 202.

2:  R.B. McKean, St. Petersburg Between the Revolutions, pp: 82–83.
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جزئيــا عــىل األقــل، يف تحســن األجــور وظــروف العمــل. طــرح ذلــك الواقــع عــىل جــدول األعــال الحاجــة امللحــة إلعــادة بنــاء الحــزب. لكــن 

كيــف؟ ومــا هــي األســاليب والسياســات؟ مل يكــن هنــاك توافــق يف اآلراء حــول اإلجابــة عــن هــذه األســئلة، بــل عــىل العكــس مــن ذلــك، كانــت 

الخالفــات أكــر رشاســة مــن أي وقــت مــى، وخاصــة يف املنفــى حيــث كانــت تتميــز بطابــع حــاد بشــكل خــاص.

مبجــرد أن بــدأ العــال بالتحــرك يف اتجــاه ثــوري، بــدأ املوقــف بأكملــه يتغــر. هــذا مــا كان لينــن يعــول عليــه، وأثبتــت األحــداث أنــه 

محــق. ضــخ نهــوض الحركــة العاليــة نفــس حيــاة جديــد يف حلقــات الحــزب الرسيــة. فالعــال الذيــن كانــوا يبحثــون عــن وســيلة للتعبــر عن 

تطلعاتهــم، انجذبــوا بشــكل طبيعــي نحــو الرايــة واالســم الــذي كان مألوفــا لهــم يف الفــرتة الســابقة، أي: الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي العــايل 

الــرويس. مل تكــن لــدى الفئــات الجديــدة درايــة باالنقســامات والراعــات داخــل الحــزب. معظمهــم مل يقــرأ أبــدا برنامــج الحــزب أو قوانينــه، 

ــن.  ــكات لين ــا أيضــا تأكــدت صحــة تكتي ــة. وهن ــة التقليدي ــم الجاهري ــر املجتمــع، احتشــدوا حــول منظمته ــوا لتغي ــا تحرك ــم عندم لكنه

لــو أن البالشــفة استســلموا لتــرسع بوغدانــوف وانشــقوا عــن الحــزب، لكانــوا ســيجدون أنفســهم معزولــن. صحيــح أنهــم كانــوا ســيعرفون 

بعــض النمــو، لكــن مقابــل كل عامــل كان ســينضم إليهــم، كان 100 عامــل آخريــن ســينضمون إىل الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي. لقــد تحــول 

الحــزب جذريــا بفضــل تدفــق العــال والشــباب الجــدد. وبــن عشــية وضحاهــا ظهــرت مجموعــات يف مناطــق جديــدة. وبحلــول عــام 1912، 

صــارت منظمــة تيفليــس (تبليــيس) تضــم 100 عضــو. كانــت للحــزب يف األورال مجموعــات تضــم مــا بــن 40 و50 عضــوا. وكان املســتفيدون 

الرئيســيون مــن هــذا النمــو هــم املجموعــات الثوريــة الرسيــة للبالشــفة واملناشــفة املوالــن للحــزب. جلبــت هــذه الفئــات الجديــدة معهــا 

ــوا أكــر نشــاطا وأكــر  ــن كان ــن، الذي ــاح اليســاري، أي نحــو اللينيني ــا نحــو الجن نســمة مــن الهــواء النقــي، واتجهــت بشــكل تلقــايئ تقريب

كفاحيــة وأفضــل تنظيــا مــن التيــارات األخــرى. ازدادت املشــاركة النشــطة داخــل الحــزب مــع تزايــد نهــوض الجاهــر إىل النضــال مــرة أخرى. 

ــات الوضــع الثــوري  ــد متطلب تــم كســب أعضــاء جــدد، ومبجــرد انضامهــم تــم كســبهم برسعــة مــن طــرف الكــوادر البلشــفية. ومــع تزاي

الجديــد ازداد نفــوذ وقــوة البالشــفة، باعتبارهــم الجنــاح اليســاري داخــل حــزب العــال االشــرتايك الدميقراطــي الــرويس، بخطــوات عمالقــة.



فرة انتقالية

ــة  ــزل مــن غرفتــن صغرتــن مســتأجر مــن أحــد عــال الدباغــة يف قري ــة يف من ــم جامعــة حزبي ــع، نجــح لينــن أخــرا يف تنظي يف الربي

لونجوميــو بالقــرب مــن باريــس. كان الهــدف مــن الجامعــة التأكيــد عــىل األهميــة الحيويــة للنظريــة يف تكويــن الكــوادر. كان لينــن حريصــا 

بشــكل خــاص عــىل أن ترســل اللجــان املحليــة العــال واألشــخاص الذيــن هــم عــىل اتصــال مــع الجاهــر لحضــور الجامعــة. كانــت هنــاك 

بالطبــع جامعــات حزبيــة أخــرى يف كابــري وبولونيــا، لكنهــا كانــت تحــت هيمنــة أنصــار بوغدانــوف، ومــن الواضــح أن لينــن كان يريــد مــن 

تنظيــم جامعــة لونجوميــو أن تكــون موازنــة لتلــك األخــرة. كــرس لينــن كل نشــاطه إلنجــاح الجامعــة وأعــد محارضاتــه بدقــة مميــزة. قــدم 

مــا مجموعــه 45 محــارضة عــن االقتصــاد الســيايس واملســألة الزراعيــة واالشــرتاكية يف النظريــة واملارســة. كــا حــارض زينوفييــف وكامينيــف 

عــن تاريــخ الحــزب، وألقيــت محــارضات أخــرى مــن طــرف شــارل رابابــورت وإينيســا أرمانــد. مــن بــن الحضــور يف الجامعــة كان هنــاك عامــل 

شــاب مــن كييــف، مل يكــن أحــد يعرفــه، يدعــى أنــدري مالينوفســي، كان عميــال للرشطــة القيريــة، وكان يبلــغ عــن كل أنشــطة الجامعــة 

ملكتــب األوخرانــا بباريــس. ومــن املثــر للدهشــة أن مالينوفســي هــذا ال عالقــة لــه برومــان مالينوفســي الشــهر.

ــون ومناشــفة  ــن بالشــفة وفريودي ــن املحارضي ــن ب ــاك م ــد كان هن ــت نشــاطا بلشــفيا محضــا، فق ــة كان ــن أن الجامع ــم م ــىل الرغ ع

وبونديــون وتوفيقيــون، لكــن ال وجــود للتصفويــن. وقــد كانــت هــذه فكــرة لينــن، الــذي كان يريــد عــزل التصفويــن، وكســب أفضــل العنارص 

مــن بــن املناشــفة (وخاصــة املناشــفة املوالــن للحــزب)، وإنقــاذ مــن ميكــن إنقــاذه مــن “الوســطين” واإلصالحيــن اليســارين. لكــن التاريــخ 

يظهــر أن معظــم اإلصالحيــن اليســارين يجــدون أن التمســك باإلصالحيــن اليمينيــن أســهل لهــم مــن االنتقــال إىل االتجــاه الثــوري الريــح. 

ينطبــق هــذا القانــون عــىل القــادة، لكــن ليــس عــىل القواعــد، كــا اتضــح مــن تجربــة أعــوام 1905- 1906 و1910- 1914، وكذلــك عــام 

1917. لدينــا هنــا مــرة أخــرى مثــال آخــر عــىل مرونــة تكتيــكات لينــن، فعــىل الرغــم مــن أن هدفــه الرئيــيس كان هــو بنــاء املنظمــة البلشــفية 

باعتبارهــا تيــارا مســتقال واضــح املعــامل، فإنــه كان مــن الــروري خــوض نضــال مســتمر مــن أجــل كســب أفضــل العنــارص داخــل الحــزب. 

لكــن الــرشط األول كان هــو بنــاء تيــار منفصــل.

ــر تضــم  ــة تحري ــزدا” (النجــم)، بهيئ ــدة يف بيرتســبورغ: “زفي ــدة جدي ــوا مــن إصــدار جري ــن ســعيدا عندمــا متكن لهــذا الســبب كان لين

البلشــفي ف. بونــش برويفيتــش، لكنهــا ضمــت كذلــك ن. يوردانســي مــن مجموعــة بليخانــوف وإ. بوكروفســي، وهــو نائــب يف مجلــس 

الدومــا متعاطــف مــع البالشــفة. لكــن لينــن كان أكــر ســعادة بصــدور جريــدة ميســل (الفكــر) يف موســكو، ألنهــا كانــت جريــدة بلشــفية 

بحتــة. وكتــب إىل مكســيم غــوريك قائــال: »هنئنــا عــىل إصدارنــا جريدتنــا الخاصــة الصغــرة يف موســكو، وهــي جريــدة ماركســية. لقــد كان 

ذلــك يومــا ســعيدا بالنســبة لنــا«1.

لكــن وبشــكل عــام مل تكــن هنــاك أيــام ســعيدة كثــرة يف ذلــك الوقــت. كانــت األجــواء املســمومة لحيــاة املنفيــن مبشــاحناتها األبديــة، 

ــة”، وســط هــذه املشــاحنات  ــة “املتقلب ــش يف خضــم هــذه الحال ــن: »إن العي ــا يوضــح لين ــم، ك ــل حجــر رحــى حــول أعناقه ــة مث معلق

والفضائــح، وهــذا العفــن الجهنمــي القبيــح، يتســبب يف املــرض. ومشــاهدة كل ذلــك تتســبب يف املــرض أيضــا. لكــن يجــب عــىل املــرء أال 

يتأثــر بهــذا الجــو. حيــاة املنفيــن اآلن هــي أســوأ مائــة مــرة مــا كانــت عليــه قبــل الثــورة. حيــاة املنفيــن واملشــاحنات ال ميكــن فصلهــا 

عــن بعضهــا. لكــن املشــاحنات ميكــن أن توضــع جانبــا، فتســعة أعشــار تلــك املشــاحنات تحــدث يف الخــارج؛ املشــاحنات مجــرد يشء ثانــوي. 

الــيء األســايس هــو أن الحــزب والحركــة االشــرتاكية الدميقراطيــة يتطــوران ويتقدمــان إىل األمــام يف مواجهــة جميــع الصعوبــات الجهنميــة 

للحالــة الراهنــة. إن تطهــر الحــزب االشــرتايك الدميوقراطــي مــن “انحرافاتــه” الخطــرة، التصفويــة واألوتزوفيــة، ميــي قدمــا بــال هــوادة، وصار 

1:  LCW, To Maxim Gorky, January 3, 1911, vol. 34, p: 437.
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ــا، قــال: »ال أعــرف مــا إذا كنــت  يتقــدم إىل األمــام، يف إطــار الوحــدة، أكــر مــن أي وقــت مــى«1. لكنــه يف رســالة أخــرى إىل شــقيقته آن

ســأعيش حتــى أرى النهــوض التــايل للحركــة«2.

مشــكلة النزعــة التوفيقيــة هــي أنــه ال ميكــن ابتــذال السياســة إىل حســاب بســيط. ال يكــون الحــال دامئــا هــو أن حاصــل اثنــن زائــد اثنــن 

يســاوي أربعــة. فاثنــن مــن الــركاب يف قــارب، كل واحــد منهــا يجــذف يف اتجــاه معاكــس، ليســا أفضــل مــن راكــب واحــد يعــرف بالضبــط إىل 

حيــث يتجــه. كانــت التيــارات املختلفــة داخــل الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي الــرويس تجــذف بالفعــل يف اتجاهــات متعارضــة، مــع تكتيــكات 

متناقضــة متامــا، نابعــة مــن وجهــات نظــر وأهــداف مختلفــة متامــا. وقــد أدت محاولــة الجمــع بــن االتجاهــات املتناقضــة إىل ظهــور حالــة 

مســتحيلة، رسعــان مــا صــارت جليــة للجميــع. صــارت التوتــرات املتصاعــدة داخــل الحــزب واضحــة يف كل مــكان. بحلــول شــهر مــاي 1911، 

قــام البالشــفة بســحب ممثلهــم (ن.أ.سياشــكو) مــن املكتــب الخارجــي للجنــة املركزيــة. كــا أن املكتــب الــرويس للجنــة املركزيــة، الــذي 

أصيــب بالشــلل بســبب الــراع الحــزيب الداخــيل، توقــف عمليــا عــن الوجــود. لقــد كان ذلــك أمــرا ال مفــر منــه.

كتبــت كروبســكايا: »إن وحــدة كل املجموعــات، التــي تحققــت بصعوبــة كبــرة يف ينايــر 1910، بــدأت تتفــكك برسعــة. وعندمــا بــدأت 

تطــرح املشــاكل العمليــة للعمــل يف روســيا، صــار مــن الواضــح أكــر فأكــر أن التعــاون مســتحيل«3.

مل تحــل جلســة ينايــر العامــة شــيئا. وطالــب لينــن بالدعــوة عــىل وجــه الرسعــة إىل عقــد كونفرانــس جديــد. لكــن أقــرب رفاقــه كانــوا 

يعارضــون بعنــاد االنفصــال عــن الجنــاح االنتهــازي للحــزب. فريكــوف وكامينيــف وزينوفييــف، وغرهــم مــن البالشــفة التوفيقيــن اآلخريــن، 

اســتمروا يعلقــون األوهــام عــىل املصالحــة. وقــد أشــار لينــن بــازدراء إىل: »]...[ النوايــا الحســنة والكلــات الحلــوة واألفــكار الطيبــة، والعجــز 

عــن وضعهــا موضــع التطبيــق«4. أخــرا، وبضغــط مــن لينــن، تــم عقــد اجتــاع خــاص ألعضــاء اللجنــة املركزيــة يف باريــس، مــن 28 مــاي إىل 

ــدي يانــوف). حــر لينــن وريكــوف وزينوفييــف  ــة بالخــارج (باســتثناء البون ــة املركزي ــو، 1911. حــر االجتــاع كل أعضــاء اللجن 04 يوني

عــن البالشــفة؛ وحــر تيشــكا ودزرجينســي عــن االشــرتاكين الدميقراطيــن البولنديــن والليتوانيــن؛ وحــر ليــر ممثــال للبونــد؛ وحــر ب. 

إ. غــوِرر ممثــال عــن هيئــة تحريــر غولــوس، وم. ف. دزولــن ممثــال عــن الالتيفيــن. مــا شــكل خليطــا متفجــرا! وانطلــق االجتــاع ببدايــة 

ســاخنة، كــا كان مــن املتوقــع.

طــرح ممثلــو التصفويــن والبونــد عــىل الفــور رشعيــة االجتــاع موضــع تســاؤل. وبعــد نقــاش حــاد، وافــق االجتــاع أخــرا عــىل قــرار لينــن 

بــأن يعتــر هــذا اللقــاء اجتاعــا للجنــة املركزيــة5. وتــم االتفــاق عــىل عقــد كونفرانــس وتشــكيل لجنــة بغــرض التحضــر لــه. كان هــذا أكر ما 

ميكــن للمناشــفة تحملــه، فقــام مارتــوف ودان باالنســحاب مــن هيئــة تحريــر سوتســيال دميوكــرات احتجاجــا عــىل ذلــك. بعــد ذلــك مل يعــد 

هنــاك جهــاز متثيــيل للحــزب االشــرتايك الدميقراطــي الــرويس يضــم البالشــفة واملناشــفة معــا. صــار االنشــقاق واقعــا ال ينقــص ســوى تســميته 

باســمه. رفــض املناشــفة االعــرتاف برشعيــة اجتــاع يونيــو يف باريــس، الــذي أطلقــوا عليــه اســم “االجتــاع الخــاص”. وكانــوا يعارضــون بشــدة 

عقــد الكونفرانــس، الــذي كانــوا يخشــون، بحــق، أن يكونــوا فيــه أقليــة. أمــا لينــن، فعــىل العكــس مــن ذلــك، وضــع كل آمالــه يف القواعــد 

العاليــة للحــزب. وبحلــول ذلــك الوقــت صــار أي حــل توفيقــي آخــر مســتحيل، عــىل الرغــم مــن أن التوفيقيــن اســتمروا مياطلــون خوفــا مــن 

أن يصــروا “معزولــن”. ومــع ذلــك فقــد كان لينــن، كــا هــو الحــال دامئــا، مســتعدا الســتخالص جميــع الخالصــات الروريــة مــن الوضــع. 

ومبجــرد أن قــرر أن “الكيــل قــد طفــح”، مل يعــد مــن املمكــن زحزحتــه، فشــن نضــاال حازمــا ومتواصــال ضــد “التوفيقيــن”.

يف تلــك الفــرتة قــرر لينــن دفــع األمــور إىل أقــى حدودهــا. ومــع دخــول الثــورة مرحلــة جديــدة وحاســمة، صــار مــن الواضــح أن أي 

محاولــة أخــرى للمهادنــة مــع املناشــفة ســتكون موقفــا غــر مســؤول. كان البالشــفة قــد بــدأوا يحققــون املكاســب عــىل أرض الواقــع داخــل 

روســيا، وقــد أتــت الجبهــة املوحــدة مــع املناشــفة املوالــن للحــزب بثارهــا مــع انتقــال عــدد كبــر مــن بــن أفضــل العــال املناشــفة إىل 

صفــوف البالشــفة. بــدأ املــد يتدفــق لصالــح لينــن مــرة أخــرى. وأولئــك الذيــن تخلفــوا وقاومــوا الخطــوات الالزمــة، توجــب التخــيل عنهــم. 

صــار االنشــقاق الحــازم مــع تلــك العنــارص التــي ال ميكــن إصالحهــا حتميــا. مل يضطــر لينــن إىل خــوض تجربــة جلســة ينايــر العامــة، التــي 

رسعــان مــا تحولــت إىل مهزلــة، إال مــن أجــل إقنــاع رفاقــه مــن خــالل املارســة باســتحالة االتحــاد مــع التصفويــن. واآلن صــار مــن الــروري 

إنهــاء تلــك “التجربــة”، حتــى ال تتســبب يف رضر ال ميكــن إصالحــه للحــزب ولقضيــة الثــورة. كانــت الحاجــة األكــر إلحاحــا آنــذاك هــي توحيــد 

1:  Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 208.

2:  S. Payne, Lenin, p: 247.

3:  Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 224.

4:  Lenin, Collected Works, in Russian, vol. 48, p: 16.

5:  KPSS v rezolyutsiyakh, vol. 1, p: 247.
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الجنــاح الثــوري للحــزب عــىل أســاس مبــديئ، لالســتفادة مــن املوجــة الثوريــة املتصاعــدة.

كان موقــف لينــن الحــازم قامئــا عــىل اعتبــارات سياســية. صــار مــن الواضــح أن التطــور الســيايس للمنشــفية يتجــه نحــو اليمــن. كانــت 

املنشــفية متثــل النســخة الروســية للنزعــة االنتهازيــة. وعــىل الرغــم مــن أنــه بســبب الظــروف املوضوعيــة يف روســيا، والضغــط مــن جانــب 

ــورة  ــا للث ــوري، اضطــر املناشــفة إىل تبنــي مواقــف أكــر “يســارية”، فــإن املحتــوى الرئيــيس لنظريتهــم ومارســاتهم كان معادي ــاح الث الجن

بشــكل واضــح: االقتصــار عــىل النضــال الرملــاين والســعي املســتمر للتحالــف مــع الليراليــن ومعارضــة كل مــا مــن شــأنه تخويــف الكاديــت، 

واملطالبــة بتصفيــة كل األنشــطة الرسيــة وإخضــاع أنشــطة الحــزب إىل الرشعيــة القيريــة. كيــف ميكــن التوفيــق بــن هــذه السياســة وبــن 

املاركســية؟ لكــن وعــىل الرغــم مــن وضــوح صحــة حجــج لينــن، فإنهــا وقعــت عــىل آذان صــاء. نظــر العديــد مــن موظفــي الحــزب البالشــفة 

إىل املســألة مــن الناحيــة العمليــة والتنظيميــة البحتــة. وقــد كتــب أحــد هــؤالء “العمليــن” عــن موقــف لينــن يف ذلــك الوقــت مــا يــيل: »لقــد 

ســمعنا بالطبــع عــن “الزوبعــة يف الفنجــان” التــي حدثــت يف الخــارج: كتلــة لينــن- بليخانــوف، مــن جهــة، وتروتســي- مارتــوف- بوغدانــوف 

مــن جهــة أخــرى. إن موقــف العــال مــن الكتلــة األوىل، موقــف إيجــايب، عــىل حــد علمــي. لكــن العــال بشــكل عــام بــدأوا ينظــرون بــازدراء 

ــي  ــل، فســوف نعتن ــة/ العم ــح الحرك ــون مبصال ــا، املهتم ــا بالنســبة لن ــا يشــاؤون، أم ــدر م ــىل الجــدار ق ــون ع إىل املهجــر: “دعوهــم يزحف

بأنفســنا!” وهــذا مــا أعتقــد أنــه األفضــل«1.

كان ســتالن هــو مــن كتــب تلــك األســطر. وهــي تنقــل بدقــة االزدراء الكبــر تجــاه النظريــة والتجريبيــة املبتذلــة التــي ميــزت، لألســف، 

ــه يتناســب مــع تصورهــم لحــزب مركــزي  ــون، بصفــة عامــة، إىل موقــف لينــن ألن ــوا مييل ــد مــن أعضــاء الحــزب يف روســيا. لقــد كان العدي

منظــم. لكــن يف حــن كان الحــزب، بالنســبة إىل لينــن، مجــرد أداة يف خدمــة األفــكار والنظريــة الثوريــة، فــإن أعضــاء لجــان الحــزب، أو عــىل 

األقــل جــزء منهــم، كانــوا مييلــون إىل النظــر إليــه مــن وجهــة نظــر تنظيميــة بحتــة. وحتــى بعــد االنشــقاق النهــايئ، الــذي حــدث يف عــام 

1912، اســتمر لينــن يواجــه مشــاكل كثــرة مــع أعضــاء اللجــان هــؤالء الذيــن كانــوا، مثــل ســتالن، يعتــرون االنشــقاق مجــرد مشــاحنات 

ــدزه  ــن رســالة شــديدة اللهجــة إىل أوردجونيكي ــل 1912، أرســل لين ــة. يف أبري ــام العملي ــاء مزعــج لهــم عــن امله ــن، ومجــرد إله ــن املنفي ب

وســباندريان وستاســوفا، لتوبيخهــم عــىل موقفهــم الفاضــح مــن النضــال ضــد التصفويــن: »ال تســتهينوا بحملــة التصفويــن يف الخــارج. إنــه 

خطــأ عظيــم أن يقــوم املــرء ببســاطة بشــطب مــا يجــري يف الخــارج بجــرة قلــم و“إرســاله إىل الجحيــم”«2.

العمل الجاهري يف ظل ظروف الردة الرجعية

يف ســنوات الــردة الرجعيــة كان عــىل البالشــفة أن يتعلمــوا كيفيــة اســتخدام أي فرصــة وكل ثغــرة ممكنــة للعمــل الجاهــري الرشعــي. 

وقــد كانــت النقابــات إحــدى املجــاالت الرئيســية لذلــك العمــل. كان املناشــفة، بســبب ميلهــم االنتهــازي للتكيــف مــع أفــكار الفئــات األكــر 

تخلفــا بــن صفــوف الطبقــة العاملــة، دامئــا أقــوى مــن البالشــفة داخــل النقابــات. تبنــى املناشــفة موقــف االقتصادويــن بــأن دافعــوا عــن أنــه 

يجــب أن تكــون النقابــات “محايــدة سياســيا”، وهــو أمــر يتناقــض بشــكل كامــل مــع املبــادئ املاركســية األساســية. صحيــح أنــه يجــب عــىل 

النقابــات، بوصفهــا األجهــزة القاعديــة لتنظيــم الطبقــة العاملــة، أن تســعى جاهــدة ألن تضــم أوســع فئــات الروليتاريــا. الفاشــيون وحدهــم 

مــن يجــب اســتبعادهم، باعتبارهــم األعــداء املبارشيــن للطبقــة العاملــة، فهــم ال يســعون فقــط إىل تدمــر النقابــات، وإمنــا يســعون كذلــك إىل 

القضــاء عــىل كل الحقــوق الدميقراطيــة األخــرى التــي انتزعهــا العــال، وبالتــايل تصفيــة براعــم املجتمــع الجديــد الــذي ينضــج داخــل القديــم.

ومــع ذلــك، ففــي حــن أنــه يجــب عــىل النقابــات أن تســعى جاهــدة لتنظيــم جميــع فئــات الطبقــة العاملــة، مبــا فيهــا الفئــات املتخلفــة 

سياســيا، فــإن هــذا ال يعنــي عــىل اإلطــالق أنــه يجــب عــىل املاركســين أال يكافحــون مــن أجــل كســب األغلبيــة داخــل النقابــات إىل رايتهــم، 

ــال  ــىل النض ــال ع ــوق الع ــل حق ــن أج ــال م ــر النض ــن أن يقت ــيا. ال ميك ــدة” سياس ــات “محاي ــون النقاب ــعوا إىل أن تك ــرى أن يس فباألح

االقتصــادي املحــض، بــل إنــه ينتقــل حتــا إىل النضــال الســيايس. إن املطالبــة بــأن متتنــع النقابــات عــن النشــاط الســيايس (وهــو مطلــب 

يوحــد، للمفارقــة، بــن الرجعيــن والنقابيــن الالســلطوين) هــو شــعار يخــدم مصالــح األحــزاب الرجوازيــة. إن النقابــة غــر السياســية هــي، 

كــا أوضــح لينــن مــرات عديــدة، نقابــة صفــراء، نقابــة برجوازيــة خبزيــة. كان ذلــك واضحــا إىل درجــة أنــه حتــى مؤمتــر شــتوتغارت لألمميــة 

الثانيــة أكــد عــىل أنــه يجــب عــىل االشــرتاكين الدميقراطيــن أن يســعوا إىل قيــادة النقابــات العاليــة. لكــن مارتــوف عــارض ذلــك عــىل أســاس 

أنــه مل يكــن مناســبا للظــروف الروســية.

1:  Trotsky, Stalin, p: 131.

2:  LCW, Letter to G.K. Ordzhonikidze, S.S. Spandaryan, and Yelena Stasova, April 1912, vol. 35, p: 33.
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بالنســبة للبالشــفة، كان الجمــع بــن العمــل الــرسي والعمــل الرشعــي يعنــي أن االشــتغال داخــل املنظــات العاليــة الجاهريــة مهمــة 

إجباريــة يف ظــل جميــع الظــروف. ليــس مــن املمكــن تصــور نجــاح الثــورة االشــرتاكية دون قيــام املاركســين بعمــل طويــل صبــور إلرســاء 

قاعــدة متينــة مــن الدعــم داخــل النقابــات، بتطبيــق تكتيــكات ذكيــة ومرنــة للنضــال، ليــس فقــط ضــد البوليــس والدولــة، بــل أيضــا ضــد 

البروقراطيــن “البوليســين”، الذيــن يســعون جاهديــن لجعــل النقابــات آمنــة لصالــح الطبقــة الحاكمــة، مــن خــالل تطهرهــا مــن العنــارص 

ــف  ــول املوق ــزب ح ــة للح ــة املركزي ــرار اللجن ــر 1908، ق ــدر يف فراي ــذي ص ــم 21، ال ــا رق ــاري” يف عدده ــدة “بروليت ــرشت جري ــة. ن الثوري

مــن النقابــات العاليــة. أوعــز القــرار إىل أعضــاء الحــزب بــأن يشــكلوا مجموعــات حزبيــة داخــل املنظــات النقابيــة والعمــل فيهــا تحــت 

إرشاف األجهــزة الحزبيــة املحليــة. وحيثــا جعــل اضطهــاد البوليــس مــن املســتحيل تنظيــم نقابــات عاليــة أو إعــادة إنشــاء النقابــات التــي 

تــم تفكيكهــا، اقرتحــت اللجنــة املركزيــة تنظيــم أنويــة للنقابــات بشــكل رسي. أمــا بالنســبة للتنظيــات الرشعيــة مثــل الجمعيــات الخريــة 

ــرتاكين  ــن االش ــكة م ــات متاس ــا “مجموع ــكل داخله ــأن تش ــزب ب ــة للح ــات املحلي ــز إىل املنظ ــة أوع ــة املركزي ــرار اللجن ــإن ق ــا، ف وغره

الدميقراطيــن للقيــام بعمــل الحــزب بــن أوســع جاهــر الروليتاريــا”. وإلحبــاط أي محاولــة مــن جانــب املناشــفة لتفســر هــذا الجــزء مــن 

ــات  ــذه الجمعي ــىل ه ــر ع ــن أن يقت ــا ال ميك ــم للروليتاري ــاط املنظ ــح أن: »النش ــرار إىل رضورة توضي ــار الق ــة، أش ــة انتهازي ــرار بطريق الق

وحدهــا«، وأن الوجــود القانــوين للنقابــات العاليــة »ينبغــي أال يقلــل مــن املهــام النضاليــة لتنظيــم الروليتاريــا داخــل النقابــات العاليــة«1.

عــىل الرغــم مــن أن املناشــفة حافظــوا عــىل موقعهــم املتميــز يف غالبيــة النقابــات حتــى عــام 1917، فــإن البالشــفة حققــوا تقدمــا مطــردا. 

ــت  ــدد إىل 19. كان ــع الع ــام 1909 ارتف ــول ع ــن بحل ــال، لك ــة للع ــة نقابي ــاد وجمعي ــبورغ 12 ن ــاك يف بيرتس ــر 1907، كان هن ــي نوفم فف

هــذه الجمعيــات غالبــا مــا تضطــر إىل العمــل تحــت أســاء مختلفــة لتمويــه طبيعتهــا الحقيقيــة، فعــىل ســبيل املثــال كان البالشــفة يف ســان 

بيرتســبورغ يســرون جمعيــة تدعــى “مصــدر التنويــر واملعرفــة”؛ وكانــت أخــرى تدعــى “التنويــر”؛ وأخــرى يف فيبــورغ كان اســمها “التعليــم”، 

وهلــم جــرا. يف كثــر مــن األحيــان كانــت هــذه الجمعيــات والنــوادي تلعــب دور املنظــات النقابيــة، يف غيــاب النقابــات الحقيقيــة.

ــن  ــوذ ب ــل النف ــن أج ــل م ــدي يناض ــوري ج ــار ث ــب كل تي ــو واج ــة ه ــة ومييني ــات بروقراطي ــد النقاب ــى ألش ــم حت ــرتاق املنتظ إن االخ

ــع داخــل  ــوا ناجحــن جــدا يف االســتيالء عــىل املواق ــة، وكان ــردة الرجعي ــذا العمــل يف أصعــب ظــروف ال ــام البالشــفة به ــد ق الجاهــر. وق

النقابــات الرشعيــة، إىل درجــة أن الســلطات صــارت قلقــة بشــكل متزايــد، كــا يتجــىل يف تقاريــر الرشطــة، مثــل هــذا التقريــر الــذي يعــود 

إىل مــاي 1907، والــذي أخــرج مــن أرشــيف األوخرانــا بعــد الثــورة: »لقــد اتخــذت النقابــات العاليــة بالفعــل، وبشــكل واضــح متامــا، مظهــر 

منظــات اشــرتاكية دميقراطيــة، وبالتــايل صــارت تشــكل خطــرا شــديدا للغايــة عــىل القيــادة«. وطالــب قــادة الرشطــة املنزعجــون باتخــاذ تدابر 

صارمــة ضــد النقابــات قبــل أن تــؤدي “أوكار املؤامــرات الثوريــة” تلــك إىل إشــعال انتفاضــات مســلحة مــرة أخــرى2.

مل يقتــر العمــل يف املنظــات الرشعيــة عــىل النقابــات. فقــد اســتخدم البالشــفة كل نشــاط قانــوين دعــت إليــه الحكومــة أو الليراليــون، 

مثــل مؤمتــر عمــوم روســيا للجامعــات الشــعبية يف بيرتســبورغ، يف ينايــر 1908، حيــث طــرح البالشــفة اقرتاحــات ذات مضمــون طبقــي، مثــل 

حــق املنظــات العاليــة يف أن تكــون ممثلــة داخــل مجالــس الجامعــات والحــق يف املشــاركة يف إعــداد املناهــج الدراســية واختيــار األســاتذة 

املحارضيــن املناســبن يف العلــوم االجتاعيــة، واالعــرتاف لــكل قوميــة بالتعليــم بلغتهــا الخاصــة. تــم رفــض املقــرتح، بطبيعــة الحــال، فقــام 

ممثلــو العــال باالنســحاب. كان هنــاك مجــال آخــر للتدخــل هــو التعاونيــات، وقــد كان لهــذا الجانــب أهميــة عمليــة كبــرة، حيــث لجــأ 

العــال، يف ظــل ظــروف الــردة الرجعيــة القاســية، إىل تشــكيل الجمعيــات التعاونيــة لعــدد مــن األغــراض (مثــل التأمــن، ومــا إىل ذلــك). يف 

أول مؤمتــر للجمعيــات التعاونيــة لعمــوم روســيا، الــذي عقــد يف موســكو يف أبريــل 1908، شــكل البالشــفة، ضــد رغبــات املناشــفة، مجموعــة 

ــن  ــدد م ــد أن تحــدث ع ــة. وبع ــوا يشــكلون األغلبي ــن كان ــن الذي ــة ضــد األعضــاء الرجوازي ــات العالي ــات والتعاوني ــادة نضــال النقاب لقي

البالشــفة قامــت الرشطــة بحظــر جميــع الخطابــات التــي تشــر إىل الــراع الطبقــي والنقابــات العاليــة ومســاعدة العــال خــالل اإلرضابــات 

واإلغالقــات وأي مســائل أخــرى قــد يكــون لهــا معنــى كفاحــي (مبــا يف ذلــك انتخــاب املكتــب املســر)، تحــت طائلــة االعتقــال. واحتجاجــا عــىل 

ذلــك قــام املؤمتــرون بتعليــق أشــغال املؤمتــر.

وكان العمــل بــن النســاء مــن املجــاالت الهامــة أيضــا. كانــت هنــاك العديــد مــن املنظــات النســائية القانونيــة التــي عقــدت مؤمتــرات 

تدخــل فيهــا البالشــفة بشــكل منهجــي. خــالل املؤمتــر النســايئ األول لعمــوم روســيا، الــذي عقــد يف دجنــر يف بيرتســبورغ، كانــت هنــاك نســاء 

كثــرات مــن بــن املندوبــن. ومــن بــن النقــاط عــىل جــدول األعــال كان هنــاك مكافحــة اإلدمــان عــىل الكحــول وحايــة النســاء واألطفــال 

يف أماكــن العمــل واملســاواة يف الحقــوق لصالــح اليهــود وإعطــاء الحقــوق السياســية والقانونيــة للنســاء. تقدمــت النســاء العامــالت مبطلــب 

1:  LCW, vol. 13, pp: 532–533.

2:  Istoriya KPSS, vol. 2, p: 319.
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ــراءة املقــرتح  ــة الرئاســة ق ــن. رفضــت لجن ــة أو الدي ــز عــىل أســاس الجنــس أو القومي ــارش واملتســاوي، دون متيي االقــرتاع العــام الــرسي املب

وعوضتــه مبــرشوع قانــون آخــر مبضمــون برجــوازي ليــرايل، مــا دفــع بالعامــالت إىل االنســحاب. كان هنــاك حــدث ماثــل يف مؤمتــر عمــوم 

ــعار:  ــت ش ــل 1909، تح ــكو، يف أبري ــوا يف موس ــن اجتمع ــة، الذي ــة التحويلي ــيل الصناع ــة وممث ــع األدوي ــؤولن يف مصن ــيا األول للمس روس

“مهرجــان املصالحــة”. لكــن رسعــان مــا خفتــت أنــوار املصالحــة مبجــرد مــا بــدأ العــال الحــارضون يف أخــذ الكلمــة للتنديــد بأوضــاع الســالمة 

والنظافــة املروعــة يف أماكــن عملهــم. وبعــد أن أمــرت الرشطــة بعــدم طــرح أيــة أســئلة “مــن شــأنها إثــارة الــراع الطبقــي” يف املناقشــات، 

انســحب جميــع العــال وبعــض األطبــاء، وهــو الحــدث الــذي أجــر هيئــة الرئاســة عــىل إنهــاء أشــغال املؤمتــر1.

ســة، لكــن حتــى هنــا، أي يف أكــر الحقــول صعوبــة عــىل مــا  كثــرا مــا كانــت تلــك املنظــات القانونيــة تضــم فئــات متخلفــة وغــر مسيَّ

يبــدو، قــام البالشــفة بعمــل ســيايس، واســتخدموها لبنــاء وتعزيــز روابطهــم مــع الجاهــر. ومثلــا يقــوم متســلق الجبــال بالبحــث عــن كل 

نتــوء وكل صــدع ليثبــت قدمــه ويرفــع نفســه، كان البالشــفة يبحثــون عــن كل ثغــرة قانونيــة ويســتغلونها إىل أقــى حــد. بــل إنهــم تدخلــوا 

حتــى يف مؤمتــر ملكافحــة الكحــول عقدتــه جمعيــة ملكافحــة اإلدمــان يف دجنــر 1909. وشــيئا فشــيئا وبتضحيــات جســيمة، متكــن البالشــفة 

مــن إعــادة تجميــع قواهــم وإعــادة بنــاء الروابــط مــع الجاهــر، التــي كانــت قــد قطعتهــا بوحشــية الثــورة املضــادة املنتــرة. ومــع ذلــك، 

ــا. رفــض  ــة كئيب ــار. واســتمر الوضــع العــام للطبقــة العامل ــون يســبحون ضــد التي ــون مــا يزال ــزال شــاقا. كان الثوري فــإن النضــال كان مــا ي

البالشــفة أي عمــل مــن أعــال املغامــرة التــي مــن شــأنها أن تعــرض العــال للقمــع. كانــت الــرورة األساســية هــي الحفــاظ عــىل مــا تبقــى 

مــن القــوات، والتقــدم ببــطء، خطــوة خطــوة، وانتظــار حــدوث تغــر يف الوضــع. مل يبــدأ املــد مجــددا إال يف عــام 1911، مــع مذبحــة لينــا. وقد 

كان انتعــاش الــراع الطبقــي مرتبطــا، كــا توقــع تروتســي، بانتعــاش اقتصــادي. حتــى ذلــك الوقــت، كان الرســم البيــاين لحركــة اإلرضابــات، 

الــذي يوفــر مــؤرشا تقريبيــا لحالــة الحركــة العاليــة، يســجل انخفاضــا مســتمرا:

عدد العال املربنالسنوات
1907740.000
1908176.000
190964.000
191046.000

(Istoriya KPSS, vol. 2, p: 322 :املصدر)

ثــم يف الفــرتة املمتــدة مــا بــن عامــي 1910 و1913 أعلنــت طفــرة اقتصاديــة نهايــة الكســاد الطويــل الــذي ســيطر عــىل الســنوات األوىل 

مــن القــرن 20. ارتفــع إنتــاج الحديــد الزهــر يف الفــرتة مــا بــن 1909 و1913 مــن 175 مليــون بــود2 إىل 283 مليــون بــود -وهــو مــا ال تخفــى 

عالقتــه باســتعدادات النظــام القيــري للحــرب-. ويف الفــرتة نفســها ارتفــع إنتــاج الفحــم مــن 1.591 مليــار طــن إىل 2.214 مليــار. وقــد أعطــى 

االنتعــاش االقتصــادي دفعــة قويــة إلحيــاء الــراع الطبقــي. بــدأ العــال يف تســخن عضالتهــم والشــعور مجــددا بقوتهــم. يف النصــف الثــاين 

ــاج وازدهــار  ــادة اإلنت ــد أدت زي ــات، بالتزامــن مــع االنتعــاش االقتصــادي. وق ــاك بالفعــل ارتفــاع يف عــدد اإلرضاب مــن عــام 1910، كان هن

األعــال إىل تغيــر األجــواء داخــل أماكــن العمــل، وزادت ثقــة الطبقــة العاملــة يف نفســها. وبحلــول منتصــف عــام 1910، انتقلــت الطبقــة 

العاملــة مــرة أخــرى إىل الهجــوم. يف صيــف 1910 أرضب 10.000 مــن عــال النســيج يف موســكو. ويف وقــت الحــق انتــرشت موجــة اإلرضابــات 

إىل ريغــا وفالدميــر وكازان وســاراتوف ووارســو وأوديســا وكوســرتوما، وغرهــا مــن املراكــز الصناعيــة. كانــت األســباب املبــارشة لإلرضابــات هــي 

انخفــاض األجــور وظــروف العمــل الســيئة واملشــكلة القدميــة املتمثلــة يف الغرامــات التــي تفــرض عــىل العــال داخــل املصانــع، لكــن ذلــك 

مل يكــن ســوى التعبــر الفــوري عــن شــعور عميــق الجــذور وواســع االنتشــار مــن الســخط. فالعــال الذيــن بــدأوا اآلن يشــعرون مــن جديــد 

بقوتهــم انتقلــوا إىل االنتقــام. كان العــال قــد عانــوا مــن نتائــج هزميــة ثــورة 1905، فنهضــوا لالنتقــام مــن ســنوات القمــع والترسيحــات 

وتخفيــض األجــور وآالف أشــكال اإلذالل والظلــم، بــل أرضبــوا حتــى احتجاجــا عــىل اســتخدام كلمــة “يت” مــن قبــل اإلدارة عنــد التحــدث مــع 

العــال، وهــي عبــارة يســتخدمها الكبــار عنــد تحدثهــم مــع األطفــال الصغــار.

ســار ارتفــاع اإلنتــاج جنبــا إىل جنــب مــع تركيــز رأس املــال، مــع حــدوث اندماجــات خلقــت مصانــع أكــر فأكــر. وبحلــول عــام 1914، 

صــارت املصانــع التــي تضــم أكــر مــن 500 عامــل تشــكل %56,5 مــن مجمــوع املصانــع. كانــت روســيا القيريــة يف تلــك الفــرتة واحــدة مــن 

أكــر القــوى العامليــة مــن حيــث تركيــز رأس املــال. اســتمرت روســيا اقتصــادا متخلفــا إىل حــد مــا، لكــن مــع تركيــز هائــل للصناعــة ورأس املــال 

1:  LCW, vol. 15, pp: 510-511.

2:  البود: (Pood) وحدة قياس روسية، تعادل حوايل 16 كيلوغرام -املرتجم-.
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املــريف، إىل درجــة أكــر يف الواقــع مــن معظــم البلــدان الرأســالية املتقدمــة. كان ذلــك تجســيدا واضحــا للقانــون املاركــيس حــول التطــور 

املركــب وغــر املتكافــئ. تظهــر ســرورة االحتــكار يف واقــع أنــه بحلــول عــام 1913 أنتجــت تســع رشكات كبــرة %53,1 مــن إنتــاج الحديــد 

الزهــر، وســبعة مصانــع للســاعات كانــت تنتــج %90 مــن الســاعات، وســت رشكات للنفــط يف باكــو أنتجــت %65 مــن النفــط، وهلــم جــرا. ومل 

يكــن العــدد اإلجــايل لالحتــكارات يف روســيا أقــل مــن 150 إىل 200 رشكــة احتكاريــة. كانــت هيمنــة املصانــع الضخمــة، التــي تركــز أعــدادا 

كبــرة مــن العــال يف ظــروف مروعــة، وخاصــة يف صناعــة املعــادن، عامــال قويــا أعطــى دفعــة هائلــة لحركــة اإلرضابــات التــي ســبقت الحــرب 

العامليــة األوىل ووســمتها بطابــع ثــوري واضــح1.

ومــا لــه داللــة كبــرة أن العديــد مــن تلــك اإلرضابــات كان ناجحــا، فمــن بــن 265 إرضابــا، انتــر 140 (%52,8). واألهــم مــن ذلــك هــو 

عــدد اإلرضابــات السياســية، ففــي عــام 1909، ووفقــا لألرقــام الرســمية، كانــت %7,7 مــن اإلرضابــات إرضابــات سياســية؛ ويف عــام 1910، صــار 

الرقــم هــو %8,1، لكــن بحلــول عــام 1912، وصلــت إىل الرقــم املذهــل %75,8. توفــر هــذه األرقــام مقياســا ال يخطــئ عــن مــزاج الجاهــر. 

كــا أن الحركــة مل تقتــر عــىل اإلرضابــات، حيــث أثــرت موجــة التجــذر عــىل فئــة املثقفــن، وخاصــة الشــباب. عــادت الحركــة الطالبيــة إىل 

الحيــاة، ورسعــان مــا صــارت تحــت تأثــر األفــكار االشــرتاكية الدميقراطيــة الثوريــة. يف ينايــر/ مــارس 1911، كان البالشــفة يف وضــع يســمح 

ــاك أيضــا مظاهــرات  لهــم بالدعــوة إىل إرضابــات طالبيــة يف ســان بيرتســبورغ وموســكو وكييــف وخاركــوف وتومســك ووارســو. وكانــت هن

جاهريــة، بعضهــا ذات طابــع ســيايس واضــح، مثــل املظاهــرات الجاهريــة الرائعــة التــي جــرت أثنــاء تشــييع تولســتوي يف نوفمــر 1910. 

كان ذلــك الــروايئ الــرويس العظيــم قــد اســتحق كراهيــة الرجعيــن بســبب مواقفــه التقدميــة، بــل لقــد تعــرض حتــى للحرمــان مــن طــرف 

املجمــع املقــدس للكنيســة األرثوذكســية. لكــن وعــىل الرغــم مــن الرفــض الرســمي، فقــد كان مــن املســتحيل منــع الجاهــر مــن املشــاركة يف 

جنازتــه، ليــس فقــط لتوديــع ذلــك الرجــل العظيــم، بــل وقبــل كل يشء للتعبــر عــن كراهيتهــا للنظــام والحكــم االســتبدادي.

كونفرانس براغ

أدى فشــل محاولــة تحقيــق الوحــدة إىل إقنــاع لينــن بــرورة إحــداث قطيعــة جذريــة، فبــدأ يضغــط مــن أجــل عقــد كونفرانــس جديــد 

ــة الحقيقيــة داخــل روســيا. ويف فرايــر 1910، كتــب أن الكونفرانــس ينبغــي أن ينعقــد “أوال وقبــل كل يشء وعــىل  لجميــع العنــارص الثوري

ــع املعــرة أن  ــة داخــل روســيا. ومــن الوقائ ــة التنظيمي ــون للحــزب يف تشــكيل اللجن ــأي مثــن”2. تعــاون البالشــفة واملناشــفة املوال الفــور وب

بليخانــوف مل يشــارك يف ذلــك العمــل. كانــت أخطائــه املنشــفية قــد منعتــه، يف تلــك اللحظــة الحاســمة، مــن القطيعــة التنظيميــة النهائيــة مــع 

التصفويــن. ويف رســالة إىل مكســيم غــوريك، كتــب لينــن: »بليخانــوف يتملــص، إنــه دامئــا مــا يتــرف بهــذه الطريقــة، التــي هــي مثــل املــرض، 

يف اللحظــات الحاســمة«3.

كان كونفرانــس بــراغ (الــذي مل تنــرش محــارضه) نقطــة تحــول حاســمة. لقــد انعقــد يف ظــل ظــروف صعبــة للغايــة. كان الوضــع داخــل 

ــة  ــبب حمل ــرة بس ــل كث ــده لعراقي ــرات لعق ــت التحض ــاك. تعرض ــس هن ــد الكونفران ــع عق ــا كان مين ــة م ــرا للغاي ــزال خط ــا ي ــيا م روس

االعتقــاالت، عــىل الرغــم مــن عقــد كونفرانســات محليــة يف نوفمــر 1911. وأخــرا تــم عقــد الكونفرانــس يف بــراغ. ومتــت االســتعدادات عــىل 

يــد بياتنيتســي ودزرجينســي، مبســاعدة مــن االشــرتاكين الدميقراطيــن التشــيك. كتــب لينــن إىل هــؤالء األخريــن يؤكــد عــىل رضورة الرسيــة 

املطلقــة، ففــي 19 أكتوبــر 1911، كتــب إىل أنطــون نيميتــش: »يجــب أال يعــرف أي أحــد وأي منظمــة أي يشء عــن هــذا ]االجتــاع[«. لكــن 

وعــىل الرغــم مــن كل هــذه االحتياطــات فقــد تــم القبــض عــىل بعــض املندوبــن يف الطريــق إىل الكونفرانــس الــذي كانــت األوخرانــا تعــرف 

عنــه كل التفاصيــل.

افتتــح الكونفرانــس يف 05 ينايــر 1912، واســتمر 12 يومــا. وحقيقــة األمــر هــي أن الحضــور خــالل كونفرانــس بــراغ كان بدايــة ال تبــرش 

بخــر. مل يكــن هنــاك ســوى 14 مندوبــا بحــق تصويــت، كلهــم   بالشــفة، باســتثناء اثنــن منهــم. كان قــد تــم إرســال دعــوات للحضــور لــكل مــن 

االشــرتاكين الدميقراطيــن الليتوانيــن والبونــد والبولنديــن والقوقازيــن ومجموعــة فريــود ومجموعــة بليخانــوف وكذلــك صحيفــة تروتســي 

برافــدا، لكنهــم مل يحــروا. بليخانــوف بقــي بعيــدا، مدعيــا ســوء ظروفــه الصحيــة. كانــت تلــك التيــارات إمــا معارضــة لعقــد الكونفرانــس، أو 

أنهــا، عــىل األقــل، كانــت مــرتددة بشــأن تلــك القطيعــة الجذريــة. حتــى يف تلــك اللحظــة كانــت امليــول التوفيقيــة مــا تــزال قويــة يف معســكر 

1:  Rashin, Formirovaniye Rabochego Klassa Rossiy, p: 98.

2:  LCW, Towards Unity, February 13 (26), 1910, vol. 16, p: 155.

3:  LCW, Letter to Maxim Gorky, September 15, 1911, vol. 36, p: 185.
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البالشــفة. ظهــرت اختالفــات وشــكوك داخــل الكونفرانــس، وال ســيا مــن جانــب املناشــفة املوالــن للحــزب، لكنهــم مل يكونــوا الوحيديــن. 

ــو)  ــون يف باك ــم الريطاني ــن قتله ــا بعــد إىل البالشــفة، وكان واحــدا مــن هــؤالء املفوضــن 26 الذي ــذي انضــم في تســبب ي. د. زيفــن (ال

ــدأ بالفعــل يف الرتاجــع. وىف الجلســة  ــد ب ــن، ق ــع لين ــا توق ــوف، ك ــوف. كان بليخان يف بعــض الجــدال بســبب دفاعــه عــن موقــف بليخان

االفتتاحيــة، قــرأ زيفــن بيانــا معــدا مســبقا مفــاده أنــه يشــارك يف هــذا الكونفرانــس »ليــس باعتبــاره كونفرانــس للحــزب بأكملــه، بــل بكونــه 

كونفرانــس لتيــار واحــد فقــط مــن تيــارات الحــزب«.

أرص عــدد مــن املندوبــن الــروس، مبــن فيهــم رفيــق لينــن املقــرب آنــذاك أوردجونيكيــدزه، عــىل توجيــه دعــوات لحضــور الكونفرانــس إىل 

األحــزاب االشــرتاكية الدميقراطيــة القوميــة ومحــرري الجرائــد الحزبيــة فريــود وتروتســي واملناشــفة املوالــن للحــزب، لكنهــم جميعــا   رفضــوا 

الحضــور. قــال لينــن يف وقــت الحــق: »لقــد كنــت ضــد الدعــوة، لكــن املندوبــن اســتدعوا مجموعــة فريــود وتروتســي وبليخانــوف«1. مل 

يكــن ذلــك كل يشء، فقــد أراد مــا ال يقــل عــن أربعــة مندوبــن اســتدعاء مارتــوف ودان، محــرري الصحيفــة الرئيســية للمناشــفة غولــوس 

سوتســيال دميوكراتــا، يف تناقــض واضــح مــع موقــف لينــن الداعــي إىل اســتبعاد “التصفويــن” رســميا مــن الحــزب. كانــت هنــاك تعبــرات 

أخــرى عــن عــدم التوافــق، حيــث انتقــد العديــد مــن املندوبــن صحيفــة سوتســيال دميوكراتــا عــىل نرشهــا مقــاالت غــر مفهومــة بالنســبة 

للعــال العاديــن. وقــد ظهــرت شــكوك هــؤالء املندوبــن الذيــن يعملــون داخــل روســيا تجــاه القــادة يف املنفــى يف الطلــب الــذي قدمــه 

غولوشــكيكن وأوردجونيكيــدزه وســبانداريان، بأنــه يجــب حــل املنظــات البلشــفية يف الخــارج. أكــد أوردجونيكيــدزه أن منظــات املنفــى 

“تافهــة وعقيمــة”، بــل وشــكك كذلــك يف جــدوى الوحــدة مــع جاعــة بليخانــوف. أمــا ســبانداريان فقــد ذهــب أبعــد مــن ذلــك، فقــد دعــا 

إىل حــل كل مجموعــات املنفــى: »عــىل أولئــك الذيــن يرغبــون يف العمــل... االنضــام إلينــا يف روســيا«. نــرى هنــا مــرة أخــرى مظهــرا آخــر 

مــن مظاهــر ضيــق أفــق موظفــي الحــزب “العمليــن”. ومــرة أخــرى كان عــىل لينــن تصحيــح أخطــاء هــؤالء النــاس.

»يقــول البعــض: علينــا شــن الحــرب عــىل املهاجريــن. لكــن يجــب أن نفهــم مــا الــذي نكافــح ضــده. طاملــا بقــي نظــام ســتوليبن قامئــا 

يف روســيا، ســيبقى هنــاك دامئــا أنــاس يف املنفــى. لكــن هــؤالء املنفيــن مرتبطــون بــآالف الخيــوط مــع روســيا، ولــن تتمكنــوا مــن قطــع تلــك 

الخيــوط، مهــا حاولتــم«2.

لكــن وعــىل الرغــم مــن تثاقــل خطــى بعــض أعضــاء اللجــان البالشــفة، فقــد تــم تحقيــق الهــدف الرئيــيس. شــكل كونفرانــس بــراغ مفــرتق 

ــس بلشــفي  ــد كونفران ــد اســتمرت التحضــرات لعق ــس فق ــة املناشــفة للكونفران ــن البلشــفية واملنشــفية. ورغــم مقاطع ــايئ ب الطــرق النه

خالــص، أي مــا كان يعنــي، بعبــارة أخــرى، االنشــقاق بشــكل رســمي. كان لينــن، عــىل أيــة حــال، قــد توصــل إىل االقتنــاع بــأن مرحلــة املاطلــة 

قــد انتهــت. كان مــن الــروري إجــراء قطيعــة جذريــة للجنــاح الثــوري عــن االنتهازيــة، ومل يكــن ليتأثــر بضغــط التوفيقيــن. جــاء يف القــرار 

النهــايئ بــأن مجموعــة التصفويــن، املتحلقــة حــول صحيفتــي ســان بيرتســبورغ “ناشــا زاريــا” و“ديلــو جيــزين”، “قــد وضعــت نفســها إىل األبــد 

خــارج الحــزب”. وكانــت “ناشــا زاريــا” و“ديلــو جيــزين” صحيفتــي الجنــاح اليمينــي املتطــرف للمناشــفة (بوتريســوف ورشكاؤه). كــا أكــد 

القــرار أنــه ليــس مــن حــق مجموعــات املنفــى اســتخدام اســم الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي العــايل الــرويس.

ــد تحفظــات املناشــفة  ــون3، ومل تع ــر الروبيك ــد ع ــه كان ق ــع البالشــفة، لكن ــدا م ــه وحي ــاح لرتك ــدم االرتي ــذاك بع ــوف آن شــعر بليخان

املواليــن للحــزب مجديــة. مل يعــد مــن املمكــن العــودة إىل الــوراء آنــذاك. لكنهــم وعــىل الرغــم مــن أنهــم كانــوا أفضــل العنــارص بــن جميــع 

املناشــفة اليســارين، وكانــوا بــدون شــك مناضلــن صادقــن ومخلصــن لقضيــة الطبقــة العاملــة، فقــد اتضــح أنهــم حلفــاء متذبذبــون وغــر 

حازمــن، وتراجعــوا عندمــا جــاءت اللحظــة الحاســمة. لقــد كانــوا تيــارا وســطيا، أي تيــارا يقــف يف منتصــف الطريــق بــن اإلصالحيــة اليســارية 

وبــن املاركســية الحقيقيــة. كان ســلوكهم مثــاال منوذجيــا متامــا عــن جميــع التيــارات الوســطية يف جميــع األوقــات ويف كل مــكان. إال أن لينــن 

مل يكــن مســتعدا للتوصــل إىل حــل توفيقــي وتــم رفــض مقرتحاتهــم. لكــن عــىل الرغــم مــن اللهجــة املتشــددة للقــرارات، فــإن لينــن فهــم أن 

كونفرانــس بــراغ مل يكــن نهايــة القصــة، بــل فقــط بدايــة املعركــة لكســب غالبيــة الطبقــة العاملــة، وكذلــك جميــع عنــارص الحــزب الذيــن 

ميكــن كســبهم.

فيــا يتعلــق مبســألة التنظيــم فقــد أكــد لينــن مــرة أخــرى عــىل رضورة فتــح أبــواب الحــزب، وتشــكيل منظــات واســعة قــادرة عــىل 

اســتيعاب جاهــر العــال الذيــن اســتفاقوا مؤخــرا عــىل الحيــاة السياســية يف ظــل الوضــع الجديــد. أنشــئت لجنــة لوضــع قــرار تنظيمــي. 

1:  LCW, Letter to G.L. Shklovsky, March 12, 1912, vol. 35, p: 25.

2:  Istoriya KPSS, vol. 2.

3:  الروبيكــون: نهــر بإيطاليــا، كان جــزءا مــن الحــدود بــن إيطاليــا الرومانيــة ومقاطعــة الغــال الجنوبيــة، وكان محظــورا عــىل الرومــان عبــوره بجنودهــم. لكــن 

قيــر عــره برجالــه، يف 10 ينايــر عــام 49 ق.م، ومــن ثــم بــات تعبــر “عبــور الروبيكــون”، يعنــي اتخــاذ قــرار ال ميكــن الرتاجــع عنــه. املرتجــم.
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كان مــن الــروري أن يتكيــف الحــزب مــع الظــروف املتغــرة. وكانــت هنــاك حاجــة ماســة إىل إرشاك املزيــد مــن النــاس يف العمــل، ومنحهــم 

املســؤوليات. حتــى تلــك اللحظــة كان عــدد قليــل مــن الناشــطن يف الخاليــا الرسيــة قــد اعتــادوا عــىل القيــام بــكل يشء بأنفســهم، أمــا اآلن 

ــب العــال االشــرتاكين  ــادرة مــن جان ــد مــن املب ــد مــن املشــاركة واملزي ــر للمســؤوليات واملزي ــض أك ــاك حاجــة إىل تفوي فقــد صــارت هن

الدميقراطيــن يف املصانــع والنقابــات وجميــع املنظــات األخــرى التــي كان الحــزب موجــودا فيهــا. ينبغــي لهــذه املنظــات األوســع أن تضطلــع 

بــدور أكــر يف عمــل الحــزب، كــا ينبغــي تشــكيل لجــان الفــروع للحــد مــن مخاطــر القمــع. وكان مــن الــروري أيضــا القضــاء عــىل ســيطرة 

الليراليــن عــىل املنظــات الرشعيــة. هــذه هــي الســمة األساســية للسياســة اللينينيــة، والتــي هــي النقيــض املطلــق لجميــع أنــواع العصبويــة. 

ــل  ــم عم ــوة األوىل لتنظي ــون الخط ــل أن يك ــكلية، ب ــوة ش ــة أو خط ــادرة فارغ ــكل مب ــتقل أن يش ــزب مس ــالن ح ــن إع ــود م ــن املقص مل يك

الثوريــن داخــل املنظــات الجاهريــة، حيــث كان عليهــم االنخــراط يف النضــال مــن أجــل تخليــص الجاهــر مــن نفــوذ الليراليــة الرجوازيــة 

والقيــادات االنتهازيــة. وقــد شــدد الكونفرانــس عــىل دور الصحافــة الحزبيــة باعتبارهــا وســيلة تنظيميــة، وعــن رابوتشــايا غازيتــا (جريــدة 

العــال) باعتبارهــا الجريــدة الرســمية للحــزب.

ــر  ــة كبــرة عــىل التقاري ــاء الحــزب. وقــد علــق لينــن أهمي ــراغ وضــع برنامــج عمــل ملمــوس لبن كان أحــد أهــم أهــداف كونفرانــس ب

القادمــة مــن املحليــات، والتــي كانــت تقــدم األســاس املــادي ملنظوراتــه العامــة. وكان عمــل الفريــق البلشــفي داخــل الدومــا عنــرا رئيســيا 

يف كســب غالبيــة العــال إىل البلشــفية. أوضــح لينــن خــالل الكونفرانــس التكتيــكات االنتخابيــة البلشــفية، وقــد اســتندت، مــن جهــة، إىل 

معارضــة النظــام امللــي القيــري وأحــزاب الرجوازيــة واملالكــن العقاريــن التــي تقــف وراءه، ومــن جهــة أخــرى كان مــن الــروري فضــح 

الليراليــن والحفــاظ عــىل االســتقاللية التامــة عنهــم. يجــب عــىل الفريــق البلشــفي داخــل الدومــا أن يســعى جاهــدا لعقــد االتفــاق النضــايل 

ــع  ــن. كان الحــزب ســيقدم مرشــحيه يف جمي ــك واالشــرتاكين الثوري ــة (الفالحــن): الرتودوفي ــة الصغــرة الثوري ــيل الرجوازي ــع ممث ــط م فق

املقاطعــات، لكــن ويف ظــل ظــروف معينــة، كان مــن املمكــن التوصــل إىل اتفاقــات جزئيــة مــع “مجموعــات أخــرى”، مبــا يف ذلــك التصفويــن. 

وأوضــح قــرار الكونفرانــس مــا يــيل: »يجــب عــىل الحــزب أن يشــن حربــا ال هــوادة فيهــا ضــد االســتبداد القيــري وضــد أحــزاب املالكــن 

العقاريــن والرأســالين الذيــن يدعمونــه، وأن يفضــح يف الوقــت نفســه اآلراء املعاديــة للثــورة والدميقراطيــة الكاذبــة لليراليــن الرجوازيــن 

ــا  ــاظ عــىل اســتقاللية حــزب الروليتاري ــة، للحف ــة االنتخابي ــام خــاص، خــالل الحمل ــالء اهت ــت). وينبغــي إي (وعــىل رأســهم حــزب الكادي

ــة (وعــىل رأســها  ــة الصغــرة لالشــرتاكية الزائفــة للجاعــات الدميقراطي ــة، ولفضــح الطبيعــة الرجوازي عــن جميــع األحــزاب غــر الروليتاري

ــائل  ــوص مس ــم بخص ــبب تذبذبه ــة بس ــة الدميقراطي ــق بقضي ــذي لح ــرر ال ــح ال ــن)، وفض ــرتاكين الثوري ــن واالش ــك والنارودني الرتودوفي

النضــال الثــوري الجاهــري«1.

املخرب مالينوفسيك

باإلضافــة إىل املجموعــات التــي ســبق ذكرهــا، كان هنــاك تيــار آخــر حــارض يف كونفرانــس بــراغ، وإن بصفــة “غــر رســمية”. كانــت الرشطــة 

الرسيــة القيريــة، األوخرانــا، قــد نجحــت يف وضــع مخريهــا يف أعــىل مســتويات املســؤولية داخــل الحــزب، وكان بعضهــم، وبالضبــط اثنــن 

منهــم، حارضيــن خــالل املؤمتــر البلشــفي التأســييس، بــدون علــم بقيــة املندوبــن. مل يكــن منــدوب موســكو ســوى العميــل املخــر الســيئ 

الســمعة: رومــان مالينوفســي، العضــو يف فريــق الدومــا البلشــفي، والــذي رافقــه يف هــذه املناســبة عميــل آخــر هــو أ. رومانــوف، منــدوب 

املنطقــة الصناعيــة املركزيــة. كانــت كل خطابــات وقــرارات الكونفرانــس معروفــة للرشطــة بســبب تقاريرهــا املفصلــة. ويف محاولــة لحايــة 

أعضــاء اللجنــة املركزيــة الجديــدة مــن خطــر االعتقــال، تــم اســتخدام أســاليب رسيــة خاصــة للحايــة مــن الرشطــة. فقــد كتــب كل منــدوب 

لقــب مــن يرشــحهم لعضويــة اللجنــة ثــم ســلم الورقــة إىل لينــن. حتــى النتيجــة مل تعلــن خــالل الكونفرانــس. لكــن رومــان مالينوفســي، الــذي 

كان مخــرا ذو مهــارات عاليــة، كان قــد قــام بعمــل فعــال جــدا لكســب ثقــة لينــن. نجــح مالينوفســي ليــس فقــط يف الحصــول عــىل أســاء 

أعضــاء اللجنــة املركزيــة، بــل ومتكــن أيضــا مــن الحصــول عــىل أســاء فريــق الدومــا. كان هنــاك مخــرون داخــل جميــع أجهــزة الحــزب يف 

روســيا. وتعــرض الحــزب لسلســلة مــن غــارات الرشطــة يف بيرتســبورغ يف فرايــر ومــارس 1912. ويف رســالة مؤرخــة بـــ 28 مــارس، كتــب لينــن 

بقلــق أن “أوضاعنــا ســيئة هنــاك”.

إن وجــود جاســوس عــىل هــذا املســتوى الرفيــع داخــل الحــزب يشــهد عــىل الكفــاءة واملثابــرة االســتثنائيتن للرشطــة الرسيــة القيريــة. 

مل يكــن ذلــك حدثــا معــزوال، فقــد تــم تطويــر تكتيــك االســتخبار والتجســس إىل درجــة عاليــة مــن قبــل النظــام القيــري عــىل مــدى فــرتة 

1:  A.Ye. Badayev, Bolsheviks in the Tsarist Duma, p: 20.
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طويلــة. وكان الحــزب البلشــفي يعــاين باســتمرار مــن اخرتاقــات البوليــس الذيــن نجــح بعضهــم يف التــرسب إىل مواقــع رئيســية داخــل الحــزب، 

ــة شــخص يدعــى زيتومرســي، الــذي متكــن حتــى قبــل عــام 1905 مــن احتــالل موقــع هــام داخــل املنظمــة الرسيــة يف برلــن،  مثــل حال

حيــث تعــاون مــع بياتنيتســي يف نقــل األدب البلشــفي إىل روســيا. تتذكــر بوبروفســكايا قائلــة: »لقــد كان يبــدو واحــدا منــا يف كل يشء، كان 

يبــدو بلشــفيا مخلصــا %100«1. وبعــد هزميــة دجنــر، ونقــل املركــز البلشــفي مــرة أخــرى إىل الخــارج، قــدم زيتومرســي خدماتــه الســتعادة 

العالقــات القدميــة يف أوروبــا وتنظيــم نقــل األدب البلشــفي الــرسي إىل روســيا. تــم قبــول العــرض. وبعــد فــرتة، أصبــح عضــوا يف الهيئــة التقنيــة 

الهامــة داخــل اللجنــة املركزيــة املســؤولة عــن جميــع املهــام الرسيــة. نتيجــة لذلــك كانــت الســلطات القيريــة دامئــا مــا تســبق الثوريــن 

بخطــوة إىل األمــام، وكانــت تكتشــف املجموعــات البلشــفية الواحــدة منهــا تلــو األخــرى وتعمــل عــىل ســحقها. مل يتــم القبــض عليــه بالجــرم 

املشــهود إال عــام 1911. وقــد متكــن مــن النجــاة حيــث أنقــذه أســياده، لكــن كان هنــاك الكثــر مــن اآلخريــن ليحلــوا محلــه.

كانــت هنــاك العديــد مــن األســباب التــي جعلــت األوخرانــا ناجحــة جــدا يف اخــرتاق الحــركات الثوريــة (وليــس البالشــفة فقــط) يف ذلــك 

الوقــت. لقــد تســببت هزميــة ثــورة 1905، كــا ســبق لنــا أن رأينــا مــن قبــل، يف انتشــار اإلحبــاط عــىل نطــاق واســع، وخاصــة، لكــن ليــس 

حــرا، بــن املثقفــن. فقــد الكثــر مــن النــاس البوصلــة. إن االنهيــار األيديولوجــي والشــك والكلبيــة والــردة، كلهــا نتائــج طبيعيــة ملثــل هاتــه 

املراحــل، التــي هــي شــائعة جــدا يف تاريــخ الحركــة. إن الثــوري املفتقــد للفهــم النظــري الــالزم، والقناعــة املبدئيــة، املعــزول يف الســجن، تحــت 

وطــأة اســتنطاق قــاس عــىل يــد عمــالء مهــرة، ميكنــه أن ينهــار تحــت الضغــط. بعــد ذلــك يصــر لألشــياء منطقهــا الخــاص. كــا أنــه ليــس 

مــن الصعــب فهــم الســهولة التــي يتمكــن بهــا بعــض هــؤالء العمــالء مــن الوصــول إىل أعــىل مراكــز املســؤولية، ففــي فــرتة الــردة الرجعيــة 

املتفشــية، عندمــا كانــت املنظــات الحزبيــة محطمــة وكان األشــخاص األكــر خــرة يف الســجن أو املنفــى، صــار مــن الحتمــي أن تحــل محلهــم 

عنــارص جديــدة مل يتــم اختبارهــا، كان مــن الســهل نســبيا عــىل الرشطــة أن تقحــم عمالءهــا بينهــم. وبالنظــر إىل النقــص الشــديد يف املناضلــن 

ــادي. وميكــن تســهيل  املؤهلــن، كان يف مقــدور أي شــخص يظهــر بعــض املواهــب أن يحصــل عــىل فرصــة جيــدة للوصــول إىل منصــب قي

طريــق وصولــه إىل مراكــز القــرار مبجــرد قيــام الرشطــة باعتقــال أي شــخص ميثــل عقبــة أمامــه.

ــا  ــوالدة، شــخصا ماهــرا ذكي ــدي بال ــان مالينوفســي. كان مالينوفســي، البولن ــس مــن الصعــب تفســر صعــود روم يف هــذا الســياق لي

وحيويــا، لكــن مــع ســات مغامــر. وقبــل أن ينتقــل إىل موســكو، كان رئيســا لنقابــة عــال الصلــب بســان بيرتســبورغ. تعــرض مالينوفســي 

لالعتقــال والنفــي بســبب نشــاطه الحــزيب. ولذلــك صــارت ســمعته ال تشــوبها شــائبة، ومل يكــن هنــاك يشء قــد يــؤدي إىل الشــك يف وجــود 

جانــب مظلــم عنــده، عــىل الرغــم مــن أنــه كان قــد صــار عميــال للرشطــة القيريــة يف عــام 1910. يف الواقــع، ســاعدته الرشطــة عــىل أن 

يصــر املرشــح البلشــفي إىل الرملــان، بالطريقــة املعتــادة التــي كانــت هــي القبــض عــىل املرشــحن اآلخريــن! تظهــر ســجالت الرشطــة أنــه كان 

يتلقــى مبلغــا مــن املــال مقابــل كل عمليــة اعتقــال، 500 روبــل و700 روبــل، الــخ. لكــن مــن املرجــح أن رجــال مثــل مالينوفســي مل يكــن 

يعمــل مــن أجــل املــال فقــط. هنــاك نــوع مــن األشــخاص الذيــن ميتلكــون نفســية املغامــر، أنــاس مــن دون أي مبــادئ ثابتــة يحبــون اإلثــارة، 

بــل ويحســون بنــوع مــن الفخــر بقدرتهــم عــىل خــداع النــاس، وهلــم جــرا. يف عــامل اإلجــرام ميكــن ملثــل هــؤالء النــاس أن يحققــوا نجاحــات 

كــرى كمخادعــن- إىل أن يتــم القبــض عليهــم. كان مالينوفســي مــن ذلــك النــوع مــن الثوريــن الســابقن املحبطــن الذيــن قضــت الكلبيــة 

فيهــم بشــكل كامــل عــىل كل انتــاء طبقــي وقتلــت فيهــم كل ضمــر. إن عنــر املغامــرة واإلثــارة التــي يخلقهــا التمثيــل والحيــاة املزدوجــة 

والخطــر الــذي يــالزم حيــاة الجواســيس، ســاعده رمبــا عــىل تخفيــف حــدة الشــعور بالخيانــة وتعطيــل عقلــه عــن التفكــر يف بشــاعة وهــول 

مــا كان يقــوم بــه. ويف كل الحــاالت يبــدو أنــه كان يشــعر بالفخــر بـ“عملــه”، الــذي كان ناجحــا للغايــة لبعــض الوقــت.

قــام مالينوفســي، طيلــة فــرتة عملــه يف الدومــا، بعمــل جيــد وكان ذا شــعبية كبــرة لدرجــة أنــه ال أحــد اشــتبه يف كونــه عميــال للبوليــس. 

وعندمــا اتهمــه املناشــفة بكونــه عميــال، رفــض لينــن التهمــة باســتنكار، وهــو األمــر الــذي ميكــن تفهمــه، فالــراع بــن الفصائــل كان شــديدا 

إىل درجــة أنــه خلــق كل أنــواع الشــائعات غــر املســؤولة ضــد األفــراد. وقــد أرجــع لينــن ذلــك بشــكل طبيعــي إىل الــراع التكتــيل املعتــاد 

واإلشــاعات املغرضــة حــول عضــو بــارز بالفريــق البلشــفي داخــل الدومــا، ينرشهــا أعــداؤه. تتذكــر بوبروفســكايا الجــو الــذي كان ســائدا داخل 

حلقــات الحــزب يف موســكو مبــارشة بعــد كونفرانــس بــراغ. كان شــقيقها قــد تعــرض لالعتقــال وتــم تفتيــش شــقتهم مــن قبــل الرشطــة بعــد 

وقــت قصــر مــن تســليمه لعناويــن وأماكــن االجتــاع الرسيــة عــىل الحــدود ملالينوفســي قبــل ســفره كمنــدوب: »عندمــا ســمح يل بالزيــارة 

األوىل ألخــي، متكــن مــن أن يهمــس يل قائــال: “هنــاك شــخص مــا يتجســس يف موســكو؛ رصت متأكــدا مــن ذلــك بعــد اســتجوايب األول مــن 

قبــل الرشطــة”. ومــع ذلــك مل يكــن هنــاك أحــد أبعــد عــن الشــبهات يف هــذا الصــدد مــا كان مالينوفســي؛ أي شــخص آخــر مــا عــداه هــو، 

1:  C. Bobrovskaya, Provocateurs I Have Known, p: 13.
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إنــه نجمنــا الصاعــد، الــذي اســتقطبت خطاباتــه داخــل دومــا يف وقــت الحــق اهتامــا عامــا«1.

لكــن كل نجاحاتهــم يف التســلل إىل املنظــات الثوريــة، حتــى أعــىل املســتويات، وجميــع أعــال االســتخبار والتجســس واالعتقــاالت، مل 

تفدهــم شــيئا يف آخــر املطــاف. هنــاك اتجــاه عــام مــن جانــب األنظمــة املفلســة تاريخيــا إليــالء أهميــة مفرطــة للقــوة املفرتضــة للدولــة، 

وخاصــة الجانــب التقنــي لجهــاز القمــع. وميكــن أن تجــد هــذه الفكــرة أحيانــا عنــد بعــض “املاركســين” الذيــن قــد يتبنــون موقــف احــرتام 

غريــب لســلطة الدولــة - والــذي هــو انعــكاس ألوهــام الطبقــة الحاكمــة. يف الواقــع، كل قــوى الدولــة تنهــار وتتحــول إىل غبــار يف اللحظــة 

التــي تواجههــا قــوة الجاهــر املنظمــة والعازمــة عــىل تغيــر املجتمــع ووضــع حــد لعبوديتهــا. مــن الصعــب (عــىل مــا يبــدو) تخيــل دولــة 

أكــر قــوة مــن الدولــة القيريــة الروســية بجيشــها الجبــار والعــدد الهائــل مــن قــوات الرشطــة واملســاعدين القــوزاق والبروقراطيــة الواســعة. 

كانــت الرشطــة الرسيــة مــن بــن أذرع تلــك الدولــة، كــا هــو الحــال يف أي دولــة أخــرى. طــور ذلــك الجهــاز تكتيــكات االخرتاقــات والتجســس 

إىل مســتويات ال ميكــن تصورهــا. لكــن، ويف لحظــة الحقيقــة، مــاذا كانــت فائــدة كل ذلــك؟ لقــد كنســت الطبقــة العاملــة، بقيــادة الحــزب 

البلشــفي، كل يشء جانبــا بربــة مــن يدهــا.

عــىل املنظمــة الثوريــة، بطبيعــة الحــال، أن تتخــذ جميــع التدابــر املمكنــة ملكافحــة وعرقلــة محــاوالت الدولــة الرأســالية التجســس عليهــا 

ــر، يف آخــر  ــه ال ميكــن لهــذه التداب ــة”)، لكن ــدول “األكــر دميقراطي ــاة حتــى يف ال ــق الحي والتســلل إىل صفوفهــا (وهــذه حقيقــة مــن حقائ

املطــاف، أن تكــون حاســمة، بــل ميكــن أن تكــون لهــا نتائــج عكســية. ومــن املفارقــات أن العمــالء مثــل مالينوفســي، وبالتحديــد مــن أجــل 

إبعــاد أنفســهم مــن دائــرة الشــكوك، يكونــون هــم أنفســهم مضطــرون للقيــام بالعمــل لصالــح الثــورة. بعــد ســنوات عــىل ذلــك، وبعــد حســم 

البالشــفة للســلطة، كان لينــن عميقــا جــدا يف املوقــف الــذي أعطــاه مــن قضيــة مالينوفســي. لقــد متكــن مالينوفســي بالتأكيــد مــن خيانــة 

العــرشات مــن الرفــاق وتعريضهــم لالعتقــال واألشــغال الشــاقة واملــوت. لكنــه وبينــا كان يقــوم بذلــك، كان مضطــرا ملســاعدة الحــزب عــىل 

إصــدار صحيفــة رشعيــة: برافــدا. كان يرســل الرفــاق إىل الســجن بيــد، وباليــد األخــرى، ومــن أجــل تفــادي افتضــاح أمــره، كان يســاعد عــىل بنــاء 

الحــزب الثــوري. هــذه هــي ســخرية الحيــاة! وقــد رافقــت الســخرية مالينوفســي حتــى وفاتــه. عندمــا اختفــى فجــأة، قبــل الحــرب العامليــة 

األوىل بفــرتة وجيــزة، وضاعــف املناشــفة هجاتهــم، وظــل لينــن يرفــض تصديــق التهمــة، عــىل الرغــم مــن أن الحــادث كان تطــورا غــر ســار. 

وعندمــا طــرد مالينوفســي أخــرا، كان ذلــك بتهمــة انتهــاك رشوط االنضبــاط الحــزيب، بســبب تخليــه عــن منصبــه دون إذن!

فقــط بعــد ثــورة أكتوبــر، عندمــا فتــح البالشــفة أخــرا ملفــات الرشطــة، ظهــرت الحقيقــة املذهلــة حــول دور مالينوفســي الحقيقــي. ومــا 

حــدث بعــد ذلــك كان مــن الغرابــة بحيــث يجعلــه جديــرا بقصــص الجاسوســية الخياليــة. يف الوقــت الــذي كانــت أرشــيفات األوخرانــا تكشــف 

عــن أرسارهــا، كان مالينوفســي يعمــل يف أملانيــا دبلوماســيا ســوفياتيا. عندمــا تلقــى االســتدعاء املصــري للعــودة إىل موســكو، كان عليــه أن 

يــدرك عــىل الفــور أنــه قــد انفضــح. وعــىل الرغــم مــن أنــه كان مــن الســهل عليــه أن يفــر بجلــده، فإنــه عــاد إىل روســيا. ملــاذا عــاد؟ هــل كان 

محبطــا جــدا إىل درجــة أنــه مل يعــد يهتــم مبــا ســيحدث لــه؟ أو، وهــذا مــا يبــدو أكــر احتــاال، هــل كان مينــي نفســه بطلــب رحمــة الحــزب، 

وادعــاء الــوالء للثــورة؟ إذا كان األمــر كذلــك، فقــد ســارت األمــور بشــكل يسء بالنســبة لــه. لقــد دفــع مالينوفســي حياتــه مثــن جرامئــه.

بعد الكونفرانس

بعــد وقــت قصــر مــن كونفرانــس بــراغ، يف 28 فرايــر 1912، نظــم املناشــفة وجميــع املجموعــات األخــرى كونفرانســا منفصــال يف باريــس. 

كان االنقســام قــد صــار حقيقــة معرتفــا بهــا مــن قبــل الجميــع. حــر اجتــاع باريــس كل مــن لجنــة البونــد يف الخــارج وجاعــة بليخانــوف 

ومجموعــة فريــود ومجموعــة غولــوس ومجموعــة تروتســي، والتوفيقيــون. كان الجميــع غاضبــن مــن املارســات “االنشــقاقية” ومحــاوالت 

ــة الحــزب االشــرتايك  ــوا يف صحاف ــاروا ضجــة يف الخــارج، وكتب “االنقــالب” مــن جانــب البالشــفة. وكــا حــدث يف مناســبات ســابقة، فقــد أث

ــار  ــن التي ــدث ب ــذي ح ــام ال ــدوى. كان االنقس ــن دون ج ــن م ــرتاكية. لك ــة االش ــب األممي ــا إىل مكت ــلوا احتجاج ــاين، وأرس ــي األمل الدميقراط

املاركــيس الثــوري وبــن التيــار االنتهــازي يف روســيا اســتباقا لالنقســام الــذي ســتعرفه الحركــة العاليــة األمميــة يف عــام 1914. وعــىل الرغــم 

مــن أنــه مل يكــن يف مقــدور ال لينــن وال أي شــخص آخــر أن يتنبــأ بالخيانــة الرهيبــة التــي ارتكبهــا قــادة األمميــة الثانيــة خــالل الحــرب العامليــة 

األوىل، فــإن لينــن كان قــد اســتخلص بالفعــل دروس تجربــة الــراع بــن املاركســية وبــن االنتهازيــة يف روســيا وموقــف قــادة األمميــة منــه. 

وىف إشــارة منــه إىل الوضــع داخــل الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي األملــاين قــال إنــه: »موحــد مــن الخــارج، لكــن يف الداخــل هنــاك اتجاهــان 

محــددان بشــكل واضــح«، وتوقــع حتميــة الــراع بينهــا.

1:  Ibid., p: 28.
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اعتــر لينــن أن كونفرانــس بــراغ انبعــاث جديــد للحــزب. بعــد الكونفرانــس كتــب لينــن إىل مكســيم غــوريك قائــال: »لقــد نجحنــا أخــرا 

-عــىل الرغــم مــن التصفويــن األوغــاد- يف إحيــاء الحــزب ولجنتــه املركزيــة«1. وأعــرب عــن أملــه يف أن الجنــاح الثــوري، بعــد أن متكــن مــن 

االنفصــال عــن املناشــفة، صــار يف إمكانــه أن ينكــب عــىل مهمــة كســب الطبقــة العاملــة إىل رايتــه. ومــع ذلــك، فــإن عمليــة فصــل الجنــاح 

الثــوري مل تحــدث بســهولة أو بــدون نــزاع داخــيل. كان رد التيــارات األخــرى عــىل كونفرانــس بــراغ هســتريا، كــا كان متوقعــا، وكان العديــد 

مــن البالشــفة مــا يزالــون مرتدديــن حتــى بعــد كونفرانــس بــراغ. ويف رســالة منــه إىل شــقيقته آنــا، وصــف لينــن املــزاج الســائد بــن املنفيــن 

قائــال: »يســود بــن رفاقنــا هنــا مــن املشــاحنات والراعــات أكــر مــا ســبق لنــا أن رأينــا منــذ فــرتة طويلــة - بــل رمبــا مل يكــن هنــاك مثــل 

هــذا مــن قبــل. كل املجموعــات واملجموعــات الفرعيــة وحــدت قواهــا ضــد الكونفرانــس األخــر وضــد مــن نظمــوه، حتــى أن األمــور تصــل 

أحيانــا إىل اســتعال األيــدي خــالل االجتاعــات هنــا. باختصــار ال يوجــد ســوى القليــل جــدا مــن األشــياء املثــرة لالهتــام أو التــي تســتحق 

الذكــر«.

واألســوأ مــن ذلــك هــو أن العديــد مــن الناشــطن داخــل روســيا، مبــن فيهــم البالشــفة، كانــوا توفيقيــن. وقــد اعــرتف لينــن يف وقــت الحــق 

لغــوريك بــأن: “العــال الشــباب يف روســيا” كانــوا “غاضبــن بشــدة مــن املنفيــن”2. تكشــف مراســالت لينــن يف األشــهر التــي تلــت كونفرانــس 

بــراغ عــن قلقــه. ويف 28 مــارس كتــب إىل مؤيديــه يف روســيا: »إننــي أشــعر بالضيــق واالنزعــاج الشــديدين مــن الفــوىض الكاملــة التــي تســود 

عالقاتنــا واتصاالتنــا. حقــا إنــه وضــع محبــط!« واعــرتف أن: “األمــور ســيئة” يف ســان بيرتســبورغ، ويف غرهــا. قــال: »ال تصــدر قــرارات مــن 

أي مــكان، ليــس هنــاك وال قــرارا واحــدا، يطالــب باملــال! ]أي األمــوال البلشــفية التــي تحتفــظ بهــا األمميــة االشــرتاكية[. هــذا عــار! مل تــأت 

ال مــن تيفليــس وال مــن باكــو (والتــي هــي مراكــز هامــة جــدا) أي كلمــة ذات معنــى عــن تســليم تقاريــر. أيــن هــي القــرارات؟ هــذا عــار 

ومصيبــة!«. يف وقــت الحــق كتــب: »أنتــم مخطئــون بعــدم الــرد عــىل التصفويــن. وهــذا خطــأ فــادح«3. وكانــت هنــاك العديــد مــن مثــل 

هــذه الرســائل.

ويف الوقــت نفســه مل يكــن معارضــو الكونفرانــس خاملــن. حــاول تروتســي تنظيــم اجتــاع آخــر، يف غشــت 1912 يف ِبــرْن، لكــن وحدهــم 

التصفويــون مــن حــروا االجتــاع، كــا لــو أن ذلــك لتأكيــد الورطــة الســيئة التــي وضــع نفســه فيهــا. وقــد كتــب يصــف موقفــه يف ذلــك 

الوقــت قائــال:

ــم كونفرانــس  ــة تنظي ــه، قمــت مبحاول ــى الســيايس يف روســيا منعطفــا صاعــدا بشــكل ال لبــس في ــا اتخــذ املنحن »يف عــام 1912، عندم

وحــدوي ملمثــيل جميــع الفصائــل االشــرتاكية الدميقراطيــة. وإلظهــار أننــي مل أكــن وحــدي مــن يــراوده أمــل اســتعادة وحــدة الحركة االشــرتاكية 

الدميقراطيــة الروســية، أســتطيع أن أستشــهد بــروزا لوكســمبورغ، التــي كتبــت، يف صيــف عــام 1911: “عــىل الرغــم مــن كل يشء، مــا يــزال 

مــن املمكــن إنقــاذ وحــدة الحــزب إذا مــا تــم إجبــار كال الطرفــن عــىل الدعــوة إىل كونفرانــس وحــدوي”. ويف غشــت 1911، أكــَدت مجــددا: 

“إن الطريقــة الوحيــدة إلنقــاذ الوحــدة هــي عقــد كونفرانــس عــام لألعضــاء املبعوثــن مــن روســيا، ألن الجميــع يف روســيا يريــدون الســالم 

والوحــدة وميثلــون القــوة الوحيــدة التــي ميكنهــا أن تعيــد الديكــة املتصارعــة بالخــارج إىل رشــدها”.

كانــت امليــول التوفيقيــة مــا تــزال قويــة جــدا، حتــى بــن البالشــفة أنفســهم، وكنــت آمــل أن يحفــز ذلــك لينــن أيضــا عــىل املشــاركة يف 

كونفرانــس عــام. لكــن لينــن وقــف بــكل قوتــه ضــد الوحــدة. لقــد أثبتــت مجمــل األحــداث التــي تلــت ذلــك، وبشــكل قاطــع، أن لينــن كان 

عــىل حــق. اجتمــع الكونفرانــس يف فيينــا، شــهر غشــت 1912، مــن دون البالشــفة، ووجــدت نفــيس رســميا يف “كتلــة” مــع املناشــفة وبعــض 

املجموعــات املتباينــة مــن املعارضــن للبالشــفة. مل يكــن لهــذه الكتلــة أي أســاس ســيايس مشــرتك، ألننــي كنــت أختلــف مــع املناشــفة يف جميــع 

املســائل الهامــة، وقــد اســتأنفت نضــايل ضدهــم مبــارشة بعــد الكونفرانــس. ويف كل يــوم كانــت تندلــع رصاعــات مريــرة بســبب التعــارض 

العميــق بــن التياريــن: تيــار االشــرتاكين الثوريــن وتيــار الدميقراطيــن اإلصالحيــن.

كتــب أكســلرود، يف 04 مــاي، قبيــل الكونفرانــس بقليــل: “مــن رســالة تروتســي حصلــت عــىل االنطبــاع املــؤمل للغايــة بأنــه ليســت لديــه 

أدىن رغبــة يف التوصــل إىل تفاهــم حقيقــي وودي معنــا ومــع أصدقائنــا يف روســيا... مــن أجــل خــوض معركــة مشــرتكة ضــد العــدو املشــرتك”. 

وبالفعــل مل يكــن لــدي يف الواقــع، وال ميكــن أن يكــون لــدي، أيــة نيــة يف االتحــاد مــع املناشــفة للنضــال ضــد البالشــفة. وبعــد الكونفرانــس، 

اشــتىك مارتــوف، يف رســالة إىل أكســلرود، بــأن تروتســي يحيــي “أســوأ عــادات الفردانيــة األدبيــة التــي متيــز لينــن وبليخانــوف”. إن املراســالت 

بــن أكســلرود ومارتــوف، التــي نــرشت قبــل بضــع ســنوات، تشــهد عــىل هــذه الكراهيــة العميقــة التــي كانــا يشــعران بهــا ضــدي. أمــا مــن 

1:  LCW, Letter to Maxim Gorky, February 1912, vol. 35, p: 23.

2:  LCW, Letter to Maxim Gorky, August 25, 1912, vol. 35, p: 54.

3:  LCW, vol. 35, pp: 28, 29 and 36.
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جهتــي، فعــىل الرغــم مــن الهــوة الكبــرة التــي فصلتنــي عنهــا، فإنــه مل يكــن لــدي أي شــعور مــن هــذا القبيــل تجاههــا. وحتــى اليــوم، مــا 

زلــت أتذكــر بامتنــان أننــي كنــت مدينــا لهــا يف الســنوات الســابقة بأشــياء كثــرة.

كتلــة غشــت صــارت مكونــا أساســيا يف جميــع كتــب “مكافحــة تروتســي”، حيــث يتــم تصويــر املــايض، بالنســبة للمبتدئــن والجاهلــن، 

بطريقــة توحــي بــأن البلشــفية خرجــت مــن مختــر التاريــخ مســلحة بشــكل كامــل، يف حــن أن تاريــخ نضــال البالشــفة ضــد املناشــفة هــو 

ــاق  ــوده للتوصــل إىل اتف ــن آخــر جه ــذل لين ــام 1917، ب ــيا ع ــه إىل روس ــد عودت ــن أجــل الوحــدة. وبع ــة م ــود املتواصل ــخ الجه أيضــا تاري

مــع املناشــفة األمميــن. عندمــا وصلــت مــن أمريــكا، يف شــهر مــاي مــن نفــس العــام، كانــت غالبيــة املنظــات االشــرتاكية الدميقراطيــة يف 

األقاليــم تتكــون مــن بالشــفة ومناشــفة متحديــن. ويف كونفرانــس الحــزب، يف مــارس 1917، قبــل أيــام قليلــة مــن وصــول لينــن، كان ســتالن 

ينــادي بالوحــدة مــع حــزب تســريتييل. وحتــى بعــد ثــورة أكتوبــر، كان زينوفييــف وكامينيــف وريكــوف ولوناتشارســي، وعــرشات اآلخريــن، 

يصارعــون بجنــون مــن أجــل إقامــة ائتــالف مــع االشــرتاكين الثوريــن واملناشــفة. وهــؤالء أنفســهم هــم الرجــال الذيــن يحاولــون اآلن الدفــاع 

عــن وجودهــم األيديولوجــي مــن خــالل نــرش الخرافــات حــول كونفرانــس فيينــا لعــام 1912!«1.

لقــد كانــت كتلــة غشــت مجــرد خليــط غــر مبــديئ ألنهــا كانــت تتألــف مــن تيــارات مختلفــة ال وجــود ألي يشء مشــرتك بينهــا ســوى 

عدائهــا للينــن. مل يكــن قــد بقــي ألي حديــث عــن “الوحــدة” أي جــدوى آنــذاك. وعندمــا انســحب ممثلــو فريــود، بقــي تروتســي وحيــدا 

ــا، كــا اعــرتف تروتســي بنزاهــة يف وقــت  ــة متام ــة غــر طبيعي ــت كتل ــم. كان ــه أي يشء مشــرتك معه ــن مل يكــن لدي ــن، الذي مــع التصفوي

الحــق. لقــد كان تروتســي مخطئــا بــال شــك يف محاولتــه تحقيــق الوحــدة يف ذلــك الوقــت، لكــن خطــأه كان خطــأ مناضــل ثــوري حقيقــي 

ــا بشــأن كتلــة غشــت  يحمــل يف قلبــه مصالــح الطبقــة العاملــة وانتصــار االشــرتاكية. وبعــد ســنوات عديــدة، أصــدر تروتســي حكــا نهائي

ودوره فيهــا، حــن قــال: »أتذكــر مــا كان يســمى بكتلــة غشــت لعــام 1912. لقــد شــاركت بنشــاط يف تلــك الكتلــة، بــل لقــد كنــت مبعنــى مــا 

أنــا مــن صنعهــا. مــن الناحيــة السياســية، اختلفــت مــع املناشــفة يف جميــع املســائل األساســية، كــا اختلفــت أيضــا مــع البالشــفة اليرساويــن 

املتطرفــن، الفريوديــن. مــن الناحيــة السياســية العامــة كنــت أقــف أقــرب إىل البالشــفة، لكننــي كنــت ضــد “النظــام” اللينينــي ألننــي مل أكــن 

قــد توصلــت بعــد إىل أن أفهــم أنــه مــن أجــل تحقيــق الهــدف الثــوري ال بــد مــن وجــود حــزب ممركــز ملتحــم بحــزم. وهكــذا شــكلت هــذه 

الكتلــة العرضيــة التــي كانــت تتكــون مــن عنــارص غــر متجانســة والتــي كانــت موجهــة ضــد الجنــاح الروليتــاري للحــزب.

ــا فقــد وقفــت معــزوال، كان  ــل، أمــا أن ــل خــاص بهــم، وكان للفريوديــن أيضــا يشء يشــبه الفصي ــة غشــت كان للتصفويــن فصي يف كتل

معــي بعــض مــن يشــاركونني املواقــف لكــن بــدون فصيــل. كنــت أنــا مــن كتــب معظــم الوثائــق، ومــن خــالل تجنــب االختالفــات املبدئيــة 

كان الهــدف خلــق شــكل مــن اإلجــاع حــول “قضايــا سياســية ملموســة”. أخضــع لينــن كتلــة غشــت لنقــد شــديد، وكانــت أشــد الربــات 

مــن نصيبــي. وقــد أثبــت لينــن أنــه مبــا أننــي مل أتفــق سياســيا ال مــع املناشــفة وال مــع الفريوديــن، فــإن سياســتي كانــت مغامــرة. كان ذلــك 

الحكــم قاســيا، لكنــه كان صحيحــا.

ــة  ــة أو اليرساوي ــل اليميني ــم الفصائ ــدم دع ــي بع ــد حــددت مهمت ــت ق ــي كن ــة أنن ــر حقيق ــف” اســمحوا يل أن أذك و“لظــروف التخفي

املتطرفــة ضــد البالشــفة، بــل توحيــد الحــزب بــأرسه. كان البالشــفة بدورهــم مدعــوون إىل كونفرانــس غشــت، لكــن ومبــا أن لينــن رفــض رفضــا 

قاطعــا الوحــدة مــع املناشــفة (وقــد كان محقــا يف ذلــك بشــكل كامــل) وجــدت نفــيس يف كتلــة غــر طبيعيــة مــع املناشــفة والفريوديــن. 

والظــرف الثــاين املخفــف هــو أن ظاهــرة البلشــفية ذاتهــا، بوصفهــا الحــزب الثــوري الحقيقــي، كانــت تتطــور للمــرة األوىل، إذ مل تكــن هنــاك 

أيــة ســابقة لهــا يف مارســة األمميــة الثانيــة. لكننــي ال أســعى بهــذه الطريقــة أبــدا إىل إعفــاء نفــيس مــن الذنــب. إال أنــه عــىل الرغــم مــن 

مفهــوم الثــورة الدامئــة، الــذي اتضــح بــال شــك أنــه املنظــور الصحيــح، فإننــي مل أحــرر نفــيس يف تلــك الفــرتة، وال ســيا يف املجــال التنظيمــي، 

مــن ســات الثــوري الرجــوازي الصغــر. كنــت مريضــا مبــرض التوفيقيــة تجــاه املنشــفية ومبوقــف عــدم الثقــة يف املركزيــة اللينينيــة. ومبــارشة 

بعــد كونفرانــس غشــت بــدأت الكتلــة تتفــكك إىل األجــزاء املكونــة لهــا، ويف غضــون بضعــة أشــهر مل أكــن خــارج الكتلــة مــن حيــث املبــدأ 

فقــط، بــل ومــن الناحيــة التنظيميــة كذلــك«2.

يف وقــت الحــق، تعــرض حــادث مــا يســمى بكتلــة غشــت لــكل أنــواع االفــرتاءات عــىل يــد الســتالينين مزيفــي تاريــخ البلشــفية، مــع 

اخرتاعهــم الوقــح ملــا أســموه “كتلــة تروتســي” مــع التصفويــن. لقــد شــكلت كتلــة غشــت بــال شــك نهايــة محــاوالت املصالحــة، مــا دل عــىل 

اســتحالة التوحيــد بــن البلشــفية واملنشــفية. وقــد كان تروتســي مســتاء بشــكل خــاص مــن هــذه الخطــوة نحــو االنشــقاق التــي حطمــت 

جميــع خططــه، فعمــل عــىل مهاجمــة لينــن، الــذي رد باملثــل. ويف خضــم الــراع قيلــت بعــض الكلــات القاســية مــن كال الجانبــن، والتــي 

1:  Trotsky, My Life, pp: 224–226.

2:  Trotsky, In Defense of Marxism, pp: 177–178.
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تــم تصيدهــا يف وقــت الحــق مــن األرشــيفات واســتخدامها مــن قبــل الســتالينين لخدمــة أهــداف تكتليــة غــر نزيهــة يف محاولــة لتشــويه 

ســمعة تروتســي بعــد وفــاة لينــن، عــىل الرغــم مــن التعليــات الريحــة التــي قالهــا لينــن يف وصيتــه بأنــه ال ينبغــي اســتخدام مــايض 

تروتســي غــر البلشــفي ضــده.

نهوض جديد

بــدأ عــام 1912 هادئــا جــدا، حيــث مل يســجل مفتشــو املصانــع ســوى 21 إرضابــا يف شــهر ينايــر، والعــدد نفســه يف فرايــر. ثــم، ودون 

ســابق إنــذار، انفجــرت صاعقــة يف ســاء زرقــاء صافيــة. كان منجــم لينــا للذهــب، يف ســيبريا، أحــد أكــر مناجــم الذهــب يف العــامل، وكان مــن 

بــن املســاهمن فيــه والــدة القيــر والكونــت وايــت وبعــض الــوزراء يف الحكومــة. يف نهايــة فرايــر، اندلــع إرضاب يف املنجــم بســبب انخفــاض 

األجــور وظــروف العمــل الفظيعــة. مــن املعــر أن رئيــس لجنــة اإلرضاب كان هــو البلشــفي: ي. ن. باتاشــيف. ردت الحكومــة بإرســال القــوات 

التــي قامــت، يــوم 04 أبريــل، بإطــالق النــار عــىل حشــد مــن 3.000 عامــل، مــا أســفر عــن مقتــل 270 وإصابــة 250 آخريــن. كان يــوم أحــد 

دامــي آخــر. وصــوت الرصــاص الــذي تــردد فــوق التنــدرا املتجمــدة حطــم جليــد خمســة أعــوام مــن الــردة الرجعيــة.

كان لخــر املذبحــة تأثــر محفــز، ففــي 07 و08 أبريــل، اندلعــت احتجاجــات جاهريــة هائلــة يف مصانــع ســان بيرتســبورغ. بعــد أيــام 

قليلــة، وبقــدر ال يصــدق مــن الغبــاء، قــال وزيــر الداخليــة، ماكــوروف، خــالل إجابتــه عــىل أســئلة يف مجلــس الدومــا: “هكــذا كان األمــر، 

ــخص يف  ــرط 140.000 ش ــل، انخ ــن 14 و22 أبري ــا ب ــرتة م ــي الف ــة، فف ــر يف النهاي ــخط الجاه ــر س ــتقبل”. انفج ــيكون يف املس ــذا س وهك

إرضابــات بســان بيرتســبورغ، ومــن 12 إىل 30 أبريــل، انخــرط 70.000 شــخصا يف إرضابــات يف موســكو. انتــرشت اإلرضابــات االحتجاجيــة إىل 

أوكرانيــا ودول البلطيــق ووســط الفولغــا وبيالروســيا وليتوانيــا وبولنــدا واملناطــق الصناعيــة الشــالية والوســطى. وتلــت ذلــك موجــة جديــدة 

مــن اإلرضابــات يف 01 مــاي، شــارك فيهــا 400.000 عامــل. كانــت هــذه اإلرضابــات ذات طابــع ســيايس متزايــد. كان هنــاك 700 إرضابــا سياســيا 

يف أبريــل، ويف 01 مــاي كان هنــاك أكــر مــن 1.000 إرضاب يف منطقــة ســان بيرتســبورغ - وهــو رقــم أعــىل مــن الــذي كان قــد ســجل عــام 

1905. لقــد أعيــد وصــل خيــط التاريــخ، إذ واصــل العــال مــن حيــث توقفــوا يف عــام 1907، لكــن عــىل مســتوى أعــىل. كان العــال قــد 

تعلمــوا مــن تجربتهــم. يف ينايــر 1905 كانــوا قــد بــدأوا بتوجيــه االلتــاس للقيــر، أمــا اآلن فقــد بــدأوا بشــعار: “تســقط حكومــة القيــر!”.

بعــد أحــداث لينــا، تغــر كل يشء يف غضــون أيــام. كتــب رئيــس مكتــب األوخرانــا بســان بيرتســبورغ، م. ف. فــان كوتــن، إىل مســؤول قســم 

الرشطــة قائــال: “إن األحــداث يف لينــا قــد عــززت مــزاج الجاعــات الثوريــة املحليــة وعــال املصانــع”1. وفجــأة تغــر وضــع البالشــفة. يف عــام 

1905، كان االشــرتاكيون الدميقراطيــون يف وضــع ضعيــف وكان وجودهــم هزيــال داخــل الطبقــة العاملــة، وكان وضــع البالشــفة ضعيفــا داخــل 

ــة،  ــح البالشــفة برسعــة القــوة الحاســمة داخــل االشــرتاكية الدميقراطي ــة. أمــا اآلن فقــد تغــر الحــال، إذ أصب الحركــة االشــرتاكية الدميقراطي

وصــارت االشــرتاكية الدميقراطيــة القــوة السياســية الحاســمة داخــل الطبقــة العاملــة. اســتجاب البالشــفة لألحــداث برسعــة، ودعــوا العــال إىل 

اتخــاذ إجــراءات ثوريــة. وباســتخدام صحيفــة زفيــزدا كواجهــة قانونيــة، صــاروا قادريــن عــىل توفــر القيــادة للحركــة الجاهريــة، وإصــدار 

شــعارات وتوجيهــات كفاحيــة. ردة الفعــل الرسيعــة للبالشــفة ومواقفهــم الجذريــة ســهلت لهــم النمــو الرسيــع يف عــدد األعضــاء والتأثــر. 

كــا أنهــا بــررت بشــكل كامــل االنشــقاق، الــذي جــاء، يف الواقــع، يف الوقــت املناســب. كان اســتمرار االرتبــاط باملناشــفة يف مثــل تلــك اللحظــة 

ســيعني الشــلل.

ســارع العــال إىل رفــع الشــعارات البلشــفية يف يــوم عيــد العــال: “عاشــت الجمهوريــة الدميقراطيــة!”، “عاشــت االشــرتاكية!”. ومل تقتــر 

الحركــة عــىل العــال، فقــد أعطــت أحــداث لينــا دفعــة جديــدة للحركــة الطالبيــة. قــدم ذلــك إمكانيــات جديــدة لنــرش األفــكار الثوريــة. 

لكــن كانــت هنــاك حاجــة إىل الكثــر مــن العمــل لكســب الهيمنــة الكاملــة داخــل الحركــة الجاهريــة. إن صحــوة التطلعــات الدميقراطيــة 

والوجــود الحتمــي لألوهــام الدســتورية داخــل الحركــة، كان ســيعزز نفــوذ الليراليــن الرجوازيــن، الذيــن بــدا أنهــم “يف املعارضــة”. كانــوا 

شــخصيات عامــة معروفــة، ال يتورعــون عــن إلقــاء الخطــب الدمياغوجيــة “مــن أجــل الدميقراطيــة”، ويتحدثــون باســم “الشــعب”. ولهــذا 

الســبب فقــد كانــت هجــات لينــن الرئيســية موجهــة ضدهــم.

لينــن، الــذي اســتعاد نشــاطه وحيويتــه بفضــل هــذا التغيــر يف الوضــع، الــذي انتظــره لفــرتة طويلــة، بــدأ عــىل الفــور يف تحفيــز رفاقــه 

وحثهــم عــىل العمــل. ويف أواخــر يونيــو، انتقــل هــو وكروبســكايا مــن باريــس إىل كراكــوف، يف الجــزء النمســاوي مــن بولنــدا، ليكونــا أقــرب 

إىل الثــورة. تســمي كروبســكايا هــذه الفــرتة بأنهــا “نصــف منفــى” فقــط ألنــه كانــت لديهــا آنــذاك عالقــات وثيقــة مــع الداخــل. مــن هنــاك 

1:  R. McKean, St. Petersburg Between the Revolutions, p: 88.
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قصــف لينــن الحــزب بالرســائل والنــداءات إىل العمــل والعتــاب وكلــات التشــجيع. كــا كان مــن املريــح لــه االبتعــاد عــن األجــواء املفعمــة 

باملكائــد والطعنــات يف الظهــر والنميمــة، التــي كانــت متيــز حيــاة املنفيــن يف باريــس. وقــد كتــب إىل غــوريك يف ذلــك الصيــف: »تســألني ملــاذا 

ــا هنــا؛ نحــن هنــا أقــرب إىل الحــدود، أقــرب إىل ســان بيرتســبورغ، تصلنــا  أنــا يف النمســا. (Entre nous) لقــد أنشــأت اللجنــة املركزيــة مكتبً

الصحــف يف اليــوم الثالــث لصدورهــا، ومــن األســهل بكثــر كتابــة املقــاالت للصحــف داخــل روســيا، والعمــل التنظيمــي أكــر ســهولة مــن هنــا. 

كــا أنــه توجــد هنــا مشــاحنات أقــل، وهــذه أيضــا ميــزة أخــرى. ال توجــد هنــا مكتبــة جيــدة، وهــذا هــو العيــب؛ مــن الصعــب العيــش 

بــدون كتــب جيــدة«1.

لينن وبرافدا

ــث اندلعــت متــردات يف  ــورة إىل القــوات املســلحة، حي ــد مــزاج الث ــك الســنة تصاعــدا متواصــال. امت ــة تل ــة طيل ــة الثوري شــهدت الحرك

ــة.  ــان بيرتســبورغ القريب ــن العــال يف س ــزاج الســائد ب ــة، بامل ــن أصــول بروليتاري ــم م ــارة، ومعظمه ــر البح ــق، إذ تأث أســطول بحــر البلطي

ألقــي القبــض عــىل 500 بحــار يف أســطول بحــر البلطيــق وأرســلوا للمحاكمــة العســكرية. يف 26 أكتوبــر، دعــا بالشــفة بيرتســبورغ إىل تنظيــم 

إرضاب احتجاجــا عــىل قمــع البحــارة. بعــد ذلــك انتــرشت موجــة االحتجاجــات إىل موســكو وريغــا وريفــال ونيكوالييــف ونيجنــي نوفغــورود 

وبرديانســك، وغرهــا مــن املراكــز العاليــة، الــيء الــذي كان اســتباقا للوحــدة املســتقبلية التــي حدثــت بــن العــال والجنــود يف عــام 1917.

بعــد ســنوات طويلــة محبطــة مــن العزلــة، بــدأ الحــزب اآلن يف النمــو الرسيــع. وبحلــول أوائــل عــام 1913، كان لــدى البالشــفة 22 خليــة 

عاليــة يف موســكو. كان للنهــوض الجديــد تأثــر إيجــايب عــىل املعنويــات والنمــو يف كل مــكان. بعــد أن تحــرر البالشــفة مــن التأثــر الســلبي 

واملدمــر للتصفويــن والراعــات الداخليــة التــي ال نهايــة لهــا، تقدمــوا بخطــوات عمالقــة تحــت رايتهــم الخاصــة. هــذه املــرة تخلــف املناشــفة 

ــاكل  ــز الهي ــع يف أســاليب الحــزب وتعزي ــل رسي ــإن الظــروف املتغــرة برسعــة فرضــت الحاجــة إىل إجــراء تحوي ــك، ف عــن الركــب. ومــع ذل

التنظيميــة بشــكل عاجــل. كانــت لــدى الليراليــن الرجوازيــن القــدرة عــىل نــرش صحــف ذات “شــعبية” مثــل: “Sovremennik” (املعــارص) 

التــي، وبســبب عــدم وجــود بديــل، كان العــال يقرؤونهــا عــىل نطــاق واســع. تطلــب النضــال ضــد التأثــر الرجــوازي يف الجاهــر إصــدار 

جريــدة بلشــفية يوميــة. متكنــت الصحيفــة البلشــفية زفيــزدا مــن الوصــول إىل أقليــة مــن العــال املتقدمــن، لكنهــا كانــت غــر كافيــة متامــا يف 

ظــل الوضــع املتغــر. وافــق كونفرانــس بــراغ عــىل إصــدار صحيفــة يوميــة باســم رابوتشــايا غازيتــا. ويف ربيــع عــام 1912، بــدأت االســتعدادات 

لإلصــدار الجديــد، فتــم تشــكيل فريــق مكــون مــن ن. ن باتوريــن وم. س. أوليمســي ون. ج. بوليتاييــف، إضافــة إىل عضــوي اللجنــة املركزيــة 

أوردزونيكيــدزه وســتالن.

يف الوقــت نفســه، كان التصفويــون يتحدثــون عــن إصــدار صحيفــة يوميــة وبــدأوا يف جمــع املســاهات املاليــة، لكــن بــدون نجــاح. يف 

أواخــر مــارس صــارت زفيــزدا تتمتــع بدعــم 108 مــن الخاليــا العاليــة يف بيرتســبورغ، بينــا مل تحصــل جريــدة املناشــفة ســوى عــىل ســبع 

خاليــا! بحلــول أبريــل، بعــد أحــداث لينــا، كانــت النســبة هــي 227 خليــة مقابــل مثــان. وبحلــول أواخــر أبريــل، متكــن البالشــفة مــن جمــع 

مــا يكفــي مــن املــال إلصــدار الصحيفــة، التــي أطلقــوا عليهــا االســم الشــهر: برافــدا، الــيء الــذي كان يعنــي، يف الواقــع، االســتيالء عــىل اســم 

صحيفــة تروتســي، وهــي الخطــوة التــي زادت يف تســميم العالقــات بــن البالشــفة وتروتســي، الــذي كتــب، يف لحظــة غضــب، هجومــا الذعــا 

عــىل لينــن يف رســالة خاصــة، غــر مخصصــة للنــرش، تــم نرشهــا الحقــا واســتعملت بطريقــة خبيثــة مــن قبــل الســتالينين لتشــويه ســمعة 

تروتســي.

حققــت برافــدا الجديــدة نجاحــا فوريــا، حيــث صــدر مــن العــدد األول 60.000 نســخة. كان ذلــك ســالحا ال يقــدر بثمــن يف وســط موجــة 

اإلرضبــات الهائلــة. كانــت برافــدا جريــدة عاليــة حقيقيــة لهــا عالقــات يف كل مصنــع. كان العــال املراســلون يكتبــون إليهــا يف كل قضيــة، 

حيــث يناقشــون كل جانــب مــن جوانــب حيــاة الطبقــة العاملــة. يف الســنة األوىل تــم التوصــل بحــوايل 5.000 رســالة مــن العــال. مــن بــن 

األعمــدة الثابتــة كان هنــاك عمــود “إرضابــات يف بيرتســبورغ” و“إرضابــات يف األقاليــم”. كانــت برافــدا أكــر مــن مجــرد جريــدة، كانــت منظِّــا 

حقيقيــا. تضمنــت صفحاتهــا ليــس فقــط الكثــر مــن املعلومــات حــول الحركــة العاليــة، بــل أيضــا التوجيهــات والشــعارات، والعديــد مــن 

الرســائل حــول حيــاة وظــروف العــال كانــت تكتــب بأقــالم العــال أنفســهم. مل تكــن مجــرد جريــدة “للعــال”، بــل كانــت جريــدة عاليــة 

حقيقيــة، جريــدة ميكنهــم أن يجــدوا أنفســهم فيهــا. لكــن برافــدا مل تقتــر عــىل وصــف الوقائــع، بــل تضمنــت أيضــا النظريــة باعتبارهــا 

وســيلة رضوريــة لرفــع وعــي قرائهــا إىل مســتوى املهــام التــي يتطلبهــا التاريــخ. وقــد تضمنــت بشــكل منتظــم مقــاالت لينــن، التــي قدمــت 

1:  S. Payne, The Life and Death of Lenin, p: 248.
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التعميــات النظريــة والرشوحــات الالزمــة، باإلضافــة إىل الجــدل ضــد التيــارات األخــرى، مــع الرتكيــز بشــكل خــاص عــىل فضــح التصفويــن.

أوىل لينــن اهتامــا كبــرا لرافــدا، وكتــب عــددا كبــرا مــن املقــاالت لهــا، فمــن بــن 75 عــددا ظهــر يف الفــرتة مــا بــن مــارس ومــاي مــن 

عــام 1913، احتــوى 41 عــددا عــىل واحــدة عــىل األقــل مــن مقــاالت لينــن. كــا حــاول إرشاك بليخانــوف وغــوريك وغرهــا مــن املفكريــن، 

عــىل الرغــم مــن أن بليخانــوف كان قــد بــدأ بالفعــل يف االبتعــاد. مل تقتــر مشــاركة لينــن عــىل كتابــة املقــاالت، إذ شــارك بنشــاط كذلــك 

يف قــراءة وتصحيــح املقــاالت ودراســة التقاريــر واملراســالت مــن أجــل الحصــول عــىل فكــرة أكــر دقــة عــا يجــري يف املصانــع، وكان يتتبــع 

أرقــام التوزيــع، ويحلــل نتائــج حمــالت جمــع املــال. مل يكــن هــذا االهتــام الشــديد عرضيــا عــىل اإلطــالق، فقــد أدرك لينــن الــدور الرئيــيس 

للجريــدة باعتبارهــا منظــا جاعيــا. إذ بقــدر مــا يكــون هنــاك تنظيــم جــاد، قــادر عــىل اخــرتاق كل مصنــع وإنشــاء شــبكة مــن املراســلن 

ــة  ــا الصحاف ــي تتطلبه ــام األخــرى الت ــن امله ــر جــدا م ــب الكث ــة، إىل جان ــر منتظم ــال تقاري ــن العــال وإرس ــوال م ــع األم ــن وجم العالي

العاليــة، بقــدر مــا يتــم بالفعــل وضــع األســاس واإلطــار إلنجــاز مهــام أكــر بكثــر.

ــات وغــارات الرشطــة. يف عــام  ــة والعقوب ــاه الســلطات. كان عــىل برافــدا أن تتعامــل مــع الرقاب ــدة مــن انتب مل تفلــت الصحيفــة الجدي

1912، قامــت الرشطــة مبصــادرة حــوايل %17 مــن جميــع األعــداد التــي صــدرت، وارتفعــت النســبة إىل %40 مــا بــن مــاي ويونيــو 1913، 

وبحلــول يوليــوز - شــتنر صــار الرقــم %80! يف محاولــة مــن البالشــفة لخــداع الســلطات عملــوا عــىل تغيــر اســمها بشــكل متكــرر، حيــث 

صــدرت الصحيفــة باســم رابوتشــايا برافــدا (الحقيقــة العاليــة) وبرافــدا تــرودا (حقيقــة العــال) وســيفرنايا برافــدا (الحقيقــة الشــالية) 

ــط  ــة الق ــتمرت لعب ــذا اس ــد. هك ــوان جدي ــر بعن ــت تظه ــرة كان ــدا، ويف كل م ــرا جدي ــرض حظ ــلطات تف ــت الس ــرة كان ــذا. يف كل م وهك

ــاك  ــت هن ــدة. كان ــايل للجري ــاظ عــىل اســتمرار الدعــم امل ــم للحف ــاح دائ ــاك كف ــة، كان هن ــأر. وبــرف النظــر عــن املشــاكل القانوني والف

جهــود متواصلــة لجمــع املــال، فعــىل عكــس املناشــفة الذيــن كانــوا يحصلــون عــىل معظــم متويلهــم مــن املتعاطفــن األثريــاء، كان البالشــفة 

فخوريــن بحقيقــة أنهــم يجمعــون معظــم أموالهــم اعتــادا عــىل املبالــغ الصغــرة التــي يجمعهــا العــال أنفســهم، إذ عــىل املــدى البعيــد، 

هــذه هــي القاعــدة الوحيــدة الحقيقيــة بالفعــل لتمويــل الحــزب الثــوري. يف عــام 1912 كانــت هنــاك 620 مجموعــة مــن العــال تنظــم 

عمليــات جمــع املســاهات للجريــدة، وبحلــول عــام 1913، وصــل العــدد إىل 2181 مجموعــة. لقــد اســتمرت برافــدا بشــكل رئيــيس بفضــل 

“كوبيــكات العــال”.

مل يكــن ميكــن ال لالضطهــاد وال لنقــص األمــوال أن يوقــف تقــدم الجريــدة العاليــة. ارتفــع تأثــر برافــدا برسعــة فائقــة. كان عــرشات 

اآلالف مــن العــال يقــرأون الصحيفــة، غالبــا يف مجموعــات، وميــررون النســخ مــن ورشــة عمــل إىل أخــرى. متكنــت برافــدا مــن صقــل فئــة 

هــم حــول الحــزب، موســعة بشــكل كبــر تأثــره ومحيطــه. أعطيــت ملنظــات الحــزب املحليــة أهــداف  واســعة مــن العــال غــر الحزبيــن ولفِّ

لجمــع األمــوال لدعــم برافــدا. وبهــذه الطريقــة، بــدأت الصحيفــة تحتــل مكانــا مركزيــا يف بنــاء الحــزب، باعتبارهــا منظــا جاعيــا. بحلــول 

ــادة حجمهــا، بــل رفعــت أيضــا مــن عــدد النســخ التــي تصدرهــا. بــدأت العــام  أوائــل عــام 1913، متكنــت الصحيفــة ليــس فقــط مــن زي

بتــداول 23.000 نســخة، وبحلــول منتصــف شــهر مــارس ارتفــع العــدد إىل مــا بــن 30.000 و32.000، ثــم 40.000 و42.000 يف أيــام األحــد. 

ــة الحــزب،  ــادة يف عضوي ــا زي بحلــول فصــل الصيــف وصــل عــدد املشــرتكن األفــراد والجاعيــن إىل 5501 مشــرتك! كان ذلــك يعنــي تلقائي

التــي ارتفعــت إىل مــا بــن 30.000 و50.000 بحلــول شــتنر 1913. تــم إنشــاء مجموعــات املؤيديــن يف جميــع أنحــاء البــالد، حتــى يف طشــقند 

البعيــدة يف آســيا الوســطى. ويف نهايــة املطــاف بــدأت برافــدا تخــرتق حتــى القــرى.

لكــن عــىل الرغــم مــن النجــاح الباهــر الــذي حققتــه برافــدا، فــإن العالقــات بــن لينــن وهيئــة تحريــر الصحيفــة كانــت بعيــدة عــن أن 

تكــون جيــدة، حيــث مل يوافــق قســم مــن هيئــة التحريــر عــىل هجــات لينــن عــىل التصفويــن. عــارض كل مــن ســتالن، وس. س دانيلــوف، 

ون.ن ليبيديــف، وف. م. مولوتــوف، وس. م ناخيمســون، وم. س. أوملينســي، كلهــم   اســتخدام الجريــدة لخــوض الــراع بــن الفصائــل. يكشــف 

هــذا التفصيــل االنعــدام الكامــل للفهــم مــن جانــب املتعاونــن مــع لينــن، حتــى يف تلــك املرحلــة املتأخــرة. وقــد حــاول لينــن أن “يــرشح 

ــات عــن العــال (كــا تفعــل  ــاء االختالف ــر وســخيف إخف ــر ضــار ومدم ــه ألم ــال: »إن ــب قائ ــن معــه. كت ــاة للمتعاون ــق الحي بصــر” حقائ

برافــدا)... إذا بقيــت صامتــا، فقــد امتنعــت عــن اتخــاذ موقــف. والجريــدة التــي متتنــع عــن اتخــاذ موقــف تهلــك«1.

كانــت عالقــة لينــن املتوتــرة مــع الزعــاء البالشــفة اآلخريــن مرتبطــة بشــكل مبــارش مبســألة التكتيــكات يف مجلــس الدومــا. يف أوائــل 

عــام 1912 نــرش محــررو زفيــزدا مقــاال للبلشــفي التوفيقــي، م. إ. فرومكــن، الــذي طالــب بتبنــي برنامــج انتخــايب اشــرتايك دميقراطــي موحــد 

ودافــع عالنيــة عــن شــعارات املناشــفة االنتخابيــة2. كان الــراع حــادا لدرجــة أن هيئــة تحريــر برافــدا، التــي كان ســتالن عضــوا فيهــا يف ذلــك 

1:  Lenin, Collected Works, in Russian, vol. 48, p: 71.

2:  McKean, St. Petersburg Between the Revolutions, p: 132.
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الوقــت، رفضــت بشــكل قاطــع نــرش ولــو مقــال واحــد للينــن أو زينوفييــف حــول مســائل االســرتاتيجية االنتخابيــة. تســبب ذلــك يف انــدالع 

مواجهــة حــادة. حتــى القــراءة الســطحية ملراســالت لينــن مــع برافــدا يف ذلــك الوقــت تظهــر أنــه كانــت هنــاك معركــة بينــه وبــن املحرريــن. 

تتذكــر كروبســكايا ذلــك قائلــة: »يف بعــض األحيــان -لكــن ليــس دامئــا- كانــت مقــاالت إيليتــش تضيــع. ويف أحيــان أخــرى كان يتــم إخفاؤهــا 

ونرشهــا بعــد بعــض التأخــر. كان إيليتــش يعــر عــن قلقــه، وكتــب رســائل غاضبــة إىل برافــدا، لكــن ذلــك مل يســاعد كثــرا«1.

ــدا اآلن،  ــرف براف ــال: »تت ــدا قائ ــر براف ــة تحري ــن إىل هيئ ــب لين ــام 1912، كت ــع، يف ع ــا الراب ــس الدوم ــة ملجل ــة االنتخابي خــالل الحمل

ــت وال  ــد ال الكادي ــا ال تنتق ــا ال تهاجــم، إنه ــل، إنه ــف تقات ــرف كي ــدا ال تع ــة. براف ــة عجــوز نامئ ــل خادم ــة، مث ــة االنتخابي يف خضــم الحمل

التصفويــن«. ويف وقــت مــا مــن شــهر أكتوبــر، كتــب إىل هيئــة التحريــر بلغــة تظهــر اســتيائه الشــديد مــن فشــل برافــدا يف فضــح التصفويــن: 

»إن املوقــع أدنــاه، الــذي هــو مســاهم ســيايس دائــم يف برافــدا ونيفســكايا زفيــزدا، يعتــر أن مــن واجبــه التعبــر عــن احتجاجــه عــىل ســلوك 

ــة أو يف  ــة العالي ــات يف ســان بيرتســبورغ، ســواء يف املنطق ــت الحــرج. إن االنتخاب ــن يف هــذا الوق ــن الصحيفت ــن هات ــالء املســؤولن ع الزم

املنطقــة الحريــة الثانيــة، هــي لحظــة حرجــة، لحظــة لتجســيد نتائــج خمــس ســنوات مــن العمــل، إنهــا، يف كثــر مــن النواحــي، لحظــة 

لتحديــد اتجــاه العمــل للســنوات الخمــس القادمــة. يف مثــل هــذه اللحظــة، يجــب عــىل الجهــاز القيــادي الدميقراطــي للطبقــة العاملــة اتبــاع 

سياســة واضحــة وثابتــة ومحــددة بدقــة. لكــن برافــدا، التــي هــي يف كثــر مــن النواحــي متثــل بالفعــل الجهــاز القيــادي، ال تقــوم مبثــل هــذه 

السياســة«.

ويواصــل قائــال: »لقــد اعرتفــت برافــدا نفســها بــأن هنــاك خطــان رســميان واضحــان، ومنصتــان، وإرادتــان جاعيتــان (خــط غشــت أو 

التصفويــون، وخــط ينايــر). ومــع ذلــك فــإن برافــدا تختلــق الــرأي القائــل بأنهــا تتبنــى خطــا ثالثــا “خاصــا بهــا”، اخرتعــه باألمــس فقــط شــخص 

مــا ويتمثــل (كــا علمنــا مــن ســان بيرتســبورغ عــر قنــوات أخــرى، مبــا أن هيئــة التحريــر يف برافــدا رفضــت بعنــاد إعطاءنــا الــرد) يف الســاح 

للتصفويــن بــأن يكونــوا مــن بــن املرشــحن الثالثــة، أو تســليمهم املنطقــة الحريــة الثانيــة بأكملهــا “مقابــل املنطقــة العاليــة”. إذا كانــت 

هــذه الشــائعات غــر صحيحــة فرافــدا هــي مــن يتحمــل املســئولية الكاملــة عنهــا، ألنــه يجــب أال تــزرع بــن املاركســين هــذا النــوع مــن 

الشــكوك...

ــرتك  ــرأي بشــكل كي، وي ــادل ال ــع تب ــم من ــو رســالة أو تفســر، ويت ــزدا، دون ول ــم إغــالق نيفســكايا زفي يف هــذه اللحظــة الحاســمة، يت

املســاهمون السياســيون يف الظــالم، ال يعرفــون مــن الــذي يســاعدونه يف االنتخابــات. ألــن يكــون أحــد التصفويــن؟ أنــا مضطــر لالحتجــاج 

بشــدة عــىل هــذا، ورفــض أي مســؤولية عــن هــذا الوضــع الشــاذ، الــذي يحبــل براعــات حاميــة«2.

يف النهايــة عيــل صــر لينــن، فكتــب قائــال: »تلقينــا رســالة غبيــة ووقحــة مــن هيئــة التحريــر (مــن برافــدا). لــن نقــوم بالــرد عليهــا. يجــب 

التخلــص منهــم... إننــا نشــعر باالنزعــاج الشــديد مــن عــدم وجــود أخبــار حــول خطــة إلعــادة تنظيــم هيئــة التحريــر... مــن الــروري للغايــة 

إعــادة تنظيمهــا، لكــن األفضــل هــو الطــرد الكامــل لجميــع األعضــاء، هــذا رضوري جــدا«. (التشــديد مــن عنــدي: آالن وودز)

واحتــج عــىل الرقابــة املمنهجــة التــي تتعــرض لهــا مقاالتــه، قائــال: »ملــاذا إذن متنــع برافــدا بعنــاد وبشــكل منهجــي أي ذكــر للتصفويــن، 

ســواء يف مقــااليت أو يف مقــاالت الزمــالء اآلخريــن؟«3.

كــا طالــب يف رســائل أخــرى بإعــادة املقــاالت غــر املنشــورة، التــي اختفــى الكثــر منهــا دون أن يــرتك أثــرا. يف بعــض األحيــان، عــىل مــا 

يبــدو، مل يكــن لينــن يتلقــى حتــى الصحيفــة، وهنــاك أيضــا شــكاوى بأنــه مل يتقــاض أجــره: »ملــاذا ال تدفعــون يل املــال الــذي تدينــون يل بــه؟ 

إن هــذا التأخــر يســبب لنــا صعوبــات كبــرة«4. ويف النهايــة نفــد صــره، فكتــب يف رســالة غاضبــة إىل ســفردلوف قائــال: »مــن الــروري وضــع 

هيئــة تحريــر خاصــة بنــا يف Dyen والتخلــص مــن الهيئــة الحاليــة. العمــل املنجــز يف الوقــت الحــارض يسء للغايــة، إن الدعايــة ملواقــف زييــت 

(Zeit) البونديــة التصفويــة وجاغييلــو (Jagiello) الــذي ليــس اشــرتاكيا دميقراطيــا هــو عــار مطلــق. إن عــدم وجــود حملــة مــن أجــل الوحــدة 

مــن األســفل هــو أمــر غبــي ومنحــط... هــل هــؤالء املحرريــن بــرش؟ إنهــم ليســوا بــرشا، بــل كائنــات مشــوهة بائســة ومخربــون للقضيــة«5.

عــىل الرغــم مــن اإلشــارة إىل Dyen، فــإن هــذه الرســالة تتنــاول يف الواقــع الوضــع داخــل هيئــة تحريــر برافــدا يف نهايــة عــام 1912 وبدايــة 

1:  Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 261.

2:  LCW, To the Editorial Board of Pravda, First half of October, 1912, vol. 36, pp: 198, 194 and 195-196.

3:  LCW, To the Editors of Pravda, 1/8/1912, vol. 35, p: 47.

4:  LCW, To the Editors of Pravda 24/11/1912, vol. 35, p: 66.

5:  LCW, Letter to Sverdlov, 9/2/1913, vol. 35, p: 79.
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عــام 19131. وتبــن إىل أي مــدى تدهــورت العالقــات مــع لينــن يف ذلــك الوقــت. مل تعمــل برافــدا عــىل تعديــل موقفهــا إال بعــد أن مــارس 

لينــن ضغوطــا شــديدة يف كونفرانــس كراكــوف. ويف أواخــر فرايــر 1913، كتــب، يف معــرض تعليقــه باستحســان عــىل التغيــرات التــي طــرأت 

عــىل هيئــة تحريــر برافــدا، قائــالً: “ال ميكنكــم أن تتخيلــوا إىل أي مــدى اســتنزفنا العمــل مــع هيئــة تحريــر شــديدة العــداوة”2. لقــد متكــن 

تدريجيــا مــن تقويــم األمــور. وبحلــول خريــف عــام 1913، صــار بإمكانــه الكتابــة إىل الرافــدا لتهنئتهــا عــىل حملتهــا لدعــم النــواب البالشــفة 

يف مجلــس الدومــا3.

االنتخابات ملجلس الدوما الرابع

نظمــت انتخابــات مجلــس الدومــا الرابــع يف صيــف عــام 1912. يف البدايــة، متتــع املناشــفة مبزايــا كثــرة، فبــرف النظــر عــن الهبــات التــي 

كانــوا يحصلــون عليهــا مــن العديــد مــن املتعاطفــن األثريــاء، حصلــوا كذلــك عــىل إعانــة مــن الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي األملــاين، وأصــدروا 

صحيفــة قانونيــة يوميــة، تحــت اســم لــوش (شــعاع الشــمس)، والتــي كانــت تدعــوا بشــكل دمياغوجــي إىل “الوحــدة” وإىل تقديــم مرشــحن 

“غــر تكتليــن”، إلــخ. لقــد وجــدت تلــك الدعايــة بعــض الصــدى بــن العنــارص غــر الحزبيــة. كــا أن الكاديــت الرجوازيــن الليراليــن، مــن 

جانبهــم، والذيــن كانــوا خائفــن، بحــق، مــن تكبــد الهزميــة يف االنتخابــات، لجــأوا إىل الخــداع مــن أجــل الحصــول عــىل املزيــد مــن األصــوات. 

أعلنــت صحيفتهــم Rech (الــكالم) يف 03 فرايــر أنــه: »ال ينبغــي للمــرء أن يعطــي صوتــه ألحــد األحــزاب، أو للمرشــحن األفــراد، بــل عليــه أن 

يعطــي صوتــه إمــا لتعزيــز الفئــة الدســتورية داخــل املجتمــع الــرويس، أو ضــد ذلــك«. كانــت تلــك دعــوة للناخبــن للتصويــت لصالــح “القــوى 

ــزاز الجاهــر  ــي تحــاول ابت ــان، والت ــون يف كل زم ــي ينشــدها االنتهازي ــة الشــهرة الت ــة”، أي نفــس األغني ــردة الرجعي ــة” ضــد “ال التقدمي

بتهديدهــم بالــردة الرجعيــة ألجــل التصويــت لصالــح “أهــون الرشيــن”. لقــد ناضــل لينــن ضــد هــذا الخــداع مــن أجــل اســتقالل الطبقــة 

العاملــة والسياســة الثوريــة. كانــت الظــروف يف روســيا مــا تــزال صعبــة، قامــت الرشطــة بسلســلة مــن االعتقــاالت قبــل االنتخابــات. وقــد تــم 

توزيــع الرنامــج االنتخــايب للحــزب االشــرتايك الدميقراطــي بشــكل غــر قانــوين يف جميــع املصانــع. مــن منفــاه يف كراكــوف، كان لينــن يتابــع 

بفــارغ الصــر الحملــة االنتخابيــة للحــزب، وكان يراقــب أدىن عالمــات االنتهازيــة مــن جانــب القيــادة البلشــفية، وظــل يعــارض بشــدة فكــرة 

“الكتلــة التقدميــة غــر الحزبيــة”.

كتــب باداييــف، الــذي كان مرشــحا للبالشــفة يف تلــك االنتخابــات: »كانــت مقــرات الحملــة االنتخابيــة البلشــفية هــي مكاتــب تحريــر 

ــع  ــات واملصان ــيل املقاطع ــع ممث ــات م ــد االجتاع ــت تعق ــاين كان ــك املب ــتمر. يف تل ــاد واملس ــل الج ــا للعم ــت مرسح ــي أصبح ــدا، الت براف

والعــال. ويف نفــس الوقــت تــم تنظيــم اجتاعــات انتخابيــة غــر رشعيــة يف العديــد مــن أحيــاء املدينــة. وبســبب أن الرشطــة كانــت تبقــي 

ــو يف مجموعــات  ــل للتجمــع معــا ول ــواع الحي ــع أن ــا إىل اللجــوء إىل جمي عينهــا بشــكل متواصــل عــىل كل عامــل “مشــبوه”، فقــد اضطررن

ــد ســاعدنا  ــن شــخصا. وق ــد عــن عــرشة إىل عرشي ــم اجتاعــات صغــرة ال تزي ــادة نلجــأ إىل تنظي ــا ع ــون الرشطــة كن ــب عي صغــرة. لتجن

الصيــف، فتحــت ســتار حفــالت النزهــة، كانــت مجموعــات مــن العــال تتوجــه إىل الضواحــي، غالبــا إىل الغابــة خــارج بلــدة أوختــا. كانــت 

الغابــة أفضــل مخبــأ مــن جواســيس الرشطــة، الذيــن مل يكونــوا يســتطيعون املغامــرة بالخــروج إىل الضواحــي، ألنــه كان مــن الســهل التملــص 

منهــم هنــاك، وكانــوا يخشــون التعــرض للهجــوم يف تلــك األماكــن البعيــدة. خــالل االجتاعــات كان النقــاش يكــون حــادا ضــد التصفويــن. 

دعــا حزبنــا العــال إىل املشــاركة يف االنتخابــات عــىل أســاس الدفــاع عــن املطالــب األساســية، وانتخــاب البالشــفة وحدهــم كمندوبــن. أمــا 

التصفويــون فقــد كانــوا يتحدثــون باســتمرار عــن “الوحــدة”، ورضورة تشــكيل جبهــة موحــدة، ورضورة التخــيل عــن النزاعــات الفصائليــة، 

وبطبيعــة الحــال انتخــاب مرشــحيهم«4.

ــاه البالشــفة تجــاه مطلــب “وحــدة جميــع القــوى التقدميــة” قائــال: »اعتقــد البالشــفة أنــه مــن  ويــرشح باداييــف املوقــف الــذي تبن

الــروري تقديــم مرشــحن يف جميــع املناطــق العاليــة، ومل يقبلــوا بــأي اتفاقــات مــع األحــزاب والجاعــات األخــرى، مبــا يف ذلــك املناشــفة 

التصفويــن. كــا اعتــروا أنــه مــن الــروري تقديــم مرشــحن يف مــا يســمى “باملناطــق الثانويــة ملنتخبــي املدينــة” (تألفــت املناطــق األوىل 

مــن أحيــاء ألصحــاب امللكيــات الكبــرة ومل تكــن للمرشــحن الدميقراطيــن أي فرصــة عــىل اإلطــالق للفــوز فيهــا) ويف االنتخابــات يف القــرى، 

بفعــل القيمــة التحريضيــة الكبــرة للحملــة. لكــن ومــن أجــل الحيلولــة دون االنتصــار املحتمــل للمرشــحن الرجعيــن، ســمح البالشــفة بعقــد 

1:  LCW, vol. 35, p: 577.

2:  LCW, To the Editorial Board of Pravda, vol. 35,p:  82.

3:  LCW, To the Editorial Board of Za Pravdu, 2–11/11/1913, vol. 35, p: 115.

4:  A.Ye. Badayev, Bolsheviks in the Tsarist Duma, p: 207.
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االتفاقــات مــع الدميقراطيــن الرجوازيــن (الرتودفيــك، الــخ) ضــد الليراليــن، ومــع الليراليــن ضــد األحــزاب الحكوميــة خــالل الجولــة الثانيــة 

مــن االقــرتاع النتخــاب الناخبــن يف املدينــة. كان للمــدن الخمــس الكــرى (ســان بيرتســبورغ وموســكو وريغــا وأوديســا وكييــف) نظــام مبــارش 

لالنتخابــات بالجولــة الثانيــة لالقــرتاع. طــرح االشــرتاكيون الدميقراطيــون يف تلــك املــدن قوائــم مســتقلة، وحيــث أنــه مل يكــن هنــاك احتــال 

النتخــاب مرشــحي املائــة الســود، فإنــه مل يتــم إبــرام أي اتفاقيــات مــع البورجوازيــة الليراليــة. وقــد أكــدت قــرارات كونفرانــس بــراغ، الــذي 

وضــع هــذه التكتيــكات، عــىل أنــه “يجــب أال تتضمــن االتفاقــات االنتخابيــة تبنــي أي أرضيــة، ويجــب عــىل االتفاقيــات أال تقيــد املرشــحن 

االشــرتاكين الدميقراطيــن بــأي التزامــات سياســية مهــا كانــت، أو متنــع االشــرتاكين الدميقراطيــن مــن االنتقــاد الصــارم للطبيعــة املعاديــة 

ــة  ــا البالشــفة خــالل الجول ــي أبرمه ــات الت ــإن االتفاقي ــم ف ــن”. ومــن ث ــن البورجوازي ــورة لليراليــن وتخــاذل وعــدم انســجام الدميقراطي للث

الثانيــة مــن االقــرتاع مل تكــن مــن نــوع تكتــالت األحــزاب السياســية«1.

يبــدو للوهلــة األوىل أنــه كانــت هنــاك حالــة لتوحيــد الجهــود مــع القــوى األخــرى مــن أجــل الحصــول عــىل متثيــل برملــاين أكــر. كان قانون 

االنتخابــات، بالطبــع، مختــال بشــدة ضــد الطبقــة العاملــة. كان التصويــت يف ظــل النظــام االنتخــايب القيــري املــزور يتــم بشــكل غــر مبــارش. 

كان العــال يصوتــون ملمثلــن يقومــون بدورهــم بانتخــاب 160 “ناخبــا” (vyborshechiki)، شــكل مرشــحو الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي 

ــة  ــت غالبي ــم أن يصــر حــوايل %83. كان ــذا الرق ــف املتعاطفــن كان ميكــن له ــن” ومختل ــع “التوفيقي ــب م ــا إىل جن ــم %60. جنب ــن بينه م

“الناخبــن” يف املناطــق العاليــة مــن البالشــفة. لكــن يف املناطــق األخــرى، ســاد مرشــحو الطبقــة الوســطى والرجوازيــة ومالكــو األرايض. يــرشح 

ــة  ــه مــن أجــل ضــان األغلبي ــه الحكومــة قبــل انتخابــات مجلــس الدومــا األول، متــت صياغت باداييــف: »إن القانــون االنتخــايب، الــذي أقرت

لصالــح الرجوازيــة ومــاليك األرايض. مل يكــن التصويــت مبــارشا بــل بنظــام مــن املراحــل. كان عــىل مختلــف فئــات الســكان (مالكــو األرايض 

وكبــار املالكــن يف البلــدات والفالحــن والعــال، ومــا إىل ذلــك) أن ينتخبــوا أوال ناخبيهــم، والذيــن بدورهــم ينتخبــون النــواب مــن بينهــم. 

كان النظــام أكــر تعقيــدا بالنســبة للفالحــن والعــال؛ كان العــال، عــىل ســبيل املثــال، ينتخبــون أوال املندوبــن، الذيــن ينتخبــون بدورهــم 

الناخبــن، ووحدهــم هــؤالء األخريــن مــن يشــاركون يف االنتخابــات العامــة التــي تنتخــب أعضــاء الدومــا. باإلضافــة إىل ذلــك كانــت هنــاك 

عــدد مــن الــرشوط املرتبطــة باملِلكيــة، إذ يف املــدن عــىل ســبيل املثــال كان يحــق ألصحــاب املنــازل وحدهــم (مالــي الشــقق) التصويــت«2.

عــىل الرغــم مــن كل الصعوبــات متكــن العــال مــن انتخــاب 3500 ممثــل عنهــم يف جميــع روســيا. كان االشــرتاكيون الدميقراطيــون مــن 

ــك انتصــارا اســتثنائيا للبالشــفة يف  ــا املتعاطفــن، فــإن نصيبهــم اإلجــايل يصــل إىل %80. كان ذل بــن هــؤالء يشــكلون %54، لكــن إذا أضفن

تلــك الظــروف الصعبــة، حيــث كانــت االنتخابــات أشــبه بســباق للقفــز عــىل الحواجــز. ومبوجــب قوانــن االنتخابــات كانــت ورشــات العمــل 

الصغــرة، التــي تضــم أقــل مــن 50 عامــال، والتــي كانــت عــادة أكــر تخلفــا وتحــت ســيطرة أربــاب العمــل، تنتخــب ممثــال واحــدا. لكــن 

املصانــع الكبــرة، التــي كانــت تتميــز بكونهــا أكــر تجــذرا وأشــد تأييــدا للبالشــفة، فلــم يكــن لديهــا الحــق ســوى يف ممثــل واحــد لــكل 1.000 

ــزب  ــع الح ــن م ــن املتعاطف ــفيا و41 م ــفيا و15 منش ــاك 26 بلش ــبورغ، كان هن ــان بيرتس ــا يف س ــه 82 مندوب ــا مجموع ــن م ــن ب ــل. وم عام

االشــرتايك الدميقراطــي. ردت الرشطــة عــىل ذلــك بشــن سلســلة مــن االعتقــاالت ضــد ممثــيل العــال، ويف بعــض املصانــع التــي انتخــب فيهــا 

البالشــفة، طالــب أصحــاب العمــل بإعــادة االنتخابــات.

يف 20 أكتوبــر، انتخــب مجلــس بيرتســبورغ اإلقليمــي للناخبــن املرشــح البلشــفي أ. ي. باداييــف، الــذي يعتــر كتابــه “البالشــفة يف مجلــس 

الدومــا القيــري”، الــذي اقتبســنا منــه أعــاله، أفضــل عمــل كتــب يف هــذا املوضــوع. كــا انتخــب ف. ن. ســمويلنوف يف فالدميــر، ون. ر. 

شــاغوف يف كوســرتوما، وم. ن. مورانــوف يف خاركــوف، وج. أ. بيرتوفســي يف ييهاترينوســالف، واملخــر ر. ف. مالينوفســي، يف موســكو. بشــكل 

عــام، قــدم االشــرتاكيون الدميقراطيــون مرشــحن لهــم يف 53 مدينــة وفــازوا يف 32. متكــن املناشــفة مــن انتخــاب ســبعة مــن مرشــحيهم: ثالثــة 

يف القوقــاز، معقلهــم التقليــدي، واآلخــرون يف كل مــن دون وإيركوتســك وتافريتشســك وأوفيمســك، ثالثــة منهــم فقــط كانــوا عــاال. كانــت 

هــذه النتيجــة مبثابــة انتصــار مذهــل للبالشــفة، ال ســيا إذا أخذنــا يف االعتبــار حقيقــة أن حزبهــم كان قــد تــم تأسيســه للتــو، ومل يكــن هنــاك 

ســوى القليــل مــن الوقــت للتحضــر لالنتخابــات. كان ذلــك دفعــة كبــرة للمنظمــة.

البالشفة يف مجلس الدوما

أول نجــاح كبــر للتكتيــك اللينينــي، املتمثــل يف الجمــع بــن العمــل العلنــي والعمــل الــرسي، جــاء يف خريــف عــام 1912 مــع انتخــاب 

1:  Ibid., pp: 24–25.

2:  Ibid., p: 22.
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املقاطعــات العاليــة خــالل انتخابــات مجلــس الدومــا الرابــع. إذ ذاك فقــط بــدأ البالشــفة ألول مــرة يف تطويــر العمــل يف الســاحة الرملانيــة، 

أمــا قبــل ذلــك فقــد كان املناشــفة هــم مــن يســيطرون عــىل العمــل داخــل الدومــا. يف مجلــس الدومــا الثالــث كان الفريــق الرملــاين االشــرتايك 

الدميقراطــي يتألــف مــن تســعة عــرش نائبــا، مقســمن عــىل النحــو التــايل: أربعــة مــن البالشــفة وخمســة مــن املتعاطفــن، مقابــل عــرشة مــن 

املناشــفة التصفويــن. مــن الناحيــة العمليــة كان املناشــفة هــم الذيــن يحــددون املســار. مل تكــن الخطــوط الفاصلــة بــن الفصيلــن واضحــة 

بعــد، ومل يكــن لينــن قــد قــرر بعــد أن االنشــقاق أمــر حتمــي. ونتيجــة لذلــك، اســتمر الفريــق الرملــاين االشــرتايك الدميقراطــي، حتــى فــرتة 

1912- 1914، مبثابــة كتلــة واحــدة.

كان الوضــع يف مجلــس الدومــا الرابــع مختلفــا متامــا. كان الــراع بــن الفصائــل قــد وصــل إىل نقطــة تحــول حاســمة، وهــو مــا انعكــس 

ــق  ــة، فتألــف الفري ــة ســاحقة يف املقاطعــة العالي ــاز البالشــفة بأغلبي ــع ف ــات مجلــس الدومــا الراب ــق الرملــاين. يف انتخاب حتــا عــىل الفري

ــو،  ــوين، جاغيل ــب بول ــة إىل نائ ــن املناشــفة، إضاف ــن ســتة بالشــفة وســبعة م ــع، م ــا الراب ــس الدوم ــاين االشــرتايك الدميقراطــي، يف مجل الرمل

ــا. وقــد فــاز البالشــفة باألغلبيــة يف جميــع املقاطعــات العاليــة الســت يف أكــر املناطــق  كان يدعــم املناشــفة، وهــو مــا مجموعــه 14 نائب

الصناعيــة، بينــا انتخــب النــواب املناشــفة يف مراكــز غــر عاليــة، وبشــكل رئيــيس يف املقاطعــات الحدوديــة، حيــث كانــت أغلبيــة الســكان 

مــن الرجوازيــة الصغــرة. 

إن توزيــع العــال يف املناطــق املعنيــة يــدل عــىل مــن حصــل عــىل أصــوات الطبقــة العاملــة. يقــدم باداييــف أرقامــا عــن األقاليــم الســتة 

التــي انتخبــت البالشــفة، حيــث كانــت تضــم 1.008.000 عامــل (يف املصانــع واملناجــم)، بينــا األقاليــم الثانيــة التــي انتخبــت املناشــفة، 

كانــت تضــم 214.000 عامــال. وإذا مــا أضفنــا مقاطعــة باكــو (التــي كان العــال فيهــا محرومــن مــن حــق التصويــت)، فــإن الرقــم ســيصر 

246.000 عامــل. كان النــواب البالشــفة ميثلــون %88,2 مــن الناخبــن العــال، مقابــل %11,8 فقــط للمناشــفة. كان اختــالل التــوازن يف القــوى 

داخــل الفريــق الرملــاين االشــرتايك الدميقراطــي نتيجــة فقــط لنظــام انتخــايب فاســد مصمــم خصيصــا للحــد مــن متثيليــة الطبقــة العاملــة.

ــي  ــوف ومالينوفس ــي وموران ــم (برتوفس ــاع املناج ــن قط ــال م ــة ع ــاك أربع ــال؛ كان هن ــم ع ــتة جميعه ــفة الس ــواب البالش كان الن

وباداييــف) واثنــان مــن عــال النســيج (شــاغوف وســامويلوف)، وتــم انتخابهــم يف أكــر املناطــق الصناعيــة يف روســيا: فقــد انتخــب ج. إ. 

ــا، ون. ر. شــاغوف عــن كوســرتوما  ــوف عــن خاركــوف غوبرني ــا، يف حــن انتخــب م. ك. مران ــا عــن ييكاترينوســالف غوبرني برتوفســي نائب

غوبرنيــا، وف. ن. ســامويلوف عــن فالدميــر غوبرنيــا، ور. ف. مالينوفســي عــن موســكو غوبرنيــا، وي. باداييــف عــن ســان بيرتســبورغ. أمــا 

املناشــفة الســبعة فقــد كانــوا عــىل النقيــض مــن ذلــك كلهــم تقريبــا مــن املثقفــن واملهنيــن. كان العامــل الوحيــد بينهــم، بوريانــوف، مــن 

ــع  ــابق م ــت س ــاون يف وق ــذي تع ــكوبيلف (ال ــطى: س ــة الوس ــا للطبق ــة العلي ــن الفئ ــم م ــيون كله ــادة الرئيس ــوف. كان الق ــار بليخان أنص

تروتســي يف صحيفــة فيينــا برافــدا) كان ابــن مالــك لرشكــة نفــط يف باكــو؛ وكان تشــخيدزه صحفيــا؛ وتشــخينكييل محاميــا؛ ومانكــوف محاســبا. 

كان للمناشــفة أغلبيــة نائــب واحــد فقــط، لكنهــم أرصوا عــىل أنهــم حصلــوا عــىل دعــم غالبيــة الطبقــة العاملــة، وهــو االدعــاء الــذي كان 

خاطئــا متامــا، إال أن خرتهــم الواســعة ومعرفتهــم بـ“الحيــل” الرملانيــة ســمحت لهــم يف البدايــة بالســيطرة عــىل البالشــفة، الذيــن شــعروا 

بعــدم الراحــة يف تلــك البيئــة الغريبــة واملعاديــة، وباإلضافــة إىل ذلــك فــإن املجموعــة البلشــفية يف الدومــا كانــت، كــا كان حــال العديــد مــن 

األعضــاء البارزيــن يف فصيــل لينــن، متأثــرة بشــدة بالنزعــة التوفيقيــة، وقاومــت القطيعــة مــع املناشــفة، مــا ســبب الكثــر مــن االنزعــاج 

للينــن.

ــس  ــات. لي ــع األوق ــة يف جمي ــة اإلصالحي ــة لألحــزاب العالي ــل الرملاني ــاين يف الكت ــم النشــاط الرمل ــي تحك ــن الت ميكــن مالحظــة القوان

هنــاك مــن مــكان تكــون فيــه ضغــوط الطبقــة الحاكمــة وأيديولوجيتهــا ومؤسســاتها أكــر حــدة مــا هــي عليــه يف الرملــان. لقــد حســنت 

البورجوازيــة عــىل مــدى فــرتة طويلــة اآلليــات الالزمــة لرشــوة املمثلــن الرملانيــن للروليتاريــا والضغــط عليهــم وإفســادهم. فــإذا مل يكونــوا 

ــا إىل  ــاورات العــدو، فإنهــم ســيميلون حت ــل ومن ــا بالوعــي الطبقــي والفهــم النظــري الــروري لتمكينهــم مــن كشــف حي مشــبعن متام

ــر  ــق األم ــك. ال يتعل ــن ذل ــوء م ــو أس ــا ه ــكات، وم ــراءات واملاح ــان واإلج ــاين يف اللج ــتنقع الرمل ــل املس ــرق داخ ــط والغ ــوع للضغ الخض

بالــرورة بالفســاد الشــخيص املبــارش أو الوصوليــة أو الرشــاوى، إلــخ، عــىل الرغــم مــن أن هــذه كلهــا أســلحة تُســتخدم بنشــاط لــرشاء قــادة 

ــون، يقفــون مــن حيــث  ــاء واقتصادي ــد منهــم إىل الطبقــة الوســطى، محامــون وأطب ــن ينتمــي العدي ــون، الذي ــون اليميني العــال. اإلصالحي

منــط حياتهــم ونفســيتهم أقــرب إىل الرجوازيــة أكــر مــا هــم إىل العــال الذيــن يزعمــون متثيلهــم. بــل حتــى أكــر اإلصالحيــن اليســارين 

نزاهــة، وحتــى العــال املخلصــن مــن املصنــع، الذيــن صقلتهــم ســنوات النضــال، ميكنهــم أن ينهــاروا برسعــة يف األجــواء الخانقــة لهــذا العــامل 

املصطنــع، بعيــدا عــن واقــع الــراع الطبقــي.

األحــزاب اإلصالحيــة، التــي ترهــن عــىل أيــة حــال كل يشء مبســألة انتخــاب أعضــاء الرملــان، تعتــر اســتقاللية الفريــق الرملــاين عــن الحــزب 
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وحــق كل نائــب يف “اتبــاع ضمــره”، مبــدءا طبيعيــا. ليــس هــذا ســوى طريقــة أخــرى للدفــاع عــن اســتقالل القــادة اإلصالحيــن عــن الطبقــة 

العاملــة، وخضوعهــم املطلــق والكامــل للرجوازيــة. لكــن بالنســبة للحــزب الثــوري، الــذي يعتــر النضــال الرملــاين مجــرد واجهــة واحــدة فقــط 

للنضــال العــام الــذي تخوضــه الطبقــة العاملــة لتغيــر املجتمــع، ال وجــود الســتقاللية الفريــق الرملــاين عــن الحــزب. ميكــن للحــزب، باعتبــاره 

التعبــر املنظــم عــن أكــر عنــارص الروليتاريــا وعيــا، أن ميــارس الرقابــة عــىل ممثليــه املنتخبــن عــىل جميــع املســتويات، وقبــل كل يشء عــىل 

أعضائــه يف الرملــان.

مــن الواضــح أن الرملــان ليــس منصــة مثاليــة للمناضلــن العاليــن الثوريــن. لقــد خنقــت أجــواء الرملــان النــواب البالشــفة، الذيــن كانــوا 

يف البدايــة يتبعــون التيــار بسالســة. وهكــذا فإنهــم يف الجلســة األوىل فشــلوا يف التصويــت ضــد مرشــح الكاديــت واألكتوبريــن لرئاســة الرملــان. 

ورفــض الفريــق قــراءة البيــان الــذي أعدتــه اللجنــة املركزيــة البلشــفية عــىل أســاس أن لديــه بيانــه الخــاص، والــذي مل يكــن يتضمــن أي نــداء 

ثــوري للجاهــر خــارج الرملــان. كانــت هنــاك حــاالت أخــرى، كــا حــدث، عــىل ســبيل املثــال، عنــد التصويــت عــىل رصف اعتــادات التعليــم 

العــام أثنــاء النقــاش حــول امليزانيــة، حيــث فشــلوا يف فضــح التحيــز الطبقــي لسياســة التعليــم الحكوميــة. وقــد عــر لينــن عــىل الفــور عــن 

انزعاجــه مــن الطريقــة التــي تــرف بهــا النــواب البالشــفة الســتة، إذ قــال: »إذا كان كل نوابنــا الســتة منتخبــن مــن املقاطعــات العاليــة، فــال 

يجــب عليهــم الخضــوع بصمــت للســيبرين ]أي املثقفــن املنفيــن الســابقن[. يجــب أن يخــرج الســتة باحتجــاج واضــح يف حالــة مــا تعرضــوا 

. للهيمنة«

حــاول املناشــفة أن يخلقــوا ثقــالً موازنــاً للجنــة املركزيــة مــن خــالل تشــكيل “لجنــة سياســية” مكونــة مــن الوجــوه البــارزة للفريــق الرملاين 

وإعطائهــا الحــق يف النظــر يف جميــع القضايــا وإصــدار “توصيــات”، أي بعبــارة أخــرى إعطــاء كبــار الشــخصيات الرملانيــة الحــق يف أن يقــرروا 

يف جميــع القضايــا املتعلقــة بنشــاط الفريــق الرملــاين دون الرجــوع إىل الحــزب. أثــار ســلوك الفريــق الرملــاين الكثــر مــن النقــد والســخط بــن 

صفــوف القواعــد الذيــن شــعروا بأنهــم مل يعــودوا ميارســون الرقابــة عــىل الفريــق. قــال روبــرت ماكــن: »اتخــذ املوقــف التوفيقــي للرملانيــن 

البالشــفة الســتة شــكال ملموســا مــن عــدة جوانــب. لقــد انضمــوا إىل املناشــفة يف إدانــة محاولــة بعــض املناضلــن تنظيــم إرضاب يــوم افتتــاح 

مجلــس الدومــا؛ واتفــق أربعــة منهــم (باســتثناء مالينوفســي ومورانــوف) مــع زمالئهــم املناشــفة، يف 15 دجنــر 1912، عــىل دمــج جريــديت 

ــان الفريــق، الــذي قــرأه مالينوفســي،  ــاء صياغــة بي ــر؛ وأثن الفصيلــن وإدراج أســاء النــواب بشــكل متبــادل كمتعاونــن مــع لجــان التحري

يف 07 دجنــر 1912، توصــل النــواب إىل تســوية بشــأن املســودات التــي أرســلها كل مــن لينــن ودان مــن الخــارج. وخالفــا الدعــاء املؤرخــن 

الســوفييت بــأن البالشــفة أجــروا املناشــفة عــىل إدراج شــعاراتهم يف البيــان، فــإن قــراءة متأنيــة للنــص تكشــف أن الوثيقــة أقصتهــم، ويرجــع 

ذلــك جزئيــا إىل أن املناشــفة خافــوا مــن أن يــؤدي تبنيهــا إىل صــدور تهــم جنائيــة ضدهــم. وبــدال مــن ذلــك أشــار البيــان إىل “متثيليــة شــعبية 

ســيادية” وحــق االقــرتاع العــام، لكنــه اســتجاب ملطالــب البالشــفة باســتبعاد دعــوة املناشــفة مــن أجــل حريــة التحالــف واالســتقالل الــذايت 

الثقــايف القومــي«1.

ســعى النــواب املناشــفة، باالعتــاد عــىل الشــعارات الرملانيــة الرجوازيــة، إىل تحريــر أنفســهم مــن رقابــة الحــزب والحصــول عــىل وضــع 

“مســتقل”، لكنهــم بذلــك كشــفوا فقــط عــن خضوعهــم الســافر للقواعــد الرملانيــة الرجوازيــة وقواعــد الكاديــت واالكتوبريــن. ويف اجتــاع 

ــاين االشــرتايك الدميوقراطــي مجموعــة مســتقلة، ومــع  ــق الرمل ــايل: »إن الفري ــرار الت ــى املناشــفة الق ــق عقــد يف 22 نوفمــر 1907، تبن للفري

رضورة أخذهــا لــرأي الحــزب بعــن االعتبــار، يجــب عليهــا أن تقــوم يف كل حالــة محــددة مــن عمــل دومــا بحــل القضايــا بشــكل مســتقل«2.

اســتقبلت هيئــة تحريــر الجريــدة البلشــفية “بروليتــاري” دفقــا مســتمرا مــن رســائل االحتجاج من طــرف العــال االشــرتاكين الدميقراطين. 

وأصبحــت رضورة وضــع النــواب تحــت الرقابــة الحازمــة للحــزب مســألة ملحــة. دعــا لينــن إىل أنــه يجــب أن يوضــع أعضــاء الفريــق الرملــاين 

تحــت الرقابــة مثلهــم مثــل أي عضــو يف أي مــن الهيئــات القياديــة األخــرى (اللجنــة التنفيذيــة واللجنــة املركزيــة، الــخ). يجــب أن يتــم العمــل 

الرملــاين بطريقــة يصــر فيهــا مــن حــق أي عامــل عضــو يف الحــزب أن يشــارك يف العمــل الرملــاين العــام للحــزب.

بالتــوازي مــع نضالــه ضــد النزعــة التوفيقيــة لهيئــة برافــدا، شــن لينــن نضــاال رشســا ضــد النزعــة التوفيقيــة التــي ال تقــل رضرا للمجموعــة 

البلشــفية داخــل الدومــا. ويف بدايــة ينايــر 1912، كتــب: »مــن الــروري أن تعملــوا بــدون قيــد أو رشط عــىل نــرش رســالة عــال باكــو التــي 

بعثناهــا إليكــم« (طالبــت الرســالة بــرورة قيــام املجموعــة البلشــفية يف الدومــا بالقطيعــة مــع التصفويــن). كان التصفويــون يشــنون، مــن 

خــالل جريدتهــم لــوش، حملــة دمياغوجيــة مــن أجــل “الوحــدة”. وقــد ظهــرت أســاء ألربعــة نــواب بالشــفة يف قامئــة املتعاونــن مــع لــوش. 

كان لينــن غاضبــا. وكتــب: “متــى سيســتقيل (النــواب) األربعــة مــن لــوش؟” “هــل علينــا االنتظــار لفــرتة أطــول؟... حتــى مــن باكــو البعيــدة 

هنــاك 20 عامــال يحتجــون.”3.

1:  R. McKean, St. Petersburg Between the Revolutions, pp: 140–141.

2:  Istoriya KPSS, vol. 2, p: 312.

3:  Trotsky, Stalin, p: 148.
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ــون، تحــت غطــاء الــراخ حــول الوحــدة، عــىل تجاهــل إرادة  ويف شــتنر كتــب: »إن جوهــر املشــكلة اليــوم هــو أن التصفويــن يعمل

أغلبيــة العــال الواعــن يف ســان بيرتســبورغ، ويحاولــون أن يفرضــوا عــىل غالبيــة العــال مرشــحن منشــقن مــن أقليــة مــن املثقفــن، أي 

بالتحديــد املثقفــن التصفويــن. يرافــق جميــع االنتخابــات يف بلــد برجــوازي تفــش كثيــف للوعــود الزائفــة واألكاذيــب. إن املبــدأ األســايس 

ــن حــول الوحــدة يف  ــارات التصفوي ــم املوضــوع. إن عب ــال إىل صمي ــل االنتق ــات ب ــة بالكل ــدم الثق ــو ع للحــزب االشــرتايك الدميقراطــي ه

صحيفتهــم لــوش هــي مجموعــة مــن األكاذيــب. يف الواقــع، لقــد تــم تحقيــق الوحــدة بالفعــل يف ســان بيرتســبورغ مــن طــرف غالبيــة العــال 

الواعــن ضــد التصفويــن. لقــد تــم تحقيقهــا مــن خــالل مظاهــرة يــوم فاتــح مــاي، ومــن خــالل الدعــم املقــدم إىل برافــدا مــن طــرف 550 

مجموعــة مــن العــال مقابــل 16 مجموعــة للتصفويــن«1. وبفضــل انتقــادات لينــن الالذعــة، بــدأ النــواب البالشــفة يف لعــب دور أكــر نشــاطا 

يف شــؤون الدومــا والنــأي بأنفســهم عــن “الســيبرين” املناشــفة. 

بســبب االفتقــار العــام للحريــة مــن أجــل القيــام بالتحريــض والدعايــة بــن العــال والفالحــن، اكتســب العمــل داخــل الدومــا أهميــة 

ــع كان ميكــن  ــة”، لكــن يف الواق ــة برملاني ــة “حصان ــة النظري ــواب مــن الناحي ــدى الن ــت ل ــود شــديدة. كان ــع قي ــاك بالطب ــت هن بالغــة. كان

ــات. ــواع العقب ــع أن اعتقالهــم يف أي لحظــة. بــل وحتــى داخــل مجلــس الدومــا، واجــه االشــرتاكيون الدميقراطيــون جمي

ــل:  ــن، مث ــيل العــال الرملاني ــب اســتجابة ملموســة مــن ممث ــي تتطل ــا الهامــة الت ــع القضاي ــوا مــن نقــاش جمي ــك فقــد متكن ومــع ذل

ميزانيــة الدولــة وحقــوق الجنــود واإلعانــات املوجهــة للكنيســة وأوضــاع العــال، وفــوق كل يشء مســألة األرض. وهــو مــا وفــر مجــاال واســعا 

لتطويــر التحريــض والدعايــة الجاهريــن. مــا مل يكــن مــن املمكــن قولــه داخــل مجلــس الدومــا كان يقــال خارجــه يف منشــورات الحــزب 

غــر القانونيــة. لقــد تــم الجمــع بــن العمــل الرشعــي والعمــل غــر الرشعــي. وكانــت تلــك هــي الطريقــة الوحيــدة للحفــاظ عــىل املبــادئ 

الثوريــة للحــزب، مــع الحفــاظ عــىل روابــط وثيقــة مــع الجاهــر. كانــت الخطابــات التحريضيــة الجيــدة التــي يقــوم بهــا النــواب االشــرتاكيون 

الدميقراطيــون تطبــع وتــوزع عــىل العــال. مــن بــن األمثلــة عــىل ذلــك خطــاب ســركوف ضــد اإلعانــات املوجهــة للكنســية، والــذي أشــاد 

بــه لينــن، وانتهــى بالكلــات التاليــة: »رجــال الديــن هــم أعــداء الشــعب مثلهــم مثــل رجــال البوليــس... ال لتخصيــص ولــو فلــس واحــد مــن 

أمــوال الشــعب ألعــداء الشــعب الدمويــن هــؤالء، لهــؤالء املشــوهن للوعــي الشــعبي«.

ــاش  ــالل نق ــخيص”. وخ ــأن ش ــن ش ــأن “الدي ــاة هللا ب ــطورة بن ــا أس ــر متام ــه فج ــاص ألن ــكل خ ــاب بش ــذا الخط ــرسورا به ــن م كان لين

ميزانيــة 1909، فضــح الفريــق االشــرتايك الدميقراطــي وجــود احتيــال بتخصيــص مبلــغ باهــظ مــن أمــوال العــال لتســديد ديــون القيــر. يف 

كل تلــك املســائل عمــل الثوريــون داخــل الدومــا عــىل فضــح كبــار املالكــن العقاريــن والرأســالين واألوتوقراطيــن، وانطلقــوا مــن املشــاكل 

امللموســة التــي كانــت تؤثــر بشــكل مبــارش عــىل حيــاة الجاهــر، وعملــوا يف نفــس الوقــت عــىل فضــح محدوديــة مجلــس الدومــا نفســه. 

ــا ال تتوقــع بالطبــع حــال للمســألة العاليــة مــن مجلــس  قــال بولوفســي يف معــرض تلخيصــه لجــدل حــول أجــور العــال: »إن الروليتاري

الدومــا الثالــث«2.

ــن  ــادي. وم ــض الع ــة والتحري ــا نشــاط الدعاي ــة ال يســمح به ــا للحــزب أن يتوجــه إىل الفالحــن بطريق ــس الدوم ــاح العمــل يف مجل أت

خــالل مشــاركتهم يف النقاشــات الرملانيــة حــول مســألة األرض، واقرتاحهــم التفاقــات مــع ممثــيل الرجوازيــة الصغــرة الثوريــة، الرتودوفيــك، 

ــة لالســتبداد. ــة قوي ــة ملســألة األرض، وجــه االشــرتاكيون الدميقراطيــون رضب ومطالبتهــم بالحــل األكــر جذري

وإجــاال، طــرح أعضــاء الفريــق االشــرتايك الدميقراطــي حــوايل 50 ســؤاال حــول جميــع القضايــا. كــا طرحــوا مشــاريع قوانينهــم الخاصــة، 

معريــن بشــكل ملمــوس ومختــر عــن مختلــف املطالــب املأخــوذة مــن برنامــج الحــزب. شــكل كل هــذا إضافــة قيمــة لعمــل الحــزب. 

لكــن نشــاط النــواب خــارج مجلــس الدومــا كان أكــر أهميــة مــن خطاباتهــم داخلــه. وهنــاك حــدث رصاع مفتــوح مــع التصفويــن، الذيــن 

اســتخدموا أغلبيتهــم ملعارضــة مثــل ذلــك النشــاط. ويف دجنــر 1907، أصــدروا توصيــة تنــص عــىل أن النــواب االشــرتاكين الدميقراطيــن ليســوا 

ــه أو عــدم القبــول. كان النــواب البالشــفة  ــام ب ــكل فــرد حــق قبــول القي “مضطريــن” للمشــاركة يف أي نشــاط خــارج الرملــان، وأن يــرتك ل

يــزورون املصانــع بانتظــام يف دوائرهــم االنتخابيــة، ويتعرفــون بأنفســهم مبــارشة عــىل مشــاكل العــال، ويكتبــون يف الصحافــة الحزبيــة، بــل 

ويحــرون االجتاعــات العاليــة غــر الرشعيــة. وكانــوا يعطــون تقاريــر عــن أنشــطتهم يف اجتاعــات الناخبــن. وهكــذا كان النشــاط داخــل 

الدومــا عمليــة ذات اتجاهــن، كان حــوارا نشــطا مــع الجاهــر، يتــم الجمــع فيــه بــن األســاليب القانونيــة وغــر القانونيــة للحفــاظ عــىل 

عالقــة ثابتــة بــن أعضــاء الرملــان وبــن الطبقــة العاملــة.

1:  LCW, Workers’ Unity and the Elections, vol. 36, pp: 191–192.

2:  Istoriya KPSS, vol. 2, p: 314
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كــا حافــظ النــواب االشــرتاكيون عــىل مراســالت مكثفــة مــع 54 منطقــة يف روســيا، حيــث كانــوا يــردون بشــكل رئيــيس عــىل رســائل يبعثها 

العــال والفالحــون، لكــن أيضــا الســجناء السياســيون واملنفيــون واملثقفــون. وبهــذه الطريقــة كان ميكــن لصــوت املضطَهديــن واملســتَغلن أن 

يجــد يف النهايــة صــدى لــه يف “قــدس أقــداس” الرملــان. وقــد أوىل النــواب البالشــفة اهتامــا خاصــا لظــروف عيــش وعمــل الجاهــر التــي 

كانــت قــد شــهدت تدهــورا رهيبــا يف فــرتة الــردة الرجعيــة. يســوق باداييــف أحــد األمثلــة عــىل ذلــك: »كانــت أحــواض بنــاء الســفن يف بحــر 

البلطيــق تحــت ســيطرة وزيــر القــوات البحريــة. كانــت ظــروف العمــل هنــاك غــر محتملــة كــا هــو الحــال يف املصانــع األخــرى التابعــة 

للجيــش. كان العــال العاديــون يحصلــون عــىل مــا بــن 12 إىل 18 كوبيــك يف الســاعة، وكان العمــل اإلضــايف معتــاًدا وكان يعنــي أن ســاعات 

العمــل قــد تضاعفــت. كانــت أوراش العمــل غــر صحيــة للغايــة، كانــت رطبــة وتعــرف تيــارات هوائيــة قويــة وكثافــة األدخنــة، وكانــت يف 

الشــتاء شــديدة الــرودة. كان عــىل الرجــال أن يعملــوا يف مواقــع ســيئة وضيقــة. كانــت ســبع أو مثــان ســنوات مــن العمــل هنــاك كافيــة لتحــول 

الرجــل إىل حطــام بشــكل كامــل«1.

كان النــواب يتوصلــون بعــدد كبــر مــن الرســائل مــن العــال. غالبــا مــا كانــت تلــك الرســائل تعــر عــن يــأس الجاهــر، مثــل تلــك التــي 

ــرشت يف جريــدة نــويف ديــن، يف 07 شــتنر 1909، والتــي كانــت فكرتهــا  جــاءت مــن عنــد مجموعــة مــن العــال يف جبــال األورال، والتــي نُ

ــذي كان  ــن االســتياء ال ــق م ــار عمي ــد كشــفت هــذه الرســائل عــن وجــود تي ــش هكــذا”. وق ــا االســتمرار يف العي األساســية هــي: “ال ميكنن

يرتاكــم يف أعــاق املجتمــع والــذي وجــد تعبــرا عنــه يف الفريــق الرملــاين. كان االشــرتاكيون الدميقراطيــون الثوريــون يف ذلــك الرملــان الرجعــي 

يطمحــون إىل أن يصبحــوا “منــرا للشــعب”، وبالفعــل نجحــوا يف ذلــك إىل حــد كبــر رغــم كل املشــاكل واإلخفاقــات.

التكتيكات يف مجلس الدوما

كانــت تكتيــكات البالشــفة يف مجلــس الدومــا تقــوم أساســا عــىل اســتخدامه منــرا ملارســة الفضــح والتنديــد بجرائــم املالكــن العقاريــن 

ــوا مــن التدخــل بأكــر  والرأســالين ونظامهــم. لكنــه كان مــن الــروري عليهــم أيضــا إتقــان تعقيــدات اإلجــراءات الرملانيــة حتــى يتمكن

الطــرق فعاليــة. بشــكل عــام، مل يكــن البالشــفة يدعمــون أي اقــرتاح يطرحــه الليراليــون، معتريــن أن واجبهــم الرئيــيس هــو فضــح “أصدقــاء 

الشــعب” املزيفــن هــؤالء، لكنهــم كانــوا يواجهــون يف بعــض األحيــان قــرارات تكتيكيــة معقــدة حــول مــا إذا كان جائــزا أم ال التصويــت لصالــح 

مــرشوع قانــون يتضمــن تدابــر قــد تفيــد العــال. عــادة مــا كانــوا، يف مثــل تلــك الحــاالت، يصوتــون فقــط لصالــح أجــزاء املــرشوع التــي تعنــي 

تحســينات حقيقيــة لصالــح العــال. أمــا يف الحــاالت األخــرى فقــد كانــوا يصوتــون بالرفــض. ويف الحــاالت التــي تكــون فيهــا تلــك التدابــر 

التقدميــة املزعومــة ذات قيمــة مشــكوك فيهــا، كانــوا ميتنعــون عــن التصويــت، وهــذا مثــال آخــر عــىل التكتيــكات املرنــة. إن عــدم أخــذ مثــل 

تلــك األمــور يف االعتبــار، والتصويــت دامئــا ومــن حيــث املبــدأ ضــد كل اقــرتاح ليــرايل، كان ســيحول الحــزب إىل مجــرد عصبــة.

ميكــن إثبــات التأثــر الكبــر الــذي كان البالشــفة ميتلكونــه يف أوســاط الجاهــر مــن خــالل مقارنــة عــدد النــواب الذيــن تــم انتخابهــم يف 

املقاطعــات االنتخابيــة العاليــة مــع عــدد الذيــن انتخبــوا خــالل مجالــس الدومــا الســابقة. يف مجلــس الدومــا الثــاين، انتخبــت مقاطعــات 

العــال 12 مــن املناشــفة و11 مــن البالشــفة. أمــا يف مجلــس الدومــا الثالــث فقــد كان هنــاك عــدد متســاو لــكل مــن الفصيلــن؛ بينــا يف 

مجلــس الدومــا الرابــع تــم انتخــاب ســتة نــواب فقــط، كانــوا جميعهــم مــن البالشــفة. »يف وقــت انتخابــات مجلــس الدومــا الثــاين، الــذي 

تزامــن مــع مؤمتــر لنــدن لحــزب العــال االشــرتايك الدميقراطــي الــرويس، كان البالشــفة هــم مــن يشــكلون األغلبيــة داخــل الحــزب بالتأكيــد؛ 

ويف مجلــس الدومــا الرابــع، مل يكــن هنــاك شــك يف أن البالشــفة حظــوا عــىل األقــل بدعــم ثالثــة أربــاع العــال الثوريــن«2 .

كانــت هنــاك مئــات العقبــات اإلجرائيــة املصممــة ملنــع االشــرتاكين الدميقراطيــن مــن االســتفادة مــن الدومــا ألغــراض ثوريــة. كانــت 

الصعوبــة الرئيســية هــي أنــه لــي يتمكنــوا مــن طلــب مســاءلة الحكومــة عليهــم الحصــول عــىل توقيــع مــا ال يقــل عــن 33 عضــوا يف الدومــا، 

يف حــن كانــت توقيعــات الفريــق الرملــاين االشــرتايك الدميوقراطــي 14 فقــط، وحتــى لــو أضفنــا إليهــا توقيعــات الرتودوفيــك العــرشة، فــإن ذلــك 

مل يكــن ميكنهــم مــن العــدد املطلــوب. نجــد هنــا حالــة ملموســة التفــاق عــريض مقبــول ورضوري مــع األحــزاب األخــرى. فمــن أجــل تقديــم 

طلــب املســاءلة كان عــىل االشــرتاكين الدميقراطيــن “اقــرتاض” توقيعــات مــن الكاديــت أو التقدميــن.

قــال باداييــف: »كانــت هنــاك محطــات تربــط مختلــف األحــزاب الرملانيــة، بحيــث أن بعــض األفــراد مــن الكاديــت والتقدميــن كانــوا 

يضيفــون يف بعــض األحيــان توقيعاتهــم إىل مطالبتنــا مبســاءلة الحكومــة. لكــن هــذا كان يحــدث نــادرا، ويف كثــر مــن األحيــان رفضــوا بشــكل 

1:  Badayev, Bolsheviks in the Tsarist Duma, p: 101.

2:  Ibid., pp: 43-44.



267 النهوض

قاطــع مســاعدتنا«1.

وللتغلــب عــىل هــذه القيــود الشــاقة اضطــروا إىل اللجــوء إىل املنــاورات والحيــل مــن أجــل االلتفــاف عــىل قواعــد اإلجــراءات الرملانيــة. 

كانــوا يلقــون خطابــا طويــال ينــددون فيــه مبختلــف مظاهــر الظلــم ثــم ينتهــون بعبــارة “هــل الوزيــر عــىل علــم بذلــك ومــا هــي الخطــوات 

التــي يقــرتح أن يتخذهــا؟”، هــذه الجملــة الختاميــة التــي كانــت تصاحــب كل مســاءلة مل يكــن لهــا معنــى كبــر، ألن نــواب العــال كانــوا 

يدركــون متــام اإلدراك أن كل حالــة مــن حــاالت االضطهــاد وعنــف الرشطــة كانــت معروفــة جيــدا للــوزراء القيريــن وكانــت تتــم مبباركتهــم 

ومبوجــب أوامرهــم، وكانــوا يعرفــون مســبقا أن الــوزراء لــن يفعلــوا شــيئا ملنــع مثــل تلــك املخالفــات. كــا مل يكونــوا يعلقــون أي أهميــة 

عــىل الــردود التــي يقدمهــا الــوزراء. كان املغــزى والهــدف الوحيــد لهــذه املســاءالت هــو فضــح النظــام االســتبدادي وبرملانــه املزيــف أمــام 

الطبقــة العاملــة بأكملهــا ودعــوة الجاهــر إىل اســتخالص النتائــج الروريــة. وبهــذه الطريقــة متكنــت املجموعــة الرملانيــة مــن أن تلعــب 

دور منــر ثــوري حقيقــي للشــعب، وتكــرس جزئيــا حواجــز الرقابــة وتحمــل رســالة الحــزب إىل املاليــن الذيــن مل يكــن مــن املمكــن إيصــال 

األفــكار االشــرتاكية لهــم بطــرق أخــرى.

لكــن حتــى وإن نجــح النــواب االشــرتاكيون الدميقراطيــون يف طــرح مســاءالتهم فــإن الســلطات كانــت تلجــأ إىل أســاليب أخــرى لتقييــد 

أنشــطتهم يف الغرفــة. قــال باداييــف: »كان الرئيــس يتابــع بعنايــة خطاباتنــا، يف محاولــة منــه لتوقــع ومنــع كل خــروج عــن املوضــوع الرســمي 

للمســاءلة؛ بينــا كنــا نتجاهــل دعواتــه إىل النظــام ونواصــل قــول مــا نعتــره رضوريــا. انتهــت معظــم هــذه املواجهــات بفقــدان رودزيانكــو أو 

نائبــه لصرهــا وإيقــاف نــواب العــال عــن الــكالم يف منتصــف خطبهــم«2. وأخــرا حتــى وإن متكنــوا مــن طــرح املســاءلة حتــى النهايــة، فــإن 

الســلطات كانــت تعمــل كل مــا هــو رضوري لــي ال تســفر عــن أي يشء: »عــىل الرغــم مــن أن إحــدى طلبــات املســاءلة تــم قبولهــا مــن طــرف 

مجلــس الدومــا فــإن مصرهــا مل يكــن أفضــل مــن مصــر املســاءالت األخــرى التــي قدمتهــا كتلتنــا. فعنــد تلقــي مســاءالتنا تبــدأ الــوزارات 

ــع  ــا يضي ــك. وعندم ــا إىل ذل ــر”، وم ــار التقاري ــات” و“انتظ ــراء التحقيق ــىل “إج ــل ع ــاز البروقراطــي، وتعم ــل الجه ــغيل كام ــة يف تش املعني

طلــب املســاءلة تحــت غبــار املكاتــب، ويفقــد موضوعــه راهنيتــه، عندهــا فقــط يــأيت الوقــت لــي يقــوم الوزيــر بواجبــه الرســمي ويقــدم 

“تفســراته”«3. هــذه هــي األســاليب الرملانيــة الرجوازيــة املوقــرة التــي مل تتغــر كثــرا إىل يومنــا هــذا، حتــى يف أكــر الرملانــات “دميقراطيــة”.

لكــن عــىل الرغــم مــن كل الصعوبــات، نجــح البالشــفة يف إتقــان العمــل يف ســاحة النضــال غــر املألوفــة تلــك، واســتخدموها بفعاليــة 

للدفــاع عــن قضيــة العــال. كان مفتــاح االســتخدام الثــوري للرملــان يف كل لحظــة هــو ربــط عمــل الكتلــة الرملانيــة بالنضــال خــارج الرملــان. 

ــوا يســافرون إىل املناطــق  ــث كان ــا، حي ــع العــال خــارج الدوم ــة م ــات وثيق ــا عــىل عالق ــس الدوم ــواب البالشــفة يف مجل ــظ الن ــد حاف لق

ــرا  ــا كب ــون اهتام ــداءات، ويول ــر املنشــورات والن ــون بتحري ــع ويقوم ــات املصان ــون يف اجتاع ــع أنحــاء روســيا، ويتحدث ــة يف جمي العالي

ملظــامل العــال. ويف هــذا الســياق يتذكــر باداييــف كيــف حافــظ عــىل مراســالت كثيفــة مــع العــال: »كنــت أتلقــى كل يــوم مراســالت كثــرة 

ليــس فقــط مــن ســان بيرتســبورغ، بــل أيضــا مــن مــدن أخــرى، وكان العديــد مــن العــال يطلبــون اللقــاء يب. ولــي تســتمر هــذه املشــاورات 

مــع الجاهــر، نــرشت يف برافــدا جــدوال بســاعات “االســتقبال” الخاصــة يب يف املنــزل. كان بعــض هــؤالء الــزوار العديديــن يأتــون نيابــة عــن 

مختلــف املنظــات، يف حــن جــاء آخــرون مــن أجــل مســائل شــخصية. 

كانــت املحادثــات والرســائل تتطــرق إىل كل جوانــب حيــاة العــال. لقــد تــم إطالعــي عــىل األعــال املنجــزة واملضايقــات التــي كانــت 

تتعــرض لهــا النقابــات العاليــة، واإلرضابــات واإلغالقــات والبطالــة وحــاالت القمــع البوليــيس الجديــدة. كان يُطلــب منــي التوســط نيابــة عــن 

املعتقلــن، كــا كنــت أتلقــى العديــد مــن الرســائل مــن املنفيــن، الذيــن كانــوا يطلبــون منــي تنظيــم املســاعدات املاليــة واملاديــة األخــرى 

لهــم. أمــا مــن بــن أولئــك الذيــن جــاءوا يف مســائل شــخصية، فقــد طلــب منــي بعضهــم حتــى إذا كان بإمــكاين مســاعدتهم يف العثــور عــىل 

عمــل. ويف كثــر مــن األحيــان جــاء زوار مــن أجــل التحــدث عــن مجلــس الدومــا وعملــه والتعبــر عــن رغباتهــم وتقديــم املشــورة. كان مــن 

الــروري الــرد عــىل جميــع الرســائل عــىل الفــور والتعامــل مــع الطلبــات. وكان عــيل، يف عــدد مــن الحــاالت، أن أبــدأ يف تقديــم ملتمســات 

وإجــراء مفاوضــات مــع مختلــف املؤسســات الحكوميــة. كان كل هــذا يســتغرق وقتــا طويــال، وكان يشــغل يومــي بالكامــل حتــى قبــل افتتــاح 

أشــغال مجلــس الدومــا«4.

كان مــن الواضــح منــذ البدايــة أن هــذا الدومــا ينعقــد يف جــو مختلــف متامــا عــن األجــواء الســابقة، ففــي اليــوم الــذي افتتــح فيــه أشــغاله 

1:  Ibid., p: 61.

2:  Ibid., p: 61.

3:  Ibid., pp: 90–91.

4:  Ibid., pp: 41–42.
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كانــت موجــة ضخمــة مــن اإلرضابــات تجتــاح روســيا. ويتذكــر باداييــف املشــهد يف بيرتســبورغ قائــال: »حــوايل الســاعة الثالثــة والنصــف بعــد 

الظهــر، ظهــر حشــد مــن هــؤالء العــال والطــالب يف شــارع كروشــنايا، وهــم ينشــدون أغــاين ثوريــة ويحملــون رايــة حمــراء بحجــم منديــل 

يــد تقريبــا، مكتــوب عليهــا شــعار: “فليســقط الحكــم الفــردي”، خرجــوا مــن شــارع ليتينــي وذهبــوا نحــو شــارع نيفســي. ويف ملتقــى شــوارع 

ليتينــي وباســينايا وسيميونوفســكايا قــام رجــال الرشطــة بتفريــق املتظاهريــن، والتقطــوا الرايــة مــن الرصيــف حيــث تجمــع الحشــد واعتقلــوا 

حاملها«1. 

النهوض الثوري

جــاءت انتخابــات مجلــس الدومــا الرابــع يف خضــم نهــوض ثــوري هائــل، وكان هــذا هــو الســبب الحقيقــي وراء النجــاح الــذي حققــه 

ــات  ــون يف إرضاب ــم منخرط ــن بينه ــل، كان 1.100.000 م ــاركة 1.463.000 عام ــن 3.000 إرضاب، مبش ــر م ــام 1912 أك ــهد ع ــفة. ش البالش

ــا  ــب فيه ــية لع ــات سياس ــن يف إرضاب ــم منخرط ــل، كان 1.272.000 منه ــون) عام ــوين (02 ملي ــوايل ملي ــام 1913 أرضب ح ــية. ويف ع سياس

البالشــفة دورا قياديــا يف كثــر مــن األحيــان. كــا اندلعــت متــردات جديــدة بــن البحــارة والجنــود. قامــت تكتيــكات البالشــفة آنــذاك عــىل 

أســاس توقــع نهــوض ثــوري جديــد. ويف املقتطــف التــايل نحصــل عــىل ملحــة عــن تكتيــكات االشــرتاكين الدميقراطيــن، الذيــن كانــوا يشــاركون 

يف كل اإلرضابــات والنضــاالت ضــد إغــالق املصانــع: »تقــرر أن يبقــى جميــع العــال الذيــن تعرضــوا للطــرد، بســبب إغــالق املصانــع، عــىل 

اتصــال فيــا بينهــم، وأنــه يجــب طلــب املســاعدة مــن جميــع عــال ســان بيرتســبورغ، وخــوض نضــال حــازم ضــد اإلفــراط يف رشب الكحــول 

أثنــاء االعتصــام، وأنــه ينبغــي دعــوة الجمعيــات التعليميــة العاليــة لتنظيــم دروس مجانيــة للعــال، الــخ. مل يكــن عــىل أي رجــل أو امــرأة 

االقــرتاب مــن بوابــات املصنــع، وتقديــم طلــب باســمه أو نيابــة عــن العــال. وعندمــا أعيــد فتــح املصنــع، مل يكــن ألي عامــل أن يعــود إىل 

العمــل إال إذا متــت إعــادة الجميــع«2.

مــن املســتحيل فهــم موقــف لينــن مــن التنظيــم مبعــزل عــن املســائل السياســية. كان االتجــاه الحتمــي نحــو االنشــقاق نابعــا مــن طبيعــة 

الوضــع برمتــه. كان وقــت الدبلوماســية واملحــاوالت غــر املجديــة لتوحيــد االتجاهــات التــي ثبــت أنهــا متناقضــة كليــا قــد مــى منــذ وقــت 

طويــل، ومــن هنــا كانــت معارضــة لينــن العنيــدة لــكل حديــث عــن الوحــدة مــع املناشــفة آنــذاك. كان مــن الــروري أن يكــون الحــزب 

ــة االنتخابيــة  الثــوري مســتعدا بشــكل كامــل قبــل الوصــول إىل النقطــة الحرجــة. مل يكــن هنــاك مجــال إلضاعــة الوقــت. ويف ســياق الحمل

إىل مجلــس الدومــا، أتيحــت الفرصــة للبالشــفة، خــالل االجتاعــات العاليــة الجاهريــة، لــي يوضحــوا خطهــم الســيايس ويختــروا حجــم 

ــا آالف  ــي وقعه ــا، والت ــة يف الدوم ــة االشــرتاكية الدميقراطي ــة إىل املجموع ــات املوجه ــت التعلي ــة. كان ــرة للغاي ــت كب ــي كان االســتجابة، الت

العــال، تقــوم عــىل أســس بلشــفية واضحــة: 

ــد  ــة “تجدي ــة ومحاول ــردة الرجعي ــت مل تتحقــق. إن تصاعــد ال ــا حركــة 1905، مــا زال ــي تقدمــت به ــرويس، الت ــب الشــعب ال »إن مطال

ــىل أن العــال  ــر ع ــر األم ــا. ال يقت ــر إلحاح ــا أك ــىل العكــس، جعله ــل ع ــب، ب ــك املطال ــدم االســتجابة لتل ــط يف ع النظــام” مل يتســببا فق

محرومــون مــن الحــق يف اإلرضاب (ليــس هنــاك مــا يضمــن أنهــم لــن يطــردوا بســبب ذلــك)؛ كــا ال يقتــر عــىل أنــه ليــس لديهــم الحــق يف 

تنظيــم النقابــات واالجتاعــات (ليــس هنــاك مــا يضمــن عــدم اعتقالهــم بســبب قيامهــم بذلــك)؛ بــل ليــس لديهــم حتــى الحــق يف انتخــاب 

ممثليهــم ملجلــس الدومــا، ألنهــم ســيتعرضون “لفقــدان األهليــة” أو النفــي إذا قامــوا بذلــك، مثلــا حــدث لعــال مصنــع بوتيلــوف وعــال 

أحــواض بنــاء الســفن يف نيفســي قبــل بضعــة أيــام.

هــذا إضافــة إىل عــرشات املاليــن مــن الفالحــن الذيــن يتضــورون جوعــا، والذيــن تركــوا تحــت رحمــة كبــار املالكــن العقاريــن ورؤســاء 

الرشطــة الريفيــة. كل هــذا يؤكــد رضورة تحقيــق مطالــب عــام 1905. إن الحالــة االقتصاديــة يف روســيا، حيــث بــدأت تظهــر بالفعــل عالمــات 

اقــرتاب األزمــة الصناعيــة والتفقــر املتزايــد لرشائــح واســعة مــن الفالحــن، تجعــل مــن تحقيــق األهــداف العامــة لحركــة 1905 مســألة ملحــة 

أكــر مــن أي وقــت مــى.

لذلــك نعتقــد أن روســيا عــىل مشــارف انــدالع حــركات جاهريــة، رمبــا تكــون أكــر عمقــاً مــن تلــك التــي اندلعــت عــام 1905. هــذا مــا 

وضحتــه أحــداث لينــا، مــن خــالل اإلرضابــات التــي نظمــت احتجاجــا عــىل “نــزع األهليــة”، إلــخ. وكــا كانــت الحالــة يف عــام 1905، فــإن 

الروليتاريــا الروســية، التــي هــي الطبقــة األكــر تقدمــا يف املجتمــع الــرويس، ســتكون مــرة أخــرى طليعــة للحركــة. حلفاؤهــا الوحيــدون هــم 

1:  Ibid., pp: 52–53.

2:  Badayev, Bolsheviks in the Tsarist Duma, p: 88.
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الفالحــون الذيــن عانــوا طويــال، والذيــن لديهــم املصلحــة الفعليــة يف تحريــر روســيا مــن اإلقطاعيــة.

يجــب أن يتخــذ النضــال الشــعبي املقبــل شــكل معركــة عــىل جبهتــن: ضــد النظــام اإلقطاعــي وضــد الرجوازيــة الليراليــة التــي تســعى إىل 

االتحــاد مــع النظــام القديــم. لكــن ولــي تتمكــن الطبقــة العاملــة مــن أن تقــوم بشــكل مــرشف بدورهــا كقائــد لحركــة الشــعب، يجــب أن 

تكــون مســلحة بالوعــي مبصالحهــا وبقــدر أعظــم مــن التنظيــم. إن منــر الدومــا، يف ظــل الظــروف الحاليــة، هــو واحــد مــن أفضــل الوســائل 

لتنويــر وتنظيــم جاهــر الروليتاريــا الواســعة«1.

غنــي عــن القــول إن لينــن كان عــىل اتصــال دائــم مــع روســيا. كان قــادة الحــزب ونشــطاؤه يذهبــون إىل كراكــوف للتباحــث مــع لينــن 

الــذي حافــظ عــىل اســتمرار املراســالت مــع الداخــل، مبســاعدة كروبســكايا التــي ال تعــرف الكلــل أو امللــل. وكان يتــم عقــد اجتاعــات رســمية 

يف بعــض األحيــان، حيــث كان يتــم نقــاش تكتيــكات وبرنامــج الحــزب. مــن بــن تلــك االجتاعــات كونفرانــس كراكــوف الــذي انعقــد يف الفــرتة 

مــا بــن 28 دجنــر 1912 إىل 01 ينايــر 1913. وألجــل التمويــه أطلــق عليــه اســم كونفرانــس فرايــر، وعــىل هــذا النحــو عــرف يف الصحافــة 

واألدب الحــزيب. تــرأس لينــن الكونفرانــس، وباإلضافــة إىل النــواب حــر الرفــاق التاليــة أســاؤهم: ناديجــدا كونســتانتينوفنا كروبســكايا وج. 

زينوفييــف وأ. ترويانوفســي وفالنتينــا نيكوالييفنــا لوبوفــا وإ. روزميوفيتــش، وعــدد قليــل مــن الرفــاق اآلخريــن، منــدويب املراكــز العاليــة 

الكبــرة. وكان مــن بــن النــواب، برتوفســي ومالينوفســي وشــاغوف وباداييــف.

كان العــام الــذي مــر منــذ كونفرانــس بــراغ قــد شــهد تطــورا قويــا للحركــة الثوريــة، واإلرضابــات السياســية واالقتصاديــة واملظاهــرات 

الجاهريــة، وإنشــاء وتدعيــم الصحافــة العاليــة. كان االنشــقاق بــن الجنــاح الثــوري وبــن الجنــاح اإلصالحــي داخــل االشــرتاكية الدميقراطيــة 

قــد أصبــح نهائيــا آنــذاك. كانــت هيمنــة النزعــة التصفويــة بــن املناشــفة قــد جعلــت ذلــك أمــرا ال مفــر منــه. كان االنشــقاق بــن البالشــفة 

واملناشــفة ينتــرش عــىل طــوال الحركــة العاليــة كلهــا ويف كل مــكان كان االتجــاه الثــوري يكســب املواقــع، وهــي الحقيقــة التــي تــم تأكيدهــا 

مــن خــالل االنتصــار الحاســم الــذي حققــه البالشــفة يف الدوائــر االنتخابيــة العاليــة خــالل انتخابــات مجلــس الدومــا. وقــد اتضــح ذلــك 

التطــور بشــكل واف يف مــا يــيل:

»1- يشــر الكونفرانــس إىل أنــه عــىل الرغــم مــن االضطهــاد والتدخــالت الحكوميــة التــي ال نظــر لهــا يف االنتخابــات، وعــىل الرغــم مــن 

ــإن  ــد مــن املقاطعــات، ف ــد يف العدي ــذي اتخــذ شــكال ملموســا بالتأكي ــن، وال ــن ضــد االشــرتاكين الدميقراطي ــة الســود والليرالي ــل املائ تكت

حــزب العــال االشــرتايك الدميقراطــي الــرويس حقــق نتائــج عظيمــة يف انتخابــات مجلــس الدومــا الرابــع. لقــد ســجلت يف كل مــكان تقريبــا 

زيــادة يف عــدد األصــوات التــي حصــل عليهــا االشــرتاكيون الدميقراطيــون يف الدوائــر االنتخابيــة الثانيــة يف املدينــة، والتــي تــم انتزاعهــا مــن 

أيــدي الليراليــن. ويف الدوائــر االنتخابيــة العاليــة، والتــي تعتــر األكــر أهميــة بالنســبة لحزبنــا، يتمتــع حــزب العــال االشــرتايك الدميقراطــي 

الــرويس بقاعــدة صلبــة. ومــن خــالل انتخــاب الطبقــة العاملــة للبالشــفة وحدهــم نوابــا عــن الدوائــر االنتخابيــة العاليــة، أعلنــت باإلجــاع 

والئهــا الثابــت لحــزب العــال االشــرتايك الدميقراطــي الــرويس القديــم وتقاليــده الثوريــة.

2- يحيــي الكونفرانــس العمــل النشــط الــذي يقــوم بــه النــواب االشــرتاكيون الدميقراطيــون يف مجلــس الدومــا الرابــع، كــا تــم التعبــر 

عنــه يف تقديــم املســاءالت ويف اإلعــالن الــذي حــدد، بشــكل صحيــح، املبــادئ األساســية لالشــرتاكية الدميقراطيــة.

3- يعتــر، وفقــا للتقاليــد الحزبيــة، أن السياســة الصحيحــة الوحيــدة هــي أن تكــون الكتلــة االشــرتاكية الدميوقراطيــة يف الدومــا خاضعــة 

للحــزب ككل، ممثــال يف منظاتــه املركزيــة، ويعتــر الكونفرانــس أنــه، مــن أجــل التثقيــف الســيايس للطبقــة العاملــة وضــان املحافظــة عــىل 

سياســة حزبيــة صحيحــة، مــن الــروري تتبــع كل خطــوات الكتلــة، وبذلــك ضــان رقابــة الحــزب عــىل عملهــا«2.

باداييــف يف كتابــه يتغــاىض، ألســباب بديهيــة إىل حــد مــا، عــن املغــزى الحقيقــي لهــذا القــرار، والــذي يــرد يف الجملــة األخــرة. كان الغــرض 

الرئيــيس مــن اجتــاع كراكــوف، يف الواقــع، هــو دعــوة النــواب البالشــفة يف مجلــس الدومــا إىل االنضبــاط ووضــع حــد لنزعتهــم التوفيقيــة 

والتذبذبــات. لقــد وضعــت أنشــطة نــواب الدومــا تحــت رقابــة األجهــزة القياديــة للحــزب، وصــدرت لهــم تعليــات بإنهــاء تعاونهــم مــع 

هيئــة تحريــر جريــدة “لــوش” يف نهايــة عــام 1913. ويف محاولــة إلبعــاد النــواب البالشــفة عــن املناشــفة، أصــدر الكونفرانــس قــرارا ينــص عــىل 

أن: »النــوع الحقيقــي الوحيــد املمكــن للتنظيــم يف الفــرتة الحاليــة هــو حــزب رسي يتألــف مــن نــواة تحيــط بهــا شــبكة كاملــة مــن املنظــات 

الرشعيــة وشــبه الرشعيــة. يجــب تكييــف النــواة الرسيــة تنظيميــا مــع الظــروف اليوميــة امللموســة«.

وكانــت املهمــة الرئيســية هــي إقامــة لجــان رسيــة تابعــة للحــزب يف املصانــع مــع منظمــة قياديــة يف كل مركــز. يف هــذا الصــدد يكتــب 

1:  Badayev, Bolsheviks in the Tsarist Duma, pp: 36–37.

2:  Ibid, p: 76.
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باداييــف: »اعتــر الكونفرانــس أن أفضــل نــوع مــن أنــواع التنظيــم هــو ذلــك الــذي ســاد يف ســان بيرتســبورغ. كانــت لجنــة ســان بيرتســبورغ 

مؤلفــة مــن مندوبــن منتخبــن مــن قبــل الدوائــر وأعضــاء معينــن، مــا أســفر عــن تنظيــم مــرن للغايــة، عــىل اتصــال وثيــق مــع النــواة، ويف 

الوقــت نفســه مخفــي بشــكل جيــد عــن أعــن الرشطــة الرسيــة. كــا تقــررت أيضــا رضورة تنظيــم األجهــزة الجهويــة وضــان االتصــال بينهــا 

وبــن املجموعــات املحليــة مــن ناحيــة، ومــع اللجنــة املركزيــة مــن ناحيــة أخــرى، عــن طريــق نظــام مــن املندوبــن. لقــد وضــع القــرار بشــأن 

التنظيــم نظامــا متناغــا مؤسســا بشــكل صلــب مــن األســفل إىل األعــىل«.

لكــن وعــىل الرغــم مــن كل إلحــاح لينــن، رفضــت أغلبيــة الفصيــل البلشــفي بعنــاد االنفصــال عــن املجموعــة الرملانيــة املنشــفية، التــي 

اســتمروا يحافظــون معهــا عــىل عالقــات وديــة طيلــة النصــف األول مــن عــام 1913، األمــر الــذي أثــار اســتياء لينــن. وكوســيلة لضــان عــدم 

انفصــال النــواب الرملانيــن عــن العــال، أرص لينــن عــىل رضورة أن يشــاركوا شــخصيا يف أعــال برافــدا. يف هــذا الصــدد يتذكــر باداييــف: »بنــاء 

عــىل توصيــة الرفيــق لينــن نفســه، تــم تكليفــي مبهمــة تحريــر برافــدا. قــال يل لينــن إنــه بصفتــي نائبــا عــن ســان بيرتســبورغ، وممثــال عــن 

عــال ســان بيرتســبورغ، يجــب عــيل أن أتــوىل تلــك املهمــة. مل تكــن برافــدا تقتــر عــىل األهــداف التعليميــة والدعائيــة فحســب، بــل كانــت 

أيضــا أهــم جهــاز تنظيمــي. وشــدد عــىل مســألة أن مــن واجبــي أن أعمــل هنــاك«1.

ومــن الواضــح أيضــا أنــه قــد حدثــت بعــض الجــداالت الحــادة بــن لينــن وســتالن فيــا يتعلــق بســلوك هيئــة تحريــر برافــدا. كانــت 

كروبســكايا، التــي تــم نــرش كتابهــا عــن لينــن يف االتحــاد الســوفيايت تحــت حكــم ســتالن، مضطــرة للتعبــر عــن نفســها بحــذر حــول هــذه 

املســألة، لكنهــا مــع ذلــك تكشــف أن العالقــات بــن الرجلــن كانــت متوتــرة للغايــة. يف ذلــك االجتــاع تــم تعيــن ســفردلوف رئيســا لهيئــة 

تحريــر برافــدا وتــم إرشاكــه يف اللجنــة املركزيــة، شــكلت تلــك الخطــوة رضبــة ملوقــع ســتالن. لكــن اعتقــال ســفردلوف، يف 10 فرايــر 1913، 

أبعــده عــن امليــدان، فتمــت إعــادة تكليــف ســتالن مــرة أخــرى بــاإلرشاف عــىل برافــدا، قبــل أن يتعــرض بــدوره لالعتقــال، لكــن ليــس قبــل أن 

يظهــر تحديــه للينــن ولغــره مــن القــادة املنفيــن. فعــىل الرغــم مــن كل مــا قيــل يف اجتــاع كراكــوف، اســتمرت برافــدا يف معارضــة القطيعــة 

مــع املناشــفة يف الدومــا. ويف نوفمــر 1912، أعلنــت رصاحــة أن “الكتلــة يجــب أن تكــون متحــدة”. ثــم يف فرايــر، قبيــل وقــت قصــر مــن 

اعتقالــه، كتــب ســتالن مقالــة عــىل صفحــات برافــدا، حــّث فيهــا العــال عــىل الوقــوف ضــد محــاوالت تقســيم الكتلــة الرملانيــة “أيــا كان 

مصدرهــا”، والتــي هــي عبــارة، عــىل الرغــم مــن طابعهــا العــام، موجهــة بوضــوح ضــد لينــن2.

“الجاهر صارت ناضجة اآلن”

يف تلــك األثنــاء كانــت األحــداث تتحــرك برسعــة. كان الــراع الطبقــي يســر بخطــى متســارعة. خــالل عــام 1913، شــارك حــوايل مليــون 

ــول صيــف 1913  ــات سياســية. وبحل ــون شــخص مــن هــؤالء شــاركوا يف إرضاب ــات يف عمــوم روســيا؛ أكــر مــن نصــف ملي عامــل يف اإلرضاب

غرقــت روســيا يف خضــم أزمــة سياســية. خــالل اجتــاع للحــزب يف غاليســيا البولنديــة (التــي كانــت آنــذاك تحــت الحكــم النمســاوي)، تــم 

وضــع منظــور القــرتاب ثــورة جديــدة. “إن انــدالع ثــورة جديــدة صــار عــىل رأس جــدول الحيــاة السياســية للبــالد”3. ويف ســياق التجــذر العــام 

ــة املنظمــة يف روســيا.  ــة العامل ــوف الطبق ــن صف ــوة املســيطرة ب ــة الق ــح البالشــفة برسع ــا حــادا. أصب ــر املناشــفة تراجع ــذاك شــهد تأث آن

قــال باداييــف: »لقــد متــت تقويــة عمــل الحــزب وتوســيعه، وتــم تشــكيل مجموعــات جديــدة وأصبحــت املجموعــات القدميــة أكــر وأكــر 

فاعليــة«4. بالنظــر إىل الطريقــة التــي كان يتــم بهــا حســاب عضويــة الحــزب حينهــا، يصعــب القــول كــم كان عــدد األعضــاء البالشــفة آنــذاك. 

حتــى لينــن نفســه مل يكــن يعلــم، كــا يظهــر مــن املقتطــف التــايل املكتــوب يف شــتنر 1913:

»كان الحــزب يف عــام 1907 يضــم 150.000 عضــو (وفقــا لتقديــر وافــق عليــه مؤمتــر لنــدن). لكــن ال ميكــن تحديــد عددهــم يف الوقــت 

الحــايل... رمبــا أقــل مــن ذلــك بكثــر، مــا بــن 30.000 و50.000. مــن املســتحيل أن أكــون دقيقــا... إن الحــزب هــو الفئــة الواعيــة والطليعيــة 

ــا  ــن قوته ــرة م ــة م ــرات أو مائ ــر بعــرش م ــة هــي أك ــوة هــذه الطليع ــإن ق ــايل ف ــدم. وبالت ــة، وحارســها املتق ــة العامل ــوف الطبق ــن صف ب

العدديــة. هــل ميكــن أن تكــون قــوة املئــات أكــر مــن قــوة اآلالف؟ نعــم ميكــن أن تكــون أكــر، عندمــا يكــون هــؤالء املائــة منظمــن. إن 

التنظيــم يزيــد قوتــك عــرشة أضعــاف«5.

1: Ibid, p: 77.

2: Pravda, No. 167, February 26, 1913, quoted in McKean, op. cit., p: 141.

3: KPSS v. rezolyutsiakh, vol. 1, p: 302.

4: Badayev, Bolsheviks in the Tsarist Duma, p: 116.

5: Lenin, Collected Works, in Russian, vol. 24, p: 34.
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ــرة يف  ــد، هــذه امل ــس جدي ــد كونفران ــم عق ــة يف أرسع وقــت ممكــن. ت ــع املســائل الخالفي ــم حــل جمي ــذاك أن يت ــح آن ــن املل صــار م

ــل  ــن أجــل تضلي ــة. وم ــة املركزي ــن أعضــاء اللجن ــن وعــدد م ــم لين ــث كان يقي ــوف، حي ــدة عــن كراك ــة ليســت بعي ــو، وهــي قري بورونين

الرشطــة، كانــوا يطلقــون عــىل كونفرانــس بورونينــو اســم كونفرانــس غشــت، عــىل الرغــم مــن أنــه انعقــد بالفعــل يف نهايــة شــتنر 1913. 

كان هنــاك مــا بــن 25 إىل 30 مندوبــا عــن أكــر منظــات الحــزب. وباإلضافــة إىل لينــن وزينوفييــف وكروبســكايا، الذيــن كانــوا يعيشــون يف 

غاليســيا، حــر أيضــا كامينيــف وشــومتان وإينيســا أرمانــد وترويانوفســي وروزموفيتــش وهانيــي، وعــال حزبيــون آخــرون، وكذلــك جميــع 

األعضــاء البالشــفة يف الدومــا ماعــدا ســامويلوف، الــذي كان مريضــا. متــت املصادقــة يف كونفرانــس بورونينــو عــىل قــرار بخصــوص الصحافــة 

الحزبيــة شــكل انطالقــة جديــدة:

ــه  ــايل فإن ــن، وبالت ــم االشــرتاكين الدميقراطي ــض والتنظي ــن أجــل التحري ــة م ــة الرشعي ــة للصحاف ــة الهائل ــس باألهمي »يعــرتف الكونفران

يدعــو جميــع املنظــات الحزبيــة وكل العــال الواعــن طبقيــا إىل تقديــم دعمهــم الكامــل لهــا مــن خــالل توزيــع الجرائــد عــىل أوســع نطــاق 

ممكــن ومــن خــالل تنظيــم املســاهات الجاعيــة واالشــرتاكات ودفــع املســتحقات بانتظــام. ويؤكــد الكونفرانــس مــرة أخــرى أن املســتحقات 

املذكــورة هــي مســتحقات العضويــة يف الحــزب.

ينبغــي إيــالء اهتــام خــاص لتعزيــز الجريــدة العاليــة الرشعيــة يف موســكو واملســارعة إىل إصــدار جريــدة يف الجنــوب. يرغــب املؤمتــر يف 

توثيــق التعــاون بــن الجرائــد الرشعيــة القامئــة عــن طريــق تبــادل املعلومــات وعقــد املؤمتــرات املشــرتكة، ومــا إىل ذلــك. وإدراكا منــه ألهميــة 

ــة  ــاه العــال إىل مجل ــة أن تلفــت انتب ــات العالي ــد الحــزب والنقاب ورضورة وجــود جهــاز ماركــيس نظــري، يطلــب الكونفرانــس مــن جرائ

بروسفيشتشــيني (التنويــر)، وأن تناشــدهم بــأن يشــرتكوا فيهــا بانتظــام ويدعموهــا بانتظــام. 

يثــر الكونفرانــس انتبــاه منظــات النــرش الحزبيــة إىل رضورة توزيــع الكراريــس الشــعبية عــىل نطــاق أوســع ألجــل التحريــض والدعايــة. 

يف ضــوء التطــور األخــر للحركــة الثوريــة وأهميــة تحليلهــا بشــكل كامــل وبطريقــة كاملــة، وهــو الــيء الــذي مــن املســتحيل القيــام بــه يف 

الصحافــة الرشعيــة، يوجــه الكونفرانــس اهتامــا خاصــا إىل رضورة توســيع نطــاق منشــوراتنا الرسيــة ويــويص أنــه باإلضافــة إىل الكراريــس 

واملنشــورات غــر القانونيــة، ينبغــي يف أقــرب وقــت إصــدار جريــدة حزبيــة مركزيــة غــر قانونيــة بانتظــام«1.

كان تأثــر البالشــفة ينمــو أرسع بكثــر مــن رسعــة منــو عضويــة الحــزب الفعليــة. تقــول كروبســكايا يف إحــدى الرســائل: »أثنــاء الكونفرانس 

كانــت التقاريــر القادمــة مــن املنظــات املحليــة مثــرة للغايــة. كان الجميــع يقــول إن الجاهــر قــد صــارت ناضجــة اآلن... وخــالل االنتخابات 

أصبــح واضحــا أن هنــاك منظــات عاليــة تشــكلت ذاتيــا يف كل مــكان... كانــت يف أغلبهــا غــر مرتبطــة بالحــزب، لكنهــا كانــت تشــتغل بــروح 

الحزب«2.

يف ظــل الظــروف الجديــدة، ومــع وصــول أعــداد كبــرة مــن العــال الجــدد إىل محيــط الحــزب، صــار مــن الــروري إدخــال تغيــرات 

ــا، مــرة أخــرى، مــدى مرونــة لينــن فيــا يتعلــق باملســائل  جذريــة عــىل طريقــة التجنيــد وفتــح أبــواب االنخــراط أمــام العــال. نــرى هن

التنظيميــة. إن الحــزب هــو، يف آخــر املطــاف، كائــن حــي يتغــر ويكيــف نفســه مــع الظــروف املتغــرة. وهكــذا فــإن لينــن الــذي جــادل يف 

عــام 1903 ضــد محاولــة مارتــوف متييــع الحــزب عــن طريــق إلغــاء التمييــز بــن العضــو وبــن املتعاطــف، هــو نفســه الــذي صــار ينــادي 

اآلن بتبنــي مقاربــة مختلفــة متامــا، حيــث دعــا إىل اعتبــار أي قــارئ منتظــم للرافــدا عضــوا يف الحــزب (وأن األمــوال املدفوعــة بانتظــام إىل 

الرافــدا ينبغــي أن تعتــر مبثابــة “مســتحقات العضويــة يف الحــزب”). يف الواقــع ال يوجــد أي تناقــض بــن املوقفــن، إنهــا يعكســان فقــط 

التغــر الــذي حــدث يف الواقــع املوضوعــي، باالنتقــال مــن حــزب جنينــي صغــر نســبيا، يجــب بالــرورة أن يكــون لــه طابــع حــزب كــوادر، 

إىل حــزب عــايل جاهــري.

االنقسام يف مجموعة الدوما

لقــد كشــف الوضــع برمتــه عــن التناقــض الهائــل املوجــود داخــل الفريــق الرملــاين يف الدومــا، حيــث كان املناشــفة يســتغلون أغلبيتهــم 

الشــكلية، مبقعــد واحــد، للســيطرة عــىل أنشــطة الفريــق وعرقلــة تحــركات النــواب البالشــفة، وهــو املوقــف الذيــن كان هــؤالء األخريــن عــىل 

اســتعداد لقبولــه باســم الوحــدة. كان لينــن ينتقــد بشــدة املندوبــن البالشــفة يف الدومــا بســبب ترددهــم يف مســألة االنفصــال عــن املندوبــن 

1:  Badayev, Bolsheviks in the Tsarist Duma, p: 120.

2:  Trotsky, Stalin, p: 149.
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ــوب«1. ومبــا أن  ــدون الحــزم املطل ــذ ب ــا اآلن صــارت تنف ــاز، لكنه ــة ضــد الســبعة بشــكل ممت ــدأت الحمل ــد ب ــال: »لق املناشــفة الســبعة. ق

اجتــاع كراكــوف فشــل يف التوصــل إىل حــل نهــايئ للمســألة، فقــد صــار االنقســام يف الفريــق الرملــاين مســألة غــر مؤكــدة. يف اجتــاع اللجنــة 

املركزيــة الــذي عقــد يف يوليــوز، كان “الســتة” موضــع انتقــاد، عــىل الرغــم مــن أن مالينوفســي وحــده مــن كان حــارضا يف االجتــاع مــن 

بــن أعضــاء الدومــا. مل يعــد مــن املمكــن هــذه املــرة أن يتــم قبــول أي عــذر. ومــع ذلــك فــإن الطريقــة التــي يجــب أن يتــم بهــا تنــاول هــذه 

املســألة كانــت مهمــة. كان مــن الــروري للغايــة أن يفهــم العــال أســباب االنقســام، وأن تقــع املســؤولية الكاملــة عــىل كاهــل املناشــفة. 

حــاول باداييــف رشح ســلوك النــواب البالشــفة بأفضــل طريقــة ممكنــة، لكــن مــن الواضــح أن النــواب البالشــفة مل يتخــذوا القــرار باالنشــقاق 

عــن املناشــفة إال عــىل مضــض وتحــت الضغــط:

»بالطبــع كان واضحــا لنــا جميعــا يف تلــك الفــرتة أن لحظــة القطيعــة التامــة مــع املناشــفة كانــت تقــرتب. لكــن الرغبــة يف الحفــاظ عــى 

وحــدة صفــوف الحــزب االشــرايك الدميقراطــي بهــذه الطريقــة أو تلــك كانــت مــا تــزال قويــة بــن الجاهــر العريضــة للعــال2. بطبيعــة 

الحــال مل يكــن الجمهــور الواســع يعــرف مــا الــذي كان يحــدث داخــل الحــزب، يف لجاننــا أو حلقاتنــا الرسيــة، وذلــك بســبب النظــام البوليــيس 

الــذي كان ســائدا يف روســيا آنــذاك. لكــن فريــق الدومــا كان يعمــل تحــت أنظــار الجميــع؛ كان كل عامــل، ليــس فقــط يف ســان بيرتســبورغ 

بــل وحتــى يف أكــر املناطــق النائيــة يف روســيا، يعلــم بوجــود الفريــق وأنشــطته. وعندمــا كانــت الجاهــر العريضــة تشــر إىل وحــدة الحــزب، 

فقــد كانــت تقصــد يف الغالــب فريقنــا الرملــاين«3.

نظــم البالشــفة حملــة لجمــع التوقيعــات لتعبئــة أكــر قــدر ممكــن مــن الدعــم خلــف نوابهــم يف مجلــس الدومــا. وكانــت النتيجــة نجاحــا 

بــارزا. بحلــول األول مــن نوفمــر، ويف غضــون أســبوعن فقــط، تلقــت برافــدا واملجموعــة البلشــفية أكــر مــن مثانيــة قــرارات دعــم تحمــل أكــر 

مــن 5.000 توقيــع. بينــا مل يتمكــن املناشــفة، خــالل الفــرتة نفســها، مــن حشــد ســوى 3500 توقيــع. وحتــى هــذه النســبة مل يتــم الحفــاظ 

ــوا قــد اســتنفذوا كل جهودهــم خــالل األســابيع األوىل، فبــدأت القــرارات املؤيــدة للمناشــفة تشــهد تراجعــا  عليهــا، حيــث أن املناشــفة كان

متواصــال، بينــا اســتمر عــدد القــرارات لصالــح “الســتة” يف الزيــادة. صــار تفــوق البالشــفة أكــر وضوحــا خــالل الشــهر املــوايل، حيــث توقــف 

تدفــق القــرارات املؤيــدة للمناشــفة مــن املحافظــات، مقابــل ارتفــاع تلــك القادمــة للبالشــفة. وبحلــول األول مــن دجنــر، صــار مــن الواضــح 

أنــه يف إمــكان البالشــفة أن يعتمــدوا عــىل مؤيديــن بــن العــال الــروس يزيــد مبــا ال يقــل عــن ضعفــن ونصــف عــن املناشــفة. اتضحــت 

النتيجــة نفســها مــن خــالل كميــة األمــوال التــي جمعهــا كل فريــق مــن مســاهات العــال، إذ مل يتمكــن املناشــفة مــن جمــع ســوى حــوايل 

150 روبــل لــكل 1.000 روبــل حصــل عليهــا البالشــفة.

عــىل الرغــم مــن حقيقــة أن البالشــفة يف ذلــك الوقــت كانــوا قــد وحــدوا وراءهــم الفئــات الحاســمة مــن بــن صفــوف الطبقــة العاملــة، 

ــدرك  ــة يف الخــارج أيضــا مل ت ــر االشــرتاكية الدميقراطي ــإن املــزاج التوفيقــي اســتمر موجــودا، كــا يعــرتف باداييــف نفســه: »بعــض الدوائ ف

طبيعــة ومعنــى االنشــقاق الــذي عرفــه الفريــق، وبقيــت تــرتدد بــن املعســكرين، وتنتقــل مــن البلشــفية إىل املنشــفية والعكــس. مــن أكــر 

هاتــن املجموعتــن كانــت فريــود (إىل األمــام)، التــي اعتقــدت أن االنشــقاق كان نتيجــة “غيــاب جهــاز قيــادي مركــزي موحــد، يتمتــع بثقــة 

أغلبيــة أعضــاء الحــزب”. اعــرتف الفريوديــون أن مطالــب “الســتة” مرشوعــة، لكنهــم ظنــوا أن املســألة كلهــا كانــت مجــرد صدامــات تنظيميــة 

طفيفــة داخــل الفريــق. وهكــذا فقــد عجــزوا متامــا عــن فهــم معنــى االنقســام واالختالفــات الجوهريــة التــي أدت إليــه«.

اســتغل املناشــفة بطبيعــة الحــال االنشــقاق الــذي عرفتــه مجموعــة الدومــا إلثــارة ضجــة يف الخــارج، مســتفيدين مــن جهــل األحــزاب 

االشــرتاكية الدميقراطيــة األجنبيــة بالشــؤون الروســية ورفضهــا الطبيعــي لالنشــقاقات. وقــد ســاعدتهم يف هــذا حقيقــة أن مرشــحهم هــو الــذي 

كان ميثــل املجموعــة الرملانيــة يف مكتــب األمميــة االشــرتاكية (األمميــة الثانيــة). قــرر املناشــفة طــرح املســألة أثنــاء اجتــاع املكتــب، الــذي 

كان مقــررا يف األول مــن دجنــر، وبعثــوا كال مــن تشــخيدزه وســكوبيليف إىل لنــدن. وعــىل أمــل اســتغالل ســلطة بليخانــوف الكبــرة لخدمــة 

موقــف املناشــفة، بعــث لــه تشــخيدزه تلغرافــا إىل إيطاليــا وطلــب منــه القــدوم إىل لنــدن لتوضيــح وجهــة نظــره بخصــوص االنقســام خــالل 

اجتــاع املكتــب.

إال أن بليخانــوف مل يكتــف برفــض املجــيء إىل لنــدن، بــل بعــث رســالة إىل مكتــب األمميــة االشــرتاكية يقــول فيهــا إنــه يدعــم “الســتة” 

ــه اعتــر أن هــذه املســألة قــد حســمت االنشــقاق داخــل  واعتــر أن املناشــفة هــم املســؤولون عــن االنشــقاق. ويف الوقــت نفســه ومبــا أن

الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي، فقــد قــرر االســتقالة مــن املكتــب، الــذي كان ميثــل فيــه الحــزب بأكملــه، كــا يوضــح ذلــك املقتطــف التــايل 

1:  LCW, To the Editorial Board of Za Pravdu, vol. 34, p: 118.

2:  التشديد من آالن وودز.

3:  Badayev, Bolsheviks in the Tsarist Duma, p: 112.



273 النهوض

ــة داخــل  ــة املاضي ــت موجــودة خــالل الســنوات القليل ــي كان ــرأي، الت ــات يف ال ــف: »لقــد أدت الخالف ــاب بادايي ــوارد يف كت مــن رســالته، ال

الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي الــرويس، إىل تقســيم فريقنــا يف الدومــا إىل مجموعتــن متنافســتن. لقــد حــدث هــذا االنشــقاق نتيجــة لقــرارات 

معينــة مؤســفة اتخذهــا رفاقنــا التصفويــون، الذيــن صــادف أن كانــوا أغلبيــة (ســبعة مقابــل ســتة). وبســبب الربــة القويــة التــي تعرضــت 

لهــا وحــدة حزبنــا، فإنــه مل يبــق يل، أنــا الــذي أمثــل أمامكــم الحــزب بأكملــه، مــن خيــار آخــر ســوى االســتقالة. وهــذا مــا أقــوم بــه مــن 

خــالل هــذه الرســالة«1.

ــأي حــال مــن األحــوال، أنــه ميكــن للحــزب أن يتخــىل عــن النضــال مــن أجــل املطالــب  قــرب انــدالع ثــورة جديــدة مل يكــن يعنــي، ب

الجزئيــة. بــل إنــه عــىل العكــس اســتثمر هــذا النضــال بإلحــاح أكــر. كانــت هنــاك رضورة النضــال مــن أجــل كل مطلــب جــزيئ، مهــا كان 

صغــرا، لتحســن مســتويات معيشــة الطبقــة العاملــة وظــروف عملهــا وحقوقهــا، مــن أجــل جعــل الحــزب أكــر ارتباطــا بالجاهــر. ال يحمــل 

واقــع الحــزب البلشــفي أدىن تشــابه مــع الصــورة الكاريكاتريــة التــي قدمهــا مارتــوف عــن البلشــفية باعتبارهــا »النزعــة املتطرفــة والســعي 

إىل تحقيــق نتائــج قصــوى فوريــة، والرغبــة يف تحقيــق التحســينات االجتاعيــة، دون مراعــاة الظــروف املوضوعيــة«2. لــو كان األمــر كذلــك 

بالفعــل ملــا متكــن البالشــفة أبــدا مــن كســب أغلبيــة الطبقــة العاملــة إىل جانبهــم، كــا حــدث يف 1912- 1914، ومــرة   أخــرى يف شــتنر - 

نوفمــر 1917.

إن مــا كتبــه مارتــوف كمنفــي بعــد ثــورة أكتوبــر قــدم بالفعــل الدليــل النهــايئ عــىل صحــة وجهــات نظــر لينــن وسياســته وأســاليبه، 

ــرق  ــإن الف ــا ف ــا أن أرشن ــبق لن ــا س ــرة. وك ــف يف الذاك ــرد ضع ــس مج ــديد ولي ــد الش ــا للحس ــوف كان نتاج ــد مارت ــح أن حق ــن الواض وم

ــره  ــا ينك ــات بين ــل اإلصالح ــن أج ــال م ــون بالنض ــن يقبل ــون اإلصالحي ــس يف ك ــة لي ــمى باإلصالحي ــا يس ــن م ــة وب ــية الثوري ــن املاركس ب

املاركســيون، إن املاركســين الثوريــن يتميــزون دامئــا عــن اإلصالحيــن بكونهــم املقاتلــن األكــر ثباتــا وإرصارا مــن أجــل اإلصالحــات، بينــا 

ينتقــل اإلصالحيــون دامئــا، وخاصــة يف فــرتات األزمــة الرأســالية، مــن اإلصالحــات إىل تدمــر اإلصالحــات وتطبيــق سياســة “التقشــف” تحــت 

ضغــط الرأســال الكبــر، يف حــن يؤكــد التاريــخ أن جميــع اإلصالحــات الجديــة كانــت نتيجــة ثانويــة للنضــال الثــوري لتغيــر املجتمــع. ولســوء 

حــظ التصفويــن، يف ظــل ظــروف روســيا، كان حتــى النضــال مــن أجــل املطالــب األكــر جزئيــة، إذا تــم خوضــه بجديــة، يــؤدي بشــكل حتمــي 

إىل مطلــب اإلطاحــة بالقيريــة.

املسألة القومية

يتضــح موقــف البالشــفة مــن املطالــب الدميقراطيــة يف موقفهــم مــن املســألة القوميــة. فبــدون موقــف واضــح ومبــديئ بشــأن املســألة 

ــة حاســمة  ــة ذات أهمي ــت املســألة القومي ــة إىل االســتيالء عــىل الســلطة. كان ــة العامل ــدا أن يقــودوا الطبق ــة، مل يكــن بإمكانهــم أب القومي

بالنســبة لروســيا، حيــث كان %57 مــن الســكان يتألفــون مــن أقليــات غــر روســية كانــت تعــاين مــن االضطهــاد والتمييــز عــىل أيــدي 43% 

ــردة  ــزت ال ــا أجه ــل، ك ــة إىل درجــة ال تحتم ــداد التناقضــات القومي ــرتة 1907- 1910 إىل احت ــة خــالل ف ــردة الرجعي ــروس. أدت ال ــن ال م

الرجعيــة املتصاعــدة عــىل كل املكاســب التــي كانــت القوميــات املضطهــدة قــد حققتهــا خــالل الفــرتة الســابقة، إذ تــم إلغــاء الحكــم الــذايت 

يف فنلنــدا، وتــم حرمــان املاليــن مــن حــق التصويــت بســبب “جنســيتهم”.

ومــرة أخــرى كشــفت نزعــة معــاداة الســامية عــن وجههــا القبيــح يف قضيــة بيليــز الســيئة الذكــر يف كييــف، عندمــا اتهــم املائــة الســود 

اليهــود باغتيــال طقــويس لطفــل مســيحي. كان النظــام يســتغل األحــكام املســبقة العنريــة لتقســيم الشــعب واســتعباده. قامــت الصحــف 

اليمينيــة بنــرش مقــاالت مثــرة تدعــي أن القتــل الطقــويس لألطفــال املســيحين مــن طــرف اليهــود يشــكل جــزءا مــن العقيــدة اليهوديــة. 

كانــت القضيــة مخيفــة لدرجــة أن موجــة مــن الســخط اجتاحــت املجتمــع الــرويس. عــّر الــرأي العــام الليــرايل عــن غضبــه األخالقــي. لكــن 

الحقيقــة هــي أن أصــل هــذه الســموم العنريــة هــو النظــام نفســه والنظــام االجتاعــي الــذي يســتند إليــه. ليــس مــن قبيــل املصادفــة 

أن مشــاعر معــاداة الســامية كانــت منتــرشة يف بــالط نيكــوال الــذي كان بــدوره يتبناهــا هــو ومحيطــه وكانــوا يشــجعونها بشــكل ممنهــج.

ــز، كجــزء مــن النضــال  ــم والتميي ــد العــال يف النضــال ضــد كل أشــكال الظل ــة هــي توحي ــة العنري ــدة ملحارب كانــت الطريقــة الوحي

ــن  ــن الذي ــة ضــد الفاشــين والعنري ــة باتخــاذ إجــراءات عملي ــة العالي ــام الحرك ــع قي ــر املجتمــع. إال أن هــذا ال مين ــام لتغي ــوري الع الث

يهاجمــون أبنــاء األقليــات املضطهــدة، بــل يفرتضــه مســبقا. مــن الــروري أن يتــم الدفــاع عــن األقليــة املضطَهــدة مــن قبــل الطبقــة العاملــة 

1:  Badayev, Bolsheviks in the Tsarist Duma, p: 131, 132 and133.

2:  Martov, Mirovoy Bol’shevism.
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املتحــدة ككل، دون متييــز بســبب االثنيــة أو اللغــة أو اللــون. يف وقــت محاكمــة بيليــز، نظــم االشــرتاكيون الدميقراطيــون حملــة احتجــاج ضــد 

املعاديــن للســامية. ويف شــتنر وأكتوبــر أصــدر البالشــفة سلســلة مــن املنشــورات، كتبــوا يف إحداهــا: »أيهــا الرفــاق: نحــن العــال ال نحتــاج إىل 

اســتعباد أمــة مــن طــرف أخــرى. إن العــال الفنلنديــن والبولنديــن واليهــود واألملــان واألرمــن جميعهــم إخــوة لنــا. يجــب علينــا أال نحاربهــم، 

بــل علينــا أن نحــارب ضــد األوتوقراطيــة والرأســالية«1.

ــة، اندلعــت بالفعــل يف بيرتســبورغ وكييــف وريفــل وغوميــل وبيلوســتوك وبريســت-  ــات احتجاجي دعــت املنشــورات إىل تنظيــم إرضاب

ليتوفســك، ومناطــق أخــرى. أي بعبــارة أخــرى رد الحــزب عــىل الســموم العنريــة بإطــالق نــداء طبقــي.

رد عــال روســيا وأوكرانيــا بإرضابــات للدفــاع عــن الشــعب اليهــودي املضطَهــد. وأخــرا، وتحــت ضغــط الحركــة االحتجاجيــة الجاهريــة، 

أُعلــن أن بيليــز بــريء. إن مكافحــة العنريــة تتــم بالضبــط بتعزيــز وحــدة جميــع العــال يف خضــم النضــال، فــوق جميــع اختالفــات الجنــس 

أو االثنيــة أو الديــن أو اللــون أو اللغــة. ويف املقابــل فــإن التيــارات القوميــة الرجوازيــة الصغــرة، التــي تؤكــد عــىل االختالفــات القوميــة، إمنــا 

تخــدم مصالــح العنريــن. وهكــذا فإنــه يف ظــل روســيا القيريــة، كانــت النزعــة االنفصاليــة للبونــد ضــارة للغايــة. لقــد اتبعــوا سياســة ترقــى 

إىل تقســيم العــال عــىل أســاس قومــي، مــن خــالل مطالبتهــم بالحــق الحــري يف متثيــل اليهــود، ومبطالــب الراحــة يــوم الســبت لليهــود 

وحقــوق اللغــة اليهوديــة ومطالــب أخــرى تتعلــق بـــ “االســتقالل الــذايت الثقــايف القومــي”.

كثــراً مــا كان أبنــاء القوميــات املضطَهــدة (العــال األســتونيون والفالحــون األوكرانيــون، وغرهــم) يطلبــون الدعــم مــن الفريــق االشــرتايك 

الدميقراطــي يف الدومــا. كان الحــزب البلشــفي نفســه منوذجــا لكيفيــة توحيــد العــال مــن قوميــات مختلفــة يف منظــات طبقيــة واحــدة، 

ــي  ــن النظــام يكتف ــث مل يك ــة، حي ــيا القيري ــا كان الحــال يف روس ــي، ك ــراع االثن ــن ال ــت تعــرف تاريخــا م ــي كان ــن الت ــى يف األماك حت

بتحريــض الــروس واألوكرانيــن ضــد اليهــود فقــط، بــل كان أيضــا يحــرض األذربيجانيــن والجورجيــن ضــد األرمــن. إن املذابــح التــي ارتكبــت 

ضــد األرمــن يف باكــو هــي اآلن أقــل شــهرة مــن املذابــح ضــد اليهــود، لكنهــا كانــت مرعبــة مثلهــا. ومــع ذلــك ففــي املنظــات البلشــفية كان 

العــال الــروس واألوكرانيــون واليهــود والالتيفيــون واألرمــن يعملــون معــاً. كان لينــن يعــارض دومــا شــق صفــوف الطبقــة العاملــة ومنظاتهــا، 

كتــب قائــال: »يف منظمتنــا االشــرتاكية الدميقراطيــة القوقازيــة، كان الجورجيــون واألرمــن والتتــار والــروس يعملــون معــا يف منظــات دميقراطيــة 

موحــدة ألكــر مــن عــرش ســنوات. هــذا ليــس مجــرد كالم، بــل هــو الحــل الروليتــاري للمســألة القوميــة. إنــه الحــل الوحيــد. نفــس الــيء يف 

ريغــا، فهنــاك روســيون والتيفيــون وليتوانيــون؛ الوحيــدون الذيــن ينظمــون أنفســهم بشــكل مســتقل هــم االنفصاليــون، أي البونــد. هــذا هــو 

الحــال أيضــا يف فيلنــا«2. يعتــر هــذا ردا ســاحقا عــىل جميــع محــاوالت تقســيم منظــات العــال عــىل أســس قوميــة.

كانــت الشــوفينية الروســية تشــكل دامئــا واحــدة مــن أقــوى أســلحة الــردة الرجعيــة. وفيــا يتعلــق باملســألة القوميــة، مل يكتــف لينــن 

بالتنديــد فقــط برجعيــة املائــة الســود الواضحــة، بــل أيضــا نــدد بالرجوازيــة الليراليــة كذلــك. كتــب قائــال: »إن الرجوازيــة الليراليــة مــن 

كل األمــم -والبورجوازيــة الروســية عــىل وجــه الخصــوص- تحــارب مــن أجــل امتيــازات “أمتهــا”... مــن أجــل خصوصيتهــا القوميــة، مــن أجــل 

تفردهــا القومــي، وهــي بذلــك تدعــم سياســة وزارة الداخليــة عندنــا«3.

ومــرة أخــرى قــال: »إن النزعــة القوميــة الرجوازيــة والنزعــة األمميــة الروليتاريــة متعارضتــان بشــكل مطلق، إنهــا ينتميان إىل معســكرين 

طبقيــن كبريــن يقســان كل العــامل الرأســايل ويعــران عــن سياســتن (بــل رؤيتن عامليتــن) بشــأن املســألة القومية«4.

كان أي ارتبــاك بشــأن املســألة القوميــة سيشــكل كارثــة للثــورة الروســية. وهــذا هــو الســبب الــذي جعلهــا تحتــل مكانــا مركزيــا يف جميــع 

املناقشــات منــذ عــام 1903 فصاعــدا. كانــت هنــاك مشــاكل خطــرة ليــس فقــط مــع القوميــن اليهــود يف البونــد، بــل أيضــا مــع االشــرتاكين 

الدميقراطيــن البولنديــن والليتوانيــن الذيــن كانــوا متأثريــن بأفــكار روزا لوكســمبورغ التــي أنكــرت حــق الشــعوب يف تقريــر مصرهــا. كانــت 

روزا لوكســمبورغ بــال شــك مدافعــة حازمــة عــن األمميــة، وكانــت محقــة يف مقاومتهــا العنيــدة للتحيــز القومــي البورجــوازي الصغــر عنــد 

الحــزب االشــرتايك البولنــدي. لكــن فكرتهــا عــن األمميــة كانــت مجــردة وأحاديــة الجانــب. لقــد أنكــرت يف الواقــع حــق الشــعب البولنــدي يف 

تقريــر املصــر. لــو قبــل الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي الــرويس هــذا املوقــف، كــا طالبــت هــي، لــكان ذلــك كارثــة كاملــة وهديــة للقوميــن 

البولنديــن. لقــد كانــت االختالفــات شــديدة إىل درجــة أنهــا أدت إىل انقســام الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي البولنــدي، حيــث قامــت مجموعــة 

معارضــة، كانــت متعاطفــة مــع موقــف لينــن، بقيــادة ج. س. هانيــي وأ. م. مالــي، باالنشــقاق. كان موقــف لينــن أكــر عمًقــا وجدليــة. ويف 

1:  Istoriya KPSS, vol. 2, p: 431.

2:  Lenin, Collected Works, in Russian, vol. 48, p: 162.

3:  Ibid., vol. 25, p: 71.

4:  Ibid., vol. 24, p: 123.
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الســنوات التــي ســبقت مبــارشة الحــرب العامليــة األوىل واثناءهــا، كتــب عــددا كبــرا مــن املقــاالت والوثائــق حــول املســألة القوميــة، التــي مــا 

زالــت تحتفــظ حتــى يومنــا هــذا بــكل حيويتهــا وأهميتهــا. وكــا كان معروفــا عنــه، ناقــش لينــن أفــكاره حــول هــذا املوضــوع مــع الكــوادر 

ــذايت الثقــايف  ــة عنهــا، وكانــت النتيجــة، مــن بــن أمــور أخــرى، كتيــب شــوميان حــول االســتقالل ال الشــابة للحــزب وشــجعهم عــىل الكتاب

القومــي ومقالــة ســتالن يف بروسفيشــينيي، تحــت عنــوان: املســألة القوميــة واالشــرتاكية الدميقراطيــة، والتــي كانــت، يف الواقــع، مقالــة أمالهــا 

عليــه لينــن.

لينن واملسألة القومية

مــا هــو موقــف لينــن مــن املســألة القوميــة؟ يناضــل املاركســيون ضــد كل مظاهــر الالمســاواة والتمييــز مهــا كانــت صغــرة. وكمثــال 

عــىل ذلــك نحــن نقــف ضــد أي امتيــاز لصالــح لغــة معينــة. ال يوجــد أي ســبب لوجــود لغــة “رســمية” تحتكــر امتيــازات عــىل حســاب لغــات 

أخــرى. كان هــذا هــو موقــف لينــن. لكــن هــذا ال يعنــي أنــه يتاهــى مــع مزاعــم التفــرد الرجعيــة التــي يتبناهــا الرجوازيــون والرجوازيــون 

الصغــار مــن القوميــات املضطَهــدة الذيــن يطالبــون “باالســتقالل الــذايت القومــي الثقــايف”، وميجــدون لغتهــم وثقافتهــم “الخاصتــن”، الــيء 

الــذي يخفــي ســعيهم إىل اضطهــاد الشــعوب األخــرى. »إن شــعار الدميقراطيــة العاليــة ليــس “الثقافــة القوميــة” بــل الثقافــة الدميقراطيــة 

العاليــة األمميــة«.

وراء النــداءات إىل “الثقافــة القوميــة” تكمــن املصلحــة الطبقيــة للمســتِغلن مــن كل أمــة، أي املالكــن العقاريــن والرأســالين. إن األفــكار 

الســائدة يف أي أمــة هــي أفــكار الطبقــة الســائدة، هــذا موقــف أســايس بالنســبة للاركســين، وهنــا أيضــا حافــظ لينــن عــىل موقــف طبقــي، 

حيــث يقــول: »إن عنــارص الثقافــة الدميوقراطيــة واالشــرتاكية موجــودة، ولــو يف شــكل بــدايئ، يف كل ثقافــة قوميــة، ألنــه يف كل أمــة توجــد 

ــك  ــة متتل ــة واشــرتاكية. لكــن كل أم ــكار دميقراطي ــا بشــكل حتمــي إىل نشــوء أف ــؤدي ظــروف حياته ــي ت جاهــر كادحــة وُمســتَغلة، والت

أيضــا ثقافــة برجوازيــة (ويف معظــم األمــم ثقافــة رجعيــة ودينيــة كذلــك) باعتبارهــا الثقافــة الســائدة، وليــس فقــط كـــ “عنــارص”. لذلــك 

ــة. إن هــذه الحقيقــة األساســية، البديهيــة  فــإن “الثقافــة القوميــة” هــي بشــكل عــام ثقافــة املالكــن العقاريــن ورجــال الديــن والرجوازي

بالنســبة للاركــيس، تــم دفعهــا إىل الخلــف مــن طــرف البونــدي، الــذي “أغرقهــا” بكلاتــه املشوشــة، أي أنــه بــدال مــن كشــف وتوضيــح 

الهــوة الطبقيــة للقــارئ، قــام يف الواقــع بإخفائهــا.. لقــد تــرف البونــدي، يف الواقــع، مثــل الرجــوازي، الــذي تقتــي مصلحتــه نــرش االعتقــاد 

يف ثقافــة قوميــة غــر طبقيــة«.

ووضــح أن: »الثقافــة القوميــة الرجوازيــة هــي حقيقــة (وأكــرر أن الرجوازيــة يف كل مــكان تدخــل يف صفقــات مــع املالكــن العقاريــن 

ورجــال الديــن). والحقيقــة األساســية يف يومنــا هــذا هــي أن النزعــة القوميــة الرجوازيــة الكفاحيــة تبلــد عقــول العــال وتخدعهــم وتفرقهــم 

لــي تتمكــن البورجوازيــة مــن قيادتهــم بالســوط. يجــب عــى أولئــك الذيــن يســعون لخدمــة الربوليتاريــا أن يوحــدوا عــال جميــع األمــم 

وأن يناضلــوا بحــزم ضــد القوميــة الربجوازيــة املحليــة واألجنبيــة«1.

كان لينــن يعــارض إنشــاء مــدارس منفصلــة عــىل أســس قوميــة، والتــي مــن شــأنها أن تقســم الســكان وتعــزز األحــكام املســبقة العنريــة 

والقوميــة. لقــد كشــف لينــن الطبيعــة الرجعيــة لهــذا املطلــب واملطالــب األخــرى النابعــة عــا يســمى بسياســة “االســتقالل الــذايت الثقــايف”، 

ــد،  ــا، عــىل وجــه التحدي ــي ضمني ــا: »“إن االســتقالل الثقــايف القومــي” يعن ــون النمســاويون يدعــون إليه ــي كان االشــرتاكيون الدميقراطي الت

أصفــى أشــكال النزعــة القوميــة وبالتــايل أكرهــا رضرا، إنهــا تتضمــن إفســاد العــال عــن طريــق شــعار الثقافــة القوميــة والدعايــة الضــارة، 

بــل والرجعيــة، إىل التمييــز يف املــدارس عــىل أســاس االنتــاء القومــي. باختصــار إن هــذا الرنامــج يتناقــض بــدون شــك مــع النزعــة األمميــة 

الروليتاريــة، وال يتــاىش إال مــع املثــل العليــا للرجوازيــة الصغــرة القوميــة«.

وبــدالً مــن مطلــب “االســتقالل الثقــايف القومــي”، رفــع لينــن مطلــب الحــق يف تقريــر املصــر. وهــذا مطلــب دميقراطــي ينطلــق مــن 

قناعــة أنــه ال يجــب إلــزام أي أمــة بالبقــاء ضمــن حــدود أمــة أخــرى رغــا عنهــا. إن حــق كل شــعب يف تقريــر شــؤونه الخاصــة، بعيــدا عــن 

تدخــل شــعب آخــر أقــوى، هــو حــق أســايس يجــب الدفــاع عنــه. لكــن هــذا ال يعنــي أن املاركســين ملزمــون بالدفــاع عــن االنفصــال. يف 

واقــع األمــر لقــد أشــار لينــن إىل أنــه »بالنســبة إىل املاركــيس بطبيعــة الحــال، عنــد تســاوي جميــع الــرشوط األخــرى، تكــون الــدول الكبــرة 

دامئــا أفضــل مــن الــدول الصغــرة«2. إن الدولــة القوميــة، مثلهــا مثــل امللكيــة الخاصــة، مؤسســة عتيقــة ورجعيــة تعــوق التطــور الحــر للقــوى 

1:  LCW, Critical Remarks on the National Question, vol. 20, pp: 22, 24, 25 (التشديد من آالن وودز)

2:  LCW, The National Program of the RSDLP, vol. 19, pp: 541, 545.
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املنتجــة. إن هيمنــة الســوق العامليــة، التــي تنبــأ بهــا ماركــس وإنجلــز منــذ زمــن بعيــد، أصبحــت اآلن حقيقــة. ال ميكــن ألي بلــد، مهــا كان 

كبــرا وقويــا، أن يهــرب مــن الهيمنــة التــي ال تقــاوم للســوق العامليــة. ولهــذا الســبب تحــول مــا يســمى باســتقالل تلــك البلــدان التــي نجحــت 

يف التخلــص مــن نــر االضطهــاد األجنبــي املبــارش، منــذ عــام 1945، إىل مجــرد وهــم. لقــد صــارت مســتَغلة ومضطَهــدة أكــر مــن ذي قبــل، 

باســتثناء أن االســتغالل صــار يحــدث بطريقــة غــر مبــارشة، مــن خــالل آليــة التجــارة العامليــة.

ــل  ــدة، ب ــىل ح ــة ع ــكل أم ــة ل ــة القومي ــد التنمي ــط ض ــف فق ــل، ال تق ــا، يف املقاب ــر 1913: »الروليتاري ــر- دجن ــن يف أكتوب ــب لين كت

إنهــا كذلــك تحــذر الجاهــر مــن مثــل هــذه األوهــام، وتدافــع عــن الحريــة الكاملــة للتبــادل االقتصــادي الرأســايل، وترحــب بــكل أنــواع 

ــازات«1. ــوة أو االمتي ــىل الق ــوم ع ــذي يق ــك ال ــتثناء ذل ــي، باس ــتيعاب القوم االس

ــات االشــرتاكية  ــاء الوالي ــع الحــدود، وبن ــن أجــل القضــاء عــىل جمي ــون م ــل يناضل ــدة، ب ــة حــدود جدي ــدون إقام إن املاركســين ال يؤي

ــا تكــون كل الظــروف  ــرة، عندم ــا. نعــم نحــن نفضــل الوحــدات الكب ــج املســألة يف تفاصيله ــة املتحــدة. لكــن هــذا املوقــف ال يعال العاملي

األخــرى متســاوية، لكــن الظــروف ليســت متســاوية. لقــد قــال ماركــس ذات مــرة إنــه ال توجــد كارثــة أكــر بالنســبة لشــعب مــن أن يقمــع 

شــعبا آخــر. وعندمــا يحــدث هــذا يكــون مــن واجــب املاركســين الدفــاع عــن األقليــة املضطَهــدة. نحــن نعــارض كل أشــكال التمييــز والظلــم 

ــا الخــاص  ــا موقفه ــة أن يكــون له ــة العامل ــر كاف. يجــب عــىل الطبق ــا. لكــن هــذا غ ــة، وســوف نكافحه ــوق القومي ــن الحق ــان م والحرم

واملســتقل بشــأن املســألة القوميــة، كــا هــو الحــال يف أي مســألة أخــرى. ويجــب عــىل املوقــف مــن هــذه املســألة، كــا هــو الحــال يف أي 

مســألة أخــرى، أن يخــدم قضيــة النضــال مــن أجــل التغيــر االشــرتايك للمجتمــع. ال ميكــن أن نتخــىل عــن النضــال مــن أجــل االشــرتاكية أو 

الــراع بــن العمــل املأجــور والرأســال ملصلحــة أي نــوع مــن أنــواع “الوحــدة القوميــة”. وحتــى أثنــاء الكفــاح ضــد االضطهــاد القومــي أيضــا، 

يجــب أن يكــون النضــال الطبقــي الثــوري يف املقدمــة.

ــة الروســية العظمــى)، عليهــم النضــال ضــد  ــدة (القومي ــة مضطِه ــاء قومي ــروس، باعتبارهــم أبن ــن ألــف مــرة أن املاركســين ال رشح لين

السياســات واملارســات القمعيــة التــي تنفذهــا برجوازيتهــم، والدفــاع عــن حقــوق تلــك القوميــات املضطَهــدة مــن قبــل القوميــة الروســية. 

كان ذلــك رضوريــا لــي يظهــر للعــال والفالحــن مــن القوميــات األخــرى غــر الروســية أن العــال الــروس ليســت لديهــم أي مصلحــة يف 

اضطهادهــا، بــل إنهــم املدافعــون األكــر حزمــا عــن حقوقهــا. وكدليــل نهــايئ عــىل ذلــك، أرص لينــن عــىل رضورة أن يرفــع الحــزب الــرويس 

شــعار حــق القوميــات يف تقريــر مصرهــا. يف الواقــع كان العــال الــروس يقولــون للعــال البولنديــن والفنلنديــن والجورجيــن واألوكرانيــن 

وغرهــم: »ليســت لدينــا أي مصلحــة يف إبقائكــم يف القيــود. دعونــا نوحــد جهودنــا إلســقاط املســتِغلن، ومــن ثــم ســنمنحكم الحريــة يف تقريــر 

مــا ســتكون عليــه عالقاتكــم معنــا. نريــد أن نوضــح لكــم أنكــم ســتعاملون عــىل قــدم املســاواة املطلقــة، وأنكــم ســتختارون البقــاء معنــا، لكــن 

إذا قررتــم شــيئا آخــر، فهــذا شــأنكم الخــاص، وســنناضل للدفــاع عــن حقكــم، حتــى لــو كان ذلــك يعنــي إقامــة دولتكــم الخاصــة«.

مل يقــدم لينــن أبــدا أدىن تنــازل للنزعــة القوميــة، مبــا يف ذلــك قوميــة املظلومــن. لقــد كان الدافــع وراء موقفــه مــن املســألة القوميــة هــو 

اإلميــان العميــق باألمميــة واملهمــة الثوريــة للروليتاريــا. »إذا ســمح املاركــيس األوكــراين لنفســه بــأن تدفعــه كراهيتــه، املروعــة والطبيعيــة 

بالتأكيــد، للنزعــة القوميــة الروســية التوســعية، إىل درجــة أن ينقــل ولــو ذرة مــن هــذه الكراهيــة، حتــى وإن كانــت مجــرد نفــور، إىل الثقافــة 

الروليتاريــة والقضيــة الروليتاريــة للعــال الــروس، فــإن هــذا املاركــيس ينزلــق بالتــايل يف مســتنقع النزعــة القوميــة الرجوازيــة. وباملثــل فــإن 

املاركســين الــروس ســينزلقون، ليــس فقــط يف النزعــة القوميــة الرجوازيــة، بــل أيضــا يف النزعــة القوميــة للائــة الســود، إذا مــا هــم توقفــوا، 

ولــو للحظــة واحــدة، عــن املطالبــة باملســاواة الكاملــة لألوكرانيــن، أو حقهــم يف تشــكيل دولــة مســتقلة«2.

ــة هــو  ــة. لكــن الوجــه اآلخــر للعمل ــة العامل ــط ضــان وحــدة الطبق ــر املصــر هــو بالضب ــيس لشــعار الحــق يف تقري إن الهــدف الرئي

ــدة  ــة املضطَه ــة ســموم النزعــة القومي ــة برجوازيتهــم، عــىل محارب ــدة أن يركــزوا عــىل محارب ــات املضطَه ــه عــىل املاركســين مــن القومي أن

البورجوازيــة والرجوازيــة الصغــرة، وشــن كفــاح رشس ملحاربــة هيمنــة النزعــة القوميــة بــن صفــوف الطبقــة العاملــة. وعــالوة عــىل ذلــك كان 

لينــن يعــارض دومــا إقامــة منظــات منفصلــة لعــال القوميــات املضطَهــدة. كان املاركســيون الــروس يدافعــون عــن وحــدة الطبقــة العاملــة 

ومنظاتهــا، ليــس الحــزب فقــط بــل كذلــك النقابــات العاليــة أيضــا: »يف مواجهــة املشــاحنات القوميــة لألحــزاب الرجوازيــة املختلفــة حــول 

مســائل اللغــة، ومــا إىل ذلــك، تطــرح الدميقراطيــة العاليــة مطلــب الوحــدة غــر املرشوطــة واالندمــاج التــام للعــال مــن جميــع القوميــات 

يف كل منظــات الطبقــة العاملــة -النقابــات العاليــة والتعاونيــات، وجمعيــات املســتهلكن والجمعيــات الثقافيــة، وغرهــا- يف وجــه أي نــوع 

مــن أنــواع القوميــة الرجوازيــة. وحــده هــذا النــوع مــن الوحــدة واالندمــاج ميكنــه أن يدعــم الدميقراطيــة ويدافــع عــن مصالــح العــال ضــد 

1:  LCW, Critical Remarks on the National Question, vol. 20, p: 35.

2:  Ibid., p: 33.
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الرأســال -الــذي صــار عامليــا بالفعــل ويصبــح كذلــك أكــر فأكــر- ويشــجع تطــور البرشيــة نحــو منــط حيــاة جديــد خــال مــن كل االمتيــازات 

وكل اســتغالل«1.

وهكــذا فقــد كان تقريــر املصــر مجــرد جــزء واحــد فقــط مــن برنامــج يهــدف إىل ضــان وحــدة العــال يف كل مــن القوميــات املضطهـِــدة 

واملضطَهــدة. إنــه ال يعنــي عــىل اإلطــالق دعــم النزعــة القوميــة واالنفصاليــة، كــا يــرشح لينــن عندمــا يقــول: »إن االعــرتاف بهــذا الحــق ]يف 

تقريــر املصــر[ ال يســتبعد الدعايــة والتحريــض ضــد االنفصــال أو فضــح النزعــة القوميــة الرجوازيــة«2.

حروب البلقان

لطاملــا كانــت املســألة القوميــة حقــل ألغــام غــادر، ألن مطلــب التحــرر الوطنــي وتقريــر املصــر ليــس مســالة بســيطة، إذ ميكــن أن تكمــن 

القــوى واملصالــح األكــر رجعيــة وراء مــا قــد يبــدو للوهلــة األوىل مطلبــا تقدميــا. لهــذا أكــد لينــن عــىل أن مطلــب تقريــر املصــر ال يكــون 

بــدون قيــد أو رشط، بــل يجــب إخضاعــه ملصالــح الروليتاريــا والثــورة العامليــة. ليــس املاركســيون ملزمــن بدعمــه يف كل األحــوال والظــروف، 

كــا يظــن البعــض. لقــد ســبق ملاركــس أن أشــار منــذ زمــن بعيــد إىل الــدور الرجعــي الــذي لعبتــه “األمــم الصغــرة” التــي تحولــت إىل أدوات 

يف أيــدي القــوى اإلمرياليــة الكــرى. لقــد انتقــد بشــكل خــاص النزعــة الســالفية، التــي اســتغلتها روســيا القيريــة مــن أجــل الظهــور مبظهــر 

“محــررة” الســالف، واســتخدمت هــذا املوقــف للحصــول عــىل موطــئ قــدم يف البلقــان. وعــىل خطــى ماركــس، متيــز موقــف لينــن تجــاه 

املســألة القوميــة بــإرصاره الدائــم عــىل املوقــف الطبقــي. لقــد حــذر باســتمرار مــن خطــر الســموم القوميــة وكتــب بســخرية عــن شــعار 

“الحريــة” الــذي كانــت الرجوازيــة تســعى الســتغالله مــن أجــل إخفــاء مؤامراتهــا الرجعيــة وخــداع الشــعب.

كثــرا مــا اســتخدم لينــن يف كتاباتــه عــن املســألة القوميــة قبــل عــام 1914 مثــال الطريقــة التــي انفصلــت بهــا الرويــج عــن الســويد يف 

عــام 1905. كان ذلــك مثــاال بســيطا جــدا، ورمبــا لهــذا الســبب اختــاره لينــن. لكــن لســوء الحــظ ال تكــون املســألة القوميــة بهــذه البســاطة 

ــط بالظــروف  ــه، مرتب ــه أو معارضت ــاع عن ــث الدف ــن حي ــر املصــر، م ــن حــق تقري ــاذه م ــن للاركســين اتخ ــذي ميك ــف ال ــا. إن املوق دامئ

امللموســة يف كل حالــة عــىل حــدة. 

كتــب لينــن قائــال: »إن الــرشط الــروري الــذي تفرضــه النظريــة املاركســية أثنــاء تحليــل أي مســألة اجتاعيــة هــو أن يتــم دراســتها 

ضمــن حــدود تاريخيــة معينــة؛ وإذا كانــت تلــك املســألة تتعلــق ببلــد معــن (بالرنامــج القومــي لبلــد معــن عــىل ســبيل املثــال)، يجــب أن 

تأخــذ بعــن االعتبــار الخصائــص امللموســة التــي متيــز هــذا البلــد عــن ســواه يف نفــس الحقبــة التاريخيــة«. وأضــاف: »ال ميكــن للاركســين 

يف أي بلــد أن يضعــوا برنامجهــم القومــي دون أن يأخــذوا باالعتبــار جميــع هــذه الظــروف التاريخيــة العامــة وجميــع األوضــاع امللموســة 

لهــذه القوميــة«3.

ميكــن للمــرء أن يعتقــد أن هــذا واضــح. لكــن وكــا يقــول املثــل: “القليــل مــن املعرفــة يشء خطــر” لســوء الحــظ. ألقــى بعــض ممــن 

يعتــرون أنفســهم لينينيــن نظــرة خاطفــة عــىل كتابــات لينــن وملحــوا جملــة “الحــق يف تقريــر املصــر” فاســتخلصوا أنــه مــن الــروري دامئــا 

ومهــا كانــت الظــروف دعــم كل مطالــب االســتقالل. فــإذا بــكل مــا رشحــه لينــن بــكل حــرص يتحــول إىل مــا يشــبه التشــنج العصبــي الــذي 

يدفــع هــؤالء الذيــن يعانــون منــه إىل القفــز كلــا نفخــت إحــدى املجموعــات القوميــة يف البــوق. إن املــرء يتســاءل حقــا ملــاذا كلــف لينــن 

نفســه كل تلــك املجهــودات لكتابــة كل تلــك املجلــدات، يف حــن يبــدو بوضــوح أن أولئــك الذيــن يتحدثــون ويترفــون باســمه مل يفهمــوا ولــو 

ســطرا واحــدا مــا كتبــه!

ويف ضــوء التطــورات األخــرة التــي تعرفهــا منطقــة البلقــان، بعــد تفــكك يوغوســالفيا، مــن املفيــد التذكــر باملوقــف الــذي كان لينــن 

قــد اتخــذه خــالل حــروب البلقــان. هــل قفــز عــىل الفــور للدفــاع عــن هــذا البلــد أو ذاك مــن البلــدان املتحاربــة؟ كال، عــىل العكــس متامــا. 

لقــد أدان حــروب البلقــان ألن جميــع األطــراف كانــت رجعيــة. ليــس مــن املمكــن أن تدعــم الطبقــة العاملــة أيــا مــن األطــراف املتحاربــة، 

عــىل الرغــم مــن أنهــا جميعــا (بطبيعــة الحــال) تحتــج بصــوت عــال بأنهــا كانــت ضحيــة للعــدوان وأن “حقهــا يف تقريــر املصــر” قــد انتهــك.

كتــب لينــن عــن نــزاع البلقــان: »مل يســبق أبــدا وال يف أي مــكان أن حصلــت شــعوب مضطَهــدة عــىل “الحريــة” عــن طريــق شــن الحــرب 

1:  Ibid., p: 22.

2:  LCW, The National Program of the RSDLP, vol. 19, p: 544.

3:  Lenin : LCW, The Right of Nations to Self-Determination, vol. 20, pp: 400–401.
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ــة  ــراك إال مــن خــالل الحري ــك للفالحــن األت ــان، وكذل ــة للفالحــن الســالف يف البلق ــة الحقيقي ــق الحري ضــد شــعب آخــر... ال ميكــن تحقي

الكاملــة داخــل كل بلــد...«1.

هــذا هــو لينــن الحقيقــي. هــذا هــو صــوت موقفــه األممــي الطبقــي الثــوري الحــازم. كــم يتناقــض هــذا مــع الدمياغوجيــا الشــوفينية 

املشــينة لقــادة األحــزاب الشــيوعية الســابقة، مثــل زيوغانــوف اليــوم الــذي رمــى بلينــن يف البحــر وصــار يــردد الدعايــة الســالفية املقرفــة 

التــي طاملــا احتقرهــا ماركــس ولينــن.

يف الفــرتة التــي تلــت الثــورة الروســية األوىل، كانــت هنــاك غيــوم عاصفــة تتجمــع فــوق أوروبــا، التــي رسعــان مــا تلقــت درســا يف أهميــة 

املســألة القوميــة. ويف حــن كانــت األحــداث يف روســيا تتجــه نحــو انقســام نهــايئ بــن قــوى املاركســية الثوريــة والقــوى اإلصالحيــة، فإنــه عــىل 

الصعيــد العاملــي كان هنــاك إطــالق العنــان لقــوى أخــرى. كانــت التناقضــات بــن مختلــف املجموعــات املتنافســة مــن القــوى اإلمرياليــة 

ــه األمــر  ــا مــا كان علي ــا، فرنســا، روســيا- بــدأت تثــر شــبح الحــرب عــىل نطــاق أكــر اتســاعا وأكــر رعب ــا، النمســا، املجــر، بريطاني -أملاني

ــه  ــال في ــرويس ممث ــذي كان الحــزب ال ــن 15 إىل 25 غشــت 1910، وال ــن، م ــد يف كوبنهاغ ــذي انعق ــاين، ال ــي الث ــر األمم ــايض. يف املؤمت يف امل

بلينــن وبليخانــوف، احتــل النضــال ضــد النزعــة العســكرية ومســألة الحــرب مكانــة مركزيــة يف املناقشــات. وكان لينــن قــد أدرج منــذ مؤمتــر 

شــتوتغارت (غشــت 1907) عــددا مــن التعديــالت عــىل قــرار بخصــوص الحــرب، حيــث أكــد عــىل رضورة االســتفادة مــن األزمــة االقتصاديــة 

والسياســية، يف حالــة انــدالع الحــرب، إلســقاط الرأســالية.

وصلــت التناقضــات الحــادة بــن القــوى العظمــى إىل نقطــة االنفجــار يف البلقــان يف غشــت 1914. لكــن حتــى قبــل ذلــك كانــت خطــوط 

الصــدع قــد ظهــرت واضحــة يف حــروب البلقــان. لقــد تســببت حــروب شــعوب البلقــان مــن أجــل التحــرر مــن الحكــم الــرتيك يف ترسيــع 

االنحطــاط البطــيء واملــؤمل لإلمراطوريــة العثانيــة. وبعــد سلســلة مــن الحــروب متكنــت كل مــن اليونــان ورصبيــا وبلغاريــا مــن تحقيــق 

ــية  ــب للدبلوماس ــيا) وأوراق لع ــا وبروس ــيا والنمس ــا وروس ــة (بريطاني ــوى األوروبي ــف الق ــد مختل ــادق يف ي ــت إىل بي ــا تحول ــا، لكنه حريته

اإلمرياليــة. كانــت فرنســا تضغــط عــىل روســيا التخــاذ موقــف أكــر رصامــة يف البلقــان ضــد النمســا-املجر التــي قامــت فجــأة، يف خريــف 

عــام 1908، بتوســيع مســتعمراتها يف البلقــان بضــم البوســنة والهرســك، الــيء الــذي شــكل اســتفزازا واضحــا لحكومــة ســان بيرتســبورغ. لكــن 

روســيا القيريــة كانــت بدورهــا تلعــب دور املفــرتس يف هــذه اللعبــة الرشســة مــن أجــل توســيع النفــوذ الســيايس. إذ اســتمر هدفهــا الرئيــيس 

طيلــة عقــود هــو دعــم بلغاريــا ورصبيــا ضــد تركيــا، تحــت رايــة النزعــة الســالفية املنافقــة، مــن أجــل الســيطرة ليــس فقــط عــىل البلقــان، بــل 

وعــىل تركيــا نفســها. اســتمر الهــدف املركــزي لسياســتها هــو االســتيالء عــىل القســطنطينية، وبالتــايل الحصــول عــىل منفــذ إىل امليــاه الدافئــة 

وممــر نحــو البحــر األبيــض املتوســط. كان هــذا هــو الهــدف الحقيقــي وراء تأســيس “اتحــاد املالــك األربــع” ضــد تركيــا.

كــا كشــفت الضجــة التــي تلــت ضــم النمســا للبوســنة عــن الطموحــات اإلمرياليــة للراليــن الرجوازيــن الــروس، الذيــن طالبــوا بــأن 

تتدخــل روســيا يف البلقــان. أدان زعيــم الكاديــت اليمينــي، غوتشــكوف، قــرار الحكومــة بعــدم الدخــول يف الحــرب بســبب البوســنة باعتبــاره 

خيانــة للســالف. قــال إن الحكومــة الروســية أبانــت عــن “الكســل والرتهــل”، يف حــن أن الشــعب الــرويس عــىل اســتعداد لخــوض “الحــرب 

الحتميــة مــع األعــراق الجرمانيــة”. وراء هــذا العــداء كانــت تكمــن الحســابات السياســية البــاردة للرجوازيــة الروســية التــي كانــت تتطلــع إىل 

األربــاح التجاريــة الكبــرة مــن وراء االســتيالء عــىل القســطنطينية والســيطرة عــىل البحــر األســود وطــرق التجــارة عــر املضائــق. نــدد ســرتوفه 

باملســألة البوســنية باعتبارهــا “عــارا قوميــا”، وأكــد أن قــدر روســيا هــو إيصــال حضارتهــا إىل “كامــل حــوض البحــر األســود”. وقــال رئيــس 

مجلــس الدومــا، ميخائيــل رودزيانكــو، للقيــر، يف مــارس 1913: »يجــب أن تصــر املضايــق ملــكا لنــا. ســيتم الرتحيــب بالحــرب بفــرح وســتزيد 

مــن هيبــة الحكومــة«2. كان هنــاك أيضــا عمــل غــر منتــه يف البلقــان، حيــث أن جــزءا كبــرا مــن أرايض البلقــان (مقدونيــا) اســتمرت تحــت 

الحكــم الــرتيك. يف 26 شــتنر 1912 اندلعــت حــرب البلقــان األوىل. حيــث اتحــدت مونتينيغــرو ورصبيــا وبلغاريــا واليونــان (اتحــاد املالــك 

األربــع) ضــد تركيــا. مــن الناحيــة الرســمية كانــت تلــك حــرب تحــرر وطنــي لشــعوب البلقــان ضــد األتــراك املضطِهديــن، لكــن وراء الشــعارات 

التــي طالبــت بشــكل دمياغوجــي بالحريــة وتقريــر املصــر، كانــت هنــاك الطموحــات التوســعية ملختلــف الرجوازيــات القوميــة، والتــي كانــت 

تقــف وراء كل منهــا هــذه أو تلــك مــن القــوى الكــرى، العازمــة عــىل شــن الحــرب بالوكالــة ضــد منافســيها. كانــت كل مــن فرنســا وأملانيــا 

وبريطانيــا والنمســا-املجر كلهــا تراقــب املوقــف يف البلقــان مبزيــج مــن الجشــع والخــوف والقلــق.

تعرضــت اإلمراطوريــة العثانيــة املتهالكــة للهزميــة يف حــرب البلقــان األوىل. ويف النهايــة تــم التخلــص مــن نــر تركيــا، لكــن رسعــان مــا 

اســتُبدل بنــر املالكــن العقاريــن والرأســالين “القوميــن” الــرب واليونانيــن والبلغاريــن. وعــالوة عــىل ذلــك بــدأ هــؤالء يف الــراع فيــا 

1:  Lenin, Collected Works, )بالروسية(, vol. 22, pp: 151–152.

2:  O. Figes, A People’s Tragedy, p: 247-248.
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بينهــم حــول غنائــم النــر مثلــا تتصــارع الــكالب املســعورة عــىل قطعــة عظــم. توصــل مؤمتــر لنــدن، يف ربيــع عــام 1913، أخــرا إىل تحقيــق 

“الســالم” يف البلقــان، بعــد حــرب البلقــان األوىل، لكــن ذلــك مل يضمــن عــدم انــدالع حــرب جديــدة أكــر وحشــية، حــرب ســوف تجــر إىل 

أتونهــا يف النهايــة ليــس بلــدان البلقــان وحدهــا، بــل العــامل بــأرسه. صــادق مؤمتــر لنــدن عــىل حــق القــوى العظمــى يف التدخــل يف البلقــان. 

كان ذلــك التدخــل واقعــا ملموســا عــىل أي حــال، إذ وراء كل طغمــة حاكمــة يف أنظمــة البلقــان “املســتقلة” كانــت تقــف هــذه أو تلــك مــن 

القــوى األوروبيــة الكــرى. وكانــت كل واحــدة مــن هــذه القــوى متحــدة يف أحــد الحلفــن الكبريــن: الحلــف الثــاليث الــذي تقــوده أملانيــا، 

و“الوفــاق” بقيــادة بريطانيــا. كانــت لــدى النمســا- املجــر وأملانيــا أيضــا، مثلهــا مثــل روســيا، طموحــات يف البلقــان والتــي ميكــن تلخيصهــا 

يف الســؤال التــايل: َمــن ِمــن حقــه أن يــرث اإلمراطوريــة العثانيــة؟ أمــا األنظمــة الوطنيــة املختلفــة يف البلقــان فقــد كانــوا يف الحقيقــة مجــرد 

عمــالء للــدول اإلمرياليــة.

ــا  ــر يف سياســة “بلغاري ــا التوســعية املشــؤومة، كــا ظه ــان يف نزعته ــة يف البلق ــات القومي ــدور الرجعــي للرجوازي ــا اتضــح ال ــان م رسع

ــان العظمــى”، والــذي مل يكــن يعكــس ســوى جشــع املالكــن العقاريــن والرأســالين، الذيــن كانــوا  ــا العظمــى”، “اليون العظمــى”، “رصبي

يتآمــرون مــع القــوى العظمــى لتدمــر كل شــعوب البلقــان. 

اندلعــت الحــرب الجديــدة يف 06 يونيــو 1913، عندمــا هاجمــت بلغاريــا كال مــن اليونــان ورصبيــا. ثــم انضمــت رومانيــا التــي استشــعرت 

إمكانيــة تحقيــق غنائــم ســهلة. كــا هاجمــت تركيــا بلغاريــا التــي عانــت مــن هزميــة فادحــة وفقــدت الكثــر مــن األرايض. يــدل هــذا عــىل 

ــة. إن القوميــات التــي كانــت مســتعَمرة  ــه نظــرة صوريــة وغــر ديالكتيكي مــدى فــراغ مفهــوم االضطهــاد “االســتعاري” عندمــا ينظــر إلي

ومقموعــة ســابقا ميكنهــا أن تتحــول إىل عكــس ذلــك. ميكــن القــول بــأن الحــرب ضــد تركيــا كان لهــا جانــب تقدمــي إىل حــد مــا، عندمــا كانــت 

(نظريــا عــىل األقــل) تخــاض مــن أجــل تحريــر املقدونيــن مــن نــر األتــراك، عــىل الرغــم مــن أن مختلــف دول البلقــان كانــت مــن الناحيــة 

العمليــة تســعى بالفعــل إىل التوســع عــىل حســاب جرانهــا. لكــن حــرب البلقــان الثانيــة كانــت ذات طابــع رجعــي وإمريــايل واضــح، حيــث 

حاربــت العصابــات الحاكمــة اليونانيــة والبلغاريــة والربيــة والرومانيــة بعضهــا البعــض لتقســيم الغنائــم.

ــر املصــر لحــل املــأزق  مل تكــن هنــاك ذرة مــن املحتــوى التقدمــي يف أي مــن تلــك املواجهــات. كــا ال ميكــن رفــع مطلــب حــق تقري

ــد للخــروج مــن املــأزق الدامــي يف البلقــان  ــك الحــن. إن الســبيل الوحي ــذ ذل ــك الوقــت واســتمر من ــذي أصــاب البلقــان يف ذل الدمــوي ال

هــو انتصــار الثــورة بقيــادة الطبقــة العاملــة لبنــاء فدراليــة بلقانيــة دميقراطيــة. كان هــذا هــو موقــف لينــن وأيضــا موقــف كل االشــرتاكين 

والدميقراطيــن يف البلقــان، وال ســيا أعظمهــم: كريســتيان راكوفســي. كانــت تلــك الحــروب “الوطنيــة”، كــا أوضــح لينــن، أكــر كلفــة مــن 

حيــث الخســائر البرشيــة مــا كانــت ســتكلفه الثــورة. فبــدون ثــورة بقيــادة الطبقــة العاملــة بتحالــف مــع الفالحــن الفقــراء مل يكــن هنــاك 

أي حــل ممكــن يف البلقــان. لقــد رشح تروتســي الرنامــج الحقيقــي الــذي دافــع عنــه املاركســيون يف مــا يخــص املســألة البلقانيــة يف مقالــه: 

“املســألة البلقانيــة واالشــرتاكية الدميقراطيــة”، الــذي ظهــر يف الرافــدا يف 01 غشــت 1910، حيــث قــال: »إن الســبيل الوحيــد للخــروج مــن 

الفــوىض القوميــة واالرتبــاك الدمــوي يف البلقــان هــو اتحــاد جميــع شــعوب شــبه الجزيــرة يف كيــان اقتصــادي وســيايس واحــد، عــىل أســاس 

الحكــم الــذايت لجميــع املكونــات. فقــط يف إطــار دولــة بلقانيــة واحــدة ســيمكن لــرب مقدونيــا والســنجاك ورصبيــا ومونتينيغــرو أن يتحــدوا 

يف جاعــة ثقافيــة قوميــة واحــدة، ويتمتعــوا يف نفــس الوقــت مبزايــا الســوق املشــرتكة البلقانيــة. وحدهــم شــعوب البلقــان املتحــدون مــن 

ميكنهــم أن يتصــدوا فعــال لألطــاع الوقحــة للنظــام القيــري واإلمرياليــة األوروبيــة«1.

وقــد عــر لينــن عــن نفــس املوقــف يف مقالتــه: “حــرب البلقــان والشــوفينية الرجوازيــة”، حيــث قــال: »كان يف مقــدور شــعوب البلقــان 

أن تنجــز هــذه املهمــة بشــكل أكــر ســهولة مــا هــو عليــه الحــال اآلن، وبكــّم أقــل مــن التضحيــات مــن خــالل تشــكيل جمهوريــة بلقانيــة 

فدراليــة. ســيصر االضطهــاد القومــي واملشــاحنات القوميــة والتحريــض عــىل أســاس االختالفــات الدينيــة أشــياء مســتحيلة يف ظــل الدميقراطيــة 

الكاملــة واملتســقة. كان مــن املمكــن أن تضمــن شــعوب البلقــان تنميــة رسيعــة ومكثفــة وحــرة«2. لقــد نظــر تروتســي، مثلــه مثــل لينــن، 

إىل املســألة البلقانيــة ليــس عــىل أســاس قومــي، بــل عــىل أســاس طبقــي، حيــث كتــب: »إن الضانــة التاريخيــة الســتقالل البلقــان وحريــة 

روســيا توجــد يف التعــاون الثــوري بــن عــال بيرتســبورغ ووارســو وعــال بلغــراد وصوفيــا«3.

مــا تــزال هــذه األفــكار صحيحــة حتــى اليــوم، باســتثناء أنــه يجــب اســتبدال شــعار الفدراليــة الدميقراطيــة بشــعار الفدراليــة االشــرتاكية 

الدميقراطيــة لشــعوب البلقــان باعتبارهــا الحــل الوحيــد للتغلــب عــىل إرث البلقنــة الفظيــع الــذي مل تتمكــن ال الرأســالية وال الســتالينية 

1:  Trotsky, The Balkan Wars 1912–13, pp: 39–40.

2:  LCW, The Balkan War and Bourgeois Chauvinism, vol. 19, p: 39.

3:  Trotsky, The Balkan Wars 1912–13, pp: 41–42.
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مــن القضــاء عليــه.

اقراب العاصفة 

كانــت األهميــة الحقيقيــة لحــروب البلقــان هــي أنهــا كشــفت بوضــوح عــن وجــود ميــول نحــو انــدالع حــرب عامليــة. كانــت التوتــرات بــن 

القــوى اإلمرياليــة الكــرى ترتاكــم بشــكل متواصــل لتبلــغ النقطــة الحرجــة حيــث ميكــن ألي حــادث أن يشــعل مواجهــة شــاملة. كان األمــل 

الوحيــد يف تجنــب الحــرب ليــس التريحــات الســلمية، بــل الحركــة الثوريــة للطبقــة العاملــة. هــذا هــو املوقــف الــذي تبنــاه لينــن وروزا 

لوكســمبورغ يف املؤمتــرات األمميــة التــي ســبقت مبــارشة الحــرب العامليــة األوىل. كان يبــدو نظريــا أن قــوى الحركــة االشــرتاكية األمميــة أكــر 

مــن كافيــة لوقــف الحــرب، ففــي عــام 1914، كانــت األمميــة الثانيــة منظمــة جاهريــة تضــم 41 حزبــا يف 27 بلــدا ويبلــغ عــدد أعضائهــا 

حــوايل 12 مليــون عامــل. وكانــت القــرارات التــي اتخذتهــا األغلبيــة الســاحقة يف مؤمتــري شــتوتغارت وبــال قــد تعهــدت مبعارضــة الحــرب 

بــكل الوســائل املتاحــة.

مل يكــن موقــف لينــن مــن الحــرب قامئــا عــىل “النزعــة الحربيــة” وال عــىل النزعــة الســلمية العاطفيــة، بــل كان موقفــه ثوريــا بشــكل 

كامــل. مــن بــن أســوء االفــرتاءات التــي وجهــت ضــد لينــن أنــه كان “محبــا للحــرب”. ويرتبــط هــذا الزعــم مــرارا بتفســر خاطــئ لفكرتــه عــن 

“االنهزاميــة الثوريــة” التــي أســاء فهمهــا الجميــع تقريبــا. وعندمــا ســأل صحفــي بولنــدي (ماجكوســن) لينــن قبيــل الحــرب العامليــة األوىل، 

عــا إذا كانــت الحــرب ســتعجل بالثــورة وهــل هــو يريــد الحــرب، قــال: »كال، ال أريــد ذلــك... إين أفعــل كل مــا بوســعي، وســأواصل القيــام 

بذلــك حتــى النهايــة، لعرقلــة التعبئــة للحــرب. ال أريــد أن يضطــر ماليــن الروليتاريــن إىل ذبــح بعضهــم البعــض مدفوعــن بعصــا الرأســالية. 

ال ميكــن أن يكــون هنــاك أي ســوء فهــم بخصــوص هــذه النقطــة: إن التنبــؤ مبوضوعيــة باحتــال انــدالع الحــرب، والســعي لالســتفادة منهــا 

بأكــر مــا ميكننــا يف حالــة وقــوع مثــل ذلــك الحــدث املؤســف، يشء؛ أمــا الرغبــة يف الحــرب والعمــل مــن أجــل اندالعهــا، فذلــك يشء مختلــف 

متامــا«1.

يف نوفمــر 1912، ُعقــد مؤمتــر بــال األممــي االســتثنايئ. وقــد أظهــر العــدد الهائــل للمندوبــن قــوة املنظــات العاليــة العامليــة، حيــث 

حــر مــا مجموعــه 555 مندوبــا ميثلــون 23 بلــدا ملناقشــة القضيــة الكــرى عــىل جــدول األعــال آنــذاك. كان االتجــاه الســائد يف املؤمتــر آنذاك 

هــو النزعــة الســلمية. وقــد قــرأ االشــرتايك الفرنــيس الكبــر جــان جوريــس قــرارا مناهضــا للحــرب يقــول فيــه: “إن الروليتاريــا تطالــب بالســالم 

بأشــد العبــارات حيويــة”. لكــن مثــل هــذه اإلعالنــات العامــة “مــن أجــل الســالم” ال تســاوي حتــى قيمــة الــورق الــذي تكتــب عليــه يف حالــة 

انــدالع الحــرب. هنــاك حاجــة إىل يشء آخــر مــن أجــل تحويــل مثــل تلــك املشــاعر العامــة إىل برنامــج للنضــال ضــد الحــرب. ولذلــك قــام لينــن، 

خــالل مؤمتــر شــتوتغارت، يف عــام 1907، باقــرتاح تعديــل ينــص عــىل أنــه يف حالــة انــدالع الحــرب، عــىل الطبقــة العاملــة أن تســتغل الوضــع 

إلســقاط الرأســالية. تلــك يف الواقــع هــي الطريقــة الوحيــدة التــي ميكــن مــن خاللهــا إيقــاف الحــرب. مــن املثــر للدهشــة أن التعديــل الــذي 

اقرتحــه لينــن متــت املوافقــة عليــه باإلجــاع. لكــن، وكــا اتضــح فيــا بعــد، مل تكــن لــدى قــادة األمميــة االشــرتاكية الدميقراطيــة أدىن نيــة 

عــىل اإلطــالق يف تنفيــذ مثــل تلــك القــرارات.

كانــت هــذه هــي القاعــدة العامــة يف جميــع أحــزاب األمميــة الثانيــة تقريبــا. كان الرنامــج الثــوري يحفــظ بأمــان يف الرفــوف، مســطرا 

يف دســتور الحــزب، ليتــم إخراجــه ونفــض الغبــار عنــه وقراءتــه يف اجتاعــات فاتــح مــاي، لــي يعــاد مــرة أخــرى إىل الرفــوف لبقيــة العــام. 

كانــت هنــاك هــوة ال ميكــن ردمهــا بــن النظريــة واملارســة عنــد الحركــة االشــرتاكية الدميقراطيــة. لقــد آمنــت الجاهــر باألهــداف االشــرتاكية 

للحــزب، لكــن معظــم القــادة كانــوا قــد غرقــوا يف عــامل السياســة الرملانيــة الخانــق، والتــي كانــت يف أحســن األحــوال بــدون جــدوى، بــل 

كانــت عبئــا هائــال. وقــد لخــص أب التحريفيــة، إدوارد برنشــتاين، نظرتهــم بشــكل جيــد يف عبارتــه املجنحــة حــن قــال: “الحركــة كل يشء، 

الهــدف النهــايئ ال يشء”.

لكــن يف حــن كان قــادة األمميــة الثانيــة ينومــون العــال مبنظــورات التغيــر الســلمي والتدريجــي واإلصالحــات، كان النظــام الرأســايل 

يســتعد لــي يوقــظ جميــع طبقــات املجتمــع بشــكل قــاس. مل تحــل حــروب البلقــان أي يشء، لكنهــا رفعــت درجــة حــرارة العالقــات الدولية إىل 

مســتويات عاليــة. تــم تقســيم مقدونيــا بــن اليونــان ورصبيــا، واســتولت رومانيــا عــىل جــزء مــن األرايض البلغاريــة (جنــوب دوبرودجــا)، ويف 

غــرب البلقــان ظهــرت ألبانيــا مســتقلة جديــدة. لكــن رصبيــا، وعــىل الرغــم مــن انتصارهــا، منعــت مــن الوصــول اآلمــن إىل البحــر األدرياتيــي، 

وهــو الهــدف الــذي كانــت تدعمــه روســيا. كــا أن بلغاريــا التــي كانــت قــد تعرضــت للهزميــة واإلهانــة يف حــرب البلقــان الثانيــة، كانــت 

1:  V.I. Lenin. Biography, Moscow. 1963, p: 213.
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تنتظــر الفرصــة ألخــذ ثأرهــا وانضمــت إىل معســكر أملانيــا والنمســا. أمــا تركيــا، القــوة املهزومــة األخــرى، فقــد صــارت، بســبب الخــوف مــن 

روســيا، أقــرب إىل أملانيــا التــي أبرمــت معهــا تحالفــا يف غشــت 1914. ومــن ناحيــة أخــرى صــارت رصبيــا ومونتــي نيغــرو أكــر قربــا مــن 

روســيا للدفــاع عــن نفســيها ضــد النمســا- املجــر، يف هــذا الســياق قــال وزيــر الخارجيــة الــرويس، ســازونوف: “مهمتنــا األساســية هــي ضــان 

التحــرر الســيايس واالقتصــادي لربيــا”1. لقــد كان العــامل ينزلــق بشــكل جــارف نحــو الحــرب.

يف روســيا شــنت الصحافــة الرشعيــة البلشــفية تحريضــا حازمــا ضــد الحــرب، مركــزة عــىل فضــح أهــداف النظــام القيــري الحقيقيــة مــن 

وراء الحــرب يف البلقــان. كانــت شــعارات لينــن هــي: “ال للتدخــل األجنبــي يف حــرب البلقــان... نعــم للحــرب ضــد الحــرب! ال ألي تدخــل! 

نعــم للســالم: هــذه هــي شــعارات العــال”. وعــىل عكــس االنفعــاالت العاطفيــة لدعــاة الســالم، كان لينــن دامئــا ينظــر إىل مســألة الحــرب من 

وجهــة نظــر طبقيــة، ويكشــف املصالــح التــي تكمــن وراء الشــعارات الوطنيــة. كانــت مقــاالت لينــن تنــدد باســتمرار بالرأســالين ومصنعــي 

ــر أساســها املــادي ومحتواهــا الطبقــي.  ــرويس إىل الحــرب، وتظه ــة لســعي النظــام القيــري ال األســلحة، وتكشــف عــن األهــداف الحقيقي

لطاملــا كان يطــرح الســؤال بلغــة املحامــاة: “cui prodest?”، أي مــن يســتفيد مــن الســباق نحــو التســلح؟ مل يكــن هنــاك أي مجــال لدعــم 

أي طــرف يف نــزاع البلقــان. مل تكــن الحــرب لتخــدم مصالــح شــعوب البلقــان. وكانــت الفكــرة القائلــة بــأن حــق تقريــر املصــر لهــذه أو تلــك 

مــن دويــالت البلقــان يــرر انخــراط أوروبــا كلهــا يف الحــرب، فكــرة إجراميــة. يف وقــت الحــق، يف عــام 1915، أوضــح لينــن أنــه إذا كانــت 

الحــرب مســألة نــزاع عســكري بــن رصبيــا والنمســا وحدهــا، لــكان مــن الــروري دعــم رصبيــا، مــن وجهــة نظــر حقــوق الشــعوب يف تقرير 

مصرهــا. ومــع ذلــك فــإن هــذا الحــق مل يكــن يعتــر مــن وجهــة نظــر لينــن حقــا مطلقــا ويف جميــع األوقــات والظــروف. ال ميكــن بــأي حــال 

مــن األحــوال لكفــاح الــرب، أو أي شــعب آخــر، مــن أجــل تقريــر املصــر أن يــرر إغــراق العــامل كلــه يف الحــرب. يف هــذه الحالــة، كــا هــو 

الحــال دامئــا، يتــم إخضــاع حــق تقريــر املصــر ملصالــح الطبقــة العاملــة والثــورة العامليــة.

منو تأثر البالشفة 

ــن باداييــف يف  ــو 1913، أعل ــواب البالشــفة يف مجلــس الدومــا بواجبهــم بخصــوص مســألة حــرب البلقــان، ففــي 12 يوني ــام الن لقــد ق

مجلــس الدومــا رفــض البالشــفة التصويــت مليزانيــة الحــرب، ورفــع شــعار التحــدي: “وال كوبيــك واحــد مليزانيــة األســلحة”. كــا تــم تنظيــم 

التحريــض الجاهــري ضــد الحــرب، مــع إصــدار قــرارات يف اجتاعــات املصانــع تشــجب حــرب البلقــان والتهديــد املتصاعــد بانــدالع حــرب 

عامليــة. ويف الوقــت نفســه كانــت هنــاك مظاهــرات مناهضــة للحــرب يف أملانيــا وفرنســا وبريطانيــا. ومــع بدايــة عــام 1914 املشــؤوم، اندلعــت 

إرضابــات كبــرة ومظاهــرات تخليــدا لذكــرى يــوم األحــد الدامــي يــوم 09 ينايــر. ففــي ســان بيرتســبورغ وريغــا وموســكو ونيكوالييــف ووارســو 

وتفــر وكييــف وخيســو ودرينســك، وغرهــا مــن املراكــز العاليــة، شــارك 260.000 شــخص يف املظاهــرات، وكانــت تلــك مجــرد البدايــة فقــط. 

يف الفــرتة مــا بــن 17 و20 مــارس يف ســان بيرتســبورغ انخــرط يف اإلرضاب 156.000 عامــل، ويف ريغــا 60.000 ويف موســكو 10.000. لقــد كان 

الجــو متأججــا. كانــت روســيا تتجــه برسعــة نحــو وضــع ثــوري جديــد. يف 22 أبريــل تــم اســتبعاد النــواب البالشــفة واملناشــفة والرتودوفيــك 

مــن الدومــا بتهمــة “عرقلــة” عمــل املجلــس. وشــارك أكــر مــن 100 ألــف عامــل يف اإلرضابــات السياســية االحتجاجيــة يف موســكو وســان 

بيرتســبورغ.

توالــت موجــات اإلرضابــات الواحــدة تلــو أخــرى. يف 01 مــاي أرضب أكــر مــن نصــف مليــون عامــل عــن العمــل وخرجــوا للتظاهــر: يف 

ســان بيرتســبورغ كان هنــاك 250.000 ويف ريغــا 44.000 ويف موســكو 32.000 ويف القوقــاز حــوايل 20.000. لقــد تجــاوزت تلــك الحركــة، يف 

حجمهــا وامتداداهــا، حتــى ثــورة عــام 1905. ويف مقالــه “فاتــح مــاي الثــورة”، أشــار لينــن إىل أن هنــاك رشطــن أساســين للوضــع مــا قبــل 

الثــوري: أن تصــر الجاهــر غــر قــادرة عــىل العيــش كــا مــن قبــل، وأن تصــر الطبقــة الحاكمــة غــر قــادرة عــىل أن تحكــم كــا مــن قبــل. 

كان هــذا بوضــوح هــو الحــال يف روســيا، فعشــية الحــرب العامليــة كانــت روســيا تتجــه برسعــة نحــو ثــورة جديــدة. كانــت الحركــة العاليــة 

يف حالــة مــن الغليــان املســتمر. وقــد أوضــح باداييــف منــو نفــوذ الحــزب، مــن خــالل حديثــه عــن هيــكل منظمــة ســان بيرتســبورغ وعمــل 

لجنتهــا:

»جميــع األنشــطة يف منطقــة ســان بيرتســبورغ اآلن تحــت رقابــة اللجنــة التــي تعمــل منــذ خريــف العــام املــايض. متتلــك اللجنــة اتصــاالت 

يف جميــع الورشــات واملصانــع ويتــم إبالغهــا بجميــع التطــورات هنــاك. وفيــا يــيل شــكل تنظيــم منظمــة املنطقــة: يف املصنــع، يشــكل أعضــاء 

الحــزب نــواة يف ورشــات العمــل املختلفــة، ويشــكل مندوبــو األنويــة لجنــة مصنــع (يف املصانــع الصغــرة يشــكل األعضــاء أنفســهم اللجنــة). 

1:  B.H. Sumner, A Survey of Russian History, p: 380.
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تقــوم كل لجنــة مصنــع، أو نــواة ورشــة عمــل يف املصانــع الكبــرة، بتعيــن مســؤول عــن جمــع االنخراطــات، يقــوم عنــد يــوم قبــض الراتــب 

بجمــع املســتحقات وغرهــا مــن مســاهات الصناديــق واشــرتاكات الصحــف، ومــا إىل ذلــك. كــا يتــم تعيــن مراقــب لزيــارة املؤسســات التــي 

تــم جمــع األمــوال فيهــا، للتأكــد مــن أن املبالــغ صحيحــة ويقــوم بجمــع املــال املحصــل عليــه. مــن خــالل هــذا النظــام يتــم تجنــب حــدوث 

التجــاوزات يف التعامــل مــع املــال.

تنتخــب كل لجنــة محليــة باالقــرتاع الــرسي لجنــة تنفيذيــة مؤلفــة مــن ثالثــة أعضــاء، مــع الحــرص عــىل أال يكــون جميــع أعضــاء اللجنــة 

عــىل علــم مبــن هــم أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة بالفعــل.

ــة ســان بيرتســبورغ، وتحــاول مــرة أخــرى التأكــد مــن أال تكــون أســاؤهم  ــا إىل لجن ــن عنه ــة للمنطقــة مندوب ترســل اللجــان التنفيذي

معروفــة مــن طــرف كل أعضــاء لجنــة املنطقــة. كــا تنتخــب لجنــة ســان بيرتســبورغ لجنــة تنفيذيــة مــن ثالثــة أعضــاء. ويف بعــض األحيــان، 

وألســباب تتعلــق بالرسيــة، يكــون مــن غــر الصحيــح انتخــاب املندوبــن مــن طــرف لجنــة املنطقــة بــل يتــم اختيارهــم وفقــا لتقديــر لجنــة 

ســان بيرتســبورغ.

بفضــل هــذا النظــام كان مــن الصعــب عــىل الرشطــة الرسيــة أن تعــرف مــن هــم أعضــاء لجنــة ســان بيرتســبورغ، الــيء الــذي مكنهــا 

بالتــايل مــن مواصلــة عملهــا وتوجيــه أنشــطة املنظــات واإلعــالن عــن اإلرضابــات السياســية، إلــخ.

تحظــى اللجنــة باحــرتام كبــر مــن جانــب العــال الذيــن ينتظــرون توجيهاتهــا يف جميــع املســائل الهامــة ويتبعــون تعلياتهــا. وكانــوا 

يولــون اهتامــا خاصــا للنــرشات التــي تصدرهــا مــن وقــت آلخــر.

قــررت املنظــات النقابيــة يف ســان بيرتســبورغ عــدم الدعــوة إىل اإلرضابــات السياســية مببــادرة خاصــة منهــا، بــل أن تعمــل فقــط بنــاء 

عــىل تعليــات لجنــة ســان بيرتســبورغ. وقــد كانــت تلــك اللجنــة هــي التــي أصــدرت الدعــوة إىل اإلرضابــات يف 09 ينايــر و04 أبريــل و01 

مــاي. اســتاء العــال بشــدة مــن القمــع الــذي تعرضــت لــه جريــدة برافــدا وأرادوا خــوض إرضاب، لكــن اللجنــة قــررت أنــه مــن الــروري أوال 

اإلعــداد لــه بشــكل صحيــح وإصــدار نــرشة توضيحيــة يجــب أن تصــل إىل الجاهــر. يف غضــون بضعــة أيــام ظهــرت جريــدة أخــرى، وألنهــا 

كانــت تتبــع نفــس السياســة، اطــأمن العــال إىل حــد مــا. وعــىل الرغــم مــن عــدم إصــدار أي دعــوة لخــوض اإلرضاب فقــد تــرك حــوايل 30.000 

عامــل عملهــم.

تكتــيس املنشــورات أهميــة كبــرة، وقــد كرســت اللجنــة الكثــر مــن الجهــد إلتقــان آالتهــا لطباعتهــا وتوزيعهــا. كانــت اللجنــة تتكــون 

ــا نكتــب املنشــورات بأنفســنا ونجــد صعوبــة يف العثــور عــىل مثقفــن للمســاعدة يف تصحيحهــا. بالكامــل مــن العــال، وكن

ــد  ــد أعي ــة ســان بيرتســبورغ ق ــد عــىل أن منظم ــن التأكي ــة. ميك ــة املنظم ــات السياســية يف ســان بيرتســبورغ إىل تقوي ــد أدت اإلرضاب لق

إحياؤهــا وتقويتهــا وصــارت تتطــور، بفضــل حركــة اإلرضابــات السياســية. ويظهــر رصاخ التصفويــن حــول “حمــى اإلرضابــات” أنهــم منفصلــون 

متامــا عــن املنظــات العاليــة وعــن حيــاة الجاهــر؛ لقــد فشــلوا كليــا يف فهــم مــا يجــري اآلن بــن العــال. مــن موقعــي يف وســط الحركــة 

العاليــة يف ســان بيرتســبورغ، أالحــظ يف كل مــكان أن قــوة العــال آخــذة يف التزايــد، كــا أالحــظ كيــف تظهــر نفســها وكيــف ســتتغلب عــىل 

كل العراقيــل.

قــام العــال بقــراءة قــرارات كونفرانــس كاراكــوف ودراســتها يف املصانــع وصــارت املوجــه لــكل عمــل منظمتنــا. تــم إثبــات صحتهــا بشــكل 

كامــل يف املارســة؛ ومبــا أين شــاركت بنشــاط يف العمــل شــعرت طــوال الوقــت أن الخــط الســيايس كان صحيحــا. نــادرا مــا كنــت أقابــل تصفويــا 

أو أســتمع لواحــد منهــم؛ لكــن مــا فاجــأين يف البدايــة، هــو أين علمــت يف اجتــاع لعــال املعــادن أنهــم صــاروا غــر موجوديــن تقريبــا يف ســان 

بيرتسبورغ«1.

كان تأثــر البالشــفة ينتــرش باســتمرار إىل فئــات جديــدة مــن الطبقــة العاملــة: إىل الشــباب والنســاء. وكانــت برافــدا هــي الســالح الرئيــيس 

لهــذا العمــل. منــت مبيعاتهــا إىل 40.000 نســخة يف اليــوم، يف حــن كانــت صحيفــة املناشــفة “لــوش” (الشــعاع) تبيــع 16.000 نســخة عــىل 

ــه  ــىل وج ــن ع ــد. وكان لين ــل الج ــىل محم ــالت ع ــاء العام ــن النس ــوري ب ــل الث ــألة العم ــذون مس ــا يأخ ــفة دامئ ــر. كان البالش ــى تقدي أق

الخصــوص، يعلــق أهميــة كبــرة عــىل هــذه املســألة، وخاصــة يف فــرتة النهــوض الثــوري مــا بــن 1912 و1914، وخــالل الحــرب العامليــة األوىل. 

كان ذلــك هــو الوقــت الــذي بــدأ فيــه االحتفــال باليــوم العاملــي للنســاء، 23 فرايــر (08 مــارس)، بتنظيــم مظاهــرات عاليــة جاهريــة. ليــس 

مــن قبيــل الصدفــة أن تكــون ثــورة فرايــر (مــارس حســب التقويــم الجديــد) قــد اندلعــت عــىل خلفيــة اضطرابــات حدثــت يف اليــوم العاملــي 

1:  A.Ye. Badayev, Bolsheviks in the Tsarist Duma, pp: 117–118.
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للنســاء، عندمــا تظاهــرن ضــد الحــرب وارتفــاع تكاليــف املعيشــة.

بــدأ االشــرتاكيون الدميقراطيــون العمــل بثبــات بــن النســاء العامــالت خــالل نهــوض 1912- 1914. نظــم البالشــفة أول اجتــاع لتخليــد 

اليــوم األممــي للمــرأة يف روســيا عــام 1913. ويف العــام نفســه، بــدأت برافــدا تنــرش بانتظــام صفحــة مخصصــة للقضايــا التــي تواجــه النســاء. 

كــا أصــدر البالشــفة صحيفــة نســائية، رابوتنيســتا (العاملــة)، يف عــام 1914، والتــي تزامــن عددهــا األول مــع اليــوم العاملــي للمــرأة، كــا 

نظــم الحــزب مظاهــرات أيضــا. تعرضــت الصحيفــة للمنــع يف يوليــوز مــع بقيــة الصحافــة العاليــة. كانــت الجريــدة البلشــفية مدعومــة ماليــا 

مــن قبــل العامــالت والــاليئ كــن يوزعنهــا يف أماكــن العمــل. كانــت تنــرش تقاريــر عــن ظــروف عيــش وعمــل العامــالت يف روســيا والخــارج 

ونضاالتهــن، وحثــت النســاء عــىل االنضــام إىل النضــال مــع زمالئهــن الرجــال، كــا حثتهــن عــىل رفــض الحركــة النســوانية التــي أسســتها 

النســاء الرجوازيــات بعــد ثــورة 1905.

كانــت املســألة الرئيســية املطروحــة هــي النضــال مــن أجــل قيــادة النقابــات التــي كانــت تقليديــا تحــت ســيطرة املناشــفة. قبــل الحــرب 

العامليــة األوىل، كانــت النقابــات يف معظــم البلــدان متثــل أقليــة مــن الطبقــة العاملــة، وكانــت تحــت هيمنــة العــال املؤهلــن الذيــن كانــوا 

يتمتعــون بأجــور أعــىل وظــروف عمــل وعيــش أفضــل مــن بقيــة العــال. هــذه الفئــة، التــي وصفهــا ماركــس بـــ “األرســتقراطية العاليــة”، 

كانــت يف كثــر مــن األحيــان تحــت تأثــر الليراليــن، ومل يكــن مــن قبيــل املصادفــة أن النقابــات العاليــة، وال ســيا الفئــة القياديــة فيهــا، 

كانــت متيــل عضويــا نحــو النزعــة املحافظــة واالنتهازيــة. مل تكــن روســيا اســتثناء للقاعــدة مــا يفــرس ملــاذا كان املناشــفة أقــوى تقليديــا مــن 

البالشــفة يف هــذا الوســط.

كانــت نقابــات عــال ســان بيرتســبورغ، مــن بــن النقابــات األكــر قــوة واألفضــل تنظيــاً، كانــت تضــم أكــر مــن 30.000 عضــو يف عــام 

1914، بينــا يف روســيا بأكملهــا مل يكــن هنــاك أكــر مــن 100.000 عامــل نقــايب، وهــي نســبة صغــرة مــن مجمــوع القــوى العاملــة. ومــع ذلك 

فــإن النقابــات بصفتهــا الهيــاكل القاعديــة للطبقــة العاملــة، كانــت ذات أهميــة أساســية ألي تيــار يتطلــع إىل قيــادة الجاهــر. عــىل الرغــم 

مــن كل الصعوبــات، قــام البالشــفة بعمــل ثــوري صبــور مــن أجــل كســب األغلبيــة حتــى يف أكــر النقابــات بروقراطيــة ورجعيــة. ويف نهايــة 

املطــاف تكلــل هــذا العمــل املضنــي والصبــور بالنجــاح.

بحلــول 1913-1914، كان البالشــفة يف وضــع يســمح لهــم بتنظيــم تدخــل يف جميــع املؤمتــرات النقابيــة والقيــام بتحــد ناجــح للجنــاح 

اليمينــي. متكنــوا يف صيــف عــام 1914، مــن كســب األغلبيــة يف نقابــات موســكو وســان بيرتســبورغ. ومــن بــن 19 نقابــة عاليــة يف ســان 

بيرتســبورغ، دعمــت 16 نقابــة البالشــفة، يف حــن أن ثالثــة فقــط (نقابــات الرســامن واملوظفــن والصيادلــة) دعمــت املناشــفة. أمــا يف موســكو 

ــات، كان هــذا  ــدي للمناشــفة داخــل النقاب ــر التقلي ــالث عــرش تدعــم البالشــفة. وبالنظــر للتأث ــة الث ــات العالي ــع النقاب ــت جمي ــد كان فق

التقــدم مذهــالً بشــكل خــاص، وشــكل مــؤرشا عــن تغيــر كامــل يف مــزاج الطبقــة العاملــة.

بفعــل تنامــي الحركــة الجاهريــة الثوريــة صــار الجنــاح اليمينــي يفقــد قاعــدة دعمــه التقليديــة بــن فئــات العــال املؤهلــن داخــل 

الطبقــة العاملــة والنقابــات. وتعطــي تريحــات قــادة املناشــفة يف تلــك الفــرتة اعرتافــا رصيحــا بعزلتهــم املتناميــة عــن الطبقــة العاملــة. 

اشــتىك أ. لـــ. شــخنكييل، عضــو مجلــس الدومــا عــن منطقــة كارس وباتــوم، يف اجتــاع لفريــق املناشــفة يف مجلــس الدومــا، ينايــر 1914، مــن: 

“أننــا فقدنــا كل عالقاتنــا مــع الطبقــة العاملــة”. وتلقــى هــذا التقييــم تأكيــدا رســميا يف اجتــاع اللجنــة املركزيــة يف فرايــر والــذي اعــرتف 

بــأن “فريــق الدومــا يقــف عــىل مســافة بعيــدة مــن الجاهــر الشــعبية”. ليــس مــن الصعــب العثــور عــىل ســبب خســارة املناشــفة للدعــم 

الجاهــري، فقــد كانــت كل سياســتهم تقــوم عــىل توثيــق عالقاتهــم مــع البورجوازيــة الليراليــة، حيــث كانــوا يبحثــون عــن الحلــول يف األعــىل 

وليــس يف األســفل. وبالتــايل فقــد أدى اندفــاع الحركــة الجاهريــة عــىل شــكل موجــة إرضابــات عاصفــة إىل مفاجأتهــم، بــل إنهــم اعتروهــا يف 

الواقــع مصــدر إزعــاج، إذ كانــوا يخافــون أي يشء قــد يــؤدي إىل إخافــة أصدقائهــم الكاديــت. كان موقــف عــدم الثقــة يف الحركــة الجاهريــة 

هــذا مرتبطــا بشــكل وثيــق مبجمــل مفهومهــم عــن الثــورة الروســية باعتبارهــا مهمــة برجوازيــة. كان مــن املفــرتض أن تتــرف الجاهــر 

بـ“مســؤولية”، وأن تقبــل بــدور العــازف الثــاين وراء الرجوازيــة وأال “تذهــب بعيــدا”.

كتــب روبــرت ماكــن: »بقــي املناشــفة أيضــا متناقضــن للغايــة يف موقفهــم مــن اإلرضابــات. وقــد جــاءت تحفظاتهــم جزئيــا مــن تفســرهم 

ــك ملوقفهــم مــن طبيعــة األزمــة املعــارصة... ]لكــن[ أكــر  ــة يف الظــروف الروســية وكذل ــورة الرجوازي ــذي يجــب أن تتخــذه الث للشــكل ال

مخــاوف املثقفــن املناشــفة هــو أن تــؤدي االضطرابــات العاليــة، التــي يبــدو أنهــا ال تتوقــف وال ميكــن الســيطرة عليهــا، إىل إخافــة “الحلفــاء 

الرجوازيــن” املحتملــن«.
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ويف مقــال نــرش يف ناشــا زاريــا، حــذر دان مــن أنــه: “يف النضــال الســيايس ليــس دامئــا اإلرضاب هــو الوســيلة الوحيــدة املناســبة”1. بالطبــع 

فبالنســبة للقــادة العاليــن اإلصالحيــن ال يكــون اإلرضاب، أو أي مبــادرة جاهريــة أخــرى تــأيت مــن األســفل، أبــدا “ســلوكا مناســبا”. لكــن 

الجاهــر تــرى األمــور بشــكل مختلــف، ورسعــان مــا تتعلــم كيــف متيــز بــن القــادة واملنظــات الذيــن يدعمونهــم يف النضــال وبــن أولئــك 

الذيــن يلعبــون دور خراطيــم إطفــاء الحرائــق لصالــح الرجوازيــة.

ــة  ــات الصناعي ــة النقاب ــات، وخاص ــل النقاب ــم داخ ــعوا نفوذه ــا وس ــان م ــايل رسع ــل، وبالت ــك القبي ــن ذل ــظ م ــفة أي تحف ــد البالش مل يب

الرئيســية، مثــل نقابــة عــال التعديــن. بــل حتــى النقابــات التــي كانــت تقليديــا تحــت هيمنــة املناشــفة، مثــل نقابــة عــال املطابــع، ابتعــدت 

بدورهــا عــن التصفويــن، الذيــن تزايــدت عزلتهــم وتقلصــت شــعبيتهم بشــكل مســتمر. يف صيــف عــام 1913 تعرضــوا للهزميــة يف انتخــاب 

نقابــة عــال املطابــع مبوســكو، وحــدث نفــس الــيء يف منطقــة بحــر البلطيــق خــالل الخريــف. ويف أبريــل 1914، فــاز البالشــفة بنصــف 

املقاعــد يف األجهــزة القياديــة لنقابــة عــال املطابــع يف بيرتســبورغ. كان هــذه التقــدم النشــيط والناجــح داخــل النقابــات مترينــا ملــا ســيحدث 

الحقــا يف عــام 1917. إن املــزج املاهــر بــن العمــل داخــل منظــات الحــزب الرسيــة وبــن اخــرتاق جميــع أنــواع منظــات العــال الرشعيــة: 

النقابــات والتعاونيــات وجمعيــات التأمــن (kassy)، والصحافــة الرشعيــة والدومــا، قــد أبــان يف الواقــع العمــيل عــن أنــه الطريــق الصحيــح 

الوحيــد.

األرقــام الخاصــة بالنقابــات -التــي مل تكــن تضــم ســوى أقليــة صغــرة مــن العــال وإن كانــت مهمــة- ال متنحنــا بــأي حــال مــن األحــوال 

صــورة كاملــة عــن قــوة الحــزب يف ذلــك الوقــت. يف معظــم املــدن فــاز البالشــفة بنفــوذ كبــر تقريبــا يف جميــع األنديــة والجمعيــات العاليــة، 

والتــي صــار لهــا، تحــت تأثــر الحــزب، طابــع ســيايس. ويف العديــد مــن املناطــق (خاصــة األقاليــم) أصبحــت هــذه النــوادي مراكــز للنشــاط 

الثــوري. ينطبــق الــيء نفســه عــىل الجمعيــات التعاونيــة يف أوكرانيــا وغرهــا، وجمعيــات التأمــن العاليــة (kassy). متكــن البالشــفة مــن 

خــالل املشــاركة يف مثــل هــذا العمــل، واالهتــام باملشــاكل اليوميــة للعــال وعائالتهــم، مــن إقامــة صــالت مــع فئــات أخــرى أيضــا: كالحرفيــن 

وأصحــاب الدكاكــن واملحاســبن وعــال الســكك الحديديــة واملوظفــن الحكوميــن وأصحــاب الورشــات وغرهــا مــن الفئــات غــر الروليتاريــة 

األخــرى. ففــي ســان بيرتســبورغ وموســكو وريغــا وباكــو وغرهــا، قــام البالشــفة بالعمــل الرشعــي حتــى يف النــوادي الرياضيــة والفرق املوســيقية 

واملرسحيــة. هــذا العمــل البطــيء والصبــور يف تلــك األوســاط التــي تبــدو غــر مواتيــة أمثــر عــن نتائــج رائعــة يف النهايــة. فبعــد كل يشء ال 

يكــون العمــل الثــوري الحقيقــي براقــا عــىل اإلطــالق، بــل إنــه يتكــون يف تســعة أعشــاره مــن مثــل هــذه املهــات اململــة والصعبــة لغــرس 

الجــذور بــن صفــوف الجاهــر أينــا كانــت.

ومــن أجــل بنــاء روابــط مــع الفالحــن وبروليتاريــي األريــاف -وهــي املهمــة التــي تكتــيس حيويــة كبــرة للحــزب الجاهــري يف روســيا- 

أطلــق البالشــفة شــعار: “احملــوا الكلمــة الثوريــة إىل القريــة”. نــرشت برافــدا الرســائل التــي كانــت تصلهــا مــن الفالحــن إىل جانــب الرســائل 

التــي كانــت تصلهــا مــن العــال. كــا أن البالشــفة مل يهملــوا العمــل بــن الطــالب واملثقفــن. كانــت مجموعــة التعليــم العــايل يف بيرتســبورغ 

(التــي كانــت تشــمل جميــع الفصائــل االشــرتاكية الدميوقراطيــة) تحــت قيــادة البالشــفة وتضــم حــوايل 100 عضــو، وكانــت مــا تــزال ضعيفــة 

نســبيا مــا يعكــس تراجــع التأثــر الثــوري بــن صفــوف املثقفــن خــالل الفــرتة الســابقة، لكنــه كان قــد بــدأ يتوســع مــرة أخــرى. وهكــذا 

فــإن الحــزب البلشــفي، املشــكل حديثــا، طبــق يف املارســة الشــعار القديــم للنارودنيــن: “اذهبــوا نحــو الشــعب!”، لكنــه فعــل ذلــك مــن 

مســتوى أعــىل، مســلحا برنامــج علمــي وسياســة ثوريــة بروليتاريــة. ميكــن تلخيــص مجمــل هــذه السياســة بــكل بســاطة بالقــول: يجــب عــىل 

الروليتاريــا أن تكافــح مــن أجــل وضــع نفســها يف قيــادة كل فئــات املجتمــع املضطَهــدة، ويجــب عــىل الحــزب أن يكافــح مــن أجــل الفــوز 

بقيــادة الروليتاريــا.

البالشفة عشية الحرب

مــع شــعورهم باقــرتاب الزلــزال تحــت أقدامهــم بــدأ الليراليــون الرجوازيــون يف االبتعــاد عــن الحكومــة واملطالبــة باإلصالحــات. كانــوا 

هــم أنفســهم خائفــن ويحاولــون تخويــف النظــام مــن أجــل منــح تنــازالت. كان شــعارهم هــو: “اإلصــالح قبــل فــوات األوان!”. كانــوا قــد 

تأثــروا بالنــزاع املتنامــي داخــل صفــوف النظــام نفســه بــن “اإلصالحيــن” و“الرجعيــن”، والــذي ســار بالتــوازي مــع الــراع بــن الكاديــت 

واألوتوقراطيــة. حتــى أن عــام 1913 شــهد “إرضابــا للــوزراء”. وكــا هــو الحــال دامئــا فــإن االنشــقاقات التــي تحــدث يف القمــة هــي اإلنــذار 

األول باألزمــة الثوريــة الوشــيكة. وقــد عــر وزيــر الداخليــة، ماكالكــوف، عــن قلقــه يف رســالة إىل القيــر، حيــث قــال: “املــزاج الســائد بــن 

1:  R. McKean, St. Petersburg Between the Revolutions, p: 120 and 122.



285 النهوض

عــال املصانــع ال يبــرش بخــر”، ودعــا إىل اتخــاذ إجــراءات صارمة. وبالطبــع لقــي اقرتاحــه ذاك القبــول مــن جانــب القيــر، لكــن رئيــس 

ــدت  ــد فق ــة ق ــت الحكوم ــة-. كان ــات واالنشــقاقات يف القم ــىل التذبذب ــؤرشا آخــر ع ــذي كان م ــيء ال ــوزراء، كوكوفتســوف، رفضــه -ال ال

أعصابهــا واحتــد الــراع داخلهــا حــول مــا إذا كان يتوجــب اســتخدام القبضــة الحديديــة أو القفــاز املخمــيل يف التعامــل مــع املشــكلة.

كانــت الحكومــة يف ذلــك الحــن تحــت ســيطرة العنــارص األكــر رجعيــة. فمــع اقــرتاب الحــرب، صــار كل يشء أكــر وضوحــا وأكــر حــدة 

وزالــت جميــع عنــارص االرتبــاك والغمــوض. تعــرض جميــع الليراليــن “الوســطين” والتوفيقيــن وكل الوجــوه والتنظيــات العرضيــة للســحق 

وطــردوا بــال رحمــة مــن الســاحة. ويف األخــر مل يتبــق هنــاك ســوى اتجاهــان فقــط يقدمــان للمجتمــع بديــال واضحــا ومســتدميا: الثــورة أو 

الثــورة املضــادة. حــاول الليراليــون يف لجــة يأســهم أن يســتندوا عــىل الطبقــة العاملــة، ولهــذه الغايــة عملــوا عــىل عقــد صفقــة: ففــي مــارس 

1914 أســس الكاديــت مــا أطلقــوا عليــه اســم “لجنــة املعارضــة”، التــي ضمــت حتــى أحــد البالشــفة (إ. إ. سكفورتســوف- ســتيبانوف). وعــىل 

الرغــم مــن التذبــذب املعــروف عــن الليراليــن فقــد وضــع دان واملناشــفة كل آمالهــم عــىل هــذه الخطــوة.

عندمــا علــم لينــن بهــذا التطــور اعتــر أن أهميتــه تــأيت مــن كونــه دليــال عــىل التطــورات التــي تحــدث تحــت الســطح. نصــح لينــن 

سكفورتســوف- ســتيبانوف باملــي قدمــا للحصــول عــىل معلومــات دقيقــة عــن املــدى الــذي ميكــن لليراليــن الوصــول إليــه يف املارســة، أي 

إىل أي مــدى كانــت صناديــق املــال جاهــزة للتــرع للمســاعدة يف تطويــر عمــل الصحافــة غــر الرشعيــة ومــا إىل ذلــك. وكــا كان متوقعــا جــاء 

الــرد غــر واضــح! مل يكــن لــدى الكاديــت (وال حلفاؤهــم األوكتوبريــون) نيــة جــادة يف تحــدي النظــام أو مســاعدة الثــورة. كانــت نداءاتهــم 

إىل بروقراطيــة الدولــة “إلصــالح نفســها” تهــدف إىل الحفــاظ عــىل النظــام وليــس إســقاطه. لكــن املناشــفة ارتكبــوا خطــأ الخلــط بــن الثــورة 

وبــن الثــورة املضــادة بقنــاع دميقراطــي. ألنــه يف مواجهــة الطبقــة العاملــة التحــم الليراليــون والرجعيــون بشــكل حتمــي يف كتلــة رجعيــة 

واحــدة. كان الفــرق الحقيقــي املوجــود بــن الليراليــن وبــن الحكومــة هــو اختالفهــم يف تحديــد أفضــل طريقــة لهزميــة الطبقــة العاملــة. 

ومــع ذلــك فقــد كان مــن الــروري، كــا قــال لينــن، اســتخدام هــذه االنقســامات بطريقــة ماهــرة، لكــن ليــس نــرش األوهــام حولهــا كــا 

فعــل املناشــفة.

كان الوضــع ناضجــا للثــورة مــن الناحيــة املوضوعيــة، لكــن العامــل الحاســم هــو العامــل الــذايت -أي قــدرة الطبقــة العاملــة وقيادتهــا عــىل 

االســتفادة مــن الوضــع لإلطاحــة بالنظــام االســتبدادي واالســتيالء عــىل الســلطة. كان الحــزب آنــذاك قــد أصبــح أقــوى مــن أي وقــت مــى، 

بعــد انفصالــه عــن االنتهازيــن. لكــن الحــرب تدخلــت لتقطــع الســرورة برمتهــا. بحلــول ربيــع عــام 1914، كانــت الرافــدا تبيــع يوميــا حــوايل 

40.000 نســخة، إال أن توزيعهــا يف املصانــع وقراءتهــا تجــاوزت ذلــك الرقــم بكثــر. يف أبريــل 1914 بلــغ عــدد املشــرتكن يف الرافــدا 8.858 

مشــرتكا يف 740 منطقــة يف روســيا؛ وبحلــول يونيــو ارتفــع الرقــم إىل 11.534 يف 944 منطقــة. تظهــر هــذه الزيــادة الكبــرة االنتشــار الرسيــع 

لألفــكار البلشــفية وتغلغلهــا املتزايــد بــن صفــوف الجاهــر. ومل يبــدأ التصفويــون يف إطــالق النــداء املخــادع إىل “الوحــدة” إال عندمــا كان 

البالشــفة قــد متكنــوا بالفعــل، يف الواقــع، مــن كســب أغلبيــة العــال إىل صفهــم. يف ربيــع عــام 1914 -الذكــرى الثانيــة إلصــدار الرافــدا (22 

ــا النقابيــة ومجموعــات  ــة لجمــع األمــوال (“يــوم الصحافــة”)، شــاركت فيهــا كل املجموعــات الحزبيــة والخالي أبريــل)- كانــت هنــاك حمل

املصانــع والجمعيــات الثقافيــة وغرهــا. وقــد حصلــت الحملــة عــىل الرتحيــب والترعــات مــن طــرف 1107 مجموعــة عاليــة. باإلضافــة إىل 

برافــدا، كانــت هنــاك أيضــا مجلــة نظريــة، اســمها بروسفيشــيني (التنويــر)، فضــال عــن مجموعــة مــن الصحــف اإلقليميــة واملحليــة.

لكــن لينــن كان قلقــا عــىل الرغــم مــن هــذا التقــدم امللحــوظ، عشــية النهــوض الثــوري الجديــد. إذ مــع اعرتافــه بالعمــل الرائــع الــذي 

يتحقــق عــىل األرض، فقــد رأى أن اللجنــة املركزيــة متيــل إىل التأخــر عــن األحــداث: »بينــا تــم إنجــاز قــدر هائــل مــن العمــل الحــزيب يف مجال 

التحريــض والدعايــة عــىل مــدى الســنتن أو الثــالث ســنوات املاضيــة مــن النهــوض، فإنــه مل يتــم إنجــاز ســوى القليــل جــدا مــن العمــل حتــى 

اآلن يف مجــال تقويــة التنظيــم«1.

انتقــاد لينــن مل يتوجــه إىل اللجنــة املركزيــة وحدهــا، بــل توجــه أيضــا إىل هيئــة تحريــر الرافــدا. لقــد رأى الحاجــة إىل ضــخ دمــاء جديــدة 

وتجديــد الهيئــات القياديــة بفئــات جديــدة مــن العــال. كان ذلــك ينطــوي، إىل حــد مــا، عــىل مقامــرة، لكــن أي يشء كان أفضــل مــن الركــود 

واالعتــاد املفــرط عــىل “األمجــاد القدميــة”، خاصــة وأن بعــض القــادة القدمــاء كانــوا قــد ســقطوا يف الروتــن والنزعــة املحافظــة. كان مــن 

الــروري تحقيــق التــوازن. كان لينــن، بصــره املعتــاد ولباقتــه وإخالصــه تجــاه الرفــاق القدامــى، مســتعدا دامئــا للحفــاظ عليهــم، لكنــه كان 

يبحــث دامئــا أيضــا عــن مواهــب جديــدة، وهــي الصفــة األكــر أهميــة يف فــن القيــادة. لقــد طالــب لينــن بــإرصار بإدمــاج عــال جــدد يف 

الهيئــات القياديــة. آنــذاك كان اإلعــداد جاريــا لعقــد مؤمتــر جديــد للحــزب. ومــرة أخــرى عارضــه التصفويــون، واصفــن إيــاه بأنــه “اجتــاع 

1:  Voprosy Istoriya KPSS, 1957, no. 4, p: 117.
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خــاص لزمــرة لينــن”. لكــن احتجاجاتهــم مل تعــد لهــا أي أهميــة.

كان التصفويــون يائســن بشــدة، وصــاروا يعلنــون عــن جميــع أنــواع الخطــط، مــن قبيــل إنشــاء لجنــة فدراليــة تدعــو إىل مؤمتــر مشــرتك 

ومــا شــابه، لكــن كل مقرتحاتهــم قوبلــت بالرفــض. كان البالشــفة قــد أصبحــت لهــم اليــد العليــا آنــذاك. هــم مــن كانــوا ميتلكــون القــوات عــىل 

األرض، بينــا مل يكــن التصفويــون ميتلكــون أيــة قــوى. كان مــن الواضــح للغايــة أن النزعــة التوفيقيــة مل يعــد لهــا أي أســاس. أعلــن البالشــفة 

آنــذاك عــن رفضهــم ملقرتحــات الوحــدة، لكنهــم أوضحــوا أنــه ســتتم دعــوة أي مجموعــة عاليــة حســنة النيــة تعمــل داخــل روســيا إلرســال 

مندوبيهــا إىل املؤمتــر، بغــض النظــر عــن التيــار الــذي تنتمــي إليــه. كانــت مســألة “الوحــدة” قــد متــت تســويتها يف املارســة. “كتلــة غشــت”، 

التــي كانــت متزقهــا التناقضــات الداخليــة منــذ بدايتهــا، انشــقت يف نهايــة عــام 1914. انفصــل عنهــا االشــرتاكيون الدميوقراطيــون الالتيفيــون، 

الذيــن كانــوا يشــكلون املنظمــة الجاهريــة الوحيــدة داخــل الكتلــة، فتحولــت الكتلــة كلهــا إىل شــظايا. كان تروتســي قــد اســتقال بالفعــل 

ــا. لكــن الوقــت ملثــل هــذه املحــاوالت  ــد التصفويــن، ويف فرايــر 1914 حــاول إنشــاء جريــدة “غــر حزبيــة” جديــدة، هــي بورب مــن جرائ

كان قــد مــى. وبروحــه الفكاهيــة املعتــادة علــق لينــن عــىل ذلــك قائــال: “إن التوحيديــن عاجــزون حتــى عــن توحيــد صفوفهــم”. وبســبب 

يأســهم تحــول املناشــفة إىل األمميــة الثانيــة لطلــب املســاعدة. لكــن بعــد ســلوك األمميــة الثانيــة يف النــزاع الســابق، كان لينــن قــد صــار حــذرا. 

اعتــر أن هــذه املحاولــة للبحــث عــن وســيط نزيــه مجــرد مرسحيــة، لكــن وبســبب النفــوذ الــذي كانــت األمميــة متتلكــه فقــد كان رفــض 

عــرض الوســاطة ســيكون غــر مفهــوم. قــرر البالشــفة، رغــم كل يشء، املشــاركة يف “االجتــاع التوحيــدي” الــذي دعــا إليــه املكتــب األممــي، 

مــن أجــل “فضــح زيــف كتلــة غشــت”1.

ــك  ــاع كذل ــر االجت ــا ح ــاين. ك ــف الث ــن الص ــادة م ــفة بق ــل البالش ــم متثي ــو 1914، ت ــل، يف يولي ــد يف بروكس ــذي عق ــاع ال يف االجت

املناشــفة التصفويــون، وجريــدة تروتســي بوربــا، ومجموعــة بليخانــوف يدينســتفو (الوحــدة)، والنــواب املناشــفة يف مجلــس الدومــا، وفريــود، 

والبونــد، واالشــرتاكيون الدميقراطيــون الليتوانيــون، وثــالث مجموعــات بولنديــة. أشــهرت األمميــة أســلحتها يف محاولــة لفــرض زواج قــرسي بــن 

اتجاهــن سياســين ال ميكــن التوفيــق بينهــا، بوســائل بروقراطيــة. كانــت هــذه املارســة منطقيــة متامــا بالنســبة ألشــخاص كانــوا قــد أداروا 

ظهرهــم منــذ زمــن بعيــد للسياســة املبدئيــة لصالــح “السياســة الواقعيــة”. كان رئيــس االجتــاع هــو الزعيــم االشــرتايك الدميقراطــي البلجيــي 

فاندرفيلــد، إىل جانــب هويســانز وكاوتســي. خــالل ذلــك االجتــاع تحــدث كاوتســي بكلــات تنبؤيــة مفادهــا أنــه: »يف أملانيــا ال يوجــد 

انقســام، عــىل الرغــم مــن االختالفــات املوجــودة بــن روزا لوكســمبورغ وبرينشــتاين«، وهــي العبــارة التــي رسعــان مــا ســيظهر خطأهــا املخزي. 

وافــق االجتــاع عــىل اقــرتاح كاوتســي بأنــه ال توجــد اختالفــات بــن صفــوف االشــرتاكية الدميقراطيــة الروســية ميكنهــا أن تعرقــل الوحــدة. 

لكــن البالشــفة وقفــوا بحــزم رغــم الضغــوط مــن جميــع الجهــات. وخــالل االجتــاع، الــذي اســتمر ثالثــة أيــام، رفــض ممثلــو البالشــفة رغبــة 

ــة خــالل املؤمتــر األممــي  ــد البالشــفة باإلدان ــازالت هــذه املــرة، فهــدد فاندرفيل ــم تن ــروا أي ســبب لتقدي ــم. مل ي ــة لعــب دور التحكي األممي

القــادم. لكــن ذلــك املؤمتــر مل يعقــد أبــدا، فقــد كانــت هنــاك أحــداث واســعة النطــاق توشــك أن تهــّب يف ســاء األمميــة القدميــة، وتكشــف 

بقســوة كل األكاذيــب وأنصــاف الحقائــق والخيانــات التــي قامــت عليهــا.

ضعــف البورجوازيــة الروســية واعتادهــا عــىل الرأســال األجنبــي حــدد بــدوره السياســة الخارجيــة للنظــام القيــري، الــذي وجــد نفســه 

ــة،  ــة العملي ــذ عــام 1912 صــار كل يشء، مــن الناحي ــة األنجلو-فرنســية. من ــف مــع اإلمريالي ــع الصغــر، يف تحال ــع التاب منخرطــا، مــن موق

ينــذر بانــدالع الحــرب. كانــت السياســة الخارجيــة لروســيا القيريــة متليهــا مصالــح النظــام االســتبدادي وكبــار مالــي األرايض، والتــي كانــت 

متطابقــة مــع مصالــح أصحــاب األبنــاك والرأســالين الــروس. كانــت سياســة غــزو لــألرايض األجنبيــة واألســواق ومصــادر املــواد الخــام، وهــي 

السياســة الكالســيكية لإلمرياليــة. كانــت البورجوازيــة الروســية، مبــا يف ذلــك جناحهــا “الليــرايل”، راضيــة بلعــب دور خــادم للحكــم الفــردي 

أمــال يف الحصــول عــىل أســواق مربحــة مــن وراء الحــرب. لكــن عشــية الحــرب كان النظــام االســتبدادي قــد بــدأ مــرة أخــرى يــرى الثــورة 

قادمــة.

عشــية الحــرب العامليــة األوىل كانــت الحركــة الثوريــة قــد صــارت أقــوى وأكــر اتســاعا مــا كانــت عليــه عــام 1905. واألهــم مــن ذلــك 

هــو أن وعــي الطبقــة العاملــة كان قــد صــار أعــىل مــن الناحيــة النوعيــة، وهــي الحقيقــة التــي انعكســت يف متكــن البالشــفة مــن كســب 

األغلبيــة. ويف وقــت الحــق علــق تروتســي عــىل ذلــك قائــال: »مــن أجــل فهــم االتجاهــن الرئيســين داخــل صفــوف الطبقــة العاملــة الروســية، 

مــن املهــم أن نأخــذ يف االعتبــار أن االتجــاه املنشــفي كان قــد تبلــور بشــكل نهــايئ يف ســنوات االنحــدار والــردة الرجعيــة. كان يعتمــد بشــكل 

رئيــيس عــىل فئــة صغــرة مــن العــال الذيــن قطعــوا عالقتهــم مــع الثــورة. يف حــن أن البلشــفية، التــي كانــت قــد تحطمــت بقســوة يف فــرتة 

الــردة الرجعيــة، بــدأت يف النهــوض برسعــة مــع تجــدد املــد الثــوري خــالل الســنوات التــي ســبقت الحــرب. “إن العنــارص األكــر حيويــة وجــرأة 

1:  Lenin, Collected Works,]بالروسية[ vol. 24, p: 289.
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ــن يتحلقــون حــول  ــاس الذي ــك الن ــك املنظــات وأولئ ــارص وتل ــك العن ــم املســتمر، هــي تل ــدؤوب واملقاومــة والتنظي والجاهــزة للنضــال ال

لينــن”، بهــذه الكلــات وصفــت إدارة الرشطــة عمــل البالشــفة خــالل الســنوات التــي ســبقت الحــرب«1.

لقــد ظهــر تفــوق البالشــفة مــن خــالل سلســلة كاملــة مــن املعطيــات، فخــالل انتخابــات مجلــس الدومــا الرابــع فــاز البالشــفة بســتة 

مقاعــد عاليــة مــن أصــل تســعة. ويف الحملــة السياســية مــن أجــل إنشــاء فريــق مســتقل يف مجلــس الدومــا، حصــل النــواب البالشــفة عــىل 

أكــر مــن %69 مــن توقيعــات العــال. بعــد إنشــاء الفريــق البلشــفي املســتقل يف الدومــا، يف أكتوبــر 1913، حصــل التصفويــون عــىل دعــم 

215 مجموعــة مــن العــال فقــط، يف حــن حصــل النــواب البالشــفة عــىل دعــم 2995 مجموعــة (%85,7!). كــا تشــر إحصــاءات أخــرى إىل 

التفــوق الســاحق للبالشــفة. يف عــام 1913 حصلــت جريــدة التصفويــن عــىل دعــم 661 مجموعــة عاليــة، يف حــن حصلــت الرافــدا عــىل 

دعــم 2181 مجموعــة (%77). وبحلــول عــام 1914 (حتــى 13 مــاي)، صــارت األرقــام هــي 671 إىل 8773 (أي %81). وهكــذا فبالرغــم مــن 

صعوبــة الوصــول إىل أرقــام دقيقــة يف ظــل ظــروف العمــل الــرسي وغــر الرشعــي، فإنــه مــن املمكــن أن نقــول بدرجــة كبــرة مــن اليقــن إن 

البالشــفة حصلــوا عــىل األقــل عــىل دعــم ثالثــة أربــاع الطبقــة العاملــة املنظمــة.

كانــت قــوة الحركــة العاليــة يف تصاعــد مســتمر. وكانــت مناطــق جديــدة تنجــذب باســتمرار إىل النضــال. يف مــاي 1914 بــدأ إرضاب 50 

ألــف عامــل نفــط يف باكــو. وتــم تنظيــم إرضابــات تضامنيــة مــع عــال باكــو يف ســان بيرتســبورغ وموســكو وخاركــوف وكييــف وروســتوف 

ونيكوالييــف. يف األول مــن يوليــوز، دعــت لجنــة الحــزب يف ســان بيرتســبورغ العــال إىل النضــال بشــعار: “أيهــا الرفــاق يف باكــو نحــن معكــم! 

إن انتصــار عــال باكــو هــو انتصارنــا!”. كانــت حــرارة النضــال ترتفــع برسعــة. يف ذلــك اليــوم قامــت الرشطــة بتفريــق اجتــاع جاهــري 

ضــم 12 ألــف عامــل مــن عــال بوتيلــوف، مــا خلــف 50 جريحــا ومقتــل عاملــن. هــزت األخبــار القادمــة مــن بيرتســبورغ البــالد بأرسهــا. 

وبحلــول الرابــع مــن يوليــوز أرضب 90.000 عامــل عــن العمــل. وّجهــت اللجنــة املركزيــة البلشــفية دعــوة للعــال لتنظيــم إرضاب عــام ملــدة 

ثالثــة أيــام يف محاولــة منهــا الختبــار قوتهــا. وبحلــول الســابع مــن يوليــوز، كان اإلرضاب شــبه عــام مبشــاركة 130 ألــف عامــل.

ــة  ــور الحساســة املتعلق ــه يف بيرتســبورغ ملناقشــة بعــض األم ــيس بوانكاري ــس الفرن ــم كان الرئي ــا كان العــال يخوضــون إرضاباته عندم

ــن الحــروب يف شــوارع ســان  ــوع آخــر م ــع ن ــة، اندل ــدوء الحــرب القادم ــا كان الرجــالن يناقشــان به ــر. وبين ــع القي ــدويل م بالوضــع ال

بيرتســبورغ. كان وســط العاصمــة محتــال مــن طــرف الرشطــة والجنــود الذيــن اشــتبكوا مــع العــال. وعــىل الرغــم مــن أن الدعــوة إىل اإلرضاب 

كانــت لثالثــة أيــام فقــط، فــإن موجــة اإلرضاب صــارت يف الواقــع بــال انقطــاع.

تكشف األرقام التالية لعدد العال املربن عن الوضع الحقيقي خالل األشهر التي سبقت الحرب:

150.000 08 يوليوز:  

117.000 09 يوليوز:   

10 يوليوز:   111.000

11 و12 يوليوز:  أكر من  2.130.000.

ــات  ــرات النقاب ــم إغــالق مق ــكان. ت ــض عــىل البالشــفة يف كل م ــوز وألقــي القب ــدا يف 08 يولي ــع الراف ــم من ــة بالقمــع، فت ردت الحكوم

ونــوادي العــال. كان ذلــك مبثابــة اعــرتاف رســمي بــأن روســيا كانــت مــرة أخــرى، خــالل يوليــوز 1914، يف خضــم وضــع ثــوري. مل يكــن مــن 

املمكــن تغيــر هــذه الحقيقــة ببعــض االعتقــاالت. فبحلــول فصــل الصيــف كانــت حركــة اإلرضابــات قــد تجــاوزت بالفعــل نظرتهــا عــام 1905. 

ــاك أيضــا نقــاط  ــه كانــت هن ــات التــي كانــت يف معظمهــا إرضابــات سياســية. لكن انخــرط مليــون ونصــف املليــون مــن العــال يف اإلرضاب

ضعــف: فقــد تركــزت الحركــة بشــكل رئيــيس يف ســان بيرتســبورغ وموســكو واملراكــز الصناعيــة الرئيســية األخــرى. يف عــام 1905، عندمــا كانــت 

الحركــة يف ذروتهــا كانــت أكــر انتشــارا. يف عــام 1905، شــكلت اإلرضابــات يف بيرتســبورغ %20 مــن إجــايل اإلرضابــات، أمــا يف 1913-1912 

فقــد كانــت %40، ويف عــام 1914 أكــر مــن 50%.

تظهــر هــذه اإلحصائيــات أن هنــاك فجــوة واســعة بــن الطليعــة الروليتاريــة، التــي ترتكــز يف ســان بيرتســبورغ واملراكــز الصناعيــة األخــرى، 

وبــن الجاهــر األكــر تخلفــا، خاصــة يف املــدن الصغــرى، والفالحــن. كان مــن الــروري توفــر قــدر معــن مــن الوقــت والخــرة حتــى يتســنى 

لتلــك املــدن الصغــرى اللحــاق بالركــب. كان مــن الســابق ألوانــه الدخــول يف معركــة حاســمة، بالرغــم مــن وجــود قــدر كبــر مــن نفــاد الصــر 

وامليــول اليرساويــة املتطرفــة بــن الشــباب البلشــفي. كانــت فئــات مــن الشــباب يف بيرتســبورغ تطالــب بشــن الهجــوم. وقامــت مجموعــة 

1:  Trotsky, The History of the Russian Revolution, p: 58.

2:  Istoriya KPSS, vol.2, p: 463.
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يرساويــة متطرفــة، بقيــادة فئــة مــن نقابــة الخبازيــن، بتشــكيل “لجنــة بلشــفية يســارية” وطالبــت بشــن نضــال املتاريــس. تســبب هــؤالء 

الشــباب املتهــورون يف نكســة خطــرة. كانــوا قــد نظمــوا اجتاعــا لـــ 123 مندوبــا مــن لجــان املصانــع، اعتقلتهــم الرشطــة جميعــا. ويف 14 

يوليــوز، وصــل اإلرضاب إىل نهايتــه. كان مــن الواضــح أن األمــور قــد وصلــت إىل نقطــة حرجــة، عــىل الرغــم مــن أن لينــن كان يؤيــد تأجيــل 

املواجهــة الحاســمة لفــرتة أطــول قليــال. لقــد فهــم أن موقــف الفالحــن كان حاســا يف تحديــد املوقــف الــذي ســيتخذه الجيــش. أمــا أولئــك 

ــوا يدفعــون يف اتجــاه االنتفاضــة قبــل أن تصبــح رشوطهــا  ــة اإلرضاب ونضــال املتاريــس فقــد كان ــوا يضغطــون مــن أجــل مواصل الذيــن كان

ــة عــىل املســتوى  ــوري، لكــن األحــداث الدرامي ــة، أن تتحــول إىل وضــع ث ــوز، يف ظــل الظــروف العادي ناضجــة. كان يف إمــكان أحــداث يولي

الــدويل قطعــت ذلــك التطــور.

ــة أكــر مــن  ــورة االجتاعي ــرويس يخــاف مــن الث ــة، كان النظــام القيــري ال ــة الهاوي ــا بأرسهــا ترتجــف عــىل حاف ــا كانــت أوروب وبين

خوفــه مــن الحــرب. يف 28 يونيــو (بالتقويــم الجديــد)، تعــرض ويل العهــد النمســاوي فرانــز فردينانــد لالغتيــال يف رساييفــو. وعــىل الفــور تــم 

اإلعــالن عــن التعبئــة العامــة يف روســيا. وعندمــا قدمــت الحكومــة النمســاوية يف 10 يوليــوز (بالتقويــم الجديــد) تحذيــرا نهائيــا مهينــا لربيــا، 

ســارعت ســان بيرتســبورغ إىل مارســة الضغــط عــىل “إخوانهــا” الربيــن لالســتجابة لجميــع املطالــب مــا عــدا تلــك التــي تنتهــك حقوقهــم 

كدولــة ذات ســيادة. كان ذلــك بالضبــط هــو مــا فعلــه الــرب يف ردهــم عــىل مذكــرة 10 يوليــوز. لكــن ذلــك مل يحــدث أي فــرق، فقــد اعتــرت 

حكومــة فيينــا أن الــرد الــريب “غــر كاف”. يف تلــك املرحلــة كان أي رد مــن رصبيــا ســيكون غــر كاف. يف 15 يوليــوز بــدأ النمســاويون يف 

قصــف بلغــراد. ويف وقــت متأخــر مــن مســاء 18 يوليــوز، اســتدعى الكونــت بورتاليــس وزيــر الخارجيــة الــرويس، ســازونوف، وأبلغــه “والدموع 

يف عينيــه” أنــه ابتــداء مــن منتصــف الليــل صــارت أملانيــا يف حالــة حــرب مــع روســيا. كانــت املذبحــة الكــرى عــىل وشــك أن تبــدء.



انهيار األممية الثانية

انــدالع الحــرب العامليــة األوىل أثــار عــىل الفــور أزمــة يف صفــوف األمميــة االشــرتاكية. ففــي انتهــاك لــكل القــرارات التــي كانــت املنظمــة 

األمميــة قــد اتخذتهــا، اصطــف زعــاء أحــزاب األمميــة الثانيــة يف أملانيبــا وفرنســا وبريطانيــا والنمســا، خلــف برجوازيــة بلدانهــم وأصبحــوا 

أكــر الشــوفينين ســعارا. بــدأت الصحافــة االشــرتاكية الدميقراطيــة األملانيــة يف دعــوة الطبقــة العاملــة “للدفــاع عــن الوطــن”. ويف اجتــاع 

ــح اعتــادات الحــرب. كــا أنهــم  لفريــق الحــزب يف الرايخســتاغ، يف 03 غشــت، قــرر قــادة الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي التصويــت لصال

يف اليــوم املــوايل صوتــوا مــع أحــزاب الرجوازيــة واليونكــر لتخصيــص خمســة مليــارات مــارك ألغــراض الحــرب. حتــى “اليســاريون” الذيــن 

عارضــوا هــذا املوقــف يف اجتــاع الفريــق صوتــوا اآلن بـ“املوافقــة” مبــرر االنضبــاط الحــزيب! يكشــف هــذا املوقــف بشــكل واضــح متامــا 

الــدور الخســيس الــذي تلعبــه التيــارات اإلصالحيــة اليســارية والوســطية، والتــي، رغــم العبــارات الجذريــة التــي ترفعهــا، تجدهــا يف اللحظــات 

الحاســمة مرتبطــة ارتباطــا ال ينفصــم مــع الجنــاح اليمينــي. إنهــم يعملــون دامئــا كغطــاء يســاري لإلصالحيــن اليمينيــن.

يف جميــع البلــدان املتحاربــة دخــل القــادة االشــرتاكيون الدميقراطيــون يف حكومــات ائتالفيــة مــع ممثــيل البورجوازيــة، وبــدأوا يبــرشون 

بعقيــدة “الوحــدة الوطنيــة” -التــي تعتــر أكــر الشــعارات فراغــا- معارضــن اإلرضابــات “طــوال مــدة الحــرب” ومتقبلــن لجميــع األعبــاء 

املفروضــة عــىل كاهــل العــال والفالحــن باســم الكفــاح مــن أجــل النــر. يف أملانيــا، نــرشت صحيفــة فوروارتــز (Vorwärts) افتتاحيــة لهيئــة 

التحريــر وعــدت فيهــا بأنهــا طــوال مــدة الحــرب لــن تنــرش مقــاالت تعكــس “الخــالف الطبقــي والكراهيــة الطبقيــة”. كان الحــزب االشــرتايك 

ــايل فقــد كانــت  ــة، حيــث كان يضــم حــوايل مليــون عضــو، وبالت ــة الثاني ــة ونفــوذا يف األممي الدميقراطــي األملــاين هــو الحــزب األكــر أهمي

خيانتــه حاســمة. لكــن بقيــة األحــزاب األخــرى مل تكــن أفضــل حــاال.

يف 31 يوليــوز 1914، تعــرض الزعيــم االشــرتايك الفرنــيس املناهــض للحــرب، جــان جوريــس، لالغتيــال عــىل يــد الرجعيــن. وبعــد أربعــة 

أيــام عــىل ذلــك، صــوت القــادة االشــرتاكيون الفرنســيون لصالــح اعتــادات الحــرب، كــا فعــل البلجيكيــون، ودخلــوا الحكومــة االئتالفيــة 

الرجوازيــة (أو مــا ســمي بـ“االتحــاد املقــدس”). يف بريطانيــا فعــل آرثــر هندرســون الــيء نفســه. يف فرنســا حظيــت الخيانــة بتأييــد “قــادة” 

ــارض املاركســيون هــذا  ــد ع ــام ضــد الحــرب. لق ــة بخــوض اإلرضاب الع ــة دمياغوجي ــددون بطريق ــل الحــرب يه ــوا قب ــن كان ــات الذي النقاب

الشــعار حتــى قبــل عــام 1914، حيــث أن فكــرة دعــاة الســالم والنقابيــن- الالســلطوين القائلــة بأنــه مــن املمكــن الدعــوة إىل إرضاب عــام 

ملنــع الحــرب هــي فكــرة تتجاهــل حقيقــة أنــه ال ميكــن الدعــوة إىل اإلرضاب العــام إال عندمــا تكــون الظــروف الروريــة متوفــرة. لكــن عــادة 

مــا يكــون الوضــع عشــية الحــرب هــو األقــل مالءمــة ملثــل هــذه الخطــوة. وبالتــايل مــا مل يكــن األمــر متعلقــا بــإرضاب عــام يكــون جــزءا مــن 

وضــع ثــوري، ميهــد الســتيالء الروليتاريــا عــىل الســلطة، فإنــه مــن املســتبعد أن يشــكل وســيلة ملنــع الحــرب. إنــه يف أحســن األحــوال وهــم 

طوبــاوي، أمــا هــو يف أســوأ األحــوال طريقــة لــذر الرمــاد يف أعــن العــال املتقدمــن مــن خــالل إعطائهــم االنطبــاع باتبــاع سياســة راديكاليــة، 

بينــا الواقــع يشء آخــر متامــا. وقــد وصــف تروتســي ذلــك بكونــه: “أكــر أنــواع اإلرضابــات العامــة ســوءا وأكرهــا بؤســا عــىل األطــالق”، 

ويفــرس ســبب ذلــك قائــال: »ال ميكــن وضــع اإلرضاب العــام عــىل جــدول األعــال كطريقــة للنضــال ضــد التجنيــد والحــرب إال يف حالــة مــا 

إذا كانــت كل التطــورات الســابقة يف البــالد قــد وضعــت الثــورة واالنتفاضــة املســلحة عــىل جــدول األعــال. لكــن اســتعال اإلرضاب العــام، 

كـ“وصفــة ســحرية” للنضــال ضــد التجنيــد، ســيكون مجــرد مغامــرة. وباســتثناء الوضــع املمكــن، لكــن االســتثنايئ، لحكومــة تنخــرط يف الحــرب 

مــن أجــل النجــاة مــن ثــورة تتهددهــا بشــكل مبــارش، فــإن القاعــدة العامــة هــي أن الحكومــة تشــعر بنفســها قبيــل فــرض التجنيــد، وأثنــاء 

فرضــه وبعــد فرضــه، أشــد قــوة، وبالتــايل تكــون أقــل ميــال ألن تخــاف مــن اإلرضاب العــام. وكقاعــدة عامــة فــإن املــزاج الشــوفيني الــذي 

ــذ اإلرضاب العــام مســألة ميؤوســا منهــا. والعنــارص األكــر  ــة للحــرب، إضافــة إىل الرعــب املرتبــط بالحــرب، يجعــل مــن تنفي يرافــق التعبئ

جســارة التــي تنخــرط يف النضــال دون أخــذ الظــروف بعــن االعتبــار يتــم ســحقها. مــن ثــم فــإن الهزميــة واإلبــادة الجزئيــة للفئــة الطليعــة 

تجعــالن مــن العمــل الثــوري أمــرا صعبــا لفــرتة طويلــة مــن الزمــن خاصــة يف جــو االســتياء الــذي تولــده الحــرب. مــن الحتمــي أن يتحــول 

سنوات الحرب

الفصل الخامس
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اإلرضاب املصطنــع إىل مجــرد متــرد معــزول وإىل عائــق يف مســار الثــورة«1.

لقــد تــم إثبــات حقيقــة هــذا القــول يف عــام 1914 عندمــا قــام الزعــاء النقابيــون- الالســلطويون، مبــارشة بعــد يــوم مــن إعــالن الحــرب، 

بإســقاط شــعار اإلرضاب العــام ضــد الحــرب جانبــا وحملــوا بخنــوع حقائبهــم الوزاريــة يف حكومــة “االتحــاد املقــدس”.

ــة  ــوا يف حاج ــم مل يكون ــهولة، ألنه ــقطوا بس ــة س ــدان املتحارب ــع البل ــن جمي ــة م ــرتاكية الدميقراطي ــزاب االش ــمين لألح ــادة الرس كل الق

ــز الشــهرة، هــي اســتمرار  ــارة كالوزفيت ــوف الداعمــن لرجوازيتـ“هــم”. إن الحــرب، حســب عب ــن يشــجعهم عــىل االلتحــاق بصف أصــال مل

للسياســة بوســائل أخــرى. وقــد كان قــادة الجنــاح اليمينــي للحركــة العاليــة يطبقــون سياســة مواليــة للرجوازيــة يف وقــت الســلم، وبالتــايل 

ــد  ــرق الوحي ــك السياســة الســابقة. الف ــن ســوى اســتمرار لتل ــت الحــرب مل يك ــة يف وق ــة رجعي ــر اإلمريالي ــر الدوائ ــع أك ــم م ــإن تعاونه ف

هــو أن الحــرب تنــزع بالــرورة قــرشة النفــاق وتكشــف بــال رحمــة كل تيــار ســيايس عــىل حقيقتــه. إن اإلصالحيــن اليســارين، باعتبارهــم 

نزعــة برجوازيــة صغــرة، يتأرجحــون بشــكل غــر مريــح بــن السياســة الرجوازيــة والسياســة الروليتاريــة، ويعــرون عــن ارتباكهــم وعجزهــم 

بنزعتهــم املســاملة. لكــن املمثلــن الجديــن للطبقــة الســائدة داخــل صفــوف الحركــة العاليــة، خــدام رأس املــال داخــل الحركــة العاليــة 

كــا كانــوا يســمون يف الواليــات املتحــدة، ال يخفــون دعمهــم للحــرب. والفــرق الوحيــد بينهــم هــو االختــالف حــول العصابــات اإلمرياليــة 

التــي يدعمونهــا. فقــد دعــم القــادة العاليــون الريطانيــون امللــك والوطــن يف ائتــالف مــع لويــد جــورج وترششــل، بينــا دعــم االشــرتاكيون 

الدميقراطيــون األملــان القيــر واليونكــر الرجعيــن. أمــا االشــرتاكيون الدميقراطيــون يف البلــدان الرأســالية األصغــر فقــد دعمــوا هــذا املعســكر 

أو ذاك، مــا كان يعكــس تبعيــة بورجوازيتهــم إمــا لإلمرياليــة األملانيــة أو األنغلــو- فرنســية. وهكــذا فقــد اصطــف االشــرتاكيون الدميقراطيــون 

البلجيكيــون مــع الحلفــاء، يف حــن كان الزعــاء االشــرتاكيون الدميقراطيــون الهولنديــون واالســكندنافيون أكــر ميــال إىل أملانيــا.

ــاك  ــة إلرب ــائل الروري ــة كل الوس ــدول املتحارب ــات الســائدة يف ال ــاول الطبق ــا. كان يف متن اجتاحــت موجــة الشــوفينية كل يشء أمامه

الجاهــر وتســميمها بــآالف املــررات. وبســبب التعــاون الحــايس مــن طــرف قــادة الحركــة العاليــة، نجحــوا يف بدايــة الحــرب يف تضليــل 

رشيحــة كبــرة مــن بــن العــال املنظمــن. كان العديــد مــن االشــرتاكين الدميقراطيــن األملــان -ليــس فقــط قــادة الجنــاح اليمينــي، بــل حتــى 

بعــض العــال الرشفــاء- عــىل اســتعداد لتريــر الحــرب، عــىل األقــل يف البدايــة. كانــت مرراتهــم عــىل النحــو التــايل: انتصــار القيــر ]الــرويس[ 

يعنــي أن قوزاقــه ســيدمرون حزبنــا ونقاباتنــا وســيمنعون صحفنــا ويغلقــون مقراتنــا. وبنفــس الطريقــة اســتمع العامــل الفرنــيس العــادي 

بثقــة لنــداءات رينوديــل وكاشــن ورشكائهــم لحايــة الجمهوريــة والدميقراطيــة مــن القيــر ]األملــاين[ واليونكــر. لكــن قلــق العامــل العــادي   

األملــاين أو الفرنــيس يشء، بينــا جــن ونفــاق وكلبيــة قــادة األحــزاب االشــرتاكية فإنــه يشء آخــر مختلــف متامــا.

إن هــؤالء األخريــن، وعــىل عكــس الجاهــر، مل يكــن دافعهــم هــو الجهــل. فالطابــع اإلمريــايل للحــرب كان واضحــا مــن أهــداف القــوى 

املتحاربــة. مل تكــن تلــك حربــا دفاعيــة مــن جانــب أي مــن القــوى املتنازعــة، بــل كانــت فقــط حربــا إلعــادة تقســيم العــامل، مــن أجــل امتــالك 

األســواق واملــواد الخــام واملســتعمرات ومناطــق النفــوذ بــن بريطانيــا وفرنســا وأملانيــا وبلجيــكا وروســيا والنمســا- املجــر. كانــت أعــن روســيا 

مركــزة عــىل تركيــا، مــا أدى مبــارشة إىل انــدالع رصاع بــن أملانيــا وروســيا عــىل القســطنطينية واملضايــق. وكانــت روســيا يف رصاع أيضــا ضــد 

تركيــا حــول أرمينيــا، وضــد النمســا حــول البلقــان وضــد النمســا وإيطاليــا حــول ألبانيــا. كــا ال ميكنهــم االدعــاء بــأن انــدالع الحــرب أخــذ 

األمميــة االشــرتاكية عــىل حــن غــرة، إذ أن القــوى العظمــى، كانــت قبــل 1914 بعــرش ســنوات عــىل األقــل، تســتعد بشــكل منهجــي للحــرب. 

وبالتــايل فقــد كانــت مســألة مــن ســيرب الربــة األوىل غــر ذات أهميــة.

كان خطــر الحــرب قــد نوقــش عــىل نطــاق واســع داخــل صفــوف األمميــة. وخــالل مؤمتريــن أمميــن -مؤمتــر شــتوتغارت (1907) ومؤمتــر 

بــال (1912)- تعهــدت جميــع األحــزاب االشــرتاكية يف العــامل رســميا مبعارضــة أي محاولــة إلشــعال حــرب إمريالية.وكانــوا قــد وافقــوا يف مؤمتــر 

شــتوتغارت عــىل تعديــل قدمــه كل مــن لينــن وروزا لوكســمبورغ يقــول: »يف حالــة انــدالع الحــرب بــأي حــال مــن األحــوال، مــن واجبهــم 

ــة والسياســية التــي خلقتهــا الحــرب لتحريــض الجاهــر  التدخــل إلنهائهــا رسيعــا والســعي بــكل قوتهــم لالســتفادة مــن األزمــة االقتصادي

وبالتــايل ترسيــع ســقوط حكــم الطبقــة الرأســالية«. ثــم إن مؤمتــر بــال، الــذي انعقــد كاســتجابة طارئــة لحــرب البلقــان، صــادق باإلجــاع 

عــىل القــرار الســابق. وكــا علــق زينوفييــف يف وقــت الحــق: »مل يكــن قــرار بــال أســوء مــن قــرار شــتوتغارت، بــل كان أفضــل منــه. إن كل 

ــه يف لحظــة الحقيقــة، خانــت كل  ــة«2. ألن ــة الثاني ــدة” داخــل األممي ــة لألحــزاب “الرائ ــكات الحالي ــه هــي صفعــة يف وجــه التكتي كلمــة في

األحــزاب االشــرتاكية قضيــة االشــرتاكية والطبقــة العاملــة. وحدهــا الحــزب الــرويس والحــزب الــريب مــن وقفــا ضــد الحــرب، بينــا وقــف 

الحــزب اإليطــايل يف منتصــف الطريــق رافعــا شــعار: “ال تعــاون وال تخريــب”.

1:  Trotsky, Writings, 1935–1936, pp: 140–141.

2:  Lenin’s Struggle for a Revolutionary International, pp: 35 and 103.
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ــراد  ــخصية لألف ــص الش ــاء بالخصائ ــم باالكتف ــك الحج ــدث بذل ــر ح ــن تفس ــدث. ال ميك ــا ح ــم م ــكان لفه ــرتاكيون يف كل م ــح االش كاف

-عــىل الرغــم مــن أن الصفــات الشــخصية لعبــت دورا بــدون شــك، كــا رأينــا يف املوقــف الشــجاع الــذي اتخــذه كارل ليبكنخــت يف أملانيــا. 

لقــد فــرس كل مــن لينــن وتروتســي ذلــك بالفــرتة الطويلــة مــن االنتعــاش الرأســايل الــذي ســبق الحــرب العامليــة األوىل. كانــت األحــزاب 

الجاهريــة لألمميــة الثانيــة قــد تشــكلت يف ظــل ظــروف التشــغيل الكامــل واالرتفــاع املتزايــد يف مســتويات املعيشــة التــي شــكلت األســاس 

لسياســة “الســلم الطبقــي”. شــهدنا حالــة ماثلــة يف البلــدان الرأســالية املتقدمــة بــن عامــي 1948 و 1974. وقــد كانــت النتائــج متشــابهة 

يف كلتــا الحالتــن. أوضــح ماركــس منــذ زمــن بعيــد أن: “الوجــود االجتاعــي يحــدد الوعــي”. مييــل القــادة العاليــون، يف مثــل تلــك الظــروف، 

إىل فصــل أنفســهم عــن الطبقــة العاملــة. وبســبب تعودهــم عــىل الجــو الدافــئ داخــل الرملــان أو مكاتــب النقابــة املغلقــة، واســتمتاعهم 

مبســتوى معيشــة متميــز، ينهــارون تدريجيــا تحــت ضغــط الطبقــات األخــرى.

كان التعبــر النظــري عــن ذلــك الضغــط هــو بــروز النزعــة التحريفيــة، أي التأكيــد عــىل أن أفــكار ماركــس وإنجلــز قــد صــارت قدميــة 

ــة. كان شــعارهم هــو:  ــة الســلمية والتدريجي ــدأوا يدافعــون عــن اإلصالحــات الرملاني ــة، ب ــن السياســات الثوري ــدال م ــا. وب ويجــب تعديله

“اليــوم أفضــل مــن األمــس؛ وغــدا ســيكون أفضــل مــن اليــوم”. أكــدوا أنهــم ســيصلحون النظــام الرأســايل ببــطء وبشــكل ســلمي وتدريجــي، 

إىل أن يتحــول بشــكل ســلس إىل اشــرتاكية. يــا لهــا مــن فكــرة جميلــة! كــم هــي عمليــة! كــم هــي اقتصاديــة! ليــس هنــاك مــن إنســان عاقــل 

قــد يفضــل طريــق النضــال والثــورة الوعــر عــىل مثــل هــذا املنظــور الرائــع للمســتقبل. لكــن جميــع النظريــات يجــب عليهــا، لســوء الحــظ، أن 

تواجــه عاجــال أو آجــال محــك املارســة. لقــد وضعــت أحــداث غشــت 1914 أحــالم اإلصالحيــن عــىل امليــزان فوجدتهــا بــدون قيمــة. فجميــع 

األوهــام الجميلــة عــن الرملانيــة الســلمية والتغيــر التدريجــي انتهــت يف أوحــال الخنــادق والدمــاء والغــازات الســامة.

مــن خــالل فضحــه ألكاذيــب الدمياغوجيــة الشــوفينية والنزعــة الســلمية العاطفيــة، رشح لينــن الجــذور السوســيو اقتصاديــة لالشــرتاكية 

الشــوفينية وأساســها الطبقــي الــذي هــو األرســتقراطية العاليــة. لقــد تشــكلت أحــزاب األمميــة الثانيــة ونقاباتهــا الجاهريــة يف فــرتة طويلــة 

مــن االنتعــاش الرأســايل والعالــة الكاملــة التــي كان مــن املمكــن خاللهــا تقديــم اإلصالحــات والتنــازالت للطبقــة العاملــة وال ســيا فئاتهــا 

ــا. ويف ظــل هــذه الظــروف تشــكلت قــرشة بروقراطيــة ســميكة عــىل رأس املنظــات العاليــة، تتألــف مــن عــدد كبــر مــن أعضــاء  العلي

الرملــان ومســؤويل النقابــات والصحفيــن، ومــن شــابههم، ومــن بينهــم رشذمــة مــن الوصوليــن الراغبــن يف الرتقــي االجتاعــي، املنفصلــن 

عــن بقيــة الطبقــة العاملــة بأجورهــم العاليــة وأســلوب حياتهــم ونفســيتهم والذيــن تشــبعوا باألفــكار الرجوازيــة املســتمدة مــن مســتويات 

ــاب الــراع  ــه. كانــت عقــود مــن التطــور البطــيء والســلمي، يف ظــروف االزدهــار وغي ــوا إلي ــذي انتقل معيشــتهم والوســط االجتاعــي ال

الطبقــي لفــرتات طويلــة (باســتثناء روســيا) تعنــي أن املنظــات الجاهريــة، وخاصــة الفئــة القياديــة داخلهــا، قــد أصبحــت تحــت ضغــط 

متزايــد للطبقــات األخــرى. وبينــا اســتمروا يعلنــون والءهــم للنضــال الطبقــي واالشــرتاكية أمــام أنصارهــم داخــل الحــزب، فقــد كان ســلوكهم 

يف املارســة محصــورا بالكامــل بحــدود مــا تســمح بــه الرشعيــة الرجوازيــة و“الــرأي العــام”. لقــد وقعــوا ضحيــة لذلــك املــرض الفتــاك الــذي 

ســاه ماركــس “البالهــة الرملانيــة”. ويف مقالتــه “املصــر التاريخــي ملذهــب كارل ماركــس”، حــدد لينــن طبيعــة تلــك املرحلــة قائــال: »متتــاز 

املرحلــة الثانيــة (1872 – 1904) عــن املرحلــة األوىل بطابعهــا “الســلمي”، بانعــدام الثــورات. كان الغــرب قــد انتهــى مــن الثــورات الرجوازيــة، 

بينــا مل يكــن الــرشق قــد نضــج بعــد لهــذه الثــورات. دخــل الغــرب يف مرحلــة التحضــر “الســلمي” للتغــرات املقبلــة: يف كل مــكان تشــكلت 

ــاء  ــة وإنش ــا اليومي ــدار صحافته ــة وإص ــة الرجوازي ــتخدام الرملاني ــم اس ــذت تتعل ــاس، وأخ ــث األس ــن حي ــة م ــرتاكية، بروليتاري ــزاب اش أح

مؤسســاتها التثقيفيــة ونقاباتهــا وتعاونياتهــا. حقــق مذهــب ماركــس انتصــارا كامــال وأخــذ يف االنتشــار. وببــطء، لكــن بثبــات، تطــور انتقــاء 

وحشــد قــوى الروليتاريــا، وإعدادهــا للمعــارك املقبلــة.

ســار ديالكتيــك التاريــخ بحيــث أن انتصــار املاركســية يف حقــل النظريــة أجــر أعداءهــا عــىل إخفــاء حقيقتهــم بقنــاع املاركســية. وحاولــت 

الليراليــة، التــي كانــت قــد تعفنــت، أن تســتأنف نشــاطها تحــت ســتار االنتهازيــة االشــرتاكية. فــرسوا مرحلــة إعــداد القــوى للمعــارك الكبــرة 

بأنهــا عــدول عــن تلــك املعــارك، واعتــروا أن تحســن ظــروف العبيــد بغيــة النضــال ضــد العبوديــة املأجــورة ينبغــي أن يعنــي تنــازل العبيــد 

ــد)  ــي العبي ــع مال ــي” (أي إىل الســالم م ــون بجــن إىل “الســالم االجتاع ــنتيات. صــاروا يدع ــة س ــل بضع ــة مقاب ــم يف الحري ــن حقوقه ع

والتخــيل عــن الــراع الطبقــي، إلــخ. كان لديهــم الكثــر مــن األنصــار بــن الرملانيــن االشــرتاكين ومختلــف املســؤولن داخــل الحركــة العاليــة 
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وبــن املثقفــن “املتعاطفــن”«1.

مل يكــن القــادة اليمينيــون هــم التيــار الوحيــد داخــل األمميــة االشــرتاكية الدميقراطيــة، بــل كانــت هنــاك أيضــا تيــارات وســطية -كارل 

كاوتســي ورودولــف هيلفردينــغ وهوغــو هــاس يف أملانيــا؛ جــان لونغيــت وألفونــس مريــم يف فرنســا؛ رامــيس ماكدونالــد يف بريطانيــا؛ فيكتــور 

أدلــر يف النمســا، وغرهــم. كانــت السياســة املعتــادة لهــؤالء هــي االختبــاء وراء النزعــة الســلمية، لكــن مــع تجنــب خــوض رصاع حقيقــي 

ضــد االشــرتاكين الشــوفينين اليمينيــن. وقــد وجــه لينــن هجاتــه األكــر حــدة ضــد هــذا االتجــاه باعتبــاره العقبــة الرئيســية التــي متنــع 

العــال مــن ســلوك الطريــق الثــوري. لقــد كانــوا، كــا قــال: “يســارين قــوال، ميينيــن باألفعــال”، وهــو الوصــف الــذي ينطبــق عــىل اإلصالحيــن 

اليســارين يف كل مرحلــة.

ببــطء بــدأ الجنــاح الثــوري يف التعــايف مــن الربــة القاتلــة التــي تعــرض لهــا يف غشــت 1914. وبــدأت عمليــات التجميــع تنشــط تدريجيــا 

يف كل مــكان. نشــأت القــوى األمميــة الثوريــة، يف كل مــكان تقريبــا، مــن متايــز داخــيل وانشــقاقات داخــل املنظــات الجاهريــة القدميــة، أي 

األحــزاب االشــرتاكية الدميقراطيــة والنقابــات. ضــم اليســار األممــي كال مــن كارل ليبنكنخــت وروزا لوكســمبورغ  وكالرا زيتكــن يف أملانيــا؛ دمييــرت 

ــن  ــة إىل االشــرتاكين الدميقراطي ــدا، باإلضاف ــويل يف أيرلن ــن يف اســكتلندا؛ وجيمــس كون ــا؛ جــون ماكل بالغويــف وفاســيل كــوالروف يف بلغاري

الربيــن الذيــن صــوت نائباهــم يف الرملــان ضــد ميزانيــة الحــرب. أصــدرت املنظمــة االشــرتاكية البلغاريــة “تيســنيايك” بيانــا مناهضــا للحــرب 

وصوتــت ضــد عســكرة البــالد. كان هــذا هــو الجانــب اإليجــايب، لكــن مــن جانــب آخــر، انتقــل بعــض اليســارين الســابقن، مثــل بارفــوس يف 

أملانيــا وبليخانــوف يف روســيا، إىل معســكر االشــرتاكية الشــوفينية. كان التيــار اليســاري األممــي داخــل الحــزب الدميقراطــي االشــرتايك األملــاين 

هــو األقــوى بعــد روســيا ورصبيــا وبلغاريــا.

يف 02 دجنــر 1914، صــوت كارل ليبكنخــت ضــد ميزانيــة الحــرب يف الرايخســتاغ. كان هــذا العمــل الشــجاع نقطــة تحــول أعطــت األمــل 

للعــال اليســارين ليــس فقــط داخــل الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي األملــاين، بــل يف جميــع البلــدان املتحاربــة. ويف 04 دجنــر صــوت اجتــاع 

ملناضــيل الحــزب يف هــال لدعــم موقــف ليبكنخــت. حــاول البالشــفة االتصــال باليســار األملــاين، لكنهــم وجــدوا ذلــك مســتحيال مــن الناحيــة 

العمليــة ســواء عــر ســويرسا أو البلــدان االســكندنافية. كان ذلــك مهــا بشــكل خــاص بســبب املكانــة الهامــة التــي يحتلهــا الحــزب األملــاين 

داخــل األمميــة. لقــد اتخــذ األمميــون الثوريــون، مثــل روزا لوكســمبورغ وفرانــز ميهرنــغ، موقفــا شــجاعا ضــد الحــرب. ويف النمســا كذلــك بــدأ 

اليســار يف تنظيــم صفوفــه. كــا أنــه يف بريطانيــا، وال ســيا يف اســكتلندا، كانــت هنــاك اجتاعــات مناهضــة للحــرب وإرضابــات.

أدت الحــرب إىل طــرح القضايــا األساســية بطريقــة حــادة للغايــة، فأثــارت سلســلة مــن األزمــات واالنقســامات داخــل أحــزاب “اليســار” يف 

بريطانيــا - الحــزب االشــرتايك وحــزب العــال االشــرتايك وأيضــا داخــل حــزب العــال املســتقل- وهــي االنقســامات التــي تشــكلت منهــا قــوات 

الحــزب الشــيوعي يف املســتقبل. يف فرنســا أيضــا كانــت هنــاك معارضــة يســارية متناميــة داخــل الحــزب االشــرتايك والنقابــات العاليــة. قــاد 

التيــار النقــايب الثــوري، بزعامــة ألفريــد روســمر وبيــر مونــايت، املعارضــة ضــد القــادة اإلصالحيــن اليمينيــن الســابقن. ومــع اســتمرار الحــرب 

بــدأت قاعــدة دعــم الشــوفينين يف التفــكك. انخفــض تــداول الصحيفــة اليمينيــة الشــوفينية “لومانيتيــه” بحــوايل الثلــث. ويف إيطاليــا بــرز 

التيــار االشــرتايك الثــوري، الــذي كانــت متثلــه صحيفــة أفانتــي، التــي كان يحررهــا جياشــينتو ســرايت، يف حــن كان زعيــم الجنــاح اليمينــي داخــل 

الحــزب االشــرتايك هــو الدكتاتــور الفاشســتي املســتقبيل موســوليني. كــا تبنــى االشــرتاكيون الدميقراطيــون الرومانيــون بدورهــم موقفــا ثوريــا 

مناهضــا للحــرب. ونظــم “اليســاريون” الهولنديــون صفوفهــم حــول صحيفــة تريبيــون، لكــن قائدهــم، أنتــون بانيكويــك عــاىن، مثلــه مثــل 

العديــد مــن القــادة اآلخريــن، مــن النزعــة اليرساويــة املتطرفــة التــي كانــت ســائدة يف ذلــك الوقــت كــرد فعــل ضــد سياســة القــادة اليمينيــن. 

وبشــكل عــام كان اليســار مؤلفــا مــن قــوى ضعيفــة إىل حــد مــا، معظمهــا مــن الشــباب الذيــن كانــوا يفتقــرون إىل الخــرة وهــو مــا عــر عــن 

نفســه يف تبنــي مواقــف يرساويــة متشــددة أقــرب إىل النزعــة الالســلطوية النقابيــة.

التيارات داخل االشراكية الدميقراطية الروسية

إن الحــرب، وبالرغــم مــن كل أهوالهــا وقســوتها، لهــا عــىل األقــل ميــزة فضــح كل األكاذيــب التــي تكــون مخفيــة يف املجتمــع والسياســة. 

ــاورات الدبلوماســية مســتحيلة، ويقــدم  ــع املزاعــم بقســوة، بحيــث تصــر املن ــار، وتعــري جمي ــارات موضــع االختب ــع التي فهــي تضــع جمي

التاريــخ حكمــه النهــايئ. تبحــث الحــروب والثــورات عــن أي نقطــة ضعــف عنــد األحــزاب أو الرامــج أو األفــراد وتدمرهــا. ظهــرت موجــة 

الشــوفينية القوميــة، التــي اجتاحــت املجتمــع، كــا لــو أنهــا تكتســح كل يشء أمامهــا. لقــد ســقط تحــت تأثرهــا الكثــر مــن الثوريــن البارزين، 

1:  Lenin’s Struggle for a Revolutionary International, p: 101.
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مبــن فيهــم منظّــر الالســلطوية الشــهر: كروبوتكــن، بحيــث أصبــح ذلــك املدافــع عــن “املســاعدة املتبادلــة” داعيــة للتدمــر املتبــادل، كــا 

قــال ليونيــل كوشــان1. كل التيــارات التــي ظهــرت يف صفــوف األمميــة االشــرتاكية الدميقراطيــة كان لهــا امتــداد يف روســيا، لكــن مــع اختــالف 

مهــم وهــو أن تأثــر الجنــاح الثــوري يف االشــرتاكية الدميقراطيــة -البالشــفة- كان أقــوى مبــا ال يقــاس، وذلــك نتيجــة لكفــاح لينــن العنيــد ضــد 

االنتهازيــة طــوال الفــرتة الســابقة كلهــا. ويف املقابــل كانــت اإلصالحيــة، ســواء يف شــكلها اليمينــي أو اليســاري، قــد صــارت ضعيفــة ومريضــة. 

وعــىل الرغــم مــن أن البالشــفة مل يفلتــوا بشــكل كامــل مــن التيهــان العــام وعانــوا بدورهــم مــن التذبذبــات، خاصــة يف الفــرتة األوىل، فإنهــم 

رسعــان مــا اســتعادوا رباطــة جأشــهم، بفضــل املوقــف الحــازم الــذي تبنــاه لينــن منــذ اللحظــة األوىل.

وعــىل النقيــض مــن ذلــك فقــد فضحــت الحــرب بحــدة الضعــف اإليديولوجــي املزمــن والتذبــذب الشــديد عنــد املناشــفة الذيــن رسعــان 

مــا انشــطروا إىل اتجاهــات متصارعــة. انــدالع الحــرب أخــذ املناشــفة عــىل حــن غــرة. وبســبب افتقادهــم للبوصلــة النظريــة انقســموا إىل 

عــدد ال يحــى مــن الفصائــل واملجموعــات حــول جميــع املســائل املهمــة التــي طرحتهــا الحــرب، بــدءا مــن بليخانــوف القومــي املتطــرف إىل 

اليســاري الوســطي مارتــوف. وبــن هــذا وذاك كانــت هنــاك مجموعــة مــن وجهــات النظــر االنتقاليــة. لقــد كشــفت الحــرب بقســوة عجــز 

املناشــفة الســيايس والتنظيمــي. كــا أن املثقفــن املتحلقــن حــول املجلــة األدبيــة ناشــا زاريــا، بوتريســوف وماينســي وشــريفانن وماســلوف، 

تبنــوا مواقــف الدفــاع عــن الوطــن.

كانــت الحالــة األكــر إثــارة للحــزن هــي حالــة بليخانــوف، الــذي انتقــل منــذ البدايــة إىل الجنــاح اليمينــي املتطــرف، حيــث تبنــى موقفــا 

ــطائية  ــه بسفس ــي خيانت ــوف أن يغطّ ــاول بليخان ــن، ح ــوفينين اآلخري ــل كل الش ــه مث ــفة. ومثل ــى املناش ــه حت ــددا مل يتقبل ــوفينيا متش ش

“بارعــة”، وهــو الفــن الــذي كان يتقنــه، حيــث قــال: »ال يتوقــف الــراع بــن املســتِغلن واملســتَغلن عــن كونــه رصاعــا طبقيــا مبجــرد أن يكــون 

املســتِغلون عــىل الجانــب اآلخــر مــن الحــدود ويتحدثــون لغــة أخــرى. إن بروليتاريــا البلــدان التــي هاجمتهــا أملانيــا والنمســا، تخــوض رصاعــا 

طبقيــا أمميــا بكونهــا تصــارع، والســالح يف يدهــا، ضــد تحقيــق الخطــط االســتغاللية لإلمرياليــن النمســاوين واألملــان«2.

مل يصــدق لينــن إال بصعوبــة مــا حــدث ملعلمــه القديــم، خاصــة وأنــه كان قــد اقــرتب كثــرا مــن البالشــفة يف فــرتة الــردة الرجعيــة. تتذكــر 

كروبســكايا قائلــة: »اكتشــفنا يف أوائــل أكتوبــر أن بليخانــوف، الــذي كان قــد عــاد للتــو مــن باريــس، قــد ألقــى خطابــا يف اجتــاع يف جنيــف 

وأنــه ســيتوىل قــراءة بيــان يف لــوزان. كان موقــف بليخانــوف يقلــق إيليتــش كثــراً. مل يســتطع أن يصــدق أن بليخانــوف قــد أصبــح نصــرا 

“للنزعــة الدفاعيــة”. قــال: “ال أســتطيع أن أصــدق ذلــك”، وأضــاف بعــد تفكــر: “ال بــد أن ذلــك بتأثــر مــن ماضيــه العســكري”«.

ــر  ــا تتذك ــة، ك ــوح. كان يف البداي ــاش مفت ــه يف نق ــور أن يواجه ــىل الف ــرر ع ــاوز الحــد، ق ــد تج ــوف ق ــن أن بليخان ومبجــرد أن رأى لين

ــه، قــد ال يســمح املناشــفة  كروبســكايا، يشــعر بالقلــق مــن أنــه لــن يتــم الســاح لــه بحضــور محــارضة بليخانــوف ويقــول مــا يريــد قول

بدخــول عــدد كبــر مــن البالشــفة. »أســتطيع أن أتخيــل كــم كان غــر مرتــاح لرؤيــة هــؤالء النــاس ومتابعــة محادثاتهــم التافهــة، وميكننــي 

أيضــا أن أتفهــم الحيــل الســاذجة التــي كان يبتكرهــا للتخلــص منهــم. كــا ميكننــي رؤيتــه بوضــوح وســط صخــب مائــدة العشــاء منطويــا عىل 

نفســه ومنفعــال إىل درجــة أنــه ال يســتطيع ابتــالع اللقمــة. وعندمــا أعلــن بليخانــوف ســاخرا بشــكل متصنــع أنــه مل يكــن مســتعًدا ملخاطبــة 

مثــل هــذا الجمهــور الكبــر، متتــم إيليتــش قائــال: “يــا لــه مــن ماكــر”، وســلم نفســه بالكامــل لســاع مــا يقولــه بليخانــوف. الجــزء األول 

مــن املحــارضة، الــذي هاجــم فيــه بليخانــوف األملــان، القــى موافقتــه وتصفيقــه. لكــن بليخانــوف خصــص الجــزء الثــاين مــن خطابــه لطــرح 

وجهــة نظــره حــول “الدفــاع عــن الوطــن”. مل يعــد هنــاك مجــال للشــك بعــد اآلن. طلــب إيليتــش الكلمــة -وكان هــو الوحيــد الــذي قــام 

بذلــك- وصعــد إىل املنصــة مــع كأس بــرة يف يــده. لقــد تكلــم بهــدوء، لكــن شــحوب وجهــه كان يفضــح انفعالــه. قــال إن الحــرب مل تكــن 

حدثــا عرضيــا، وأنهــا كانــت نتيجــة لطبيعــة تطــور املجتمــع البورجــوازي نفســه«3.

ــر الحضــور بقــرارات املؤمتــرات األمميــة يف شــتوتغارت وكوبنهاغــن وبــال،  مل يكــن أمــام لينــن ســوى عــرش دقائــق للتحــدث، حيــث ذكّ

ودعــا االشــرتاكين الدميقراطيــن إىل مكافحــة الســموم الشــوفينية والســعي لتحويــل الحــرب إىل نضــال حاســم مــن جانــب الروليتاريــا ضــد 

الطبقــات الحاكمــة. رد بليخانــوف بســخريته املعتــادة، والقــى التصفيــق الحــاد مــن جانــب املناشــفة، الذيــن كانــوا يشــكلون أغلبيــة ســاحقة. 

ال بــد أن لينــن قــد أحــس بأنــه معــزول بشــكل كامــل.

ــل إن  ــوفينية. ب ــة الش ــوف، للنزع ــل بليخان ــه مث ــوف، مثل ــلم بوتريس ــث استس ــرى، حي ــة أخ ــائر فادح ــرب يف خس ــى الح ــببت حم تس

1:  L. Kochan, Russia in Revolution, p: 177.

2:  G.V. Plekhanov, Voprosy Voiny i Sotsialisma, p: 69.

3:  N.K. Krupskaya, Reminiscences of Lenin, pp: 286 and 287-288.
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منشــفيا بــارزا آخــر، ج. أ. أيكسينســي، انتقــل إىل اليمــن حتــى أنــه التحــق بالجيــش األبيــض بعــد ثــورة أكتوبــر. ومل يكــن الوحيــد يف ذلــك. 

ــة، وبقــي  ــه صــدى يف صفــوف قواعــد الحركــة االشــرتاكية الدميقراطي ــوف الصــارخ عــن االشــرتاكية الشــوفينية مل يجــد ل ــاع بليخان لكــن دف

طــوال فــرتة الحــرب معــزوال. كتــب ماكــن عــن مجموعــة بليخانــوف قائــال: »عــدد ضئيــل فقــط مــن املثقفــن املناشــفة يف برتوغــراد مــن تبنــوا 

استســالم بليخانــوف للنزعــة القوميــة. ومــن بــن أنصــاره القالئــل نجــد فــن إنوتايفســي، واملنشــفي ومحــرر مجلــة ســوفرميينيي مــر الشــهرية 

(التــي أعــادت طبــع العديــد مــن مقــاالت بليخانــوف)، يوردانســي. أوضــح مخــر لجهــاز األوخرانــا مكلــف بتتبــع مواقــف االشــرتاكين مــن 

الحــرب، يف ينايــر 1916، أن مؤيــدي بليخانــوف الــروس “مل ميارســوا ســوى القليــل مــن التأثــر عــىل املــزاج العــام”«1.

عــون، أي أولئــك اليســاريون الســابقون مثــل كاوتســي،  لكــن األكــر خطــورة، كــا أدرك لينــن عــىل الفــور، كانــوا هــم الشــوفينيون املَقنَّ

الذيــن كانــوا يتمتعــون بنفــوذ شــخيص ضخــم والذيــن أخفــوا خيانتهــم وراء ســتار مــن السفســطة “املاركســية” املنافقــة.

ــن  ــك، شــوفينيا فرنســيا. وب ــت ل ــا أن قل ــا ســبق رمب ــوف، ك ــح بليخان ــد أصب ــليابنيكوف: »لق ــن إىل ش ــب لين ــر 1914، كت يف 17 أكتوب

ــد  ــي، وق ــدي اليمين ــي (البون ــا كوسوفس ــين. بين ــارصا للفرنس ــار من ــد ص ــي ق ــون إن أليكسينس ــح. يقول ــاك واض ــاك ارتب ــن هن التصفوي

ــة إىل  ــن، إضاف ــل” التصفوي ــة بروكس ــادة “كتل ــكل ق ــطي ل ــار الوس ــو أن التي ــا ل ــدو ك ــان. يب ــارصا لألمل ــار من ــد ص ــه) ق ــتمعت لخطاب اس

أليكسينســي وبليخانــوف، ســيتبنى موقــف كاوتســي، الــذي هــو اآلن أكــر رضرا مــن أي شــخص آخــر. كــم هــي خطــرة سفســطته التــي 

تغطــي حيــل االنتهازيــن القــذرة بالعبــارات األكــر سالســة ونعومــة (يف نيــو زيــت Neue Zeit). إن االنتهازيــن خطــر واضــح، لكــن “التيــار 

الوســطي” األملــاين، الــذي يتزعمــه كاوتســي، خطــر خفــي، ملــون بألــوان دبلوماســية، يخــدع عــن وعقــل وضمــر العــال، واألكــر خطــورة 

مــن أي يشء آخــر. إن مهمتنــا اآلن هــي النضــال غــر املــرشوط واملفتــوح ضــد االنتهازيــة العامليــة وأولئــك الذيــن يســرتونها (كاوتســي)«2.

بســبب ضغــط البالشــفة، اضطــر املناشــفة الــروس إىل الوقــوف عــىل يســار معظــم املجموعــات األخــرى داخــل األمميــة. لقــد تبنــوا مــا 

يشــبه موقفــا وســطيا، لكنهــم رسعــان مــا انقســموا إىل مجموعتــن. كانــت غالبيــة املناشــفة أقــرب إىل  موقــف كاوتســي “الوســطي” مــن 

موقــف بليخانــوف. وخــالل الحــرب، ويف تناقــض حــاد مــع موقــف بليخانــوف، وجــه املناشــفة فريقهــم يف الرملــان للتصويــت ضــد اعتــادات 

ــي  ــيلرود، الت ــة ب. ب. أكس ــة”، برئاس ــة التنظيمي ــت “اللجن ــن. تبن ــن الوط ــاع ع ــألة الدف ــن مس ــرتدد م ــف م ــىل موق ــوا ع ــرب وحافظ الح

انتخبــت يف اجتــاع غشــت 1912، موقفــا غامضــا (كاوتســكيا) بشــأن الحــرب، ودعــت، كــا كانــت دامئــا، إىل “وحــدة” جميــع االشــرتاكين 

الدميقراطيــن -مبــن فيهــم بليخانــوف وأليكسينســي! لقــد أيــدت الفريــق املنشــفي يف الدومــا، الــذي فشــل يف البدايــة يف معارضــة الحــرب، 

لكنــه صــوت الحقــا ضــد اعتــادات الحــرب.

بعــد ثالثــة أيــام مــن صدامــه مــع بليخانــوف ويف نفــس القاعــة -Maison du Peuple - ألقــى لينــن محارضتــه. كتبــت كروبســكايا قائلــة: 

»كانــت القاعــة مكتظــة والقــت املحــارضة نجاحــا باهــرا. كان إيليتــش ذا مــزاج كفاحــي متأجــج. رشح وجهــة نظــره مــن الحــرب التــي وصفهــا 

بأنهــا حــرب إمرياليــة. وأشــار يف كلمتــه إىل أن اللجنــة املركزيــة أصــدرت يف روســيا منشــورا ضــد الحــرب، وأن منشــورات ماثلــة قــد صــدرت 

عــن املنظمــة القوقازيــة وغرهــا مــن املجموعــات. وأشــار إىل أن أفضــل صحيفــة اشــرتاكية يف أوروبــا يف ذلــك الوقــت هــي غولــوس (الصــوت)، 

التــي كان مارتــوف يكتــب فيهــا. وقــال: “بقــدر مــا أختلــف يف أغلــب األحيــان وبشــكل جــدي مــع مارتــوف، بقــدر مــا يجــب عــيل، بــكل 

تأكيــد، أن أقــول اآلن إنــه يقــوم مبــا يجــب عــىل االشــرتايك الدميقراطــي القيــام بــه. إنــه ينتقــد حكومتــه وينــدد برجوازيــة بلــده ويناضــل ضــد 

وزراء بلــده”«3. 

وقــف مارتــوف عــىل يســار املناشــفة طــوال الحــرب. كان الجنــاح اليســاري عنــد املناشــفة يف برتوغــراد ممثــال مــن قبــل مجموعــة املبــادرة 

املركزيــة، التــي دافعــت، منــذ غشــت 1914، عــن موقــف أممــي راديــكايل ضــد الحــرب. يف البدايــة بــدا كــا لــو أن مارتــوف يســر يف اتجــاه 

البلشــفية، ليــس فقــط يف موقفــه األممــي، بــل أيضــا يف مــا يخــص معارضتــه للتكتــل مــع الليراليــن. كتــب روبــرت ماكــن: »ويف تناقــض حــاد 

مــع معظــم املناشــفة، رفضــوا ]املناشــفة األمميــون[ بشــكل قاطــع قبــول اعتبــار الرجوازيــة “الرجعيــة” و“املعاديــة للشــعب” حليفــا للطبقــة 

العاملة«4.

أعطــى ذلــك للينــن ســببا يف األمــل بإمكانيــة حصــول تحالــف بينــه وبــن رفيقــه القديــم مارتــوف، الــذي احتفــظ لــه دامئــا، وحتــى نهايــة 

أيامــه، مبشــاعر تقديــر حــارة. لكــن مارتــوف توقــف، كالعــادة، يف منتصــف الطريــق ومل يصــل إىل درجــة النضــال ضــد كاوتســي. ومــع ذلــك 

1:  R.B. McKean, St. Petersburg Between the Revolutions, p: 362.

2:  LCW, To A.G. Shlyapnikov, 17/10/1914, vol. 35, pp: 161-162.

3:  N.K. Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 288.

4:  R.B. McKean, St. Petersburg Between the Revolutions, p: 364.
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فــإن مارتــوف ومجموعتــه، املناشــفة األمميــون، وعــىل الرغــم مــن بعــض التناقضــات، احتفظــوا مبوقــف أممــي خــالل الحــرب.

كان بعــض زعــاء املناشــفة، مثــل نــواب الدومــا تشــخيدزه وتولياكــوف وســكوبيليف، مييلــون إىل موقــف “املناشــفة األمميــن” املارتوفين، 

ودعــوا إىل حملــة مــن أجــل ســالم دميوقراطــي بــدون إلحاقــات، وبعــد ذلــك أيــدوا قــرارات كونفرانــس زميروالــد، كــا أيــدوا إعــادة بنــاء 

األمميــة القدميــة. ويف وقــت الحــق، مــع ظهــور الكتلــة التقدميــة والصــدام بــن مجلــس الدومــا وبــن حكومــة جورمييكــن، يف صيــف عــام 

ــة اســتبدال نظــام  ــدو) حــول إمكاني ــا يب ــوف عــىل م ــة أوهــام (تقاســمها معهــم مارت ــن الثالث ــواب الرملاني ــدى هــؤالء الن 1915، صــارت ل

الثالــث مــن يونيــو بجمهوريــة دميقراطيــة مــن شــأنها أن تكــون مبثابــة حافــز لحركــة الســالم األوروبيــة. مل تظهــر اآلثــار الرجعيــة لهــذا النــوع 

مــن النزعــة اإلصالحيــة اليســارية إال بعــد فرايــر 1917، عندمــا أدت باملناشــفة إىل أن دعمــوا ليــس فقــط الحكومــة الرجوازيــة املؤقتــة، بــل 

الحــرب أيضــا.

تروتســي، الــذي كان مــا يــزال غــر منتــم بشــكل رســمي ألي فصيــل، اتخــذ موقفــا ثوريــا أمميــا حازمــا وشــارك بــال كلــل يف التحريــض 

والدعايــة ضــد الحــرب وضــد االشــرتاكية الشــوفينية. ومــن منفــاه يف باريــس، نجــح يف القيــام بــيء مل يحققــه أي عضــو آخــر يف التيــار األممــي 

الــرويس. فبالتعــاون النشــط مــع رفيقيــه مونــايت وروســمر، اللذيــن كانــا مــن أبــرز قــادة الجنــاح اليســاري يف فرنســا، نــرش صحيفــة يوميــة 

بعنــوان نــاش ســلوفو (كلمتنــا). قامــت صحيفــة تروتســي، جنبــا إىل جنــب مــع مارتــوف وغــره مــن األمميــن، وخاصــة يف فرنســا، بــدور هــام 

يف الحملــة مــن أجــل عقــد كونفرانــس أممــي، وهــو مــا أســفر يف النهايــة عــن زميروالــد. اعتــاد املؤرخــون الســتالينيون تصنيــف تروتســي يف 

ذلــك الوقــت كـ“وســطي”. هــذا هــراء. مل يكــن موقــف تروتســي مــن الحــرب يختلــف مــن حيــث الجوهــر يف أي يشء عــن موقــف لينــن. 

حقيقــة أنــه مل يكــن قــد صــار بعــد عضــوا رســميا يف منظمــة لينــن ال تعكــس وجــود اختالفــات سياســية، بــل كانــت نتاجــا ملــراث الجــدال 

الــذي حــدث يف الفــرتة الســابقة. عــىل الرغــم مــن بعــض الخالفــات التكتيكيــة والشــكوك املتبادلــة املوروثــة مــن املــايض، كان هنــاك يف الواقــع 

تعــاون متكــرر بــن البالشــفة وبــن نــاش ســلوفو التــي اســتمرت يف رصاعهــا ضــد االمرياليــة حتــى تــم منعهــا يف النهايــة مــن قبــل الحكومــة 

الفرنســية عندمــا اندلــع التمــرد عــىل مــن الطــرادة الروســية أســكولد، الراســية يف طولــون، وتــم العثــور عــىل نســخ مــن الجريــدة عنــد بعــض 

املتمرديــن.

وكــا كان الحــال دامئــا فــإن مــا فصــل بــن لينــن وتروتســي مل يكــن هــو الخــط الســيايس، بــل مســألة وحــدة الحــزب. فنظــرا للصعوبــات 

الهائلــة التــي كان الجنــاح الثــوري األممــي يواجههــا، اعتــر تروتســي أنــه مــن الــروري، أكــر مــن أي وقــت مــى، الســعي لتوحيــد جميــع 

العنــارص التــي احتفظــت مبوقــف أممــي. مل يتضمــن ذلــك البالشــفة وحدهــم، بــل كذلــك أولئــك املناشــفة األمميــون، مثــل مارتــوف، الذيــن 

وقفــوا بقــوة ضــد االشــرتاكية الشــوفينية منــذ بدايــة الحــرب. يف الواقــع كان هنــاك مــن بينهــم العديــد مــن املناضلــن الجيديــن، الذيــن انضــم 

جــزء كبــر منهــم الحقــا إىل الحــزب البلشــفي ولعبــوا دورا بــارزا. ومــن األمثلــة الواضحــة عــىل ذلــك نذكــر مجموعــة مــا بــن املقاطعــات 

(ميزرايونتــيس) يف برتوغــراد. كــا كان هنــاك لوناتشارســي، الــذي صــار الحقــا مفــوض الشــعب للثقافــة والتعليــم. لقــد تعــاون أيضــا مــع 

نــاش ســلوفو، ويتذكــر جهــود تروتســي للتوصــل إىل وحــدة جميــع العنــارص األمميــة الحقيقيــة، كــا يتذكــر تذبــذب أشــخاص، مثــل مارتــوف، 

تبنــوا موقفــا أمميــا لكنهــم مل يكونــوا مســتعدين الســتخالص كل االســتنتاجات الروريــة، حيــث قــال: 

»لقــد أردنــا بإخــالص أن نتوصــل، عــىل أســس أمميــة جديــدة، إىل التوحيــد الكامــل لجبهــة حزبنــا مــن لينــن إىل مارتــوف. لقــد دافعــت 

ــا الوحــدة بــن جميــع  عــن هــذا املســار بأكــر الطــرق نشــاطا، وكنــت، إىل حــد مــا، أول مــن أطلــق شــعار “فليســقط االنهزاميــون، ولتحي

األمميــن!”. وقــد تبنــى تروتســي بشــكل كامــل هــذا املوقــف. لقــد كان ذلــك حلمــه منــذ فــرتة طويلــة ويبــدو أنــه يــرر كل مواقفــه الســابقة.

مل تكــن لدينــا أي خالفــات مــع البالشــفة، لكــن مــع املناشــفة كانــت األمــور تســر بشــكل يسء. حــاول تروتســي بــكل الوســائل إقنــاع 

مارتــوف بقطــع صالتــه مــع املدافعــن ]أنصــار نزعــة الدفــاع عــن الوطــن[. تحولــت اجتاعــات هيئــة التحريــر إىل مناقشــات مطولــة، متكــن 

خاللهــا مارتــوف، صاحــب القــدرات العقليــة املذهلــة، وباســتعال نــوع مــن السفســطة املاكــرة، مــن تجنــب اإلجابــة بشــكل مبــارش عــن 

ســؤال مــا إذا كان ســيقطع صالتــه مــع املدافعــن. ويف بعــض األحيــان هاجمــه تروتســي بشــكل مبــارش. وصلــت األمــور إىل نقطــة انفصــال 

شــبه تــام بــن تروتســي ومارتــوف -الــذي، باملناســبة، كان تروتســي يحــرتم ذكاءه الســيايس دامئــا- ويف نفــس الوقــت وقعــت القطيعــة بيننــا، 

نحــن األمميــون اليســاريون، وبــن مجموعــة مارتــوف«1.

لعبــت لجنــة مــا بــن املقاطعــات (ميزرايونــكا) دورا هامــا طــوال الحــرب، رغــم أنهــا مل تحــظ باالهتــام الــذي تســتحقه مــن جانــب 

املؤرخــن. تعــود جــذور ميزرايونتــيس، كــا كان يطلــق عــىل أعضائهــا، إىل عــام 1913، عندمــا تــم تأسيســها مببــادرة مــن بلشــفي شــاب يبلــغ 

1:  A.V. Lunacharsky, Revolutionary Silhouettes, pp: 63-64.
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مــن العمــر 23 عامــا، اســمه ك. ك. يورينيــف؛ وم. ييغــوروف الــذي كان نائبــا ســابقا يف مجلــس الدومــا الثالثــة عــن منطقــة بــرم؛ والعامــل يف 

قطــاع الصلــب أ. م. نوفوســيلوف، والــذي هــو مناضــل بلشــفي منــذ عــام 1906، وقيــادي بــارز يف نقابــة عــال الصلــب يف جزيرة فاسيليفســي. 

كان هــدف املنظمــة  املعلــن هــو “إعــادة توحيــد جميــع االشــرتاكين الدميقراطيــن الثوريــن انطالقــا مــن القاعــدة” (أي البالشــفة واملناشــفة 

املوالــن للحــزب)، والقيــام بالتحريــض الحــزيب بــن صفــوف القــوات املســلحة. لقــد اتخــذت منــذ البدايــة موقفــا مبدئيــا فيــا يتعلــق بالحــرب، 

كــا أنهــا تبنــت، بصــورة مســتقلة عــن البالشــفة، يف اجتــاع ُعقــد يف 20 يوليــوز، شــعار “الحــرب ضــد الحــرب”.

ــل  ــن الفصائ ــا” ب ــر نجاح ــة “األك ــت املنظم ــة، كان ــال العدائي ــدالع األع ــد ان ــتة األوىل، بع ــهر الس ــن: »خــالل األش ــرت ماك ــب روب كت

الثوريــة هــي  ميزرايونــكا. ففــي جزيــرة فاسيليفســي كانــت إحــدى لجــان اإلرضاب البيحزبيــة قــد نجــت بعــد اضطرابــات يوليــوز 1914. ويف 

وقــت مــا يف خريــف تلــك الســنة، تــم تأســيس لجنــة مقاطعــة رسيــة تابعــة للحــزب االشــرتايك الدميقراطــي والتــي تبنــت خــط ميزرايونــكا. 

عملــت الخاليــا يف 11 رشكــة، مبــا يف ذلــك رشكــة النفــط ورشكــة سيمنز-شــوكرت. ويف أكتوبــر ظهــرت مجموعــة يف املدينــة، وأسســت حلقــات يف 

عــدة مصانــع يف بيرتســبورغ، مــن بينهــا رشكــة برتوغــراد للهندســة ورشكــة النجينزيبــن. ويف نارفــا، حيــث مل تكــن مليزرايونــكا أي جــذور قبــل 

الحــرب، أســس البالشــفة واملناشــفة املوالــون للحــزب لجنــة متكنــت مــن كســب حــوايل 130 عضــوا، معظمهــم يف مصنــع بوتيلــوف. يف نوفمــر 

صوتــت هــذه املنظمــة املســتقلة لصالــح االنضــام إىل ميزرايونــكا. وقــد كانــت هــذه األخــرة متتلــك مطبعــة أصــدرت خمــس منشــورات 

وطبعــة واحــدة مــن الصحيفــة الرسيــة فريــود. لكــن، وكــا يف املــايض،  فشــلت ميزرايونــكا بشــكل واضــح يف اخــرتاق أحيــاء نيفــا وفيبــورغ. 

وبالنظــر إىل األهميــة الكبــرة التــي أعطتهــا ميزرايونــكا للجيــش باعتبــاره عامــال حاســا لقيــام ثــورة ناجحــة، فقــد أنشــأت مجموعــة دعايــة 

عســكرية متكنــت مــن إصــدار منشــور للجنــود. لكنهــا مل تكــن متتلــك أيــة خاليــا يف وحــدات برتوغــراد العســكرية. وبحلــول نهايــة العــام، 

متكنــت ميزرايونــكا مــن كســب أكــر مــن 300 مناضــل. إذا مــا نظرنــا إىل عضويــة لجنــة ميزرايونــكا، ســنجد أن القيــادة كانــت مشــكلة مــن 

ثــالث مجموعــات يف ذلــك الوقــت: الطــالب وعــال الصلــب املؤهلــن، ثــم عــال املطابــع عــىل الخصــوص. لكــن رسعــان مــا جــذب توســع 

املنظمــة انتبــاه البوليــس. ويف أوائــل فرايــر 1915، تســببت حملــة اعتقــاالت واســعة يف ســحقها كليــا تقريبــا، مــا شــل نشــاطها لعــدة أشــهر 

بعــد ذلــك«1.

ويف عام 1917، انضمت ميزرايونكا، مع تروتسي، إىل الحزب البلشفي، ولعبت دورا هاما، كا سرى الحقا.

موقف لينن

لعــل كتابــات لينــن عــن الحــرب هــي أكــر كتاباتــه التــي تعرضــت لســوء الفهــم. لقــد وقــف لينــن يف أقــى يســار التيــار األممــي طــوال 

الحــرب. وقــد بــدا موقفــه بالنســبة للكثريــن يف ذلــك الوقــت، حتــى بــن صفــوف البالشــفة، كــا لــو أنــه موقــف مشــوب بالتطــرف اليســاري. 

أثــارت حــدة بعــض مواقفــه الكثــر مــن الجــدال، وهــي املواقــف التــي تــم تخفيــف بعضهــا يف وقــت الحــق أو تــم التخــيل عنهــا متامــا. لقــد 

تســببت تلــك الخالفــات يف أن جعلــت تحقيــق الوحــدة مــع العديــد مــن العنــارص األمميــة الحقيقيــة مســألة مســتحيلة. لكــن ذلــك كانــت 

لــه العديــد مــن األســباب. لقــد تفاجــأ لينــن بانهيــار األمميــة، ومبجــرد أن فهــم طبيعــة املشــكلة، وصــل إىل اســتنتاج مفــاده أن هنــاك رضورة 

للقيــام بقطيعــة جذريــة ليــس فقــط مــع الشــوفينين اليمينيــن املتطرفــن، بــل أيضــا مــع مــن كانــوا يســمون أنفســهم باليســارين (كاوتســي، 

ــاح الثــوري، املعــزول والتائــه إىل حــد مــا يف البدايــة، مهمــة صعبــة. مل يكــن يكفــي “القطــع مــع االشــرتاكية  هــايس، ليبيــدور). واجــه الجن

الشــوفينية” بالكلــات فقــط، بــل كان مــن الــروري كســب الجاهــر إىل برنامــج األمميــة الحقيقيــة. لكنــه مل يكــن مــن املمكــن الوصــول إىل 

الجاهــر. كان عمــل األممــن الثوريــن يف ذلــك الوقــت يقتــر، يف معظــم الحــاالت، عــىل إعــادة تثقيــف الكــوادر داخــل حلقــات صغــرة، 

وانتظــار حــدوث تغــر يف الوضــع.

مــن الصعــب أن نتخيــل اآلن حجــم التأثــر املدمــر واملحِبــط للخيانــة التــي اقرتفتهــا قيــادة األمميــة الثانيــة. كان ذلــك وضعــا جديــدا وغــر 

مســبوق متامــا. لقــد تعرضــت طليعــة العــال يف كل مــكان للشــلل، وســاد االرتبــاك لفــرتة مــن الوقــت، إىل أن بــدأ األمميــون تدريجيــا يف إعــادة 

تجميــع صفوفهــم والقيــام بهجــوم مضــاد. كان عــىل لينــن أن يعيــد تثقيــف الكــوادر مبواقــف حازمــة ضــد ســموم االشــرتاكية الشــوفينية. 

لقــد ســقطت خيانــة قــادة األمميــة االشــرتاكية، يف غشــت 1914، كالصاعقــة مــن ســاء زرقــاء صافيــة. كان تصويــت الفريــق الرملــاين للحــزب 

ــر يف  ــرأ الخ ــا ق ــن عندم ــة أن لين ــع إىل درج ــر متوق ــا غ ــرب ترف ــة الح ــح ميزاني ــتاغ لصال ــل الرايخس ــاين داخ ــي األمل ــرتايك الدميقراط االش

الجريــدة الرســمية للحــزب (Vorwärts)، رفــض يف البدايــة تصديقــه، واعتــر املقــال مجــرد خــر كاذب صــادر عــن هيئــة أركان الحــرب العامــة 

1:  R.B. McKean, St. Petersburg Between the Revolutions,. pp: 373-374.
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األملانيــة. ومل يكــن وحــده يف هــذا. قــال تروتســي يف مؤمتــر زميروالــد: »اعتقدنــا أن عــدد 04 غشــت مــن Vorwärts تــم إنتاجــه مــن قبــل 

هيئــة األركان العامــة األملانيــة«1. كــا لخــص زينوفييــف الوضــع العــام قائــال: »لقــد تقاســم العديــد مــن االشــرتاكين االحســاس بــأن هنــاك 

شــيئا مــا فاســد يف الدمنــارك. لكــن علينــا أن نعــرتف بنزاهــة أنــه ال أحــد منــا توقــع أي يشء قــد يشــبه ولــو مــن بعيــد مــا شــهدناه يف 04 

غشــت 1914«2.

وصــف أكســلرود ردة فعــل املناشــفة قائــال: »لطاملــا كان الحــزب األملــاين معلمنــا. وعندمــا قرأنــا خطــاب تصويــت الفريــق الرملــاين األملــاين 

مل نصــدق ذلــك«3.

لكــن الخــر كان صحيحــا. وقــد كان املوقــف األكــر إثــارة للصدمــة هــو ســلوك القــادة االشــرتاكين اليســارين. مل يكــن مــن قبيــل الصدفــة 

أن لينــن قــد ســلط أثنــاء الحــرب أشــد انتقاداتــه حــدة عــىل مــن كانــوا يســمون باليســارين، وكاوتســي عــىل وجــه الخصــوص. قبــل الحــرب 

كان كاوتســي يعتــر عــىل نطــاق واســع بأنــه زعيــم اليســار األممــي. وقــد كان لينــن يعتــر نفســه “كاوتســكيا أرثوذكســيا”. بينــا كانــت 

روزا لوكســمبورغ، التــي كانــت تعــرف كاوتســي أفضــل مــن لينــن، أكــر انتقــادا لــه، حيــث شــعرت أنــه مــن وراء كل كتابتــه “املاركســية” 

املنمقــة يكمــن بروقراطــي توفيقــي جبــان. وقــد متكــن لينــن الحقــا مــن اســتيعاب صحــة تحذيــرات روزا، حيــث قــال: »لقــد كانــت روزا 

لوكســمبورغ محقــة عندمــا كتبــت، منــذ زمــن بعيــد، أن كاوتســي ميتلــك “خضــوع املنظــر”، وخنوعــه، أو بلغــة أكــر اعتــداال موقفــا عبوديــا 

تجــاه أغلبيــة الحــزب، تجــاه االنتهازيــة«4.

أراد كاوتســي وأتباعــه أن يقنعــوا العــال بــأن املنظمــة األمميــة ال تســتطيع أن تعمــل يف ظــل ظــروف الحــرب، لكنــه ســيعاد إحياءهــا 

مــرة أخــرى بعــد اســتعادة الســالم. كان هــذا املوقــف أشــبه مبظلــة مليئــة بالثقــوب، أي أنهــا عدميــة الفائــدة عــىل وجــه التحديــد عندمــا 

متطــر الســاء! مل يدخــر لينــن أي مجهــود لفضــح دور “اليســارين” وتكويــن رفاقــه عــىل أســاس اســتحالة أي مصالحــة مــع املســؤولن عــن 

أكــر خيانــة يف تاريــخ الطبقــة العاملــة. لقــد كان وقــت املجامــالت والصيــغ الدبلوماســية قــد انتهــى، وصــار مــن الــروري تســمية األشــياء 

باســمها الحقيقــي!

لينــن الــذي كان يشــعر بالعزلــة الشــديدة، صــار يبحــث بفــارغ الصــر عمــن يشــاركه املوقــف. وكــا حــدث لــه أكــر مــن مــرة يف ســياق 

حياتــه السياســية، وجــه أنظــاره نحــو رفيقــه القديــم مارتــوف. قالــت كروبســكايا: »كان إيليتــش كثــرا مــا يــرح يف محادثاتــه الخاصــة أنــه 

ســيكون مــن الجيــد لــو التحــق بنــا مارتــوف. لكنــه كان يشــكك يف قــدرة مارتــوف عــىل أن يلتــزم مبوقفــه الحــايل لفــرتة طويلــة. لقــد كان 

يعــرف أن مارتــوف رسيــع االستســالم للتأثــرات الخارجيــة. وأضــاف إيليتــش: “إنــه يكتــب مثــل هــذا عندمــا يكــون وحيــدا”«5.

لكــن تجربتــه الطويلــة واملريــرة مــع تذبذبــات مارتــوف علمتــه أن يكــون حــذرا. ويف رســالة بعثهــا إىل شــليابنيكوف، رحــب لينــن مبوقــف 

مارتــوف ضــد االشــرتاكية الشــوفينية، لكنــه فتــح عــىل الفــور املجــال لشــكوكه حــول الرجــل الــذي كان يعرفــه جيــدا: »يتــرف مارتــوف أكــر 

مــن الجميــع مثــل غولــوس. لكــن هــل سيتمســك (مارتــوف) مبوقفــه؟ أنــا ال أعتقــد ذلــك«. وقــد أكــدت األيــام أســوء مخاوفــه يف هــذا الشــأن.

كانــت لــدى لينــن رؤيــة واضحــة ملــا يجــب القيــام بــه. كانــت األمميــة الثانيــة قــد ماتــت، وكانــت كل الجهــود إلعــادة إنعاشــها بــدون 

جــدوى. كان مــن الــروري بنــاء أمميــة جديــدة. كانــت الرســالة جريئــة مثلــا هــي بســيطة. لكــن تحويــل مثــل هــذا املــرشوع إىل واقــع مل 

يكــن بهــذه البســاطة. كان ماليــن العــال مــن البلــدان املتحاربــة مــا زالــوا أعضــاء يف املنظــات القدميــة، وكان الوصــول إليهــم، خاصــة يف 

ظــل ظــروف الحــرب، يبــدو مهمــة مســتحيلة، لكــن عندمــا نأخــذ بعــن االعتبــار أن مجموعــة لينــن كانــت قــد تقلصــت إىل حفنــة صغــرة 

مــن األعضــاء، بــدون أجهــزة وال مــال وال تأثــر يذكــر عــىل األحــداث يف روســيا أو يف أي مــكان آخــر، فــإن املهمــة تبــدو وكأنهــا مجــرد جنــون. 

ال عجــب يف أنــه حتــى أقــرب النــاس سياســيا مــن لينــن كانــوا مرتدديــن يف قبــول كل تداعيــات موقفــه. وال عجــب يف أنــه وجــد صعوبــات 

جديــة يف إقنــاع حتــى قــادة حزبــه. لكنــه مل يــرتدد ولــو للحظــة. مل يكــن لينــن منظــرا عظيــا فقــط، وال صاحــب منظــور واســع فحســب، بــل 

كان كذلــك شــجاعا جــدا -ليــس مــن ذلــك النــوع الــذي يتألــق لفــرتة مؤقتــة ثــم يختفــي- كان شــديد التصميــم والعنــاد والحــزم الســتخالص 

كل االســتنتاجات الروريــة ورؤيــة األشــياء حتــى نهايتهــا. وقــد اتضحــت هــذه الصفــات بشــكل كبــر خــالل مرحلــة االختبــار تلــك، كــا 

ميكننــا أن نــرى مــن خــالل الفقــرة التاليــة:

1:  Lenin’s Struggle for a Revolutionary International, p: 293.

2: Ibid., p: 104.

3:  Ibid., p: 293.

4:  LCW, To A.G. Shlyapnikov, 271914/10/, vol. 35, pp: 167-168.

5:  N.K. Krupskaya, Reminiscences of Lenin, pp: 288-289.
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»هــذه مهمــة أمميــة، وتقــع عــىل كاهلنــا، ال يوجــد أحــد آخــر غرنــا للقيــام بهــا. يجــب علينــا أال نرتاجــع عنهــا. مــن الخطــأ رفــع شــعار 

إعــادة بنــاء األمميــة “البســيط” (ألن خطــر الوقــوع يف حــل توفيقــي فاســد متوافــق مــع خــط كاوتســي- فاندرفيلــد هــو احتــال كبــر جــدا!). 

إن شــعار “الســالم” خاطــئ: يجــب أن يكــون الشــعار هــو تحويــل الحــرب القوميــة إىل حــرب أهليــة. (قــد يكــون هــذا التحويــل عمــال طويــال، 

قــد يتطلــب، وســيتطلب، توفــر عــدد مــن الــرشوط املســبقة، لكــن يجــب أن يتــم كل العمــل يف اتجــاه هــذا التحــول بالتحديــد، بتلــك الــروح 

وعــىل ذلــك الخــط) ال عمليــات تخريــب ضــد الحــرب وال أعــال فرديــة معزولــة، بــل الدعايــة الجاهريــة (ليــس فقــط بــن “املدنيــن”) يف 

اتجــاه تحويــل الحــرب إىل حــرب أهليــة«1. 

يــا لــه مــن تناقــض هائــل بــن هــذا املوقــف وبــن تــردد وشــكوك مارتــوف، الشــبيه بهاملــت. »]املهمــة[ تقــع عــى كاهلنــا، ال يوجــد 

أحــد آخــر غرنــا للقيــام بهــا. يجــب علينــا أال نراجــع عنهــا«. نجــد يف هــذه العبــارات القليلــة جوهــر لينــن االنســان واملناضــل الــذي مبجــرد 

اقتناعــه بصحــة موقــف معــن ال يبقــى بالنســبة لــه أي مجــال للنظــر إىل الــوراء.

كانــت توجــد العديــد مــن املشــاكل هنــا أيضــا. فمعظــم القــوى الشــابة وغــر الناضجــة التــي شــكلت يســار زميروالــد مل تفهــم حقــا مــاذا 

كان يقصــده لينــن، وبالتــايل فقــد كانــت املهمــة األوىل إذن هــي التأكيــد عــىل املبــادئ األساســية. لطاملــا احتــوت طريقــة لينــن عــىل يشء مــن 

املبالغــة الجداليــة. كان دامئــا مــا يركــز عــىل نقطــة معينــة، بــل ويبالــغ يف التأكيــد عليهــا (كــا فعــل يف عــام 1902، عندمــا ذكــر، مخطئــا، أن 

الطبقــة العاملــة ال ميكنهــا، إذا مــا تركــت لنفســها، أن تحقــق ســوى الوعــي “النقــايب الخبــزي”) وذلــك لــي يصــدم النــاس ويجعلهــم يفهمــون 

وجهــة نظــره. إن الحــرب تدمــر بــال رحمــة كل الحيــل واألكاذيــب وتجــر الرجــال والنســاء عــىل مواجهــة الحقيقــة. لقــد اتخــذ هجــوم لينــن 

الــرشس عــىل القــادة القدامــى، عــىل االنتهازيــة والشــوفينية، شــكال متطرفــا ألنــه كان مصمــاً عــىل أال يــرتك لهــم ولــو ثغــرة صغــرة ليعــودوا 

منهــا بعــد الحــرب. ولــي يرســخ هــذه الفكــرة يف وعــي الكــوادر مل يــرتدد لينــن يف اســتخدام اللغــة األكــر حــدة وتطرفــا. صحيــح أن ذلــك أدى 

إىل خلــق بعــض الصعوبــات، لكــن لينــن اعتــر أن ذلــك رضوري للغايــة مــن أجــل إعــادة تثقيــف الطليعــة الروليتاريــة وإعدادهــا للمهــام 

العمالقــة التــي تنتظرهــا. كان هــدف لينــن مــن بيــان “الحــرب واالشــرتاكية الروســية” هــو تثقيــف أعضــاء حزبــه الذيــن كانــوا يعانــون مــن 

بعــض التذبــذب، كــا هــو متوقــع يف ظــل تلــك الظــروف. مل تصــل أطروحــات لينــن عــن الحــرب إىل بيرتســبورغ إال يف شــتنر، لكنهــا مل تســتقبل 

بالكثــر مــن الحــاس. يقــول شــليابنيكوف إن موقــف االنهزاميــة الثوريــة الــذي دعــا إليــه لينــن اســتقبل بنــوع مــن “الحــرة”. ووفقــا لجهــاز 

األوخرانــا مبوســكو: »لقــد فاجــأت الحــرب “اللينينيــن” واســتمروا كذلــك ملــدة طويلــة... مل يتمكنــوا مــن االتفــاق عــىل املوقــف الــذي ينبغــي 

لهــم اتخــاذه مــن الحــرب...«2.

إن تلــك التذبذبــات التــي ظهــرت حتــى بــن صفــوف القيــادات البلشــفية حــول املســألة الهامــة التــي هــي املوقــف مــن الحــرب، تفــرس 

ــة«، وأن  ــة إىل حــرب أهلي ــل الحــرب اإلمريالي ــل: »تحوي ــى لينــن شــعارات جعلتهــم معرضــن لالتهــام بالتطــرف اليســاري مث ــا ملــاذا تبن لن

“هزميــة روســيا هــي أهــون الرشيــن”. لقــد انتقــد تروتســي شــعار لينــن: “تحويــل الحــرب اإلمرياليــة إىل حــرب أهليــة”، ألنــه رأى أن ذلــك 

الشــعار ال ميكنــه أن يوفــر أساســا للقيــام بحملــة واســعة ضــد الحــرب ميكــن أن تجــد صــدى بــن الجاهــر، وكان يعمــل عــىل خلــق أرضيــة 

ميكنهــا أن توحــد كل االشــرتاكين األممــن الحقيقيــن. ليــس هنــاك مــن شــك يف أن تروتســي كان لديــه حــق، إذ أن مثــل تلــك الشــعارات 

مل تكــن أبــدا لتجــد لهــا صــدى بــن الجاهــر، عــىل األقــل بذلــك الشــكل الــذي طرحــت بــه ويف تلــك املرحلــة. لقــد وصــف لينــن موقــف 

تروتســي بأنــه “وســطي”، بــل وحتــى “كاوتســي”. كان هــذا غــر صحيــح نهائيــا، إذ أن تروتســي حافــظ طــوال الحــرب، مثلــه مثــل لينــن، 

عــىل موقــف أممــي حــازم. وقــد كان موقفــه مــن الحــرب مشــابها ملوقــف لينــن يف كل يشء مــن حيــث الجوهــر. إال أنــه بفضــل جريدتــه 

اليوميــة نــاش ســلوفو (كلمتنــا)، التــي كان يصدرهــا مــن باريــس، كان بإمكانــه أن يتواصــل مــع جمهــور أوســع مــا كان بإمــكان لينــن. كان 

ذلــك جزئيــا هــو مــا جعلــه يســتعمل لغــة مختلفــة، حيــث أكــد عــىل رضورة خــوض النضــال الثــوري ضــد الحــرب بعبــارات مختلفــة ميكنهــا 

أن تحــدث صــدى بــن العــال األكــر وعيــا عــىل األقــل، والذيــن كانــوا قــد بــدأوا يف البحــث عــن بديــل يســاري.

خــالل الحــرب العامليــة األوىل كان لينــن معــزوال بشــكل تــام عــن الجاهــر. والشــعارات التــي تقــدم بهــا يف ذلــك الوقــت مل تكــن موجهــة 

للجاهــر، لقــد كان لينــن يكتــب للكــوادر. إن عــدم فهــم هــذه الحقيقــة ميكنــه أن يــؤدي إىل الســقوط يف أخطــاء فادحــة. وعــالوة عــىل ذلــك 

فــإن الطريقــة التــي صــاغ بهــا لينــن شــعار االنهزاميــة تركــت الكثــر مــن األشــياء التــي تحتــاج إىل توضيــح. مل تكــن تلــك هــي املــرة األوىل، 

كــا ســبق لنــا أن رأينــا، التــي قــام فيهــا لينــن باملبالغــة يف صياغــة موقــف معــن مــن أجــل جعلــه مفهومــا مــن طــرف رفاقــه. لكنهــا أدت إىل 

ارتبــاك ال نهايــة لــه عنــد هــؤالء األشــخاص الذيــن قــرأوا بضعــة أســطر مــن كتابــات لينــن دون أن يفهمــوا منهجــه. مــن الــروري أن نفهــم 

1:  LCW, To A.G. Shlyapnikov, 17/10/1914, vol. 35, 161 footnote, p: 62.

2:  L. Trotsky, Stalin, p: 168.
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الظــروف امللموســة التــي كتبــت خاللهــا تلــك األعــال ومــن كانــت تســتهدفهم. لقــد فوجــئ لينــن باملــد الكاســح للنزعــة الشــوفينية التــي 

بــدت وكأنهــا تكتســح كل يشء أمامهــا. كان بعيــدا عــن روســيا وكان قلقــا جــدا مــن احتــال التذبــذب بــن أنصــاره يف املوقــف مــن مســألة 

الحــرب واألمميــة. لــذا كان مــن الــروري إعــادة التأكيــد عــىل املبــادئ األساســية. كانــت الرهانــات هامــة جــدا؛ كانــت القضايــا املطروحــة 

عــىل املحــك هــي مصــر الثــورة، ليــس فقــط يف روســيا بــل الثــورة العامليــة كذلــك. ولهــذا الســبب مل يكــن هنــاك أي مجــال للدبلوماســية 

والغمــوض. 

تقــول كروبســكايا: »لقــد قــام إيليتــش متعمــدا بطــرح القضيــة بحــدة كبــرة مــن أجــل أن يوضــح بشــكل كامــل املوقــف الــذي يتوجــب 

ــور الروســية  ــق باألم ــا للحــزب يتعل ــأنا داخلي ــراع ش ــن ال ــس. مل يك ــي الوطي ــن الوطــن حام ــاع ع ــع أنصــار الدف ــراع م ــاذه. كان ال اتخ

وحدهــا، بــل كان شــأنا أمميــا«1.

جــزء مــن املشــكلة هــو أن شــعار لينــن، الــذي يهــدف إىل تثقيــف الكــوادر بــروح النضــال الثــوري الحــازم ضــد كل أنــواع الشــوفينية، 

كان يقــدم بشــكل متكــرر يف صــورة كاريكاتريــة مــن قبــل أنصــاره. وكمثــال عــىل ذلــك فقــد نــرش زينوفييــف مقــاال لــه يف جريــدة سوتســيال 

دميوكــرات (عــدد 38)، عــرض فيــه ذلــك املوقــف بطريقــة فظــة ومبتذلــة، حيــث قــال: »نعــم نحــن نريــد هزميــة “روســيا”، ألن ذلــك سيســهل 

انتصــار روســيا ويحررهــا، ويخلصهــا مــن قيــود النظــام القيــري«2. وكالعــادة فقــد تعرضــت وجهــة نظــر لينــن إىل التشــويه عــىل يــد أنصــاره، 

الذيــن أخــذوا كلاتــه (التــي كانــت يف الواقــع مجــرد مبالغــة جداليــة) وقلبوهــا رأســا عــىل عقــب. لقــد كانــت الفكــرة القائلــة بــأن الهزميــة 

العســكرية للنظــام القيــري مــن شــأنها ترسيــع ســرورة الثــورة يف روســيا صحيحــة بشــكل كامــل وقــد أكدتهــا األحــداث. لكــن الوقــوف 

أمــام الجاهــر يف روســيا والقــول لهــا بــأن الثوريــن يؤيــدون انتصــار القيــر األملــاين عــىل روســيا ســيكون موقفــا انتحاريــا. يف واقــع األمــر 

كان مــن املمكــن أن يتحــول ذلــك إىل نزعــة دفاعيــة بشــكل مقلــوب، وكان مــن شــأنه أن يعــرض البالشــفة التهامهــم بأنهــم عمــالء لألملــان 

(وهــو االتهــام الــذي اســتخدمته الحكومــة املؤقتــة ضدهــم فيــا بعــد).

مزاج الطبقة العاملة

مل يكــن ذلــك هــو املحتــوى الحقيقــي لشــعار لينــن، بــل كان مجــرد وســيلة للتعبــر عــن الحاجــة إىل النضــال ضــد الشــوفينية ومعارضــة 

ــم تحمــل أي مســؤولية يف الحــرب  ــد عــىل أن االشــرتاكين ال ميكنه ــف هــو التأكي ــي). كان جوهــر املوق “Burgfrieden” (الســلم االجتاع

اإلمرياليــة، وأنــه حتــى هزميــة روســيا تعتــر “أهــون رشاً” مــن رش دعــم البورجوازيــة الروســية وحربهــا التوســعية. لقــد كان مــن الــروري 

غــرس هــذه الفكــرة يف عقــول الكــوادر، لتحصينهــم ضــد مــرض الشــوفينية. إال أن لينــن، مــن ناحيــة أخــرى، كان واقعيــا جــدا ويفهــم أنــه 

مــن الخطــأ الفــادح الخلــط بــن الطريقــة التــي يــرى بهــا الثوريــون األمــور وبــن مســتوى وعــي الجاهــر. يتمثــل كامــل فــن بنــاء الحــزب 

الثــوري وترســيخ جــذوره بــن صفــوف الجاهــر عــىل وجــه الدقــة يف معرفــة كيفيــة الربــط بــن الرنامــج املاركــيس العلمــي الكامــل وبــن 

وعــي الجاهــر الــذي هــو بالــرورة غــر مكتمــل ومشــوش ومتناقــض. ولهــذا الســبب بالتحديــد، قــام لينــن بتعديــل موقفــه عندمــا عــاد إىل 

برتوغــراد يف الربيــع، مشــرا إىل أنــه رأى أن هنــاك نوعــان مــن النزعــة الدفاعيــة، هــا نزعــة االشــرتاكين الشــوفينين الخونــة ونزعــة “الدفاعيــة 

النزيهــة” عنــد الجاهــر. وهــو عندمــا قــال هــذا مل يتخــل عــن موقفــه الســابق حــول االنهزاميــة الثوريــة، بــل اعــرتف فقــط بأنــه يجــب عنــد 

نقــل هــذه األفــكار إىل الجاهــر أن تأخــذ يف الحســبان املســتوى الفعــيل لوعيهــا. إن عــدم القيــام بذلــك كان مــن شــأنه أن يحــول الحــزب 

إىل مجــرد عصبــة.

مل تكــن لخطابــات لينــن، التــي ألقاهــا يف ذلــك الوقــت، أيــة عالقــة باملوقــف الــذي طرحــه يف بدايــة الحــرب. ويكفــي أن نقــرأ خطابــه 

الــذي ألقــاه يف املؤمتــر األول لســوفييتات عمــوم روســيا لــي نــرى الفــرق. عندمــا تحــدث لينــن إىل العــال أنصــار “الدفــاع عــن الوطــن” 

-العــال املناشــفة واالشــرتاكين الثوريــن النزهــاء الذيــن كانــوا يؤمنــون فعــال بأنهــم يناضلــون للدفــاع عــن جمهوريــة دميقراطيــة وعــن الثورة- 

أخــذ وجهــات نظرهــم يف الحســبان. قــال نحــن مســتعدون للقتــال ضــد اإلمرياليــن األملــان، نحــن لســنا مــن دعــاة الســالم. لكننــا ال نثــق يف 

الحكومــة الرجوازيــة املؤقتــة. إننــا نطالــب قــادة املناشــفة واالشــرتاكين الثوريــن بالقطــع مــع الرجوازيــة وأخــذ الســلطة بــن أيديهــم. عندهــا 

ميكننــا شــن حــرب ثوريــة ضــد اإلمرياليــة األملانيــة، وندعــو العــال األملــان إىل الســر عــىل خطانــا. كان هــذا هــو الجوهــر الحقيقــي لسياســة 

ــون  ــا اليســاريون املتطرف ــا يقدمه ــا م ــي غالب ــة” الت ــة الثوري ــة عــن “االنهزامي ــك الصــورة الكاريكاتري ــس تل ــة، ولي ــن العســكرية الثوري لين

1:  N.K. Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 290.

2:  Lenin’s Struggle for a Revolutionary International, p: 273.
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الحمقــى.

يف البدايــة حــاول العــال املنظمــون، تحــت تأثــر البالشــفة، معارضــة الحــرب، لكــن رسعــان مــا طوحــت بهــم جانبــا جاهــر الفالحــن 

البورجوازيــن الصغــار الوطنيــن والفئــات املتخلفــة مــن العــال. هــل صحيــح أن العــال الــروس كانــوا مصابــن بنزعــة الوطنيــة؟ لقــد أثبــت 

الكثــر مــن املؤرخــن غــر املاركســين العكــس. وقــد كتــب روبــرت ماكــن، الــذي ال ميكــن االشــتباه يف تحيــزه لصالــح البالشــفة، معلقــا عــىل 

ــة يف العاصمــة كيــف  ــواردة يف وســائل اإلعــالم الرجوازي ــر ال ــة، قائــال: »وصفــت التقاري التكويــن الطبقــي للمظاهــرات ذات النزعــة الوطني

أن الحشــود كانــت تتشــكل يف معظمهــا مــن أفــراد الرشطــة والطــالب وســيدات املجتمــع وأصحــاب املهــن، مــع بعــض الحرفيــن وأصحــاب 

الدكاكــن. ميكــن للمــرء أن يســتنتج أنــه كانــت هنــاك نزعــة معارضــة للحــرب بــن عــال املصانــع والحرفيــن الصغــار ولــو بشــكل ضيــق وغــر 

علنــي«1.

يتطابــق هــذا متامــا مــع شــهادة بلشــفي بــارز، وهــو الكســندر شــليابنيكوف، الــذي كان شــاهد عيــان عــىل تلــك األحــداث. أخــذ إعــالن 

الحــرب العــال عــىل حــن غــرة يف البدايــة. وقــد وصــف شــليابنيكوف مــزاج الذهــول بينهــم قائــال: »اجتمعــت حشــود مــن النــاس حــول 

املنشــورات، يناقشــون األحــداث مبــزاج مــن القلــق واليــأس. واحتشــدت مئــات مــن أرس العــال أمــام مراكــز الرشطــة، التــي تــم تحويلهــا إىل 

مكاتــب للتجنيــد. كانــت النســاء تبكــن وترخــن وتلعــّن الحــرب. أمــا يف ورشــات العمــل واملصانــع، فقــد خلقــت التعبئــة فــوىض عارمــة، 

حيــث أنتــزع مــا يقــرب مــن %40 مــن العــال مــن آالتهــم ومقاعدهــم. لقــد ســاد العجــز واليــأس يف كل مــكان«2.

ــع، محــاوالت  ــة، يف الواق ــذ البداي ــاك من ــت هن ــن الغضــب. كان ــة مبوجــة م ــة، اســتُبدلت برسع ــة األولي لكــن مبجــرد أن انتهــت الصدم

لتنظيــم احتجاجــات ضــد الحــرب. يقــول ماكــن إنــه: »يف يــوم إعــالن الحــرب الحظــت الرشطــة الرسيــة أن الشــبان الثوريــن املتطرفــن كانــوا 

ينظمــون اجتاعــات يف املصانــع، حيــث دعــوا جميــع التيــارات االشــرتاكية ملعارضــة الحــرب ودعــوا الجنــود إىل تحويــل أســلحتهم ضــد العــدو 

الداخــيل، أي النظــام األوتوقراطــي«3. خــرج العــال إىل الشــوارع للتعبــر عــن معارضتهــم للحــرب. ويف 31 يوليــوز، تظاهــر حــوايل 27.000 

شــخص ضــد الحــرب يف شــوارع العاصمــة. كانــت هنــاك إرضابــات ومظاهــرات يف جميــع املراكــز الصناعيــة الكــرى: يف بيالروســيا وأوكرانيــا 

ــل وجــرح  ــوزاق قت ــع الرشطــة والق ــوع اشــتباكات م ــد مــا أدى إىل وق ــة التجني ــة ملقاوم ــاك محــاوالت أولي ــت هن ــاز واألورال. وكان والقوق

خاللهــا الكثــرون. ووفقــا ألرقــام حكوميــة رســمية، كانــت هنــاك اضطرابــات واحتجاجــات مناهضــة للحــرب يف 17 إقليــا و31 مقاطعــة. وقتــل 

505 مــن املجنديــن و106 مــن الضبــاط يف 27 مقاطعــة خــالل األســبوعن التاليــن إلعــالن الحــرب. حتــى الرشطــة القيريــة نفســها اعرتفــت 

ــة، بحيــث كانــت تؤكــد يف تقاريرهــا باســتمرار أن املواقــف  بواقــع أن الحــرب مل تكــن تحظــى بشــعبية كبــرة بــن صفــوف الطبقــة العامل

األمميــة كانــت تلقــى ترحيبــا واســع النطــاق4. مل يشــهد أي بلــد آخــر، باســتثناء أيرلنــدا، مثــل هــذه املقاومــة ضــد الحــرب.

ــة بالفشــل بســبب ميــزان  كانــت تلــك بشــكل عــام احتجاجــات جاهريــة عفويــة وغــر منظمــة. لكنهــا كانــت محكومــة منــذ البداي

ــات  ــم اســتخدام الفئ ــة التــي اكتســحت كل يشء أمامهــا. ويتذكــر باداييــف كيــف ت القــوى الطبقــي غــر املالئــم وموجــة الحاســة الوطني

املتخلفــة مــن الســكان ضــد العــال:

»يف بيرتســبورغ متيــزت األيــام األوىل للحــرب بانــدالع إرضابــات وحتــى ببعــض املظاهــرات املتفرقــة. ويف اليــوم الــذي متــت فيــه تعبئــة 

قــوات االحتيــاط بالجيــش، أرضب العــال يف أكــر مــن 20 مؤسســة يف بيرتســبورغ احتجاجــا عــىل الحــرب. ويف بعــض األماكــن التقــى العــال 

مــع جنــود االحتيــاط بصيحــات: “تســقط الحــرب” وأغــاين ثوريــة.

لكــن املظاهــرات جــرت بعــد ذلــك يف ظــروف مختلفــة عــن تلــك التــي حدثــت قبــل أســبوعن أو ثالثــة. كانــت حشــود املتفرجــن، ال 

ســيا يف وســط املدينــة، ترفــع هتافــات وطنيــة. حتــى أنهــم مل يكتفــوا مبوقــف الحيــاد “الــودي”، بــل إنهــم هاجمــوا املتظاهريــن وســاعدوا 

الرشطــة عــىل اعتقالهــم ورضبهــم. ومــن بــن الحــوادث التــي صــارت معتــادة يف ذلــك الوقــت كان الهجــوم “الوطنــي” الــذي حــدث يف نفــس 

اليــوم الــذي تــم فيــه تنظيــم التعبئــة يف وســط املدينــة، أمــام مبنــى مجلــس مدينــة، يف شــارع نيفســي.

ففــي نفــس الوقــت الــذي كانــت فيــه مجموعــة مــن جنــود االحتيــاط متــر مــن هنــاك، ظهــر حشــد مــن العــال املتظاهريــن، يرفعــون 

هتافــات “تســقط الحــرب”، وأحاطــوا بقــوات االحتيــاط. كان الجمهــور يف شــارع نيفســي، ومعظمهــم مــن البلطجيــة وجميــع حثالــة املجتمــع، 

1:  R.B. McKean, St. Petersburg Between the Revolutions, p: 358.

2:  Lenin’s Struggle for a Revolutionary International, p: 128.

3:  R.B. McKean, St. Petersburg Between the Revolutions, p: 356.

4:  Ibid., p: 365.
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الذيــن كانــوا عــادة مــا يفــرون ويختبــؤون يف الشــوارع الجانبيــة أثنــاء مــرور املظاهــرات العاليــة. أو كانــوا يف بعــض األحيــان يحتشــدون 

بهــدوء يف الرشفــات والبوابــات يراقبــون املتظاهريــن مــن بعيــد. لكــن هــذه املــرة أظهــر الجمهــور “نشــاطه”، وتــوىل دور الرشطــة القيريــة. 

وبينــا كانــوا يزعقــون: “خونــة، عمــالء” هرعــوا مــن الرصيــف إىل الشــارع وبــدأوا يربــون العــال املتظاهريــن. ثــم ألقــت الرشطــة القبــض 

عــىل املتظاهريــن وأرســلتهم إىل مراكــز الرشطــة القريبــة.

ــة  ــة الفردي ــك الظــروف صــار أي تطــور واســع لحركــة االحتجــاج ضــد الحــرب مســألة مســتحيلة. وغرقــت األعــال البطولي يف ظــل تل

ــة املتطرفــة«1.  للعــال يف بحــر واســع مــن النزعــة الوطني

نجــا النظــام بســهولة مــن العاصفــة. لقــد أدت التعبئــة مــن أجــل الحــرب إىل إغــراق تلــك الفئــة القليلــة نســبيا مــن العــال البالشــفة 

الطليعيــن يف بحــر مــن الجاهــر املتخلفــة سياســيا. كان الجيــش يتكــون يف أغلبيتــه الســاحقة مــن الفالحــن. وقــد اســتمر العــال البالشــفة 

عاجزيــن عــن أي فعــل، إىل أن غــرت األحــداث مــن وعــي “املوجيــك بالبذلــة العســكرية”.

تفكك الحزب

»خمــد صــوت الحركــة الثوريــة مبجــرد مــا بــدأت طبــول الحــرب تقــرع. تــم إرســال الفئــات األكــر نشــاطا مــن بــن العــال إىل التجنيــد. 

وانتزعــت العنــارص الثوريــة مــن املصانــع وألقــي بهــا إىل جبهــات القتــال. كــا تــم فــرض عقوبــات صارمــة عــىل اإلرضاب وتــم قمــع الصحافــة 

العاليــة، وخنــق النقابــات. تدفــق مئــات اآلالف مــن النســاء واألطفــال والفالحــن إىل ورشــات العمــل. تســببت الحــرب -إضافــة إىل تحطــم 

األمميــة- يف خلــق تيهــان ســيايس كبــر بــن العــال، ومكنــت أصحــاب املصانــع، الذيــن رفعــوا رؤوســهم آنــذاك، مــن اســتعال خطابــات 

وطنيــة وجرفــوا معهــم قســا كبــرا مــن العــال، وأجــروا العــال األكــر جــرأة وحزمــا عــىل اتخــاذ موقــف التحفــظ واالنتظــار. بقيــت األفــكار 

الثوريــة موجــودة بالــكاد يف حلقــات صغــرة وصامتــة. يف املصانــع يف تلــك األيــام مل يكــن أحــد يجــرؤ عــىل وصــف نفســه بأنــه “بلشــفي”، 

وذلــك ليــس فقــط خوفــا مــن االعتقــال، بــل أيضــا مــن أن يتعــرض للــرب عــىل يــد الفئــات املتخلفــة مــن العــال«2.

مبجــرد مــا أعلنــت الحــرب بــدأ النظــام يف شــن حملــة قمعيــة رشســة. مــرة أخــرى عــاىن البالشــفة مــن وطــأة القمــع، وخــالل األشــهر 

األوىل مــن الحــرب أدت االعتقــاالت إىل تفــكك الحــزب. لقــد عــاىن الحــزب بــن عشــية وضحاهــا تقريبــا مــن تحــول جــد مفاجــئ وقــاس. 

اعتقــل آالف البالشــفة وأرســلوا إىل الســجن واملنــايف وتعرضــت العديــد مــن الفــروع للتحطيــم، واختفــت هيــاكل الحــزب. تــم قطــع الروابــط 

ــة بســبب مشــاركتهم يف اإلرضاب  ــم اعتقــال أكــر مــن ألــف عضــو يف الحــزب والنقاب ــة. يف ســان بيرتســبورغ وحدهــا ت مــع املراكــز القيادي

العــام شــهر يوليــوز. كــا تســببت املوجــة األوىل مــن التجنيــد يف القضــاء عــىل عــدد كبــر مــن مناضــيل الحــزب، وخاصــة الشــباب. كان حظــر 

الرافــدا مبثابــة الضــوء األخــر لحملــة قمــع رشســة ضــد كل الصحافــة اليســارية والتقدميــة. تــم إرســال معظــم أعضــاء اللجنــة املركزيــة إىل 

ســيبريا. وكان العديــد مــن القــادة يف املنــايف. عنــد انــدالع الحــرب وجــد لينــن نفســه محــارصا يف الجــزء النمســاوي لبولنــدا، ولــي يتجنــب 

ــام  ــك األي ــورة يف تل ــر. لكــن الث ــورة فراي ــدالع ث ــى ان ــث بقــي حت ــرن يف ســويرسا، حي ــر إىل ب ــه مــن طــرف الســلطات النمســاوية ف اعتقال

املظلمــة مــن عــام 1915 بــدت وكأنهــا حــدث مؤجــل إىل مســتقبل بعيــد جــدا. ومــن هنــاك رشع يف املهمــة الصعبــة املتمثلــة يف إعــادة تجميع 

قــوى الحــزب املمزقــة، والتــي كان معظمهــا يف املهجــر، وركــز قبــل كل يشء عــىل إعــادة التســليح اإليديولوجــي للكــوادر عــىل أســاس املوقــف 

مــن الحــرب والثــورة واألمميــة.

لكــن مــا جعــل الربــة أكــر إيالمــا هــو االنهيــار غــر املتوقــع لألمميــة. لقــد خلفــت خيانــة قــادة األمميــة االشــرتاكية آثــارا مدمــرة عــىل 

املعنويــات. وعــالوة عــىل ذلــك فــإن عزلــة القــادة املنفيــن كانــت قــد صــارت أكــر فظاعــة مــن أي وقــت آخــر. ففــي ظــل ظــروف الحــرب 

ــادة  تســبب إغــالق الحــدود بــن البلــدان يف اســتحالة وصــول أي خــر مــن روســيا لعــدة أشــهر. كان لهــذا عــدة عواقــب، فقــد بقيــت قي

الحــزب يف الخــارج معزولــة متامــا عــا يجــري يف الداخــل حتــى شــهر شــتنر، بــل حتــى بعــد ذلــك بقــي التواصــل شــبه مســتحيل. لقــد حرمــت 

الرقابــة، وغرهــا مــن إجــراءات الحــرب، قــوات الحــزب الصغــرة التــي بقيــت تعمــل داخــل روســيا مــن أي معلومــات. قــال باداييــف إن 

الظــروف كانــت أســوأ بكثــر مــا كانــت عليــه خــالل أســوأ فــرتات الــردة الرجعيــة. كانــت الهزميــة تبــدو كاملــة ألســباب ليــس مــن الصعــب 

فهمهــا. ففــي بدايــة أي حــرب تكــون هنــاك دامئــا تقريبــا موجــة مــن التســمم بالنزعــة الوطنيــة التــي تكتســح النــاس وتجــرف أمامهــا ليــس 

الرجوازيــة الصغــرة فحســب، بــل أيضــا الفئــات املتخلفــة مــن الطبقــة العاملــة، فتجــد الطليعــة املتقدمــة نفســها معزولــة مؤقتــا.

1:  Lenin’s Struggle for a Revolutionary International, pp: 129-130.

2:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, pp: 58-59.
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بعــد انتقالهــا إىل بــرن، حيــث انضــم إليهــا زينوفييــف، بــدأ لينــن وكروبســكايا املهمــة الصعبــة إلعــادة تنظيــم العمــل. كانــت املشــكلة 

الرئيســية، بــرف النظــر عــن النقــص الدائــم يف األمــوال، هــي العزلــة. ظهــر بيــان لينــن “الحــرب واالشــرتاكية الدميقراطيــة الروســية” يف العــدد 

33 مــن جريــدة سوتســيال دميوكــرات التــي كان مجمــوع مبيعاتهــا 1500 نســخة، لكــن هــذا الرقــم ال يعطــي فكــرة دقيقــة عــن عــدد النــاس 

الذيــن كان لينــن يأمــل يف الوصــول إليهــم بأفــكاره يف ذلــك الوقــت. كان عــدد قليــل فقــط مــن الجرائــد يصــل إىل روســيا آنــذاك. وكانــت 

االتصــاالت مــع الداخــل قــد صــارت منعدمــة تقريبــا. بعــد يوليــوز 1914، كانــت جميــع االتصــاالت بــن روســيا والغــرب تتــم عــر الحــدود 

الســويدية الفنلنديــة الصعبــة. ويف شــتنر، متكــن النائــب البلشــفي يف الدومــا، ف. ن. ســامويلوف، الــذي عــاد إىل روســيا بعــد رحلــة عــالج 

يف مصحــة ســويرسية يف بدايــة الحــرب، مــن أن يجلــب معــه إىل روســيا نســخة مــن موضوعــات لينــن الســبع. لقــد أعطــى األمــل يف تجديــد 

االتصــال مــع لينــن دفعــة إيجابيــة ملعنويــات مناضــيل الحــزب، الذيــن كانــوا قــد بــدأوا يتعافــون تدريجيــا مــن الربــات التــي تعرضــوا لهــا 

منــذ يوليــوز.

كتلة الدوما

»يف جلســة ملجلــس الدومــا، بتاريــخ 26 يوليــوز 1914، تبنــى النــواب باإلجــاع قــراراً يعلنــون فيــه اســتجابتهم “لدعــوة ملكهــم، للوقــوف 

ــواب  ــة إىل ن ــفة إضاف ــن البالش ــة م ــتة وخمس ــفة الس ــم املناش ــدون ه ــون الوحي ــه”. وكان املعارض ــه وممتلكات ــم ورشف ــن بلده ــا ع دفاع

ــه عــىل  ــة الحــرب (عــىل الرغــم مــن أن كرينســي عــر عــىل موافقت ــت عــىل ميزاني ــث غــادروا الجلســة ورفضــوا التصوي ــك، حي الرتودوفي

الحــرب الدفاعيــة). كانــت تلــك “أيــام رائعــة يف أوائــل غشــت”، وبــدا أن روســيا قــد “تحولــت بالكامــل”، كــا كتــب الســفر الريطــاين«1.

بقــي الفريــق الرملــاين لبعــض الوقــت نقطــة محوريــة مهمــة للعمــل. كان املخــر مالينوفســي قــد اســتقال فجــأة قبــل الحــرب بقليــل، 

وذهــب إىل الخــارج، فبقــي خمســة نــواب بالشــفة فقــط هــم: باداييــف وبرتوفســي ومورانــوف وســامويلوف وشــاجوف، الذيــن كان موقفهــم 

محفوفــا باملخاطــر عــىل نحــو متزايــد. أدى ضغــط الجاهــر الرجوازيــة الصغــرة إىل انهيــار فــوري للتحالــف مــع الرتودوفيــك. فقــد أعلــن 

كرينســي أن الرتودفيــك ســيدعمون الحــرب بنشــاط، ومــن هنــا جــاءت محاوالتــه فــرض موقــف “الدفــاع عــن الوطــن” عــىل الطبقــة العاملــة. 

يف الواقــع كان أغلــب العــال معارضــن للحــرب، عــىل عكــس الفالحــن الذيــن دعمــوا الرتودوفيــك. وقــد اضطــر النــواب البالشــفة، الذيــن 

ــق املنشــفي يف  ــم الفري ــن. كان تشــخيدزه، زعي ــار اســتياء لين ــذي أث ــر ال ــن املناشــفة، وهــو األم ــرتاب م ــة، إىل االق صــاروا يشــعرون بالعزل

مجلــس الدومــا، قــد بــدأ يتبنــى موقفــا شــبه يســاري، مــا ســهل التقــارب املؤقــت مــع البالشــفة. وقــع النــواب البالشــفة داخــل الدومــا تحــت 

ضغــط شــديد مــن قبــل النزعــة الشــوفينية وحمــى الحــرب. مل يكــن موقــف النــواب البالشــفة ثابتــا عــىل اإلطــالق، وكانــوا مييلــون إىل تجاهــل 

االختالفــات املوجــودة بينهــم وبــن املناشــفة الذيــن كانــوا بدورهــم قــد صــاروا يتجهــون نحــو تبنــي موقــف الدفــاع عــن الوطــن. وتحــت تأثــر 

كامينيــف، صــار النــواب البالشــفة يخففــون مــن موقــف االنهزاميــة الثوريــة وحاولــوا أن يلطفــوا مــن حــدة صياغــات لينــن. يف البدايــة تبنــى 

فريقــا البالشــفة واملناشــفة يف الدومــا نفــس املوقــف مــن الحــرب. ومتــت قــراءة القــرار املشــرتك بــن الفصيلــن يف مجلــس الدومــا. والــذي 

كان، عــىل حــد تعبــر كروبســكايا، مصاغــا “بكلــات جــد حــذرة وتــرك الكثــر مــن األشــياء دون أن يتحــدث عنهــا”2. لكنــه كان كافيــاً إلثــارة 

هتافــات االحتجــاج مــن باقــي أعضــاء املجلــس.

لقــد أثــار ســلوك االشــرتاكين الدميقراطيــن الــروس يف مجلــس الدومــا انتبــاه قــادة األمميــة االشــرتاكية، الذيــن كانــوا قــد بــدأوا بالفعــل 

يقومــون بــدور عمــالء رصيحــن لحكوماتهــم. يف وقــت مــا مــن شــهر غشــت توصــل الفريــق الرملــاين برقيــة مــن االشــرتايك البلجيــي إمييــل 

فاندرفيلــد، رئيــس مكتــب األمميــة االشــرتاكية، الــذي كان قــد دخــل الحكومــة كوزيــر للدولــة، وكان يدعــوا رفاقــه الــروس إىل اتبــاع خطواتــه. 

ــد زار روســيا يف  ــع 1914، كان ق ــل بضعــة أشــهر فقــط، أي يف ربي ــه قب ــار أن ــا يف االعتب ــارة لالشــمئزاز إذا أخذن يصــر نفــاق الرجــل أكــر إث

مهمــة لتقــيص الحقائــق، وبالتــايل كان عــىل معرفــة جيــدة بالطبيعــة القمعيــة للنظــام القيــري الــرويس. لكنــه صــار، وراء ذريعــة الحاجــة إىل 

“هزميــة النزعــة العســكرية الروســية”، يدعــوا االشــرتاكين الدميقراطيــن الــروس إىل تأجيــل معارضتهــم للنظــام القيــري إىل مــا بعــد الحــرب:

»تعتــر هزميــة النزعــة العســكرية الروســية -أنــا ال أقــول أملانيــا التــي نحبهــا ونحرتمهــا- مســألة حيــاة ومــوت بالنســبة لالشــرتاكين يف 

أوروبــا الغربيــة... لكــن يف هــذه الحــرب الرهيبــة التــي تلحــق بأوروبــا بســبب تناقضــات املجتمــع البورجــوازي تجــد البلــدان الدميقراطيــة 

الحــرة نفســها مجــرة عــىل االعتــاد عــىل الدعــم العســكري مــن طــرف الحكومــة الروســية.

1:  L. Kochan, Russia in Revolution, pp: 176-77.

2:  N.K. Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 285.
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إن فعاليــة هــذا الدعــم أو عــدم فعاليتــه تعتمــد إىل حــد كبــر عــىل الروليتاريــا الثوريــة الروســية. بالطبــع أنــا ال أســتطيع أن أمــيل عليكــم 

مــا يجــب عليكــم فعلــه، أو مــا متليــه مصالحكــم؛ أنتــم وحدكــم مــن يســتطيع تقريــر ذلــك. لكنــي ألتمــس منكــم -ولــو كان فقيدنــا جوريــس 

عــىل قيــد الحيــاة لــكان ســيؤيد ملتمــيس- تبنــي نفــس املوقــف املشــرتك لألحــزاب االشــرتاكية الدميقراطيــة يف أوروبــا... نعتقــد أنــه يجــب 

ــو نتعــرف عــىل رأيكــم حــول هــذه املســألة، وأكــر ســعادة إذا اتفــق مــع  ــا جميعــا أن نتحــد لــدرء هــذا الخطــر وســنكون ســعداء ل علين

موقفنــا«1.

إن هــذه الكلــات املراوغــة، التــي حملــت توقيــع “إميــل فاندرفيلــد، منــدوب العــال البلجيكيــن إىل مكتــب األمميــة االشــرتاكية والوزيــر 

البلجيــي منــذ إعــالن حــرب”، هــي بالتأكيــد واحــدة مــن أبشــع األمثلــة عــن املكــر الدبلومــايس يف التاريــخ. لكنهــا مــع ذلــك تســببت يف جعــل 

النــواب املناشــفة يف مجلــس الدومــا يــرتددون يف موقفهــم املعــارض للحــرب الــذي تبنــوه يف البدايــة. اندلــع نقــاش عنيــف داخــل الفصيــل 

حــول كيفيــة الــرد عــىل الرســالة، ويف النهايــة أصــدروا بيانــا ميثــل تخليــا واضحــا عــن املوقــف الســابق املناهــض للحــرب. وبعــد أن وصفــوا 

مظاهــر معانــاة الشــعب الــرويس يف ظــل القيريــة، خلصــوا إىل أنــه: »عــىل الرغــم مــن هــذه الظــروف، فإنــه مــع األخــذ يف االعتبــار األهميــة 

الدوليــة للــراع األورويب وحقيقــة أن االشــرتاكين يف الــدول املتقدمــة يشــاركون فيــه (!)، مــا ميكننــا مــن األمــل (!) يف أنــه ميكــن أن يصــب 

يف مصلحــة األمميــة االشــرتاكية (!!)، نعلــن أننــا ال نعــارض الحــرب بعملنــا يف روســيا«2.

لقــد تابــع لينــن ســلوك القــادة البالشــفة يف برتوغــراد بقلــق متزايــد. كان يشــعر بخيبــة أمــل خاصــة مــن رد فعــل نــواب الدومــا الضعيــف 

عــىل برقيــة فاندرفيلــد. قــال ماكــن يف هــذا الصــدد: »ميكــن أن نســتخلص مــن خــالل بعــض األدلــة أن لينــن مل يكــن راضيــا عــن موقــف 

رفاقــه مــن الحــرب. لقــد امتنــع عــن انتقــاد بيــان الفريــق الرملــاين بشــكل علنــي، لكنــه قــام، يف مراســالت مــا زالــت مل تنــرش حتــى اآلن، 

بانتقــاد رد البالشــفة عــىل فاندرفيلــد«3.

ونظــراً لشــدة حمــى الحــرب ليــس مــن املســتغرب أن يتأثــر نــواب مجلــس الدومــا أيضــا. لكــن الــيء املحــدد يف آخــر املطــاف مل يكــن 

ــه كان مــن املمكــن تصحيحهــا برسعــة. إذ بعــد ترددهــم األويل اســتعاد الفريــق يف مجلــس الدومــا رباطــة  ــات، بــل واقــع أن تلــك التذبذب

ــوا  ــة الحــرب وألق ــح ميزاني ــت لصال ــون التصوي ــواب االشــرتاكيون الدميقراطي ــديئ ضــد الحــرب. رفــض الن ــي موقــف مب ــدأ يف تبن جأشــه وب

خطابــات ضدهــا يف مجلــس الدومــا، وانســحبوا مــن القاعــة احتجاجــا. بعــد ذلــك تــرف أعضــاء الفريــق بشــجاعة، وقامــوا بزيــارة املصانــع 

وإلقــاء خطابــات مناهضــة للحــرب يف اجتاعــات العــال. كان نشــاطهم ميثــل، خــالل األشــهر األوىل للحــرب، أســاس عمــل الحــزب.

وكتــب تروتســي معلقــا عــىل ســلوك فريــق الدومــا قائــال: »مل يكــن الفصيــل البلشــفي يف مجلــس الدومــا، الــذي كان ضعيفــا بســبب 

طبيعــة أعضــاءه، يف مســتوى املهــام التــي طرحتهــا الحــرب. لقــد عملــوا، جنبــا إىل جنــب مــع النــواب املناشــفة، عــىل صياغــة بيــان وعــدوا فيــه 

“بالدفــاع عــن ممتلــكات الشــعب ضــد جميــع الهجــات مهــا كان مصدرهــا”. وهــو االستســالم الــذي اســتقبله أعضــاء الدومــا بالتصفيــق. مل 

تتــن أي مــن منظــات أو مجموعــات الحــزب داخــل روســيا موقــف االنهزاميــة الــذي دافــع عنــه لينــن يف الخــارج«.

لكنــه يف نفــس الوقــت يضيــف: »غــر أن نســبة أنصــار النزعــة الوطنيــة بــن البالشــفة كانــت ضئيلــة. وعــىل عكــس النارودنيــن واملناشــفة، 

عمــل البالشــفة منــذ عــام 1914 عــىل نــرش تحريــض مطبــوع وشــفهي ضــد الحــرب بــن الجاهــر. ورسعــان مــا اســتعاد النــواب البالشــفة 

رباطــة جأشــهم وجــددوا عملهــم الثــوري، الــذي كانــت الســلطات عــىل درايــة كبــرة بــه، بفعــل نظــام اســتخبارايت متطــور للغايــة. يكفينــا أن 

نعلــم أنــه عشــية الحــرب، كان ثالثــة، مــن بــن ســبعة أعضــاء يف لجنــة الحــزب يف بيرتســبورغ، يعملــون لصالــح املخابــرات«4.

كان العمــل الثــوري يعــاين باســتمرار مــن رقابــة الرشطــة التــي كانــت قــد تســللت إىل أعــىل مســتويات الحــزب. كانــت مجــرد محاولــة 

ــا،  ــدة. لقــد توقــف الحــزب عــن العمــل فعلي ــؤدي إىل اعتقــاالت جدي ــم االجتاعــات -مبــا فيهــا االجتاعــات الصغــرة- يف الداخــل ت تنظي

باســتثناء نشــاط محــدود عــىل املســتوى املحــيل. مل يتــم عقــد أي اجتــاع وطنــي حتــى نوفمــر 1914، حــن تــم تنظيــم لقــاء يف منــزل ريفــي 

صغــر خــارج بيرتســبورغ، برئاســة كامينيــف، الــذي كان قــد جــاء مــن فنلنــدا. انعقــد اللقــاء يف ظــروف مــن الرسيــة القصــوى يف منــزل أحــد 

العــال يف ضاحيــة معزولــة مــن بيرتســبورغ. مل يحــر االجتــاع إال أعضــاء الدومــا باإلضافــة إىل بعــض املندوبــن عــن املنظــات املحليــة، مــن 

برتوغــراد (كــا صــارت ســان بيرتســبورغ تســمى لتجنــب اســتخدام اســم أملــاين) وخاركــوف وإيفانوفــو- فوزنسينســك، إضافــة إىل ممثــل واحــد 

عــن الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي الالتيفــي. ال توجــد تقاريــر عــن ذلــك اللقــاء بســبب أن الشــخص الــذي كان يتوفــر عليهــا تعــرض لالعتقــال. 

1:  A.Y. Badayev, Bolsheviks in the Tsarist Duma, p: 208.

2:  Ibid., pp: 208-209.

3:  R.B. McKean, St. Petersburg Between the Revolutions, p: 366.

4:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, p: 59.
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وعندمــا اجتمــع املندوبــون أخــرا، بعــد قضائهــم لســاعات عديــدة يف محاولــة التهــرب مــن مراقبــة الرشطــة، قدمــت تقاريرهــم صــورة قامتــة 

عــن وضــع املنظمــة. ويتذكــر باداييــف، الــذي كان حــارضا يف ذلــك اللقــاء إىل جانــب بقيــة أعضــاء الدومــا البالشــفة، قائــال: »لقــد عانــت خاليــا 

الحــزب بشــدة وكذلــك املنظــات الرشعيــة؛ كان حزبنــا، زعيــم الروليتاريــا ودليلهــا، شــبه محطــم. ومــع ذلــك فــإن الهيــكل العظمــي كان مــا 

يــزال قامئــا، ومــا زال هنــاك بعــض العمــل الحــزيب، والــذي كانــت مســألة توســيعه مرتبطــة مبســألة الحفــاظ عــىل الفريــق الرملــاين الــذي كان 

مبثابــة مركــز وأســاس املنظمــة بأكملهــا«1.

متــت مناقشــة موقــف لينــن بشــأن الحــرب، ووفقــا للروايــة “الرســمية”، فقــد تــم تبنيــه بعــد إدخــال “تعديــالت صغــرة” فحســب. لكــن 

الواقــع هــو أن نــواب مجلــس الدومــا مل يكونــوا مقتنعــن نهائيــا مبوقــف لينــن االنهزامــي. ويف وقــت الحــق، عندمــا متــت محاكمتهــم، قامــوا 

جميعــا، باســتثناء مورانــوف، بالتنكــر لــه. كانــت الربــة األشــد هــي التــي ســتأيت بعــد ذلــك، فعــىل الرغــم مــن جميــع االحتياطــات املتخــذة، 

كان اللقــاء معروفــا للرشطــة. يف اليــوم الثالــث ]04 نوفمــر[، عندمــا كان املندوبــون مــا يزالــون يناقشــون أطروحــات لينــن عــن الحــرب، انكرس 

البــاب بــركالت رجــال الرشطــة الذيــن ألقــوا القبــض عــىل جميــع الحارضيــن و“قلبــوا املــكان” رأســا عــىل عقــب. تــم إطــالق رساح نــواب 

مجلــس الدومــا بعــد وقــت قصــر، لكنهــم مل يظلــوا طلقــاء لفــرتة طويلــة. لقــد متكنــوا مــن إتــالف الوثائــق، لكــن يف املســاء كان كل الفريــق 

البلشــفي قيــد االعتقــال. كانــت تلــك هــي الربــة النهائيــة. وبعــد القضــاء عــىل النقطــة الوحيــدة التــي كانــت تســمح بحشــد قــوات الحــزب 

املبعــرة، صــار الوضــع ميؤوســا منــه. بعــد إلقــاء القبــض عــىل نــواب الدومــا الخمســة، كتــب لينــن إىل أ. ج. شــليابنيكوف قائــال: »هــذا مريــع. 

مــن الواضــح أن الحكومــة قــد قــررت أن تنتقــم مــن املجموعــة االشــرتاكية الدميقراطيــة العاليــة الروســية، ولــن تتوقــف عنــد أي حــد. يجــب 

علينــا أن نكــون مســتعدين لألســوء: تزويــر الوثائــق وتلفيــق التهــم وفركــة “األدلــة” وشــهادات الــزور واملحاكمــة خلــف األبــواب املغلقــة، 

إلــخ، إلــخ«2.

يف ظــل ذلــك الجــو العــام لالكتئــاب والخــوف، مل يــؤد اعتقــال نــواب مجلــس الدومــا إىل أي احتجاجــات جاهريــة. كتــب رئيــس مكتــب 

األوخرانــا يف برتوغــراد يف تقريــر لرؤســائه أن “العــال قــد تفاعلــوا بشــكل خامــل، وحتــى بــرود” مــع االعتقــاالت3. مل تلــق املحــاوالت التــي 

قــام بهــا البالشــفة لتنظيــم االحتجاجــات أي صــدى، باســتثناء إرضاب ملــدة نصــف يــوم يف املعهــد النفــيس العصبــي. بــدت حظــوظ الحــزب 

عنــد أدىن مســتوياتها. ومــع تصفيــة فريــق الدومــا، أصبــح العمــل يف روســيا أكــر صعوبــة مــن ذي قبــل. صــار مــن الصعــب بشــكل متزايــد 

الحصــول عــىل متعاونــن ذوي خــرة يف روســيا. وبحلــول ينايــر 1915، كانــت االعتقــاالت قــد جرفــت معظــم أعضــاء الحــزب. وكانــت التهمــة 

هــي نفســها دامئــا: “التحريــض ضــد الحــرب”. كانــت الطــرق التــي ميكــن مــن خاللهــا إيصــال الرســائل والدعايــة طويلــة وخطــرة، وتزايــدت 

قــوة الرقابــة البوليســية مــع اســتمرار الحــرب. عندهــا انتقــل مركــز الثقــل إىل الخــارج. لكــن هنــاك أيضــا كانــت املشــاكل تتضاعــف.

التذبذبات بن صفوف البالشفة

واجــه لينــن طــوال فــرتة الحــرب الكثــر مــن املتاعــب داخــل معســكره الخــاص. ومل تكــن تلــك املــرة األوىل أو األخــرة التــي يجــد فيهــا 

ــوا إىل  ــة متامــا حتــى أنهــم تحول ــوا أقليــة عــىل كل حــال، فقــدوا البوصل ــه. فبعــض البالشــفة، الذيــن كان ــادة حزب نفســه معــزوال داخــل قي

الشــوفينية، مثــل أعضــاء جاعــة املهاجريــن الباريســية الذيــن تطوعــوا بالفعــل للعمــل يف الجيــش الفرنــيس. فحتــى البالشــفة أنفســهم مل 

يكونــوا محصنــن ضــد ضغوطــات نزعــة الدفــاع عــن الوطــن. وهــؤالء مل يكونــوا مجــرد أعضــاء عاديــن بــل أعضــاء القيــادة البلشــفية يف املنفى. 

كان الحــزب يعيــش أوضاعــا صعبــة ومل تكــن لديــه حتــى إمكانيــة تنظيــم مؤمتــر للمنفيــن. وعــىل أي حــال مــن كان ســيحر؟ وهــل كان 

لينــن ســيحقق أغلبيــة سياســية؟ مل يكــن ذلــك مضمونــا. كانــت هنــاك الكثــر مــن املشــاكل مــع مختلــف املجموعــات املحليــة للمنفيــن، 

الذيــن كانــت تظهــر عليهــم بوضــوح عالمــات اإلحبــاط، ومل تكــن قضيــة مثقفــي مجموعــة باريــس ســوى تعبــر واحــد عــن ذلــك الوضــع.

مل يكــن يف ذلــك، إىل حــد مــا، مــا يثــر الدهشــة. إذ أن الحــرب كانــت قــد تســببت يف انــدالع األزمــة يف كل أقســام الحركــة العاليــة. ومل 

يكــن مــن املمكــن أال يجــد الجــو املشــحون بحمــى الحــرب صــدى لــه يف صفــوف البالشــفة. تتذكــر كروبســكايا مــزاج االرتبــاك العــام الــذي 

ســاد خــالل األشــهر األوىل مــن الحــرب، قائلــة: »مل تكــن املســألة واضحــة عنــد النــاس، والذيــن كانــوا يتســاءلون يف الغالــب عمــن هــي الجهــة 

املســؤولة عــن الهجــوم. أعربــت أغلبيــة املجموعــة يف باريــس عــن أنهــا ضــد الحــرب والتطــوع للجيــش، لكــن بعــض الرفــاق: ســابوزخوف 

1:  A.Y. Badayev, Bolsheviks in the Tsarist Duma, p: 212.

2:  LCW, To A.G. Shlyapnikov, 28/11/1914, vol. 35, p: 175.

3:  R.B. McKean, St. Petersburg Between the Revolutions, p: 370.
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(كوزنيتســوف) وكازانــوف (بريتــان، ســفياجن) وميشــا إيديشــروف (دافيــدوف) ومواســييف (إليــا، زيفــر)، وغرهــم؛ انضمــوا إىل الجيــش 

الفرنــيس كمتطوعــن. وقــد أصــدر املتطوعــون املناشــفة والبالشــفة واالشــرتاكيون الثوريــون (حــوايل 80 شــخصا) إعالنــا باســم “الجمهوريــن 

الــروس”، والــذي نــرش يف الصحافــة الفرنســية، كــا ألقــى بليخانــوف كلمــة وداع تكرميــا لهــم قبــل مغادرتهــم باريــس. لقــد قامــت أغلبيــة 

ــألة.  ــذه املس ــول ه ــل ح ــوح كام ــا وض ــن لديه ــا مل يك ــرى أيض ــات األخ ــن املجموع ــش، لك ــوع يف الجي ــة التط ــس بإدان ــا يف باري مجموعتن

ــل تلــك الفــرتة الخطــرة فهــم واضــح ملعنــى مــا يجــري. كان مــن  ــدى كل البالشــفة يف مث ــة أن يكــون ل أدرك فالدميــر إليتــش مــدى أهمي

الــروري القيــام بتبــادل رفاقــي لــآلراء؛ إذ مل يكــن مــن املستســاغ الخــروج مبوقــف إال بعــد نقــاش املســألة بشــكل مســتفيض. ولهــذا الســبب 

كتــب إيليتــش يف جوابــه عــىل رســالة كاربينســي التــي طرحــت وجهــة نظــر مجموعــة جنيــف: “أال يشــكل هــذا ’النقــد‘ و’النقــد املضــاد‘ 

الــذي قمــت بــه موضوعــا جيــدا للمناقشــة؟”. لقــد أدرك إيليتــش أن التوصــل إىل تفاهــم ســيكون أســهل بواســطة النقــاش الرفاقــي عــوض 

املراســالت. وبطبيعــة الحــال مل يكــن ذلــك وقتــا مناســبا إلبقــاء قضيــة كهــذه محصــورة يف املحادثــات الرفاقيــة البينيــة داخــل دائــرة ضيقــة 

مــن البالشــفة«1.

مــا حــدث يف باريــس كان حالــة متطرفــة معزولــة. مل يســقط ســوى عــدد قليــل مــن البالشــفة يف مســتنقع الشــوفينية الريحــة. لكــن 

ــش  ــه) بشــعار: “فلتســقط الحــرب!” و“يعي ــم انحــرف نحــو النزعــة الســلمية. تقدمــت مجموعــة الحــزب يف فرنســا (مونبليي البعــض منه

الســالم!”، وهــو املوقــف الــذي ســلط عليــه لينــن انتقــادات حــادة. لقــد صــب لينــن، يف كل كتاباتــه التــي تعــود إىل تلــك الفــرتة، انتقــادات 

الذعــة عــىل النزعــة املســاملة، التــي اعتــر أنهــا تضعــف عزميــة الطبقــة العاملــة. مل يكــن شــعار “الســالم” هــو املطلــوب، بــل الحــرب الطبقيــة. 

وقــد تكــررت هــذه الفكــرة مــراًرا يف عــرشات الرســائل واملقــاالت: »إن شــعار الســالم، برأيــي، غــر صحيــح يف الوقــت الحــارض. إنــه شــعار 

الكهنــة والجبنــاء. أمــا الشــعار الروليتــاري فيجــب أن يكــون الحــرب األهليــة«2. 

يف يوليــوز 1915، كتــب لينــن للاركــيس الهولنــدي، ديفيــد ويجنكــوب، معربــا لــه عــن ســعادته بــأن الرفــاق الهولنديــن تبنــوا شــعار 

امليليشــيا الشــعبية، حيــث قــال: »إننــي أرحــب بفــرح شــديد باملوقــف الــذي اتخذمتــوه أنــت وغورتــر ورافســتن بشــأن مســألة امليليشــيا 

الشــعبية (نحــن أيضــا لدينــا هــذه النقطــة يف برنامجنــا). فالطبقــة املســتَغلة التــي ال تســعى إىل امتــالك الســالح ومعرفــة كيفيــة اســتخدامه 

وإتقــان الفــن العســكري، ليســت ســوى طبقــة مــن العبيــد«3.

يتلخــص جوهــر موقــف لينــن مــن الحــرب يف أن الطريقــة الوحيــدة إلنهــاء الحــرب هــي إســقاط الرأســالية. وأي تصــور آخــر ليــس يف 

الجوهــر ســوى كذبــة وخــداع. ال ميكــن لشــعار “الســالم” أن يلعــب دورا تقدميــا إال بقــدر ارتباطــه الوثيــق بهــذا املنظــور.

وقــد كتــب تروتســي الحقــا: »إن النضــال الحقيقــي ضــد الحــرب هــو التحضــر للثــورة، هــذه هــي مهمــة األحــزاب العاليــة واألمميــة. 

ــر  ــزع الســالح” املث ــة بوضــوح شــديد. ويف مواجهــة شــعار “ن يطــرح املاركســيون هــذه املهمــة العظيمــة أمــام أنظــار الطليعــة الروليتاري

للشــفقة، يرفــع املاركســيون شــعار كســب الجيــش وتســليح العــال«4.

لقــد أثبتــت الثــورة الروســية يف عــام 1917 صحــة هــذا املوقــف. ولكــن يف البدايــة اســتقبل موقــف لينــن هــذا بالشــكوك بــل وحتــى 

الرفــض. ســادت الشــكوك والــرتددات حتــى بــن الزعــاء البالشــفة ذوي الخــرة. إن موقــف لينــن الحــازم ضــد الشــوفينية، والــذي ركــز نرانــه 

ــه حتــى  ــوا توفيقيــن قبــل الحــرب. كان مــن الواضــح أن ــد منهــم كان ــه رفاقــه إال عــىل مضــض، خاصــة وأن العدي عــىل “الوســط”، مل يتقبل

كامينيــف، وعــىل الرغــم مــن أنــه كان يشــغل منصبــا قياديــا يف الحــزب ومكلفــا مبهمــة اإلرشاف عــىل العمــل يف روســيا، مل يكــن يتفــق مــع 

سياســة لينــن االنهزاميــة الثوريــة. وقــد تــرك ســلوكه أثنــاء محاكمــة نــواب الدومــا، الذيــن ألقــي القبــض عليــه معهــم، الكثــر مــا ميكــن 

قولــه وقــد انتقــده لينــن بحــدة.

قــال ماكــن: »يتضــح بالفعــل مــن خــالل عــدة مصــادر أن كامينيــف كان هــو مــن أبــدى أكــر الشــكوك بخصــوص أطروحــات لينــن، ال 

ســيا حــول نــرش االنهزاميــة. والــيء األكــر إثــارة يف محاكمتــه يف فرايــر 1915 هــو أنــه أنكــر رصاحــة جميــع نظريــات لينــن حــول الحــرب 

ودعــا “االشــرتايك الشــوفيني” يوردانســي إىل الدفــاع عنــه. مل يكــن ذلــك الســلوك مجــرد محاولــة لضــان عقوبــة أخــف، وهــو مــا يتأكــد 

مــن حقيقــة أنــه عندمــا داهمــت الرشطــة كونفرانــس آخــر كان ينظمــه نــواب بالشــفة مــع عــال الحــزب يف 04 نوفمــر، اكتشــفوا عنــد 

برتوفســي مالحظــات أمالهــا عليــه كامينيــف كانــت مبثابــة تعديــالت عــىل أطروحــات لينــن الســبعة، وكانــت قبــل كل يشء تتــالىف الدعــوة 

1:  N.K. Krupskaya, Reminiscences of Lenin, pp: 285-286.

2:  LCW, To A.G. Shlyapnikov, 17/10/1914, vol. 35, p: 164.

3:  LCW, To David Wijnkoop, vol. 35, p: 195.

4:  L. Trotsky, Writings 1935-1936, p: 26.
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إىل االنهزاميــة. يبــدو أن معارضــة كامينيــف لشــعار هزميــة روســيا كان موقفــا منتــرشا عــىل نطــاق واســع بــن غــره مــن البالشــفة«1.

ــر  ــن يناي ــا ب ــي أصدرهــا البالشــفة بشــكل غــر رشعــي م ــه ماكــن لـــ 47 مــن املقــاالت واملناشــر الت ــام ب ــل نــيص ق عــىل أســاس تحلي

ــن. أشــارت عــرشة  ــر شــعار هزميــة روســيا باعتبارهــا أهــون الرشي ــو منشــور واحــد يذك ــه ال يوجــد ول ــر 1917، وجــد أن 1915 و 22 فراي

ــزب،  ــن الح ــة. لك ــة ثالث ــاء أممي ــا إىل بن ــعة منه ــة وتس ــرب أهلي ــة إىل ح ــرب اإلمريالي ــل الح ــرة إىل رضورة تحوي ــارات قص ــورات بعب منش

بشــكل عــام، تجنــب اإلشــارة إىل األطروحــات يف كتاباتــه غــر الرشعيــة، وذلــك يف الغالــب خوفــا مــن أن تثــر ردود فعــل عدائيــة مــن جانــب 

الجاهــر، وركــز، كــا كان مــن قبــل الحــرب، عــىل مهاجمــة سياســات الحكومــة تجــاه الطبقــة العاملــة والدعــوة إىل خــوض نضــال ثــوري 

ضــد األوتوقراطيــة باعتبــاره الطريقــة الوحيــدة إلنهــاء الحــرب، وذلــك عــىل أســاس الشــعارات البلشــفية القدميــة: جمهوريــة دميقراطيــة ويــوم 

عمــل مــن مثــاين ســاعات ومصــادرة ممتلــكات طبقــة النبــالء (“الحيتــان الثالثــة”).

البالشفة “اليساريون” 

إذا كان كامينيــف ميثــل انحرافًــا يف اتجــاه االنتهازيــة، فقــد كانــت هنــاك أيضــا انحرافــات عصبويــة ويســارية متطرفــة، خاصــة بــن فئــة 

مــن املنفيــن. إذ تبنــى بوخاريــن وبياتنســي، إضافــة إىل عنــارص قياديــة أخــرى، موقفــا يســاريا متطرفــا يف مــا يخــص املســألة القوميــة. وقــد 

أرص بعــض أنصــار جاعــة بوخاريــن (ن. ف. كريلينكــو وف. روزمروفيتــش) يف ســويرسا عــىل إصــدار جريــدة محليــة خاصــة بهــم، يف تحــد 

منهــم للجنــة املركزيــة التــي قــررت، بســبب نقــص املــوارد املاليــة، أن متنــع املجموعــات املحليــة (باريــس، جنيــف) مــن القيــام بذلــك، الــيء 

الــذي أدى إىل خــالف كبــر حــول هــذه القضيــة. لينــن، الــذي كان يــويل بوخاريــن مكانــة خاصــة، ويعــرتف لــه بإخالصــه وقدراتــه كمنظــر، كان 

مــع ذلــك عــىل درايــة تامــة بنقــاط ضعفــه. لقــد احتلــت مســألة تقريــر املصــر دامئــا مكانــة مركزيــة يف الرتســانة النظريــة للبالشــفة، لكنهــا 

صــارت آنــذاك، يف خضــم الحــرب اإلمرياليــة، أكــر أهميــة بكثــر. مل يكــن مــن املمكــن تقديــم أيــة تنــازالت بخصــوص هــذه املســألة ألنهــا 

كانــت تتضمــن مســألة اإللحاقــات- والتــي هــي مســألة مركزيــة يف زمــن الحــرب.

معارضــة لينــن للحــرب اإلمرياليــة مل تكــن تعنــي إطالقــا معارضــة كل الحــروب بشــكل عــام. لقــد كان مييــز بحــذر شــديد بــن مختلــف 

ــه  ــزع الســالح. لقــد أشــار دامئــا إىل أن ــه نقــدا شــديدا للنزعــة الســلمية وشــعارات الســالم ون ــع كتابات ــواع الحــروب. وقــد وجــه يف جمي أن

يجــب عــىل املاركســين الدفــاع عــن الحــروب العادلــة، أي حــروب التحــرر التــي تخوضهــا الشــعوب والطبقــات املضطَهــدة. ويف رســالة كتبهــا 

لكولنتــاي، يف أواخــر يوليــوز 1915، رد عــىل حجــج بوخاريــن قائــال: 

»كيــف ميكــن لطبقــة مضطَهــدة أن تكــون عمومــا ضــد تســليح الشــعب؟ إن رفــض ذلــك يعنــي الوقــوع يف موقــف شــبه الســلطوي تجــاه 

اإلمرياليــة؛ وهــو مــا ميكــن مالحظتــه، يف اعتقــادي، عنــد بعــض اليســارين حتــى بــن صفوفنــا. يقولــون إنــه مبــا أننــا دخلنــا مرحلــة اإلمرياليــة 

فإننــا ال نحتــاج إىل تقريــر املصــر وال إىل تســليح الشــعب! إن هــذا خطــأ فــادح، إذ أننــا مــن أجــل الثــورة االشــرتاكية ضــد اإلمرياليــة بالضبــط 

نحتــاج إىل كل مــن تقريــر املصــر وتســليح الشــعب.

ــل  ــر قاب ــج غ ــل الحــد األدىن للرنام ــكاد أن يكــون كام ــورة، ي ــدون ث ــح، فب ــق”؟ إن هــذا االعــرتاض غــر صحي ــل للتحقي هــل هــو “قاب

ــة«2. ــة إىل خيان ــاط الواقعي ــؤدي إىل انحط ــورا ي ــه ف ــن تحقيق ــا ميك ــي إال م ــدم تبن ــرتاط ع ــق. إن اش للتحقي

بالنظــر إىل تدهــور الوضــع الداخــيل قــرر لينــن يف النهايــة الدعــوة إىل كونفرانــس ملجموعــات الحــزب يف املنفــى، والــذي افتتــح أشــغاله 

يف بــرن يف 15 فرايــر 1915. حــره ممثلــو اللجنــة املركزيــة وهيئــة تحريــر جريــدة الحــزب سوتســيال دميوكــرات ومنظمــة املــرأة البلشــفية، 

وفــروع الحــزب يف املنفــى -يف باريــس وزيــورخ وبــرن ولــوزان وجنيــف وبوغــي ان كالرنــس ولنــدن. كان مــن بــن الحارضيــن كذلــك لينــن 

ــة  ــس ملناقش ــد الكونفران ــد انعق ــي، فق ــة بوغ ــع مجموع ــالف م ــاش الخ ــة إىل نق ــن. وباالضاف ــف وبوخاري ــد وزينوفيي ــكايا وأرمان وكروبس

االختالفــات حــول موقــف الحــزب مــن الحــرب. يف الواقــع كان الخــالف التنظيمــي حــول إصــدار صحيفــة محليــة هــو التعبــر غــر املبــارش عــن 

تلــك االختالفــات السياســية. قــدم بوخاريــن أطروحــات تعكــس رأيــه بــأن ظهــور اإلمرياليــة يعنــي أن املطالــب الدميقراطيــة مل تعــد مهمــة يف 

البلــدان الرأســالية املتقدمــة. وقــد كانــت مالحظاتــه موجهــة تحديــدا ضــد حــق األمــم يف تقريــر املصــر، وهــو مــا كان صــدى لحجــج روزا 

لوكســمبورغ واليســارين البولنديــن.

1:  McKean, St. Petersburg Between the Revolutions, p: 360.

2:  LCW, To Alexandra Kollontai, vol. 35, p: 198.
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ليســت هنــاك ســوى إشــارة واحــدة إىل تلــك التوصيــة التــي تقدمــت بهــا مجموعــة بوغــي بشــأن مهــام الحــزب، حيــث أعربــت عــن 

تحفظــات قويــة عــىل شــعار لينــن عــن “الحــرب األهليــة” وخاصــة مــا كان يســمى بشــعار “هزميــة روســيا”. ويف حــن وافقــت التوصيــة 

بشــكل عــام عــىل فكــرة أن الحــرب ســتثر، يف مرحلــة معينــة، حركــة ثوريــة وحربــا أهليــة، وبينــا تقبلــت األهميــة الثوريــة التــي يكتســيها 

الشــعار يف النضــال ضــد “البورغفريــدن” (“الســالم االجتاعــي”، أي توقيــف النضــال الطبقــي طــوال فــرتة الحــرب)، فــإن التوصيــة تقــول: 

»ومــع ذلــك فــإن مجموعتنــا ترفــض رفضــا قاطعــا أن نرفــع بخصــوص روســيا مــا يســمى بشــعار هزميــة روســيا، وخاصــة بالطريقــة التــي تــم 

التعبــر بهــا عنــه يف العــدد رقــم 38 مــن سوتســيال دميوكــرات«1. إن املقــال املشــار إليــه هنــا هــو املقــال الــذي كتبــه زينوفييــف والــذي وضــع 

موقــف االنهزاميــة الثوريــة بطريقــة فجــة للغايــة.

افتتــح لينــن أشــغال كونفرانــس بــرن بنقــاش مســألة الحــرب، وركــز مالحظاتــه عــىل البيــان. حــاول لينــن الوصــول إىل اتفــاق رفاقــي مــع 

مجموعــة بوغــي. لكــن ومبــارشة بعــد نهايــة الكونفرانــس عــاد كل مــن إ. ب. بــوش و ج. ل. بياتاكــوف (الثنــايئ اللــذان مل يكونــا ينفصــالن 

واملعروفــان باســم “اليابانيــن” بســبب أنهــا كانــا قــد فــرا مــن املنفــى عــر اليابــان) وأرصا عــىل إعــادة فتــح النقــاش حــول مســألة الحــرب. 

ورسعــان مــا انضــم بوخاريــن إىل موقفهــا الــذي كان صــادرا عــن طريقــة تفكــر ميكانيكيــة مجــردة وغــر واقعيــة. لقــد جادلــوا بأنــه منــذ 

انتهــاء مرحلــة املطالــب الدميقراطيــة (مبــا يف ذلــك حقــوق األمــم يف تقريــر مصرهــا)، فــإن املطلــب الوحيــد الــذي ميكــن طرحــه اآلن هــو 

اســتيالء الروليتاريــا عــىل الســلطة. مل يؤيــد أحــد أطروحــات بوخاريــن يف الكونفرانــس، بينــا صوتــت اللجنــة باإلجــاع لصالــح توصيــة لينــن 

بخصــوص الحــرب. ومبــا أن اللجنــة كانــت مكّونــة مــن لينــن وزينوفييــف وبوخاريــن، فإنــه مــن الواضــح أن بوخاريــن قــد صــوت ضــد موقفه!

ــة  ــان الحــرب واالشــرتاكية الدميقراطي ــر يف “بي ــد ظه ــة”. كان هــذا الشــعار ق ــات املتحــدة األوروبي ــرن شــعار “الوالي ــش يف ب ــا نوق ك

الروســية”، الــذي كتبــه لينــن خــالل األيــام األوىل للحــرب ونــرش يف العــدد 40 مــن سوتســيال دميوكــرات. كان الشــعار جــزءا مــن النضــال 

إلســقاط األنظمــة امللكيــة الرجعيــة، يف كل مــن روســيا وأملانيــا والنمســا- املجــر. لكــن لينــن قــام يف وقــت الحــق مبراجعــة رأيــه عــىل أســاس 

النقــاش الــذي دار يف بــرن، فبعــد الكونفرانــس كتــب لينــن مقالــه “حــول شــعار الواليــات املتحــدة األوروبيــة”، والــذي رشح فيــه أن شــعار 

ــالين  ــام الرأس ــن أوه ــم م ــىل الرغ ــذي، ع ــف ال ــو املوق ــي”، وه ــتحيل أو رجع ــا مس ــالية “إم ــل الرأس ــة يف ظ ــدة األوربي ــات املتح الوالي

األوروبيــن اليــوم، مــا يــزال صحيحــا يف الوقــت الحــايل. قــال لينــن: »إن الرأســالية هــي امللكيــة الخاصــة لوســائل اإلنتــاج وفــوىض اإلنتــاج. 

ــاء«. ميكــن ملختلــف الطبقــات  ــر عــن الغب ــة محضــة وتعب والدعــوة إىل تقســيم “عــادل” للدخــل عــىل هــذا األســاس هــي نزعــة برودوني

ــن  ــل االتفــاق ب ــم واالســتغالل املشــرتك للمســتعمرات، مث ــا لغــرض تقاســم الغنائ ــة بينه ــا أن تتوصــل إىل اتفاقــات مؤقت الســائدة يف أوروب

الفرنســين واألملــان وغرهــم مــن الرأســالين بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة، لكنهــم رسعــان مــا سينقســمون مــرة أخــرى حتــا يف فــرتات 

األزمــة. لقــد ســبق للينــن أن رشح كل هــذا مســبقا.

إن لينــن يشــر هنــا بالتحديــد بطبيعــة الحــال إىل توحيــد أوروبــا عــىل أســاس رأســايل. إن توحيــد أوروبــا يبقــى مســألة رضوريــة، لكــن 

ال ميكــن تحقيقــه إال عــىل يــد الطبقــة العاملــة بعــد حســمها للســلطة وتأســيس الواليــات املتحــدة االشــرتاكية األوروبيــة. كان أســاس تلــك 

املقالــة، وجميــع كتابــات لينــن يف تلــك الفــرتة، هــو التأكيــد بالضبــط عــىل رضورة النضــال مــن أجــل الثــورة االشــرتاكية، ليــس فقــط يف روســيا، 

بــل يف جميــع أنحــاء أوروبــا. لكــن تلــك املشــكلة مل يتــم حلهــا آنــذاك وتــم تأجيلهــا للمســتقبل.

اإلمربيالية أقىص مراحل الرأسالية

رشع لينــن آنــذاك يف بحــث نظــري كبــر لإلمرياليــة والــذي بلــغ ذروتــه يف مؤلفــه الهــام “اإلمرياليــة أقــى مراحــل الرأســالية”. مــن 

بــن أســباب تأليفــه لذلــك الكتــاب الــرد عــىل كتــاب هيلفردنــغ “الرأســال املــايل”، الــذي نـُـرش يف عــام 1910، والــذي قــام فيــه هــذا األخــر 

بتجاهــل التناقضــات املتأصلــة يف الرأســالية وحتميــة الــراع بــن اإلمرياليــن، وتحــدث عــن إمكانيــة ظهــور كارتــل عاملــي، واقتصــاد مخطــط 

عامليــا يف ظــل الرأســالية االحتكاريــة وحــل النــزاع بــن العمــل املأجــور والرأســال، أو فكــرة “الرأســالية املنظمــة”، التــي هــي نســخة مبكــرة 

لفكــرة “الرأســالية املوجهــة” التــي كانــت محبوبــة جــدا عنــد القــادة اإلصالحيــن خــالل الخمســينات والســتينات. وقــد اعتمــد كاوتســي يف 

وقــت الحــق عــىل فكــرة هيلفردنــغ حــول الرأســالية املنظمــة لبنــاء نظريتــه عــن اإلمرياليــة العليــا، وهــي الفكــرة التــي انتقدهــا بوخاريــن 

يف كتابــه “اإلمرياليــة واالقتصــاد العاملــي”، الــذي عــر لينــن عــن إعجابــه بــه.

مل تكــن تلــك هــي املحــاوالت الوحيــدة إلعــادة النظــر يف نظريــات ماركــس االقتصاديــة. ففــي كتابهــا “تراكــم الرأســال”، الــذي كتــب قبــل 

1:  Lenin’s Struggle for a Revolutionary International, p: 272.
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فــرتة وجيــزة مــن الحــرب، كانــت روزا لوكســمبورغ قــد طرحــت فكــرة االنهيــار التلقــايئ للرأســالية، وهــي الفكــرة التــي طاملــا اســتخدمها 

التحريفيــون منــذ ذلــك الحــن للتقليــل مــن دور العامــل الــذايت يف إنجــاز التحويــل االشــرتايك للمجتمــع. وكــا هــو الحــال دامئــا كانــت مهمــة 

لينــن الرئيســية هــي تكويــن الكــوادر. لقــد خــاض نضــاال إيديولوجيــا رشســا عــىل جبهتــن: ضــد االنتهازيــة وضــد الالســلطوية النقابيــة. ويف 

وقــت الحــق انخــرط الســتالينيون يف محــاوالت خبيثــة لربــط نظريــة تروتســي عــن الثــورة الدامئة بتصــورات املناشــفة والبالشــفة “اليســارين” 

-بوخاريــن، بياتاكــوف، وبــوش!-. يف الواقــع ال توجــد أيــة عالقــة عــىل اإلطــالق بــن “الثــورة الدامئــة” وبــن ذلــك الرفــض الطفــويل للمطالــب 

الدميقراطيــة الــذي كان هــؤالء “اليســاريون” يتبنونــه. وبالتــايل مــن املحتمــل جــدا أن تكــون هجــات لينــن عــىل “الثــورة الدامئــة” يف تلــك 

الفــرتة إمنــا كانــت موجهــة ضــد هــؤالء.

كان للتجنيــد تأثــر كبــر عــىل الطبقــة العاملــة، فقــد تــم اســتدعاء %17 مــن كــوادر الطبقــة العاملــة يف برتوغــراد، مبــا يف ذلــك جميــع 

الشــباب تقريبــا. ولتعويضهــم اكتســحت املصانــع حشــود مــن الجاهــر التــي كانــت تفتقــد للوعــي الســيايس، ومــرة أخــرى جــرى متييــع 

الهويــة الطبقيــة للقــوى العاملــة بعنــارص خــام وشــبه بروليتاريــة. أرســلت الفئــات األصغــر واألكــر حيويــة مــن املدينــة والقريــة إىل جبهــات 

القتــال. وســحب عــدد كبــر مــن النســاء واملراهقــن إىل املصانــع. وقــد جــاءت تلــك العنــارص الجديــدة بأوهامهــا الطبقيــة وأحكامهــا املســبقة 

معهــا. أمــا الروليتاريــا الصناعيــة فقــد تــم دفعهــا جانبــا. اضطــر العــال البالشــفة إىل أن يطأطــؤوا رؤوســهم لفــرتة مــن الزمــن. صــارت ظــروف 

العمــل أكــر فأكــر ســوءا واألجــور أقــل، وتــم فــرض “االنضبــاط العســكري” يف املصانــع. تراجــع املســتوى الســيايس العــام عــىل املــدى القصــر، 

لكــن الضغــط القــايس عــىل العــال وبلــرتة فئــات جديــدة كان بــدوره ميهــد الطريــق لحــدوث انفجــار جديــد. كان الحــزب نفســه قــد تفــكك، 

ومل يســتعد بعــض مظاهــر التنظيــم إال بشــكل تدريجــي. لكــن أفــكار وتقاليــد البلشــفية كانــت مــا تــزال حيــة يف املصانــع والخنــادق. وتعكــس 

إحصــاءات اإلرضابــات، تراجــع الحركــة، كــا يبــن الجــدول التــايل:

إحصاءات اإلرضاب يف عام 1914

عدد املربنعدد اإلرضاباتالشهور
2424.688 (أقل بـ %40 عن يونيو)غشت
10شتنر
9أكتوبر
16نوفمر
9دجنر
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وفقــا لألرقــام الرســمية، مل تشــهد كل الفــرتة املمتــدة مــن غشــت إىل دجنــر 1914 ســوى 70 إرضابــا، مــع 37.200 مشــارك يف كل روســيا. 

ويف إيفانوفو-فوزنسينســك، التــي كانــت أحــد املراكــز الرئيســية لنضــاالت العــال، توقفــت اإلرضابــات بشــكل شــبه كيل، بحيــث مل يتم تســجيل 

ســوى إرضاب واحــد صغــر طيلــة تلــك األشــهر. ومل تكــن األوضــاع أفضــل بكثــر يف برتوغــراد.

محاكمة النواب البالشفة يف الدوما

تســبب اعتقــال نــواب الدومــا يف مشــاكل جديــدة للحزب. ورغــم أن الفــروع املحليــة متكنــت مــن إصــدار بعــض املنشــورات االحتجاجيــة 

الرسيــة، فإنــه مل يكــن مــن املمكــن تنظيــم حركــة عامــة باســتثناء بعــض اإلرضابــات الصغــرة. ســبقت محاكمــة أعضــاء الدومــا موجــة مــن 

االعتقــاالت، كــا كان هنــاك وجــود مكثــف للرشطــة يف شــوارع املــدن الرئيســية مــن أجــل “تهدئــة الطبقــة العاملــة”. ويف فرايــر شــارك 4.630 

شــخصا يف اإلرضابــات السياســية االحتجاجيــة، وهــو الرقــم الــذي ال يعتــر ســيئا بالنظــر إىل الظــروف الصعبــة للغايــة، لكنــه، بالرغــم مــن ذلــك، 

عــدد قليــل جــدا، كان يعكــس حالــة االحبــاط الســائدة بــن غالبيــة العــال.

كان أداء النــواب يف املحاكمــة غــر متشــابه، فقــد اقتــر م. ك. مورالــوف عــىل االعــرتاف بأنــه عضــو يف الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي 

فــه”، حســب تعبــر لينــن. ومــع ذلــك، فقــد  العــايل الــرويس وكونــه نائبــا منتخبــا مــن طــرف العــال. لكــن خطــاب ج. إ. برتوفســي “رشَّ

انتقــد لينــن بعــض مارســات الدفــاع. فعــىل ســبيل املثــال نفــى املتهمــون أي مشــاركة شــخصية مــن جانبهــم يف املنظــات غــر الرشعيــة 

ــن  ــه ع ــر في ــا مل يع ــى خطاب ــا، ألق ــس الدوم ــواب مجل ــع ن ــم م ــل وحوك ــذي اعتق ــة، ال ــة املركزي ــو اللجن ــف، عض ــا أن كاميني ــزب. ك للح

الشــجاعة التــي ميكــن توقعهــا مــن شــخص يف منصبــه، وهــو مــا أثــار اســتياء لينــن. ويف إشــارة إىل محاكمــة نــواب الدومــا، كتــب تروتســي: 
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»حافــظ املتهمــون، يف املحاكمــة التــي جــرت يف 10 فرايــر، عــىل نفــس املوقــف. ومل يكــن إعــالن كامينيــف بــأن الوثائــق التــي وجــدت معــه 

“تتناقــض مــع وجهــات نظــره الخاصــة بشــأن الحــرب الحاليــة” راجعــا لقلقــه عــىل ســالمته الشــخصية فقــط، بــل كان يف األســاس يعكــس 

موقــف قيــادة الحــزب بأكملهــا تجــاه تكتيــك االنهزاميــة. لقــد تســببت تكتيــكات املتهمــن الدفاعيــة يف إضعــاف األثــر التحريــي للمحاكمــة، 

مــا أثــار اســتياء لينــن الشــديد. كان يف مقــدور الدفــاع القانــوين أن يســر يــداً بيــد مــع الهجــوم الســيايس. لكــن كامينيــف، الــذي بالرغــم مــن 

ذكائــه وثقافتــه، مل يكــن مؤهــال ملواجهــة الحــاالت االســتثنائية. قــام املحامــون مــن جانبهــم بــكل مــا بوســعهم، حيــث رفضــوا تهمــة الخيانــة، 

وتنبــأ أحدهــم، بريفرزيــف، يف املحاكمــة قائــال إن إخــالص النــواب العاليــن لطبقتهــم سيســجل إىل األبــد يف ذاكــرة األجيــال القادمــة، يف حن 

أن نقــاط ضعفهــم (عــدم االســتعداد واعتادهــم عــىل مستشــاريهم، ومــا شــابه) كل ذلــك ســوف يســقط، مثــل قذيفــة فارغــة، إىل جانــب 

تهمــة الخيانــة الكاذبــة«1.

كان لينــن يتوقــع شــيئاً أكــر مــن ذلــك. ففــي الوقــت الــذي كان فيــه جميــع قــادة األمميــة الثانيــة ينبطحــون، كان لينــن ينتظــر مــن 

املحاكمــة أن تكــون فرصــة للبالشــفة لــي يقفــوا ويقدمــوا عرضــا علنيــا واضحــا للحــزم والشــجاعة. كان ينبغــي للمحاكمــة أن تكــون محطــة 

لرفــع الــروح الكفاحيــة للعــال يف روســيا وعــىل الصعيــد األممــي. لكــن تــم تضييــع الفرصــة. كــا أن تكتيــكات الدفــاع املهادنــة التــي تبنوهــا 

مل تــؤد إىل تخفيــف العقوبــات عليهــم، حيــث تــم الحكــم عــىل املتهمــن بالنفــي املؤبــد إىل ســيبريا. لكــن وعــىل الرغــم مــن شــكوك لينــن 

فــإن املصــر الــذي تعــرض لــه النــواب البالشــفة ســاعد عــىل زيــادة مصداقيــة البالشــفة يف نظــر الجاهــر، التــي مل تتمكــن مــن فهــم تفاصيــل 

النقــاط الدقيقــة للدفــاع، لكنهــا رأت أن قادتهــا الرملانيــن كانــوا عــىل اســتعداد للذهــاب للســجن مــن أجــل الدفــاع عــن مبادئهــم. بعــد 

املحاكمــة أكــد لينــن أن البالشــفة لديهــم دعــم أربعــة أخــاس العــال الواعــن يف روســيا. كان هــذا صحيحــا بالتأكيــد يف عــام 1914، كــا 

ــا. فقبــل الحــرب كان حــوايل 40 ألــف عامــل يشــرتون برافــدا بشــكل منتظــم. وكان يقرأهــا عــدد أكــر مــن ذلــك. وعــىل الرغــم مــن  رأين

االعتقــاالت والســجن والنفــي، فقــد اســتمر هــذا التقليــد -الــذي هــو تقليــد بلشــفي- قامئــا. ورغــم أن قــوة املنظمــة تراجعــت بشــكل كبــر، 

فإنهــا اســتمرت حيــة يف قلــوب وعقــول العــال. وكانــت هــذه هــي الرتبــة التــي ســمحت للتيــار الثــوري يف النهايــة أن يزدهــر مــرة أخــرى.

لكــن وضــع الحــزب يف ذلــك الوقــت كان ســيئا، فقــد تراجعــت أعــداد أعضــاءه مــع انــدالع الحــرب. كانــت خاليــا املصانــع الرسيــة تشــكل 

التنظيــم القاعــدي البلشــفي األســايس. لكــن عــدد العــال النشــيطن يف تلــك الخاليــا صــار قليــال جــدا يف ذلــك الوقــت. وبســبب االعتقــاالت 

ــف  ــن وزينوفيي ــة البلشــفية تضــم لين ــة املركزي ــت اللجن ــة يف الحــزب. كان ــد، صــارت نســبة األعضــاء الجــدد عدميــي الخــرة عالي والتجني

وشــيليابنيكوف، الــذي كان مســؤوال عــن العمــل داخــل روســيا، وكروبســكايا التــي كان عملهــا كســكرترة للحــزب رضوريــا ال غنــى عنــه. كان 

هــذا كل يشء! مل يتــم تشــكيل مكتــب رويس للجنــة املركزيــة إال يف خريــف 1915. ومــع حلــول خريــف العــام التــايل أعيــد تنظيــم املكتــب. 

آلــت القيــادة إىل كل مــن زالوتســي ومولوتــوف وشــيليابنيكوف وبقــي الحــال كذلــك حتــى فرايــر 1917. تدريجيــا وبصعوبــة شــديدة بــدأ 

Isto-  الحــزب يعيــد تنظيــم صفوفــه داخــل روســيا. كانــت املجموعــة األكــر أهميــة موجــودة يف برتوغــراد بطبيعــة الحــال. ويقــال (يف كتــاب

riya KPSS) إن عــرش لجــان محليــة كانــت تشــتغل هنــاك، بالرغــم “مــن االنقطاعــات” (أي أن وجودهــا كان ضعيفــا).

لكــن بحلــول عــام 1915، تغــر املــزاج وبــدأت الجاهــر تتخلــص تدريجيــا مــن خوفهــا. وبحلــول النصــف الثــاين مــن عــام 1915 اندلعــت 

ــد انعكــس هــذا التغــر عــىل شــكل انتعــاش تدريجــي  ــة املعيشــة. وق ــاع تكلف ــات املتقطعــة يف موســكو ضــد ارتف بالفعــل بعــض اإلرضاب

لعضويــة الحــزب. يف نوفمــر 1914، كان لــدى منظمــة الحــزب يف برتوغــراد مــا بــن 100 و120 عضــوا فقــط، لكــن بحلــول ربيــع 1915، ارتفــع 

هــذا العــدد إىل 500 وإىل 1200 بحلــول الخريــف. ويف منتصــف 1916 وأوائــل 1917، صــار هنــاك 2.000 عضــو يف العاصمــة. حتــى يف املناطــق 

النائيــة كانــت منظــات الحــزب قــد بــدأت بدورهــا يف توســيع صفوفهــا. وبــرف النظــر عــن العــال، كانــت هنــاك أيضــا مجموعــات مــن 

الطــالب، بــل وحتــى الجنــود والبحــارة مــن أســطول بحــر البلطيــق. كان الوضــع نفســه يف أماكــن أخــرى. ففــي خاركــوف كان هنــاك 15 عضــوا 

فقــط يف ربيــع عــام 1915، لكــن بحلــول الخريــف ارتفــع العــدد إىل 85، وبعــد عــام واحــد وصــل إىل 120. يف ييكاترينوســالف كان هنــاك 200 

عضــو يف نهايــة عــام 1915، لكــن بحلــول نوفمــر 1916 وصــل الرقــم إىل 300، ومــع بدايــة عــام 1917 ارتفــع إىل 400. لقــد كان الحفــاظ عــىل 

انتظــام االجتاعــات الرسيــة، حتــى عندمــا كان عــدد األعضــاء قليــال، هــو مفتــاح النجــاح الــذي تحقــق الحقــا.

وتدريجيــا بــدأ عمــل الحــزب ينتعــش. كان العمــل يتــم يف املنظــات الرشعيــة، مثــل التعاونيــات والجمعيــات. ومــع ذلــك فقــد كانــت 

ظــروف هــذا العمــل صعبــة وخطــرة. يزعــم كتــاب Istoriya KPSS إن الحــزب كانــت لــه مجموعــات يف 29 بلــدة ومدينــة وهــي: برتوغــراد 

وموســكو وخاركــوف ويكاترينوســالف وكييــف ومكييفــكا وســارة وســاراتوف وريــازان ونيجنــي نوفغــورود وروســتوف أون دون وأوديســا 

وإكاترينــودار وباكــو وتفليــس وإيفانوفــو فوزنيســينك وتــوال وأوريخوفــو زييفــو وتفــر وغوميــل وفيازمــا وريفيــل ونارفــا ويوريفا وإيركوتســك 

1:  L. Trotsky, Stalin, p: 169.
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وزالتوســت وييكاتريبــورغ وأورينبــورغ. ومــع ذلــك ينبغــي التعامــل مــع هــذه املزاعــم بحــذر. فالعديــد مــن تلــك املجموعــات كانــت مجــرد 

أســاء، وكان وجودهــا شــكليا. تعــرض العمــل لعراقيــل مســتمرة بســبب اخــرتاق البوليــس واالعتقــاالت. يف الغالــب كانــت العديــد مــن تلــك 

املنظــات تفتقــر إىل االســتقرار واالســتمرارية، مثلــا كان حــال لجنــة برتوغــراد التــي تعرضــت للتحطيــم 30 مــرة عــىل األقــل، رغــم أنــه كانــت 

تتــم إعــادة تشــكيلها يف كل مــرة.

يتطلــب العمــل الــرسي يف زمــن الحــرب أشــد أشــكال املركزيــة والرسيــة رصامــة. كان مــن املســتحيل عمليــا اإلبقــاء عــىل مبــدأ االنتخــاب. 

 (Rayonny komitet) كان االنتخــاب هــو االســتثناء وليــس القاعــدة. كانــت اللجــان تتشــكل عــن طريــق التعيــن: كانــت اللجنــة اإلقليميــة

ــا الحــق أيضــا يف ضــم  ــي كان له ــة (Gorodsky’ komitet) الت ــة املحلي ــة، ترشــح أعضــاء اللجن ــع املحلي ــا املصان املشــكلة مــن أعضــاء خالي

عــال ذوي خــرة. كان مــن الحتمــي حــدوث بعــض التجــاوزات، إال أن القواعــد كانــت تبقــى، بقــدر اإلمــكان، عــىل علــم بجديــد االجتاعــات 

والصحافــة الرسيــة. وقــد لعبــت الجريــدة، عــىل الرغــم مــن جميــع الصعوبــات، دورا حيويــا يف الحفــاظ عــىل وحــدة قــوى الحــزب. بعــد ثالثــة 

أشــهر عــىل انــدالع الحــرب، تــم اصــدار جريــدة بلشــفية جديــدة، سوتســيال دميوكــرات (Sotsial Demokrat)، والتــي صــدر منهــا، يف الفــرتة 

مــا بــن أكتوبــر 1914 وينايــر 1917،  26 عــددا (مــن العــدد 33 إىل 58)، مبعــدل عــدد واحــد يف الشــهر- وهــو الــيء الــذي يعتــر إنجــازا 

عظيــا يف ظــل تلــك الظــروف.

حدود مغلقة

كان عمــل لينــن يف املنفــى يســر بوتــرة بطيئــة مثــرة لإلحبــاط ويواجــه الصعوبــات عنــد كل خطــوة. كافــح لينــن مبــوارد ضئيلــة ملواصلــة 

العمــل مــع مجموعــة صغــرة مــن املتعاونــن يف املنفــى. فباإلضافــة إىل زينوفييــف وكروبســكايا، كان هنــاك إينيســا أرمانــد، وشكلوفســي، 

وكاســباروف. كان هــؤالء فقــط هــم أعضــاء “مكتــب اللجنــة املركزيــة يف الخــارج”. وقــد حاولــوا أن يجعلــوا الجريــدة البلشــفية سوتســيال 

دميوكــرات تعمــل كمنظــم لصفــوف الحــزب. تــم توزيــع 300 نســخة يف باريــس و100 يف لنــدن وســتوكهومل ونيويــورك، و75 يف جنيــف وبــرن، 

و50 يف زيوريــخ ولــوزان، كــا تــم بيــع عــدد مــن النســخ يف ميالنــو وجنــوة. لكــن روســيا مل يكــن يصــل إليهــا ســوى عــدد قليــل جــدا. كان 

جمــع األمــوال يحتــل مكانــة مركزيــة يف انشــغال املنفيــن، لكــن وعــىل الرغــم مــن الصعوبــات الهائلــة فــإن الصحيفــة اســتمرت يف الظهــور 

بشــكل منتظــم، بــل ونجحــت يف أن تعكــس بشــكل بــارع حيــاة الحركــة العاليــة داخــل روســيا. كانــت أعمدتهــا تتضمــن األخبــار والتقاريــر 

والتوصيــات ومنشــورات املنظمــة الرسيــة. ومــن أجــل حــل املشــاكل املاليــة امللحــة تــم تنظيــم صنــدوق نضــايل ملســاعدة سوتســيال دميوكرات. 

كان الحــزب يعيــش ظروفــا شــديدة الصعوبــة، وحيــاة املنفيــن، التــي كانــت أصــال مريــرة مبــا فيــه الكفايــة، صــارت غــر محتملــة بســبب 

عــدم وجــود اتصــال مــع الحركــة يف روســيا.

لكــن إذا كان إنتــاج منشــورات منتظمــة صعبــا للغايــة، فإنــه كان مــن األصعــب إيصالهــا إىل القــراء املقصوديــن. تســببت الحــدود املغلقــة 

ــرون  ــيس واملخ ــس والجواس ــتحيلة. كان البولي ــبه مس ــة ش ــل مهم ــع الداخ ــم م ــال املنتظ ــل االتص ــا يف جع ــة به ــرب املرتبط ــروف الح وظ

ــك النشــاط إىل  ــز ذل ــة القدميــة. فانتقــل مرك ــوات النقــل الرسي ــع قن ــك جمي ــات، مــا أدى إىل تفكي ــع الجه ــن مــن جمي يحــارصون الثوري

ســتوكهومل، وكذلــك إىل مورمانســك وأرخانجيلســك. كان االشــرتاكيون الدميقراطيــون االســكندنافيون يقدمــون بعــض املســاعدة، عــىل الرغــم مــن 

موقــف القيــادة املــوايل ألملانيــا. وقــد جــاءت تلــك املســاعدة بشــكل أســايس مــن جانــب الجنــاح اليســاري، وخاصــة منظمــة الشــباب االشــرتايك 

التــي كانــت قــد اتخــذت موقفــا مناهضــا للحــرب، رغــم أنــه كان مختلطــا بنزعــة ســلمية، أي شــعار “إلقــاء الســالح!”، كــا كان الحــال يف 

جميــع األحــزاب االشــرتاكية الدميقراطيــة االســكندنافية. كان املســؤول عــن النقــل هــو العامــل البلشــفي املخــرم ألكســندر شــليابنيكوف، 

الــذي توفــر مذكراتــه مصــدرا مهــا عــن أنشــطة الحــزب يف تلــك الفــرتة. وقــد لعبــت كروبســكايا، كــا كان الحــال دامئــا، دورا ال يقــدر بثمــن 

يف تنظيــم ذلــك العمــل بــكل تفاصيلــه الدقيقــة ومســاعدة الرفــاق الشــباب عــىل فهــم أســاليب العمــل الرسيــة. كان فريقهــا الصغــر مــن 

املتعاونــن يضــم إىل جانــب شــليابنيكوف كولونتــاي، التــي كانــت قــد انفصلــت مؤخــرا عــن املناشــفة وتبنــت القضيــة البلشــفية بحــاس كبــر، 

إضافــة إىل شــقيقتي لينــن: أوليانوفــا وإليزاروفــا، وكذلــك ســتال وكاســباروف. مل يكــن هنــاك كثــرون آخــرون. وحقيقــة أنــه كان مــن الــروري 

إرشاك أختــي لينــن يف العمــل تشــر إىل صعوبــة الحصــول عــىل أشــخاص موثوقــن للقيــام بذلــك النشــاط.

ــم  ــت اس ــرى، تح ــفية أخ ــدة بلش ــدرت جري ــت 1915، ص ــي غش ــارج. فف ــن يف الخ ــه املقرب ــع رفاق ــاكل م ــه املش ــن يواج ــتمر لين اس

كومونيســت (Kommunist)، والتــي كان يحررهــا بوخاريــن. لكــن رسعــان مــا أدت مواقــف بوخاريــن اليرساويــة املتطرفــة إىل إثــارة حنــق 

ــتبدالها  ــا واس ــب إيقافه ــة. يج ــارة للغاي ــت ض ــت كومونيس ــد أصبح ــال: »لق ــليابنيكوف، قائ ــة إىل ش ــالة غاضب ــب يف رس ــذي كت ــن، وال لين
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ــب  ــة فقــط نتجن ــذه الطريق ــى). وبه ــرات يف املنف ــر سوتســيال دميوك ــة تحري ــت تحررهــا هيئ ــي كان ــرات (الت بســبورنيك سوتســيال دميوك

ــذب«. ــب التذب ــجار، ونتجن الش

كان صــر لينــن قــد نفــذ بعــد أن قــدم العديــد مــن التنــازالت لـــ “الثــاليث” - بوخاريــن وبياتاكــوف ويوجــن بــوش. كتــب قائــال: »نيــك 

ــه  ــار و2) متذبــذب يف السياســة. لقــد دفعت ــه 1) ثرث ــاه دامئــا يف هــذا. لكن ]نيكــوالي[ إيــف ]إيفانوفيتــش[ اقتصــادي مجتهــد، وقــد دعمن

الحــرب إىل تبنــي أفــكار شــبه الســلطوية. ويف املؤمتــر الــذي اعتمــد قــرارات بــرن (يف ربيــع 1915) أصــدر أطروحــات (أمتلكهــا!) كانــت ذروة 

الغبــاء والخــزي وشــبه الســلطوية. لقــد انتقدتــه بشــدة. كان يــوري وبــوش يســتمعان وعــرا عــن رضاهــا ألننــي مل أتركــه يســقط يف التطــرف 

اليــرساوي (يف ذلــك الوقــت كانــا قــد أعلنــا اختالفهــا التــام مــع نيــك إيــف ]بوخاريــن[). مــرت ســتة أشــهر، ونيــك إيــف يــدرس االقتصــاد، 

وال يــويل أي اهتــام بالسياســة، فــإذا بــه يخــرج علينــا، فيــا يتعلــق مبســألة تقريــر املصــر، بنفــس ذلــك الهــراء، وقــد عــر بــوش ويــوري عــن 

اتفاقهــا معــه!!«1.

كانــت أســوأ مشــكلة هــي العزلــة عــن الحركــة داخــل روســيا. كان العمــل مــع الداخــل يعــاين مــن العديــد مــن الصعوبــات واملخاطــر. مل 

يكــن مــن املمكــن، ســوى يف حــاالت نــادرة فقــط، إرســال شــخص موثــوق بــه إىل روســيا لجمــع معلومــات مبــارشة عــن الحالــة يف الداخــل. 

واجهــت شــليابنيكوف، الــذي كان يف ســتوكهومل، مشــاكل مــن جميــع األنــواع، ليــس فقــط مــع الرقابــة البوليســية وحــرس الحــدود، بــل أيضــا 

مــع نقــص األمــوال واإلحبــاط الناتــج عــن انهيــار األمميــة. يف البدايــة كان مــن املمكــن الحفــاظ عــىل بعــض االتصــاالت مــع روســيا عــن طريــق 

رجــال أعــال ومهاجريــن عائديــن إىل روســيا مــن أجــل التجنيــد. لكــن عندمــا تالشــت هــذه اإلمكانيــة وأصبحــت الرقابــة أكــر تشــددا، مــع 

تشــديد عمليــات التفتيــش املنتظمــة للمســافرين عــىل الحــدود، أخــذت األمــور منعطفــا خطــرا نحــو األســوأ. الكثــر مــن املهاجريــن الــروس، 

ــام بتلــك املهمــة، مفضلــن تكريــس أنفســهم  ــة إىل روســيا، مل يعــودوا يقبلــون بالقي ــوا مســتعدين ســابقا لنقــل األدبيــات الرسي الذيــن كان

ألنشــطة تهريــب أكــر ربحيــة. وقــد تــم التعبــر عــن مــزاج اإلحبــاط واليــأس الــذي ســاد آنــذاك يف التعليــق التــايل: »إن أخبــار بالشــفتنا يف 

باريــس الذيــن يلتحقــون بالجيــش، و“ثرثــرة” الرجــل العجــوز يف جنيــف (بليخانــوف)، والوضــع ككل، ينيــخ بســحابة قامتــة عــىل رؤوســنا«.

انعكــس خــراب التنظيــم يف الداخــل، وخاصــة بعــد إلقــاء القبــض عــىل أعضــاء الدومــا، عــىل شــكل أزمــة ماليــة. متكــن شــليابنيكوف مــن 

إيجــاد بعــض البحــارة الذيــن كانــوا عــىل اســتعداد لتهريــب بعــض املنشــورات الرسيــة إىل الداخــل، مقابــل املــال. لكــن املــال مل يكــن متوفــرا. 

وكتــب قائــال: »لقــد أبلغــت لجنــة بيرتســبورغ وفريــق الدومــا بذلــك، لكننــي تلقيــت أنبــاء محزنــة مفادهــا أنهــم غــر قادريــن عــىل تقديــم 

املبلــغ الــالزم، حــوايل 300 إىل 500 روبــل يف الشــهر. كان مــن الصعــب عليهــم أن يرســلوا يل املــال إلعالتــي، وبعــد أن أرســلوا يل 100 روبــل، 

أوصــاين الرفــاق بــأن أتكفــل بجميــع نفقــايت. مل أســتطع حتــى البــدء يف التفكــر يف العثــور عــىل عمــل، ألن تلــك األشــهر األوىل مــن الحــرب 

تســببت يف بطالــة كبــرة يف الســويد وكانــت املصانــع ال تعمــل ســوى لبضعــة أيــام يف األســبوع. مل تكــن هنــاك أي فرصــة إليجــاد مــوارد يف 

مجتمــع املهاجريــن املحليــن، عــىل الرغــم مــن وجــود الكثــر مــن املضاربــن هنــاك. كانــت اللجنــة املركزيــة لحزبنــا يف الخــارج أفقــر مــن أن 

تتمكــن مــن تخصيــص مثــل ذلــك املبلــغ لتلــك العمليــة. ومــن أجــل مواصلــة العمــل لجــأت إىل القــروض واالكتفــاء بإرســال األخبــار بشــكل 

متقطــع فقــط«2.

الدسائس األملانية

تصاعــدت، كــا هــو الحــال دامئــا يف زمــن الحــرب، أنشــطة األجهــزة الرسيــة التــي بذلــت كل الجهــود املمكنــة لكســب عمــالء ميكنهــم 

ــك لجــأت إىل  ــق ذل ــدان الرئيســية. لتحقي ــة يف البل ــة العالي ــادة الرســمين للحرك ــا عــىل الق ــا. ومل تقتــر محاوالته ــن له ــوا مفيدي أن يكون

املؤامــرات والرشــاوى واالبتــزاز. واســتنادا إىل املثــل الشــهر “عــدو عــدوي صديقــي”، حاولــت القــوى العظمــى تشــجيع التمــردات يف مؤخــرة 

العــدو، ورفعــت بدمياغوجيــة شــعار “حقــوق األمــم يف تقريــر مصرهــا”. وهكــذا أرســلت لنــدن عميلهــا، املغامــر لورنــس (لورنــس العــرب)، 

لتحريــض العــرب ضــد األتــراك، ووعــدت بكلبيــة كال مــن اليهــود والعــرب مبنحهــم فلســطن (يف حــن مل تكــن تنــوي إعطائهــا ألي منهــم)؛ 

ــة  ــالء اإلمريالي ــادة، كان عم ــرات املض ــرات واملؤام ــذه املؤام ــم ه ــيا. ويف خض ــد روس ــرد ض ــن إىل التم ــع الفنلندي ــن دف ــت برل ــا حاول ك

يلجــؤون حتــى إىل تحريــض الثوريــن بهــدف دفعهــم إىل القيــام بأعــال تخريــب قــد تضعــف العــدو. وعــىل ســبيل املثــال فــإن اليســاري 

الســابق، بارفــوس (ذلــك الشــخص الكفــؤ لكــن املغامــر يف نفــس الوقــت) والــذي انتقــل إىل معســكر االشــرتاكية الشــوفينية، افتتــح مــا أســاه 

1:  LCW, To A.G. Shlyapnikov, 11/3/1916, vol. 35, pp: 214-215.

2:  A. Shlyapnikov, On the Eve of 1917, pp: 35 and 37-38.
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“معهــد دراســة اآلثــار االجتاعيــة للحــرب”، يف كوبنهاغــن، كأداة الســتقطاب الثوريــن الــروس مــن أجــل التعــاون مــع األملــان. وبســبب الفقــر 

واإلحبــاط ســقط الكثــرون يف الفــخ.

لقــد حــرص البالشــفة طــوال الحــرب عــىل النــأي بأنفســهم بعيــدا عــن كل محــاوالت اإلمرياليــن األملــان لتوريطهــم يف املؤامــرات التــي 

كانــت ستشــوه بشــكل كامــل ســمعة الحــزب يف أعــن الطبقــة العاملــة العامليــة. لقــد عمــل لينــن عــىل توضيــح موقفــه يف مئــات املقــاالت 

والخطــب ســواء تجــاه الحلفــاء أو األملــان، حيــث قــال عنهــم: “جميعهــم طاعــون!”. وعــىل الرغــم مــن أن الحــزب، كــا رأينــا، كان يف أمــس 

الحاجــة إىل املــال يف ذلــك الوقــت، فإنــه كان مــن املســتحيل قبــول أي أمــوال أملانيــة، عــىل الرغــم مــن أن هــذه األخــرة قــد عرضــت ذلــك 

بالفعــل. كان موقــف لينــن مــن ذلــك واضحــا جــدا، فعــىل الرغــم مــن أنــه عــىل الثوريــن أن يســتغلوا التناقضــات املوجــودة بــن اإلمرياليــن، 

فإنــه يجــب عليهــم أال يشــاركوا يف مؤامراتهــم أو يصبحــوا معتمديــن عليهــم بــأي شــكل مــن األشــكال. لكــن ومــع ذلــك فــإن أعــداء البلشــفية 

يف وقتنــا الحــايل، ويف ســياق حملتهــم لتشــويه ســمعة لينــن بــكل الوســائل املمكنــة، اســتخرجوا مــن مزبلــة التاريــخ االفــرتاء القائــل بأنــه 

كان “عميــال أملانيــا”. كانــت هــذه الكذبــة البشــعة مــن اخــرتاع جهــاز املخابــرات القيريــة مــن أجــل تشــويه ســمعة البالشــفة، ثــم تكــررت 

الحقــا وتضخمــت عــىل يــد الحكومــة املؤقتــة، خــالل فــرتة الــردة الرجعيــة التــي تلــت أيــام يوليــوز عــام 1917، لتشــويه ســمعة البالشــفة 

ــن ال  ــوف، والذي ــل فولكوغون ــد “مؤرخــن” عدميــي الضمــر، مث ــد إحياؤهــا مجــددا، يف الفــرتة األخــرة، عــىل ي ــد أعي واضطهادهــم. وهــا ق

يحاولــون حتــى إخفــاء كراهيتهــم الشــديدة تجــاه لينــن وتروتســي والثوريــن عمومــا.

يعيــد فولكوغونــوف، يف كتابــه عــن لينــن، استنســاخ كل األكاذيــب القدميــة التــي قيلــت عــن لينــن بكونــه “عميــال أملانيــا”، والتــي تــم 

تفنيدهــا منــذ زمــن بعيــد. ولذلــك أضــاف إىل الكذابــن القدامــى بعــض الكذابــن الجــدد، الذيــن يتضــح بعــد التدقيــق أنهــم مجــرد نســخ 

مكــررة عــن أســالفهم. يستشــهد بـ“مــؤرخ رويس”، يدعــى ميلغونــوف، يؤكــد للقــارئ أنــه يجــب عــىل املــرء أن يبحــث عــن “مفتــاح الذهــب 

األملــاين يف جيــب بارفــوس (هيلفانــد)، الــذي كان عــىل اتصــال دائــم بالعــامل االشــرتايك وجــراالت الجيــش األملــاين”، وأن هــذا “مــا يفــرس النجــاح 

الرسيــع وغــر العــادي للدعايــة التــي قــام بهــا لينــن”. متــى كتبــت هــذه املــادة الجديــدة املذهلــة؟ إنهــا تعــود إىل عــام 1940، عندمــا ظهــر 

ــوا  ــون روس، جميعهــم كان ــذي كان جــزءا مــن ركام ضخــم نــرشه منفي ــاح الذهبــي األملــاين للبالشــفة”، وال ــوان “املفت ــاب بعن يف باريــس كت

معارضــن متعصبــن ضــد البلشــفية، وتحركهــم دوافــع الحقــد والكراهيــة وروح االنتقــام. ال ميكــن للمــرء أن يتوقــع مــن هــذه املصــادر أي 

تقييــم علمــي لهــذا املوضــوع أو ألي موضــوع آخــر.

ــن  ــا زال م ــي م ــق الت ــن الوثائ ــرا م ــددا كب ــد درســت ع ــال: »اآلن وق ــا أضــاف قائ ــا عندم ــار اهتامن ــة أث ــوف يف النهاي لكــن فولكوغون

املســتحيل الحصــول عليهــا حتــى اآلن...«، مــا يجعلنــا نفــرح بأننــا أخــرا ســنتمكن مــن أن نلقــي نظــرة عــىل هــذه املصــادر الجديــدة واملثــرة! 

لكــن مــا الــذي تظهــره تلــك املصــادر؟ صدقــوا أو ال تصدقــوا إنهــا تظهــر أن “رس الثــورة” الشــهر، والــذي ظــل مخفيــا لفــرتة طويلــة... “مــا زال 

غــر واضــح”. (التشــديد مــن عنــدي: آالن وودز). وبالتــايل فإنــه إمــا أن “األرسار” انتقلــت شــفهيا بــن دائــرة صغــرة مــن القــادة البالشــفة، أو 

أنــه قــد تــم تدمــر األدلــة، و “لينــن كان يعــرف جيــدا كيــف يحمــي األرسار”1.

ــد فــأرا، بــل رصصــورا! لكــن حتــى الرصــور ميكــن أن يتعــرض لعمليــة تضخيــم لحجمــه حتــى يصــر  لقــد متخــض الجبــل لكنــه مل يل

ــة، بفضــل بعــض املســاعدة مــن أصدقــاء فولكوغونــوف يف وســائل اإلعــالم، الذيــن ســارعوا إىل  بحجــم األرض، مثلــا حــدث يف هــذه الحال

طأمنــة الجميــع بــأن هــذا الكتــاب يحتــوي عــىل دليــل قاطــع، اســتنادا إىل مصــادر جديــدة متامــا (مــا زال مــن املســتحيل الحصــول عليهــا حتــى 

اآلن!)، بــأن لينــن مل يكــن أكــر مــن مجــرد عميــل للقيــر األملــاين (متامــا مثلــا قيــل عــن تروتســي فيــا بعــد بأنــه عميــل لهتلــر).

نجــد موجــزا (وإن غــر كاف) عــن ســرة بارفــوس، الــذي صــار، بحلــول عــام 1914، شــخصا غنيــا جــدا ومقربــا مــن هيئــة األركان العامــة 

األملانيــة. يبــدو أن لينــن قــد التقــى ببارفــوس يف ســويرسا عــام 1915. لكــن ال يشء جديــد يف هــذه املعلومــات ألن كتــاب شــوب موجــود منــذ 

فــرتة طويلــة جــدا، وكذلــك الســرة التــي كتبهــا زميــان عــن بارفــوس، والتــي اســتمد منهــا فولكوغونــوف معظــم هــذا املعلومــات “الجديــدة 

واألصليــة”. بــل إن هــذا االتهــام (الــذي اختلقتــه الحكومــة املؤقتــة خــالل حملــة التشــهر ضــد لينــن والبالشــفة يف يوليــوز 1917) قــد تــم 

الــرد عليــه بالفعــل مــن قبــل لينــن نفســه حــن قــال: »إنهــم يقحمــون بارفــوس، ويحاولــون جاهديــن إقامــة عالقــة مــا بينــه وبــن البالشــفة. 

لكــن البالشــفة يف الواقــع كانــوا هــم الذيــن وصفــوا بارفــوس، يف سوتســيال-دميوكرات التــي كانــت تصــدر يف جنيــف، بأنــه خائــن، ونــددوا بــه 

بــال رحمــة باعتبــاره بليخانــوف أملــاين، وقضــوا إىل األبــد عــىل كل احتــال إلقامــة أي عالقــة مــع االشــرتاكين الشــوفينين أمثالــه. كان البالشــفة 

هــم الذيــن رفضــوا بشــكل قاطــع، يف اجتــاع عقــد يف ســتوكهومل، مــع االشــرتاكين اليســارين الســويدين، قبــول بارفــوس بــأي صفــة كانــت، 

1:  D. Volkogonov, Le Vrai Lénine, p: 130.
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ولــو حتــى كضيــف، ناهيــك عــن التحــدث إليــه. كان هانيــي يعمــل مكلفــا بالشــؤون التجاريــة يف الرشكــة التــي كان بارفــوس رشيــكا فيهــا. إن 

املراســالت التجاريــة واملاليــة تخضــع للرقابــة بالطبــع، وهــي متوفــرة اآلن ملــن يريــد االطــالع عليهــا. وقــد تــم بــذل الكثــر مــن الجهــد لخلــط 

هــذه الشــؤون التجاريــة بالسياســة، عــىل الرغــم مــن عــدم تقديــم أي دليــل عــىل اإلطــالق!«1.

ــك، عــىل الرغــم مــن أن بعــض املناشــفة  ــام بذل ــار بوخاريــن مســألة العمــل مــع بارفــوس، نصحــه لينــن بالعــدول عــن القي عندمــا أث

كانــوا يعملــون هنــاك، وهــي الحقيقــة التــي مل يســتخدمها لينــن أبــدا ضدهــم، وال يتــم اآلن ذكرهــا مطلقــا، نظــرا ألن املفرتيــن ال يهتمــون 

إال بتشــويه ســمعة الثوريــن. يف الحقيقــة لقــد شــن لينــن أشــد الهجــات عــىل بارفــوس وأمثالــه، حيــث وصفــه، عــىل صفحــات سوتســيال 

دميوكــرات، بأنــه مرتــد وخائــن، لكــن هــذه الحقيقــة ال تجــد أي صــدى لهــا يف كتــاب فولكوغونــوف. يف عــام 1915، كتــب لينــن عــن بارفــوس 

يف مقــال بعنــوان “إىل أقــى حــد”:

»إنــه يتملــق هيندنبــورغ، مؤكــداً لقرائــه أن “هيئــة األركان العامــة األملانيــة تعمــل مــن أجــل إحــداث ثــورة يف روســيا”، ونــرش مديحــا 

ذليــال لهــذا “التجســيد لــروح الشــعب األملــاين”، و“مشــاعر أملانيــا الثوريــة العظيمــة”. لقــد وعــد أملانيــا بتحــول غــر مــؤمل إىل االشــرتاكية مــن 

خــالل تحالــف بــن املحافظــن وبــن قســم مــن االشــرتاكين، ومــن خــالل “بطاقــات حصــص الخبــز”. وباعتبــاره جبانــا وتافهــا، فهــو يوافــق 

عــىل مضــض عــىل بيــان مؤمتــر زميروالــد، متظاهــرا بأنــه مل يالحــظ فيــه التعبــرات املوجهــة ضــد كل أشــكال االشــرتاكية الشــوفينية، بــدءا مــن 

أمثــال بارفــوس وبليخانــوف، إىل كولــب وكاوتســي.

ال يوجــد يف أي مــن األعــداد الســتة لصحيفتــه الصغــرة ولــو فكــرة واحــدة نزيهــة أو حجــة جــادة أو مقالــة صادقــة. إنهــا ليســت ســوى 

بالوعــة للشــوفينية األملانيــة مغطــاة بالفتــة مرســومة بشــكل يسء تدعــي أنهــا متثــل مصالــح الثــورة الروســية! لذلــك مــن الطبيعــي متامــا أن 

.Chemnitz Volksstimme تتلقــى هــذه البالوعــة الثنــاء مــن بعــض االنتهازيــن مثــل كولــب ومحــرر صحيفــة

ميتلــك الســيد بارفــوس الوقاحــة الكافيــة لــي يعلــن أن “مهمتــه” هــي “العمــل كحلقــة وصــل إيديولوجيــة بــن الروليتاريــا املســلحة 

األملانيــة والروليتاريــا الثوريــة الروســية”. يكفــي فضــح هــذه العبــارة التهريجيــة أمــام العــال الــروس إلثــارة ســخريتهم«2.

يشــر فولكوغونــوف مبتهجــا إىل وجــود العديــد مــن الرســائل املكتوبــة بالرمــوز التــي كتبهــا لينــن وتلقاهــا. لكــن ومبــا أنــه ال ميكــن فــك 

رموزهــا، لألســف، فإنــه ال ميكننــا معرفــة أي يشء عــن محتواهــا. ومــع ذلــك، عــىل حــد تعبــر فولكوغونــوف (الــذي مل يتمكــن بــدوره مــن 

معرفــة مــا يوجــد فيهــا)، ميكننــا أن نفــرض أنهــا تتحــدث عــن “الذهــب األملــاين” (ومــن يــدري كــم مــن األشــياء األخــرى التــي ميكنهــا أن 

تتضمنهــا؟). الكثــر مــن األشــياء التــي قــام بهــا لينــن كانــت، لســوء الحــظ، رسيــة مثــل النشــاط الالرشعــي، أي %90 مــن عمــل الحــزب يف 

ذلــك الوقــت! خــالل حملــة الحكومــة املؤقتــة للتشــهر بالبالشــفة، أشــارت هــذه األخــرة إىل وجــود الكثــر مــن الرســائل، التــي زعمــت أنهــا 

تعــود للبالشــفة، والتــي كانــت إمــا ملفقــة أو مشــوهة بشــكل متعمــد مــن قبــل الصحافــة األملانيــة ألغــراض الدعايــة. وال شــك أن الرســائل 

التــي أشــار إليهــا فولكوغونــوف تنــدرج ضمــن هــذه الفئــة. ويف ســياق تفنيــده لهــذه االفــرتاءات، وخاصــة املتعلقــة “بالرســائل املشــفرة”، 

يقــول تروتســي: »تتعلــق شــهادة التاجــر بورســتن، بالعمليــات التجاريــة التــي قــام بهــا هانــي وكوزلوفســي بــن برتوغــراد وســتوكهومل. لكــن 

تلــك العمليــات التجاريــة التــي تعــود لزمــن الحــرب، والتــي مــن البديهــي أنهــا كانــت تلجــأ يف بعــض األحيــان إىل املراســالت املشــفرة، مل تكــن 

لهــا أي عالقــة بالسياســة. مل يكــن للحــزب البلشــفي أي عالقــة بتلــك التجــارة. لقــد نــدد كل مــن لينــن وتروتســي عالنيــة ببارفــوس، الــذي 

كان بارعــا يف التجــارة ســيئا يف السياســة، وناشــدا الثوريــن الــروس بقطــع جميــع العالقــات معــه«3.

وبعــد أن صــار فولكوغونــوف أكــر فأكــرا يأســا، اســتنجد أخــرا بـــ... كرينســي! عنــد هــذه النقطــة تكــون العجلــة قــد أكملــت دورة 

كاملــة، وعدنــا إىل حملــة األكاذيــب األصليــة ضــد البالشــفة عــىل لســان “أكــر كــذاب”، كــا كان تروتســي يســميه. يقتبــس مــن ســيدة تدعــى 

ييفجيفيــا مافريكيفنــا سمنســن والتــي هــي مصــدر آخــر “جديــد وأصــيل”. يقــال إنهــا أكــدت وجــود حســاب خــاص يف بنــك ســيبريا يضــم 

“حــوايل مليــون روبــل”، قيــل إنــه تــم ســحب مبلــغ 800.000 روبــل منــه عشــية الثــورة. مــن هــي هــذه اآلنســة سمنســن؟ إنهــا شــاهدة 

أثنــاء محاكــات البالشــفة التــي متــت خــالل الحملــة ضدهــم يف يوليــوز 1917. مــن أيــن حصــل فولكوغونــوف عــىل هــذا االقتبــاس؟ ليــس 

مــن تلــك “املصــادر التــي مــا زال مــن املســتحيل الحصــول عليهــا حتــى اآلن”، بــل مــن كتــاب ميلغونــوف الــذي نــرش يف باريــس عــام 1940. 

وهلــم جــرا...

1:  LCW, Dreyfusiad, vol. 25, p: 167.

2:  LCW, At the Uttermost Limit, vol. 21, pp: 421-422.

3:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, pp: 599-600.
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أليــس مــن املمكــن أن تكــون بعــض األمــوال التــي وزعتهــا هيئــة األركان العامــة األملانيــة، مــن خــالل عمالئهــا يف الخــارج، قــد وجــدت 

طريقهــا، بطريقــة أو بأخــرى، إىل حســابات البالشــفة؟ خــالل الحــرب اســتخدم األملــان، والحلفــاء أيضــا، عمالءهــم داخــل الحركــة العاليــة 

لــرشاء دعــم الجاعــات اليســارية يف البلــدان األخــرى. لكــن االدعــاء بــأن األملــان قــد اشــرتوا البالشــفة بالذهــب وأن هنــاك تحالفــا فعليــا بــن 

البالشــفة واإلمرياليــة األملانيــة كذبــة ليســت فاحشــة فحســب، بــل وغبيــة للغايــة أيضــا. يعلــم الجميــع الســلوك الســيايس للبالشــفة أثنــاء 

الحــرب وبعدهــا. وعــىل ســبيل املثــال، يحــاول فولكوغونــوف إظهــار أن األملــان قــد حولــوا األمــوال إىل البالشــفة عــر الســويد. كان ممثــل 

ــة يف  ــل نشــطة للغاي ــت بالفع ــة كان ــرات األملاني ــرشح أن املخاب ــه، ي الحــزب البلشــفي يف الســويد هــو ألكســندر شــليابنيكوف. ويف مذكرات

الســويد، واخرتقــت االشــرتاكية الدميقراطيــة الســويدية، وحاولــت رشــوة الثوريــن الــروس لخدمتهــا. فــا هــو املوقــف الــذي اتخــذه؟

ــذي كان  ــرتا، ال ــدي ترويلس ــي الهولن ــرتايك الدميقراط ــم االش ــل الزعي ــر 1914، وص ــليابنيكوف. يف أكتوب ــرات ش ــود يف مذك ــواب موج الج

ــد  ــد حش ــة. كان يري ــة األملاني ــة األركان العام ــم هيئ ــي، أي باس ــرتايك الدميقراط ــزب االش ــم الح ــة باس ــتوكهومل يف مهم ــا، إىل س ــدا ألملاني مؤي

التعاطــف مــع أملانيــا مــن جانــب الزعــاء االشــرتاكين الدميقراطيــن الســويدين، ودافــع عــن فكــرة نقــل املكتــب األممــي إىل أمســرتدام. انتهــز 

الزعيــم الهولنــدي الفرصــة لســؤال البالشــفة عــن موقفهــم مــن الحــرب. وقــد أجابــه شــليابنيكوف يف خطــاب ألقــاه أمــام مؤمتــر االشــرتاكين 

الدميقراطيــن الســويدين. حيــث أنــه بعــد إدانتــه للحلفــاء وفضــح أهــداف روســيا الرجعيــة مــن وراء الحــرب، التفــت إىل ترويلســرتا قائــال: 

»إن تفاجــئ االشــرتاكين األملــان مــن أننــا ال نشــعر بالبهجــة إزاء تحالفهــم املعلــن مؤخــرا مــع حكومتهــم مــن أجــل خــوض “حــرب مقدســة 

عــىل النظــام القيــري الــرويس”، ليــس ســوى ســتار منافــق إلخفــاء خيانتهــم لألمميــة واالشــرتاكية عــن أعــن الجاهــر. لقــد كنــا دامئــا ســعداء 

بقبــول يــد العــون مــن جانــب رفاقنــا يف الكــدح واألفــكار يف كفاحنــا الشــاق ضــد النظــام القيــري، لكننــا مل نطلــب أبــدا ومل ننتظــر أبــدا 

مســاعدة الثــورة الروســية مــن جانــب اإلقطاعيــن األملــان، أو مــن جانــب مستشــار وصديــق القيــر الــرويس الرجعــي ويلهلــم الثــاين. نحــن ال 

نتخــىل عــن كفاحنــا ضــد النظــام القيــري الــرويس، لكننــا ال نعتمــد يف هــذا الكفــاح إال عــىل قواتنــا الخاصــة.

إننــا نطلــب مــن االشــرتاكين الدميقراطيــن األملــان أال يرســلوا ويلهلــم الثــاين مبدافعــه ملســاعدتنا، بــل أن يحاولــوا اســتخدام تلــك املعــدات 

الحربيــة ضــد أمراءهــم اإلقطاعيــن، متامــا كــا نأمــل أن نســتخدمها نحــن ضــد النظــام القيــري الــرويس. الفنلنديــون، إخواننــا يف الكــدح، 

رفضــوا بدورهــم جميــع منــاورات الرأســالية األملانيــة واتخــذوا نفــس املوقــف. إن الروليتاريــا الثوريــة يف روســيا، إىل جانــب جميــع القوميــات 

املضطَهــدة، تأمــل يف تحقيــق االنتصــار دون عقــد صفقــات مــع أي حكومــة عــىل اإلطــالق«1.

أثــار الهجــوم عــىل الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي األملــاين، الــذي شــنه شــليابنيكوف (الــذي ظهــر يف املحــارض باســم أ. بيلينــن ألســباب 

أمنيــة)، ســخط القيــادي الســويدي برانتنــغ، وأثــار رصاعــا بــن الجناحــن اليمينــي واليســاري للحــزب: »أخــذ برانتنــغ الكلمــة حــول مســألة 

مــا إذا كان مــن الــروري اتخــاذ قــرار. كان قــد توصــل للتــو بنــص تهنئــة مــن أحــد األحــزاب الروســية، تتحــدث عــن خيانــة الحــزب األملــاين. 

وأشــار املتحــدث إىل أنــه ليــس مــن املناســب أن يقــوم املؤمتــر بتوجيــه اإلدانــة إىل األحــزاب األخــرى، وقــال إنــه يــرى أنــه مــن الــروري 

إصــدار توصيــة اعتــذار بشــكل رســمي بســبب الفقــرة املدرجــة يف التهنئــة.

يعتــر هوغالنــد (ســتوكهومل) أنــه مــن غــر املناســب أن يتخــذ املؤمتــر مثــل هــذا القــرار ألنــه يوجــد داخــل حزبنــا أيضــا رفــاق يعتــرون 

ســلوك األملــان خيانــة. أقــرتح عــىل املؤمتــر أال يصــدر حكــا، وأن يكتفــي بــإدراج بيــان برانتنــغ يف املحــارض. وقــال فينــرغ (ســتوكهومل) إنــه 

علينــا فقــط أن نذكــر أن الحكــم املعــر عنــه يظــل مســؤولية الــروس وحدهــم. وقــد كــرر برانتنــغ مطلبــه وأكــد أنــه يف حالــة رفضــه سينشــأ 

ســوء فهــم بــأن املندوبــن إىل املؤمتــر يتعاطفــون مــع الحكــم الســالف الذكــر«.

ويف النهايــة أســقط املؤمتــر اقــرتاح فينــرغ وصــادق عــىل توصيــة برانتنــغ، لكــن بفــارق ضئيــل، 54 صوتــا مقابــل 50. لقــد تكــرر مثــل 

هــذا الوضــع يف جميــع أحــزاب األمميــة الثانيــة، مــا مهــد الطريــق لحــدوث انشــقاقات هائلــة وتشــكيل أمميــة جديــدة، لكــن بعــد خمــس 

ســنوات، وبعــد املــرور مــن أشــد املحــن فظاعــة.

ــع  ــوا يف الواق ــم كان ــغ غــر محــدودة عــىل شــكل “ذهــب أملــاين”، فإنه ــع البالشــفة مببال ــي تتحــدث عــن متت وعــىل عكــس املزاعــم الت

يعانــون مــن صعوبــات ماليــة مســتمرة. ويعــد نقــص األمــوال موضوعــا ثابتــا يف مذكــرات شــليابنيكوف: »لقــد رشعــت يف تعزيــز فريــق العمــل 

البلشــفي يف ســتوكهومل وتدريــب العديــد مــن الروليتاريــن عــىل العمــل الــرسي لتهريــب الجرائــد، ومــا إىل ذلــك. مل يبــد البيرتســبورغيون أي 

مبــادرة لتنظيــم االتصــاالت. وقــد واجهــت محــاواليت يف هــذا االتجــاه عقبــات بســبب نقــص األمــوال. كان مــن املمكــن تنظيــم التهريــب، 

لكــن مقابــل مبالــغ كبــرة، إال أنــه مل يكــن لــدّي أي مــال وال أمــل يف الحصــول عــىل أي أمــوال. كان علينــا االرتجــال. كان هــذا غــر مــرض عــىل 

1:  A. Shlyapnikov, On the Eve of 1917, pp: 40-41.
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اإلطــالق، خاصــة أنــه كان بإمــكاين، لــو توفــرت يل حــوايل 500 روبــل شــهريا، إغــراق منظاتنــا يف روســيا باألدبيــات ولحافظــت عــىل اتصــال 

شــهري منتظــم مــع كل ركــن مــن أركان البــالد. لكــن مل يكــن مــن املمكــن الحصــول عــىل هــذا املبلــغ البســيط، هكــذا كانــت األوضــاع«.

لــو أن البالشــفة كانــوا عــىل اســتعداد لقبــول أمــوال مــن األملــان، ملــا كانــوا يف مثــل تلــك الظــروف املاليــة البائســة خــالل الحــرب. لكنهــم 

لــو قبلــوا مثــل تلــك املســاعدات مــن ذلــك املصــدر لكانــوا قــد حكمــوا عــىل أنفســهم باالنحطــاط. ويتذكــر شــليابنيكوف الصعوبــات التــي 

واجهوهــا قائــال: »مل تكــن هنــاك أيــة روابــط دامئــة ثابتــة مــع روســيا. كان علينــا اســتخدام املســاعي الحميــدة للمهاجريــن املغرتبــن، وكذلــك 

الرفــاق الفنلنديــن، لنقــل املــال. وكانــت العديــد مــن الــرشكات التجاريــة والصناعيــة تقــوم بتهريــب البضائــع والبــرش. كان عــىل رأس بعــض 

تلــك املؤسســات مهندســون روس اشــرتاكيون دميقراطيــون ســابقون، لكــن هــؤالء الســادة كانــوا يخشــون مــن فقــدان مناصبهــم املريحــة وال 

يرغبــون يف تقديــم أي مســاعدة للعمــل الثــوري يف روســيا«1.

كيف متكن الحزب من االستمرار؟

نشــطت خــالل الســنوات األخــرة محــاوالت عديــدة للتقليــل مــن أهميــة الــدور الــذي لعبــه البالشــفة يف الحركــة العاليــة يف روســيا. 

ومــن بــن الدراســات األكــر جديــة يف هــذا املجــال هنــاك كتــاب روبــرت ماكــن، املوثــق بشــكل جيــد، والــذي يقــول إن هدفــه تصحيــح 

ــن االنتصــارات  ــرة م ــي تصــوره كمســرة مظف ــخ البلشــفية والت ــا املؤرخــون الســتالينيون عــن تاري ــي قدمه ــة الت ــة واملبتذل الصــورة الوردي

ــك. ال ميكــن  ــا إىل ذل ــادة كل إرضاب وكل مظاهــرة، وم ــا يف قي ــا يف صعــود، ودامئ ــة، وكأن الحــزب مل يرتكــب أي أخطــاء، وكان دامئ املتواصل

لهــذه القصــص الخياليــة أن تعلــم املــرء أي يشء عــن الطريقــة التــي تــم بهــا يف الواقــع بنــاء الحــزب البلشــفي. وهكــذا فــإن الطريــق تصــر 

مغلقــة، ليــس فقــط إىل املــايض، بــل وإىل املســتقبل أيضــا. مــن الــروري فهــم حقيقــة املــايض مــن أجــل التعلــم منــه. ويف حــن أن محاولــة 

ماكــن رمبــا تكــون مبالغــا فيهــا، فإنــه ال يوجــد ســبب للشــك يف أن الحــزب قــد كان يف حالــة ســيئة للغايــة يف بدايــة الحــرب، وذلــك طبيعــي، 

فالظــروف املوضوعيــة كانــت صعبــة للغايــة يف ذلــك الوقــت. يقــول ماكــن:

»تذكــر إحــدى املذكــرات أن العــال يف مصانــع الصلــب يف برتوغــراد تعاملــوا خــالل الســنة األوىل للحــرب بالمبــاالة تجــاه موقــف البالشــفة 

املناهــض للحــرب. ويف بعــض مؤسســات الدفــاع األساســية األخــرى، مثــل إريكســون وبوتيلــوف، قــدم العــال بشــكل طوعــي مــا يعــادل 

ــات مــن األحــداث  ــت اإلرضاب ــة العســكرية. بقي ــا للخدم ــم اســتدعاء معيله ــي ت ــالت الت خمــس أجرهــم األســبوعي مــن أجــل دعــم العائ

النــادرة للغايــة حتــى صيــف 1915. وقــد اعــرتف القــادة البالشــفة يف نقاشــاتهم الداخليــة بوجــود هــذا العائــق. ويف ربيــع 1915، عــىل ســبيل 

املثــال، أقــروا “بعــدم قدرتهــم عــىل جــذب الجاهــر إىل املعســكر االشــرتايك مــن خــالل املظاهــرات ضــد الحــرب”«.

يستشــهد ماكــن بعامــل مــن منطقــة فيبــورغ الحمــراء يف برتوغــراد، والــذي قــال إن: »املــزاج يف املصانــع... خــالل الســنة األوىل للحــرب، 

مل يكــن ثوريــا جــدا«. ويخلــص إىل أنــه: »مل يتجــاوز عــدد أعضــاء الحــزب ]يف برتوغــراد[ 500 عــىل األكــر. وبفعــل الغيــاب شــبه الكامــل ألي 

تنظيــم عــىل صعيــد املــدن أو حتــى املقاطعــات، فإنــه مل يكــن مــن املمكــن القيــام بــأي نشــاط مخطــط منســجم أو صياغــة اســرتاتيجية متفــق 

عليهــا. مل يكــن مــن املمكــن القيــام بالعمــل التحريــي إال عــىل نطــاق ضيــق جــدا. مــن املرجــح أنــه بســبب كل هــذه الظــروف الصعبــة كان 

توزيــع نســخ سوتســيال دميوكــرات، إضافــة إىل املنشــورات املناهضــة للحــرب، التــي بلــغ عددهــا 25 منشــورا، محصــورا للغايــة، حتــى صيــف 

عــام 1915«.

ويف رده عــىل املؤرخــن الســوفياتين الذيــن ادعــوا أن النــواب البالشــفة الخمســة، إىل جانــب كامينيــف، قــد أعــادوا، يف بدايــة الحــرب، 

بنــاء املكتــب الــرويس للجنــة املركزيــة، يقــول ماكــن إنــه: مل يجــد أي تأكيــد عــىل هــذا االدعــاء يف ملفــات األوخرانــا ذات الصلــة باملوضــوع. ال 

يوجــد ســبب للشــك يف مــا يقولــه ماكــن ألن اعتقــال كامينيــف، إىل جانــب نــواب الدومــا، واالضطــراب العــام الــذي أصــاب لجــان الحــزب، كان 

مــن شــأنه أن يوقــف أنشــطة الحــزب، إن كان لــه أي نشــاط أصــال. إن غيــاب القيــادة، ســواء مــن الهيئــات القياديــة يف روســيا أو مــن الخــارج، 

كان يعنــي أن كل يشء صــار يعتمــد عــىل مبــادرة العــال البالشــفة يف املصانــع. إن صعوبــة الحصــول عــىل معلومــات دقيقــة حــول عمــل 

هــؤالء األبطــال والبطــالت، الذيــن مل يكشــف التاريــخ عــن هويتهــم، أمــر بديهــي خاصــة يف ظــروف الرسيــة الصارمــة التــي كانــوا يشــتغلون 

يف ظلهــا. لكــن هــذا النقــص يف املعلومــات ال يعنــي أن هــؤالء األشــخاص مل يكونــوا موجوديــن. وهــي النقطــة التــي يؤكــد عليهــا ماكــن قائــال: 

»يف ظــل غيــاب قيــادة فعالــة مــن الخــارج، أو مــن لجنــة بيرتســبورغ، صــار وضــع االســرتاتيجية والتكتيــكات الثوريــة، طــوال الســنة األوىل مــن 

الحــرب، يعتمــد عــىل تقديــر املناضلــن االشــرتاكين القاعديــن«.

1:  Ibid., pp: 44, 51 and 47.
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ــو إىل  ــة بيرتســبورغ يف إصــدار منشــور يدع ــر 1915، نجحــت لجن ــي، يف 09 يناي ــوم األحــد الدام ــرى ي ــد ذك يف ســياق االســتعداد لتخلي

اإلرضاب يف تلــك املناســبة. يقــوم ماكــن مبقارنــة االســتجابة الضعيفــة لتلــك الدعــوة باالســتجابة التــي القتهــا دعــوة اإلرضاب بعــد إطــالق النــار 

عــىل عــال لينــا يف عــام 1912. لكــن محطــة 1912 كانــت بدايــة نهــوض يف الــراع الطبقــي، عندمــا كان العــال قــد بــدأوا يتعافــون مــن 

آثــار هزميــة ثــورة 1905. أمــا يف ســياق الحــرب وتصاعــد النزعــة الوطنيــة، يصــر مجــرد إنتــاج منشــور إنجــازا يف حــد ذاتــه. لقــد اســتجاب 

2.000 عامــل لنــداء اإلرضاب، وهــو عــدد ضئيــل مقارنــة بأرقــام مــا قبــل الحــرب، لكنــه شــكل خطــوة مهمــة يف تلــك الظرفيــة. يظهــر ذلــك 

أن الجاهــر كانــت مــا تــزال مستســلمة وأن عربــدة الــردة الرجعيــة مــا تــزال متأججــة. يقــول ماكــن: »وضعــت غــارات الرشطــة وحملــة 

االعتقــاالت الواســعة، خــالل نهايــة شــهر أبريــل، حــدا ملــا كان الثــوار يخططــون للقيــام بــه لالحتفــال بفاتــح مــاي. ذكــرت تقاريــر الرشطــة يف 

ذلــك الوقــت أن “عمــل اللينينيــن املحليــن يف الوقــت الحــارض تفــكك بالكامــل”. وعــىل الرغــم مــن أن مــن تبقــوا مــن أعضــاء لجنة بيرتســبورغ 

قــد نجحــوا يف إصــدار منشــور عشــية “عطلــة” العــال، فــإن معظــم النســخ مل تــوزع. ومل يــرب يف ذلــك اليــوم ســوى 600 عامــل«1.

ومــع ذلــك فــإن عمــالء األوخرانــا قــد احتفلــوا قبــل األوان. فالتيــار اللينينــي مل يكــن قــد ســحق بــأي حــال مــن األحــوال. لقــد كان إنشــاء 

منظمــة مركزيــة قويــة ومنضبطــة مؤلفــة مــن كــوادر ثوريــة هــو مــا ســمح للبالشــفة بالبقــاء عــىل قيــد الحيــاة رغــم كل الصعــاب. كانــوا 

وحدهــم مــن متكنــوا مــن مواصلــة العمــل الثــوري يف ظــل ظــروف العمــل الــرسي القاســية، بينــا أدت الحــرب إىل تحطيــم املناشــفة بالكامــل. 

وبحلــول ينايــر 1916، وجــد مارتــوف نفســه مجــرا عــىل أن يكتــب بنــرة حزينــة أن: »األمــور يف روســيا تســر بشــكل يسء بالنســبة لنــا... 

يخــى فـــ إ (دان) أن كل القــوى النشــيطة تنتقــل إىل صفــوف اللينينيــن«2. مل يكــن هــذا مصادفــة، فالضعــف التنظيمــي والســيايس للمناشــفة 

(واللــذان يعتــران وجهــان للعملــة نفســها) جعلهــم غــر مهيئــن للتعامــل مــع الظــروف الشــاقة للعمــل الــرسي يف زمــن الحــرب. وعــىل أي 

حــال فقــد كانــوا قــد تبنــوا مبــدأً تصفيــة املنظمــة الرسيــة لصالــح األنشــطة القانونيــة البحتــة. كيــف ميكــن تريــر مثــل هــذا املوقــف؟

يف الواقــع، كانــت املنظمــة املنشــفية بالــكاد موجــودة يف روســيا يف ذلــك الوقــت. هــذا مــا يعــرتف بــه حتــى الكتــاب غــر املاركســين، مثــل 

روبــرت ماكــن، الــذي يقــول: »مل تقــدم اللجنــة التنظيميــة ومجموعــة املبــادرة املركزيــة أي دليــل عــىل وجودهــا يف تلــك الفــرتة«. ويضيــف: 

»لقــد أدت نــدرة املنظــات املنشــفية وكــذا تذمــر املثقفــن “التصفويــن” مــن اإلرضابــات كشــكل مــن أشــكال االحتجــاج، إىل عــدم اكرتاثهــم 

الكامــل بإمكانيــة االســتفادة مــن املناســبات السياســية«3.

ــي موتهــم. إذ كيــف كان مــن املمكــن للحــزب البلشــفي أن يتعــاىف برسعــة  ــذاك مل يكــن يعن ــاز منظــم آن ــالك البالشــفة لجه عــدم امت

بعــد فرايــر، لــو أنــه كان قــد تعــرض للتصفيــة بالكامــل خــالل الحــرب؟ كيــف نجــح يف حســم الســلطة خــالل تســعة أشــهر فقــط؟ لــن يكــون 

املــرء قــادرا عــىل اإلجابــة عــىل هــذا اللغــز، إذا قبــل بفكــرة ماكــن كحقيقــة مطلقــة. لكنــه يوجــد يف الواقــع جــواب بســيط للغايــة: ففــي 

الفــرتة التــي ســبقت الحــرب، كان أربعــة أخــاس العــال املنظمــن يدعمــون البالشــفة. مل يكــن الكثــر منهــم ناشــطن يف لجــان الحــزب، 

لكنهــم كانــوا قــرّاء للرافــدا ويتعاونــون مــع البالشــفة بطريقــة أو بأخــرى. كــا أنــه كان هنــاك مئــات اآلالف مــن األشــخاص اآلخريــن الذيــن 

يتأثــرون بشــعارات البالشــفة. لقــد اســتمرت فكــرة الحــزب حيــة يف أذهانهــم عــىل الرغــم مــن أن رؤوســهم كانــت مطأطئــة. كان هــؤالء هــم 

ــر 1917. ويف نفــس الرســالة إىل  ــذي عــاود الظهــور مــع تغــر الظــروف ولعــب دورا رئيســيا يف أحــداث فراي ــد الحقيقــي للحــزب، ال الرصي

شــليابنيكوف، التــي أكــد فيهــا عــىل املوقــف الصعــب الــذي وجــد الحــزب نفســه فيــه بعــد اعتقــال نــواب مجلــس الدومــا، يشــر لينــن إىل أن 

القــوة الحقيقيــة للبلشــفية هــي تلــك الفئــة مــن العــال الثوريــن الذيــن تلقــوا تكوينهــم عــىل يــد الحــزب يف الفــرتة مــا بــن 1912 و1914، 

إذ يقــول: »لقــد أصبــح عمــل حزبنــا أصعــب 100 مــرة عــىل جميــع األصعــدة. لكــن علينــا رغــم ذلــك أن نواصلــه! لقــد دربــت برافــدا آالف 

العــال الواعيــن طبقيــا، والذيــن مــن بينهــم ســيتم، عــى الرغــم مــن كل الصعوبــات، تشــكيل مجموعــة جديــدة مــن القــادة، وبنــاء اللجنــة 

املركزيــة للحــزب يف روســيا«4.

لقــد أثبتــت األحــداث الالحقــة أن لينــن كان محقــا، عــىل الرغــم مــن محــاوالت روبــرت ماكــن إظهــار العكــس. ويف غشــت 1915، عندمــا 

بــدأ املــد يف التصاعــد داخــل روســيا، كتــب لينــن إىل شــليابنيكوف، مطالبــا بإعــادة بنــاء املنظمــة، حيــث قــال: »ســيكون مــن املهــم للغايــة 

بالنســبة للمجموعــات القياديــة أن تتجمــع يف مركزيــن أو ثالثــة (يف الرسيــة بشــكل أســايس)، وإقامــة االتصــال معنــا، وإعــادة بنــاء مكتــب 

للجنــة املركزيــة (يوجــد واحــد بالفعــل يف بيرتســبورغ، عــىل مــا أعتقــد) وبنــاء اللجنــة املركزيــة نفســها يف روســيا. عليهــم أن يقيمــوا عالقــات 

1:  McKean, St. Petersburg Between the Revolutions. pp: 368, 369, 367 and 370.

2:  Pis’ima P.B. Aksel’rod Yu. O. Martova 1901-1916, p: 355.

3:  R.B. McKean, St. Petersburg Between the Revolutions, p: 371.

4:  LCW, To A.G. Shlyapnikov, 28/11/1914, vol. 35, p: 175. (التشديد من آالن وودز) 
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ــة  ــذا الغــرض). ســوف نرســل لهــم نــرشات إخباري ــزم األمــر يجــب إحضــار شــخص أو شــخصن منهــم إىل الســويد له ــا (وإذا ل ــة معن قوي

ومنشــورات، إلــخ. إن الــيء األكــر أهميــة هــو العالقــات القويــة واملســتمرة«1.

كان الحــزب مــا يــزال يواجــه رصاعــا شــاقا. فمنظــات الحــزب داخــل روســيا كانــت مفككــة بشــكل كبــر وكانــت االتصــاالت مــع الخــارج 

صعبــة للغايــة. لكــن الــيء األكــر أهميــة، كــا أشــار لينــن يف هــذه الرســالة، هــو أن الحــزب قــد نجــا، عــىل الرغــم مــن كل يشء: »مــن 

الواضــح أن القطاعــات املتقدمــة مــن العــال الرافديــن، الذيــن يشــكلون حصــن حزبنــا، قــد نجــت، عــىل الرغــم مــن الدمــار الهائــل الــذي 

لحــق بصفوفهــا«.

تذهــب تعليقــات لينــن مبــارشة إىل صميــم املوضــوع. فبغــض النظــر عــن املتابعــات وبغــض النظــر عــن عــدد االعتقــاالت، وبغــض النظــر 

عــن عــدد املخريــن الذيــن نجحــوا يف التســلل إىل الحــزب، فإنــه كان مــن املســتحيل القضــاء عــىل البلشــفية. إذ طاملــا بقيــت هنــاك نــواة صلبة 

مــن الكــوادر املدربــة واملتعلمــة عــىل أســاس أفــكار الحــزب وتقاليــده وأســاليب عملــه، فــإن البلشــفية ستســتمر ال تقهــر. كتــب تروتســي:

»لقــد تســببت الحــرب يف خــراب مــروع للحركــة الرسيــة. فبعــد اعتقــال فريــق الدومــا، مل تعــد لــدى البالشــفة أي منظمــة حزبيــة مركزيــة 

ــت املجموعــات والحلقــات  ــة. كان ــة عــن املقاطعــات العالي ــت مفصول ــا كان ــا م ــة وجــود عــريض، وغالب عــىل اإلطــالق. كان للجــان املحلي

املنعزلــة واألفــراد بالــكاد يفعلــون أي يشء. لكــن عــودة النشــاط إىل حركــة اإلرضابــات أعــادت لهــم بعــض الــروح وبعــض القــوة يف املصانــع. 

لقــد بــدأوا تدريجيــا يف العثــور عــىل بعضهــم البعــض وبنــاء عالقــات عــىل الصعيــد املحــيل. عــاد العمــل الــرسي إىل الحيــاة مجــددا. ونجــد 

يف تقاريــر الرشطــة الحًقــا أنــه: “منــذ بدايــة الحــرب، كان اللينينيــون، الذيــن تدعمهــم يف روســيا أغلبيــة ســاحقة مــن املنظــات االشــرتاكية 

ــوال وكوســرتوما ومقاطعــة فالدميــر  ــل برتوغــراد وموســكو وخاركــوف وكييــف وت ــة، يصــدرون يف مراكزهــم الكــرى (مث ــة الرسي الدميقراطي

ــذا  ــة. وله ــة وتأســيس جمهوري ــي تدعــو إىل وقــف الحــرب واإلطاحــة بالحكومــة الحالي ــة الت ــداءات الثوري ــرة مــن الن وســارة) أعــداد كب

العمــل نتائــج واضحــة يف إرضابــات العــال وتحركاتهــم”«2.

كارثة يف الجبهة

ظهــر الجيــش الــرويس، يف بدايــة الحــرب، كآلــة عســكرية هائلــة: كتلــة ال حــر لهــا مــن املقاتلــن املســتعدين لتقديــم حياتهــم مــن أجــل 

القيــر. لقــد أعجــب الضبــاط األملــان، ثــم شــعروا بالذهــول، ملشــاهدتهم تلــك األعــداد الهائلــة مــن املعاطــف الرماديــة التــي تتقــدم بــال 

هــوادة يف املياديــن املفتوحــة، فقــط لتحصدهــا الرشاشــات األملانيــة. كان ذلــك هــو الجيــش الــرويس القديــم الشــهر الــذي وصفــه تولســتوي 

يف روايتــه “الحــرب والســالم”، الــذي يتألــف مــن فالحــن جهلــة مســتعدين لتنفيــذ أوامــر رؤســائهم بطاعــة عميــاء، والخضــوع بصــر وتســليم 

مطلــق ألقــى التكاليــف. إن األســطورة التــي مــا تــزال، عــىل الرغــم مــن طابعهــا غــر العلمــي والعنــري، تقــال حتــى اليــوم عــن الشــعب 

الــرويس، كـــ “تفســر” مفــرتض للوضــع الحــايل، قــد تعرضــت للتفنيــد بشــكل كامــل عــىل محــك التجربــة التاريخيــة الواقعيــة يف 1917-1914. 

مل يســتفد الجيــش الــرويس مــن العــدد الهائــل للقــوات املوجــودة تحــت ترفــه. لقــد كان يعــاين مــن ســوء التجهيــز يف كل يشء. وحتــى 

األدوات األساســية مثــل األحذيــة والبنــادق كانــت قليلــة، ناهيــك عــن الدبابــات والطائــرات والقذائــف والرشاشــات. ففــي عــام 1914 مل يكــن 

هنــاك ســوى 679 ســيارة (وســياريت إســعاف آليتــن) للجيــش بأكملــه.

كان مــن املتوقــع للجيــش الــرويس أن يلعــب خــالل الحــرب دور لحــم للمدافــع لصالــح الحلفــاء. وهكــذا فقــد كانــت الخطــة األصليــة 

ــة  ــاع عــن الجبه ــة ضــد القــوات النمســاوية األضعــف، مــع الدف ــة الغربي ــة الجنوبي ــة األركان الروســية هــي شــن هجــوم عــىل الجبه لهيئ

الشــالية الغربيــة ضــد أملانيــا األكــر قــوة. لكــن وتحــت ضغــط فرنســا، تــم تغيــر هــذه الخطــة إىل القيــام بهجــوم شــامل عــىل كلتــا الجبهتــن 

إلجبــار األملــان عــىل نقــل قواتهــم مــن الغــرب، وبالتــايل تخفيــف الضغــط عــىل الفرنســين. إن الهجــوم، الــذي ظهــر وكأنــه بــدأ بشــكل جيــد، 

انتهــى بكارثــة تانينــرغ الداميــة، حيــث تعــرض جيــش سامســونوف، يف نهايــة غشــت، للحصــار والتدمــر خــالل أربعــة أيــام يف واحــدة مــن 

أكــر املجــازر فظاعــة. قُتــل أو ُجــرح 70.000 جنــدي رويس وأرُس 100.000 آخريــن. بينــا بلغــت خســائر األملــان 15.000 جنــدي. ويف رده عــىل 

 Nous sommes“ :التعــازي التــي قدمهــا لــه مســؤول فرنــيس، أجــاب القائــد األعــىل للقــوات الروســية، الــدوق األكــر نيكــوالي، بــال مبــاالة

heureux de faire de tels sacrifices pour nos alliées” (“نحــن ســعداء بتقديــم هــذه التضحيــات ألجــل حلفائنــا”). وبحلــول نهايــة 1914، 

كانــت الخســائر الروســية قــد بلغــت حــوايل 1,8 مليــون قتيــل.

1:  LCW, To A.G. Shlyapnikov, 23/8/1915, vol. 35, p: 205.

2:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, p: 62.



البلشفية: الطريق نحو الثورة 318

كان لــكل هــذا تأثــر تدريجــي عــىل ســيكولوجية الجنــود ومعنوياتهــم، بنفــس الشــكل الــذي تحطــم بــه قطــرات املــاء أكــر الصخــور 

صالبــة. ومثلــا كانــت الطبقــة العاملــة الروســية بشــكل عــام متخلصــة مــن النزعــة الوطنيــة، فــإن جاهــر الفالحــن بالــزي العســكري كانــوا 

غــر متحمســن لحــرب مل يفهموهــا ومل يتمكنــوا مــن التاهــي معهــا. ورسعــان مــا وصلــت طاعــة املوجيــك الــرويس إىل حدودهــا القصــوى 

بســبب أشُهـــر وســنوات مــن املشــقة واملعانــاة واملــوت. يؤكــد أورالنــدو فيجيــس أن: “الجنــود الــروس كانــوا يف أغلبهــم متخلصــن مــن النزعــة 

الوطنيــة”. ولتأكيــد هــذه النقطــة يقتبــس العديــد مــن األمثلــة املفيــدة: 

»خالل األسابيع األوىل من الحرب، سمع عامل مزرعة من سمولينسك، خدم يف الحاميات الخلفية، جنودا فالحن يقولون:

“أي شيطان جلب علينا هذه الحرب؟ نحن نتدخل يف شؤون اآلخرين”.

“كنــا نقــول فيــا بيننــا إنــه إذا كان األملــان يريــدون الدفــع، فســيكون مــن األفضــل لــو يــؤدوا عــرشة روبــالت للــرأس بــدال مــن قتــل 

النــاس”.

“أليس القيارصة متشابهون؟ ال ميكن أن يكون األمر أسوء يف ظل ]القير[ األملاين”.

“فليذهبوا ويقاتلوا بأنفسهم. سيأيت الوقت الذي سنقوم فيه بتصفية الحسابات معكم”.

ومــع اســتمرار الحــرب أصبحــت هــذه املواقــف أكــر شــيوعا يف صفــوف القــوات، كــا اشــتىك مــن ذلــك بروســيلوف: “ليســت للقيــادة يف 

روســيا أدىن فكــرة عــن كيــف يــرى الجنــود الحــرب. كثــرا مــا أســأل رجــايل يف الخنــادق ملــاذا نحــن يف حالــة حــرب؛ فيكــون الجــواب دامئــا 

هــو أن أحــد األرشــيدوقات وزوجتــه تعرضــوا للقتــل، وعندهــا قــرر النمســاويون إذالل الــرب. عمليــا مل يكــن أحــد يعــرف مــن هــم هــؤالء 

الربيــون؛ وقــد كانــوا متشــككن بنفــس القــدر فيــا يتعلــق مبــن هــم الســالفيون. ملــاذا تريــد أملانيــا شــن الحــرب علينــا بســبب هــؤالء 

الــرب، ال ميكــن ألحــد أن يجيــب... مل يســمعوا أبــدا بطموحــات أملانيــا؛ بــل مل يكونــوا يعرفــون حتــى بوجــود مثــل هــذا البلــد”«.

إن الجيــش يعكــس دامئــا املجتمــع الــذي يتشــكل منــه. إن االنقســامات الطبقيــة داخــل الجيــش القيــري، والنظــام العســكري القــايس، 

ــدي الفــالح الجاهــل  ــى للجن ــىل جنودهــم، صــارت واضحــة حت ــاة وقت ــاط تجــاه معان ــاالة القاســية للضب ــاءة، والالمب والفســاد وعــدم الكف

سياســيا. بــل حتــى قــادة الحلفــاء أنفســهم صدمــوا بحجــم الفســاد املســترشي يف هيئــة األركان العامــة الروســية، التــي كانــت مجــرد صــورة 

طبــق األصــل لفســاد نظــام القيــر وراســبوتن. إن القائــد األعــىل نفســه، الــدوق األكــر نيكــوالي، مل يشــارك أبــدا يف أي قتــال ومل يكــن أكــر 

مــن صــورة، كــا يكتــب فيجيــس: »مل يكــن لرئيــس أركانــه، الجــرال يانوشــكوفيتش، أي ميــزة ســوى أن القيــر مــنَّ عليــه باملنصــب بعــد أن 

اكتشــفه عندمــا كان حارســا شــابا يف القــر. مل يســبق لــه أن قــاد ولــو حتــى كتيبــة. وقــد قــال عنــه امللحــق العســكري الريطــاين يف ســتافكا، 

العقيــد نوكــس، إنــه كان يعطــي “االنطبــاع بأنــه خــادم بــالط أكــر مــن كونــه جنديــا”«. كان العفــن منتــرشا مــن أعــىل إىل أســفل. »لقــد 

ارتكــب الجــراالت األرســتقراطيون أخطــاء ال حــر لهــا (حتــى أن أحدهــم كان ميتــاز بإصــدار أوامــر ملدفعيتــه بإطــالق النــار عــىل خنــادق 

مشــاته)«.

ــر إىل  ــن: »انظ ــة يف الوط ــة محلي ــن لصحيف ــود الفالح ــد الجن ــب أح ــث كت ــم، حي ــود يف تريحاته ــن الجن ــوري ب ــزاج الث ــس امل وينعك

الطريقــة التــي يعيــش بهــا ضباطنــا الكبــار، أصحــاب األرايض الذيــن طاملــا خدمناهــم. إنهــم يحصلــون عــىل طعــام جيــد وتحصــل عائالتهــم 

عــىل كل مــا تحتــاج إليــه، وعــىل الرغــم مــن أنهــم قــد يعيشــون يف الجبهــة، فإنهــم ال يعيشــون يف الخنــادق حيــث نعيــش نحــن، بــل عــىل 
بعــد أربعــة أو خمســة فرســتات«.1

ســوف تُظهــر أي دراســة عــن متــرد الجيــش أن قــادة التمــرد هــم يف الغالــب ضبــاط الصــف. ألنــه عــادة مــا يتــم اختيــار هــؤالء “القــادة 

ــا  ــوم به ــي يق ــة الت ــات اليومي ــة وذكاء. وبســبب مســؤوليتهم عــن معظــم العملي ــود حيوي ــات الجن ــر فئ ــن أك ــن للرجــال” مــن ب الطبيعي

ــش  ــاط الصــف يف الجي ــن ضب ــة م ــا. كان ســتون يف املائ ــب العلي ــزدرون أصحــاب الرت ــادون وي ــان يع ــن األحي ــر م ــش، تجدهــم يف كث الجي

القيــري مــن أصــول فالحيــة، معظمهــم يف أوائــل العرشينــات مــن العمــر ومل يتلقــوا ســوى القليــل مــن التعليــم. لكــن، كــا يشــر فيجيــس: 

ــود  ــوا متعاطفــن بقــوة مــع الجن ــاء الفالحــن. كان ــن مــن أبن ــوات الرتقــي للمالي ــة، إذ فتحــت قن َمْقرَط ــت الحــرب... أداة عظيمــة للدَّ »كان

العاديــن، ومل يكــن هنــاك أي أمــل يف أن يشــكلوا جــرسا بــن الضبــاط النبــالء وبــن الجنــود العاديــن. كان هــذا القطــاع العســكري الراديــكايل 

-املتعلــم والنشــط واملرتبــك اجتاعيــا والــذي صلبتــه الحــرب- هــو الــذي ســيقود متــرد فرايــر، ولجــان الجنــود الثوريــن، ويدعــم أخــرا قيــام 

الســلطة الســوفياتية عــام 1917. كان العديــد مــن أفضــل قــادة الجيــش األحمــر (عــىل ســبيل املثــال: تشــاباييف وجوكــوف وروكوسوفســي) 

1: الفرست وحدة قياس مسافات روسية قدمية تبلغ حوايل 1.000 مرت -املرتجم-
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ضبــاط صــف يف الجيــش القيــري، مثلــا كان جــراالت جيــش نابليــون قــد بــدأوا حياتهــم جنــودا يف جيــش امللــك«.

كتــب أحــد ضبــاط الجيــش القيــري، الفــالح دميــرتي أوســكن، الــذي أصبــح فيــا بعــد عضــوا يف الحــزب االشــرتايك الثــوري، يف مذكراتــه يف 

أبريــل 1915: »مــاذا نفعــل يف هــذه الحــرب؟ لقــد مــر عــدة مئــات مــن الرجــال مــن خــالل فصيلتــي وحدهــا وانتهــى نصفهــم عــىل األقــل إمــا 

قتــىل أو جرحــى يف مياديــن املعركــة. مــا الــذي ســيحصلون عليــه يف نهايــة الحــرب؟... لقــد منعتنــي ســنة ونصــف مــن الخدمــة العســكرية، 

مــع مــا يقــرب مــن عــام يف الجبهــة، مــن التفكــر يف هــذا األمــر، ألن مهمــة قائــد الفصيلــة تتطلــب انضباطــا صارمــا، وهــذا يعنــي، قبــل كل 

يشء، عــدم الســاح للجنــدي بالتفكــر بحريــة. لكــن هــذه هــي األشــياء التــي يجــب أن نفكــر فيهــا«1.

هذه هي العنارص التي يتم بها صنع الثورات.

مــن مــاي إىل شــتنر 1915، وجــه األملــان سلســلة مــن الربــات الســاحقة ضــد القــوات القيريــة. لقــد تــم طــرد الــروس ملســافة 300 

ميــل، وتخلــوا عــن مســاحة مــن األرض أكــر مــن مســاحة فرنســا. كان ثالثــة أربــاع مليــون جنــدي رويس يف معســكرات أرسى الحــرب، وأصبــح 

عــرشة ماليــن شــخص الجئــن. وبلغــت خســائر الجيــش مــن القتــىل والجرحــى واملفقوديــن مــا بــن 7,2 و8,5 مليــون شــخص، أي مــا بــن 

%45 و%53 مــن مجمــوع القــوى التــي متــت تعبئتهــا. كــا استســلم مليــون شــخص للقــوات األملانيــة والنمســاوية خــالل مرحلــة الرتاجــع 

الكبــر. “مل يعــد الجيــش يرتاجــع بــل كان يهــرب بــكل بســاطة”، هــذا مــا قالــه بوليفانــوف، وزيــر الحــرب. »ثقــة الجيــش يف قوتــه تحطمــت 

بالكامــل... لقــد فقــد قيادتــه بالكامــل. وتســببت األوامــر املتناقضــة، التــي كانــت تــرتدد هنــا وهنــاك، والتغيــرات املتواليــة لضبــاط القيــادة، 

واالرتبــاك العــام، يف تحطيــم أعصــاب حتــى أكــر الرجــال شــجاعة... مل يعــد ارتبــاك قيــادة األركان رسا وهــو مــا زاد يف إحبــاط الجيــش«.

ويف نهايــة شــهر يوليــوز، أبلــغ وزيــر الزراعــة، كريفوشــن، مجلــس الــوزراء أن: »النــاس الجيــاع واملعدمــن ينــرشون الذعــر يف كل مــكان، 

ــة، وهــم يســحقون الحقــول،  ــة صلب ــذي كان خــالل األشــهر األوىل مــن الحــرب. يتحــرك ]الالجئــون[ يف كتل ــار الحــاس ال ويطفئــون كل آث

ويدمــرون املــروج والغابــات... خطــوط الســكك الحديديــة مزدحمــة؛ وحتــى تحــركات القطــارات العســكرية وشــحنات املــواد الغذائيــة ســوف 

تصبــح مســتحيلة قريبــاً. ال أدري مــا الــذي يجــري يف املناطــق التــي تقــع يف أيــدي العــدو، لكننــي أعــرف أنــه ليــس فقــط خطــوط جيشــنا 

القريبــة، بــل حتــى تلــك البعيــدة أيضــا، مدمــرة... إنــه مــن صميــم اختصــايص، كعضــو يف مجلــس الــوزراء، أن أعلــن أن ثــاين أكــر هجــرة 

للشــعوب، والتــي تســببت فيهــا هيئــة األركان العامــة، ســتدفع روســيا إىل الهاويــة، وإىل الثــورة والدمــار«2.

البالشفة يف القوات املسلحة

ــك  ــوري داخــل صفــوف القــوات املســلحة محــدودة أكــر مــن أي مــكان آخــر بطبيعــة الحــال، وذل ــام بعمــل ث ــات القي كانــت إمكاني

عــىل الرغــم مــن أن الوضــع بــدأ يتغــر بعــد 1915. مل تكــن سياســة الحــزب تقــوم أبــدا عــىل رفــض االنضــام إىل الجيــش أو القتــال، بــل 

كان املوقــف هــو الذهــاب مــع بقيــة أبنــاء طبقــة العــال والفالحــن والقيــام بالعمــل الثــوري بينهــم يف الثكنــات والخنــادق. إال أن التكويــن 

الطبقــي للجيــش الــرويس، الــذي كان يتشــكل يف أغلبيتــه الســاحقة مــن أبنــاء الفالحــن، خلــق يف البدايــة ظروفــا غــر مواتيــة للنشــاط الثــوري. 

قــام البالشــفة بعملهــم داخــل القــوات املســلحة، خاصــة بــن البحــارة، حيــث أن ســالح البحريــة كان مشــكال مــن أبنــاء الطبقــة العاملــة. 

وكانــت املراحــل األخــرة مــن الحــرب قــد شــهدت تصاعــد نــوع مــن التجــذر والغليــان يف األســطول الحــريب. تســبب ســوء التغذيــة والظــروف 

الســيئة والعمــل القــايس يف انــدالع متــرد بــن البحــارة يف أكتوبــر 1915 تــم إخــاده بوحشــية. تشــبه الســفن الحربيــة مصانــع عامئــة وكانــت 

طواقمهــا تضــم عــددا ال بــأس بــه مــن العــال املهــرة -املهندســن والوقــادة3 والكهربائيــن ومــا إىل ذلــك- الذيــن تــم اســتقطابهم مــن املصانــع 

نفســها. كان العديــد مــن هــؤالء البحــارة قــد شــاركوا يف الحــركات الثوريــة قبــل الحــرب وكانــوا مــن البالشــفة، أو عــىل األقــل كانــوا قــد تأثــروا 

بالدعايــة البلشــفية. ففــي أســطول بحــر البلطيــق، كانــت لــكل ســفينة كبــرة مجموعتهــا مــن االشــرتاكين الدميقراطيــن. مل يكــن مــن قبيــل 

املصادفــة أن البحــارة لعبــوا دورا رئيســيا يف ثــورة عــام 1917، أو يف أن الغالبيــة العظمــى منهــم دعمــوا البالشــفة.

مــن بــن الناشــطن يف أســطول البلطيــق كان هنــاك ف. ف. إ. إيــان -املعــروف يف التاريــخ باســم راســكولنيكوف- والــذي لعــب دورا مهــا 

يف الثــورة. ســرة حياتــه السياســية منوذجيــة إىل حــد كبــر، فقــد ولــد لعائلــة فقــرة، اكتشــف أفــكار ماركــس وإنجلــز يف ســن املراهقــة، وانضــم 

إىل الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي العــايل الــرويس يف عــام 1910 أثنــاء دراســته يف معهــد ســان بيرتســبورغ للعلــوم التطبيقيــة، حيــث كان 

1:  O. Figes, A People’s Tragedy: The Russian Revolution 1891-1924. pp: 257, 258, 259, 260, 264 and 265.

2:  L. Kochan, Russia in Revolution, pp: 181-182.

3:   الوقاد هو الشخص املكلف بالفرن عىل من الباخرة البخارية -املرتجم-.
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فياتشيســالف مولوتــوف أحــد رفاقــه يف املنظمــة الطالبيــة البلشــفية. عندمــا صــدرت برافــدا يف عــام 1912، كان راســكولنيكوف أحــد أعضــاء 

هيئــة التحريــر، حيــث عمــل ســكرترا لهــا. بعــد ذلــك ألقــي عليــه القبــض وُحكــم بالنفــي لثــالث ســنوات يف واليــة أرخانجيلســك الشــالية. 

وبفضــل طلــب االســتعطاف الــذي قدمتــه والدتــه األرملــة، تــم تخفيــض الحكــم عليــه إىل النفــي مــن روســيا. عندهــا حــاول الســفر إىل باريــس 

حيــث كان يأمــل يف مواصلــة عملــه الثــوري مــع البالشــفة، لكنــه اعتقــل يف أملانيــا بتهمــة الجاسوســية وأعيــد إىل روســيا. ويف عــام 1913 تــم 

العفــو عنــه وعــاد إىل بيرتســبورغ حيــث واصــل العمــل يف برافــدا حتــى انــدالع الحــرب، فانضــم إىل البحريــة كتلميــذ عســكري. كانــت تلــك هي 

الصفــة التــي وجــد راســكولنيكوف نفســه عليهــا عندمــا اندلعــت ثــورة فرايــر. وقــد كان هنــاك العديــد مــن أمثالــه يف األســطول القيــري.

ــك ألســباب واضحــة. كان  ــش، وذل ــوا ناشــطن يف صفــوف الجي ــن كان ــط عــدد البالشــفة الذي ــم كان بالضب ــن املســتحيل أن نعــرف ك م

ذلــك العمــل رسيــا للغايــة. يزعــم املؤرخــون الخروتشــوفيون (يف كتــاب Istoriya) أنــه كانــت هنــاك أكــر مــن 80 خليــة حزبيــة يف أســطول 

ــد. لكــن وجــود بالشــفة ناشــطن داخــل صفــوف الجيــش، وخاصــة يف  ــة. هــذه مبالغــة بالتأكي البلطيــق، و30 أو أكــر عــىل الجبهــة الغربي

األســطول، واقــع ال ميكــن إنــكاره. ال ميكــن االســتخفاف بأهميــة الــدور الــذي لعبــه هــؤالء املحرضــون الجنــود البحــارة البالشــفة، لكــن األرقــام 

ــا، يجــب أن تعامــل بحــذر. كان الوضــع الفعــيل أكــر  ــم أي مصــدر له ــدون تقدي ــة”، ب ــا “تقريبي ــواردة يف Istoriya، والتــي وصفــت بأنه ال

تعقيــدا مــن هــذا بــال شــك. يوضــح ألكســاندر شــليابنيكوف، الــذي لعــب دورا قياديــا يف الحــزب البلشــفي يف روســيا خــالل الحــرب، أنــه بينــا 

كان هنــاك بالفعــل العديــد مــن البالشــفة ومنظــات الحــزب داخــل األســطول، فــإن صالتهــم بقيــادة الحــزب كانــت، يف أحســن األحــوال، 

ــق  ــارت قل ــات مســتقلة، عــىل الرغــم مــن أن أنشــطتها أث ــة كهيئ ضعيفــة. يف ظــل ظــروف الحــرب القاســية عملــت لجــان البحــارة الحزبي

الســلطات التــي بذلــت أقــى املجهــودات للقضــاء عليهــا مــن خــالل االعتقــاالت والقمــع.

ــن خــالل موجــة  ــارش م ــر مب ــرت بشــكل غ ــق، ظه ــر البلطي ــارة، وخاصــة يف أســطول بح ــن البح ــوري ب ــار الث ــدة للتي ــوة املتزاي إن الق

اعتقــاالت البحــارة التــي وقعــت يف بيرتســبورغ وكرونشــتاد وهلســني، بالتزامــن مــع موجــة اإلرضابــات التــي شــهدتها بيرتســبورغ أوائــل عــام 

ــة بيرتســبورغ للحــزب االشــرتايك الدميقراطــي العــايل الــرويس”. ويصــف ملــف  1916. ُعقــدت محاكمــة كــرى لـ“املنظمــة العســكرية للجن

االتهــام الضخــم الــذي أعدتــه األوخرانــا، الــذي يضــم 50 صفحــة، أعــال االشــرتاكين الدميقراطيــن يف البحريــة بتفصيــل كبــر. تقــول تقاريــر 

الرشطــة الرسيــة، التــي كان عمالؤهــا يراقبــون عــن كثــب جميــع األنشــطة الثوريــة داخــل القــوات املســلحة، مــا يــيل: »منــذ خريــف عــام 

1915، بــدأت تقاريــر تصــل إىل مقــر الــدرك بكرونشــتاد بــأن هنــاك زيــادة ملحوظــة يف نشــاط املنظــات الثوريــة، ذات امليــول االشــرتاكية 

الدميقراطيــة، بــن أطقــم ســفن أســطول البلطيــق. يســعى هــؤالء إىل وضــع أكــر عــدد ممكــن مــن مؤيديهــم داخــل األســطول لــي يقومــوا 

بتدريــب أطقــم الســفن عــىل القيــام مبجموعــة مــن التحــركات حــول عــدد مــن املطالــب عندمــا تنتهــي الحــرب. إن النشــاط املذكــور أعــاله، 

ورغــم أنــه مل ينجــح يف تنظيــم دعايــة منهجيــة، قــد كان لــه، كــا أثبتــت األحــداث، تأثــر قــوي عــىل مــزاج الطاقــم املتحمــس، وهــذا مــا أســفر 

يف النهايــة عــن انــدالع اضطرابــات كبــرة عــىل ســفينة هانغــوت الحربيــة، يف 19 أكتوبــر 1915، والتــي مثــل املشــاركون فيهــا أمــام محكمــة 

البحريــة العســكرية، يف 17 دجنــر مــن نفــس العــام، وحكــم عــىل 26 بحــارا منهــم بالعقوبــات املالمئــة. كــا اندلعــت اضطرابــات ماثلــة 

عــىل مــن الطــراد ريوريــك.

وقــد أكــد املشــاركون وجــود نشــاط الدعايــة وكذلــك أكدتــه االضطرابــات التــي اندلعــت عــىل الســفن األخــرى، والتــي نشــأت عــن اســتياء 

الطاقــم مــن ســوء التغذيــة ومــن حمــل الضبــاط ألســاء أملانيــة. كــا تلقــت إدارة األمــن يف بيرتســبورغ تقاريــر ماثلــة لهــذه، حــول ظهــور 

منظمــة عســكرية للحــزب االشــرتايك الدميقراطــي الــرويس بــن أطقــم ســفن األســطول البلطيقــي وبــن العاملــن عــىل الشــاطئ.

تقــول هــذه التقاريــر إنــه قــد تــم تشــكيل حلقــات اشــرتاكية دميقراطيــة عــىل مــن كل الســفن الحربيــة، وعــن أفرادهــا البــارزون يف لجنــة 

قيــادة عامــة. ومــن خــالل ترتيــب هــذه األخــرة للتجمعــات عــىل الشــاطئ يف محــالت بيــع الشــاي واملطاعــم، وجهــت طاقاتهــا بشــكل رئيــيس 

نحــو رشح األحــداث الجاريــة للبحــارة بشــكل يــؤدي إىل خلــق منــاخ مــن االســتياء بينهــم«.

وبتلــك الفكاهــة غــر الواعيــة التــي متيــز تريحــات الرشطــة حــول املســائل السياســية، يســتمر التقريــر بلهجتــه البروقراطيــة قائــال: 

»يبــدو أن هــذا النهــج قــد نجــح يف كســب بعــض التأثــر عــىل البحــارة، مــا خلــق بينهــم مزاجــا مــن االضطــراب الشــديد بــدون ســبب 

معــروف«. يالحكمــة هــؤالء البروقراطيــن! لقــد واجــه البحــارة يف أســطول بحــر البلطيــق ظروفــا شــنيعة، وطعامــا ســيئا، وضباطــا مســتبدين، 

وحربــا دمويــة ورجعيــة، ومــع ذلــك مل يكــن يف مقــدور رؤوس البوليــس الصلبــة أن تفهــم الســبب وراء “مزاجهــم املضطــرب” ســوى “النشــاط 

الخبيــث” للمحرِّضــن. نفــس “الســبب الخبيــث” يكمــن وراء كل إرضاب وكل مظهــر مــن مظاهــر الســخط االجتاعــي، ألنــه مــن املفــرتض أن 

يكــون العــال ســعداء بالعمــل لســاعات طويلــة يف ظــروف ســيئة للحصــول عــىل أجــور منخفضــة، يف ســبيل هللا ويف ســبيل النظــام الرأســايل!
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وبعــد أن يقــوم التقريــر بهــذا االكتشــاف العميــق للقانــون الــذي يفــرس كل يشء، مــن وجهــة نظــر البوليــس، ينتقــل إىل مناقضــة نفســه 

قائــال: »عــى الرغــم مــن أن الحلقــات عــى الســفن قــد نشــأت بشــكل مســتقل وبــدون تأثــر مــن املجموعــة التــي تعمــل يف بيرســبورغ، 

والتــي تســمي نفســها لجنــة بيرســبورغ للحــزب االشــرايك الدميقراطــي العــايل الــرويس، فــإن اللجنــة القياديــة يف املنظمــة البحريــة قــد 

ســعت منــذ تأسيســها إىل إيجــاد فــرص لتوحيــد جهودهــا مــع “لجنــة برتوغــراد”، وهــو مــا تحقــق يف الواقــع مــن خــالل عمــل أحــد القــادة 

النشــطن يف الحركــة العاليــة، وهــو الفــالح إيفــان فيدوروفيتــش أورلــوف، الــذي كان ممثــال ملنطقــة فيبــورغ يف لجنــة برتوغــراد«1.

يصــف هــذا التقريــر بدقــة، إىل حــد مــا، وإن عــن غــر قصــد، العالقــة الحقيقيــة التــي كانــت بــن الحــزب البلشــفي وبــن الحركــة الثوريــة 

املتناميــة. كان ســبب “املــزاج املضطــرب للغايــة” بــن البحــارة هــو الظــروف املوضوعيــة التــي مل يخلقهــا الثــوار، بــل خلقهــا النظــام القيــري 

والحــرب اإلمرياليــة، والتــي كانــت بدورهــا نتــاج التناقضــات العميقــة للرأســالية العامليــة. ويف مرحلــة معينــة وجــد ذلــك الشــعور املتزايــد 

ــي  ــل الحــرب، والت ــد راكمــت بعــض الخــرة السياســية قب ــت ق ــة كان ــه بفضــل أقلي ــا عن ــرا واعي ــن الجاهــر تعب مــن الســخط الســائد ب

اســتطاعت أن تحــول التطلعــات الالواعيــة لألغلبيــة إىل شــعارات. وبشــكل حتمــي يســعى ذلــك املــزاج إىل التعبــر عــن نفســه بشــكل منظــم، 

وهــو مــا وجــده يف النهايــة يف املنظــات الرسيــة التــي أنشــأها البحــارة الثوريــون، الذيــن حاولــوا، بدورهــم، إقامــة اتصــاالت مــع الحــزب، 

الــذي كان هــو املرجــع الوحيــد لديهــم. عنــد هــذه النقطــة فقــط تحصــل األوخرانــا عــىل املعلومــات التــي تقنعهــم بوجــود مؤامــرة كــرى 

ــن  ــي تتمكــن، بطريقــة ســحرية، مــن أن تحــول بحــارة مخلصــن يخافــون هللا إىل أشــخاص متمردي ــة الت ــرة لبعــض املنظــات الثوري ورشي

“دون ســبب معــروف”.

وجــد صعــود الحركــة العاليــة يف ســان بيرتســبورغ صــدى لــه يف أســطول بحــر البلطيــق. بحلــول خريــف 1915، ظهــر أن هنــاك منظمــة 

اشــرتاكية دميقراطيــة قويــة إىل حــد مــا، مــع لجــان تشــمل جميــع الســفن الحربيــة الكــرى ورشكات الشــاطئ يف كرونشــتاد وهلســنغفورز 

وبيرتســبورغ، وغرهــا مــن النقــاط األخــرى عــىل ســاحل بحــر البلطيــق، والتــي كانــت كلهــا مرتبطــة بـ“لجنــة منظمــة كرونشــتاد العســكرية”. 

يف 19 أكتوبــر، انفجــر الغضــب مــن الطعــام الــيسء والنظــام القــايس، عــىل شــكل احتجــاج عــىل مــن الســفينة الحربيــة هانغــوت. اعتَقــل 

البحــارة بعــض الضبــاط واتصلــوا بالســفن األخــرى طلبــا للمســاعدة. هــذا النــوع مــن الغضــب غــر املنظــم هــو بالضبــط مــا كان البالشــفة 

يحاولــون منــع وقوعــه. رسعــان مــا عزلــت الســلطات تلــك الحركــة وأخمدتهــا بعمليــات قمــع انتقاميــة وحشــية. متــت محاكمــة 26 شــخصا 

وتــم حــل املجموعــة بأكملهــا ونقلهــا إىل الخدمــة يف الســاحل. يف املحاكمــة، التــي جــرت يف دجنــر 1915، تــم الحكــم عــىل رجلــن باإلعــدام 

وعــىل 14 آخريــن باألشــغال الشــاقة. لكــن تلــك األحــكام مل تســتطع إطفــاء شــعلة التمــرد، حيــث اندلعــت احتجاجــات أخــرى، مــا أثــار 

قلقــا متزايــدا عنــد الســلطات. نجــد يف تقريــر للرشطــة مــا يــيل: »توجــد عــىل مــن كل ســفينة خاليــا اشــرتاكية دميقراطيــة تنتخــب لجانهــا 

الخاصــة، ولــكل لجنــة ممثلهــا يف اللجنــة القياديــة. لقــد نشــأت الخاليــا املذكــورة أعــاله بشــكل مســتقل متامــا، نظــرا لوجــود تربــة مواتيــة، 

بســبب ارتفــاع درجــة التأهيــل بــن املجنديــن ووجــود أفــراد منهــم كانــوا، قبــل الدخــول إىل الخدمــة العســكرية، قــد صــاروا ماهريــن يف 

العمــل الــرسي«.

يوضــح التقريــر كيــف كان االشــرتاكيون الدميقراطيــون يقومــون بالتحريــض والدعايــة يف املقاصــف واملقاهــي، حيــث يوضحــون األحــداث 

الجاريــة للبحــارة ويســتخلصون اســتنتاجات ثوريــة، ويضيــف: »إن القــادة األيديولوجيــن للعمــل الــرسي داخــل الســفن الحربيــة حاولــوا بــكل 

الطــرق كبــح البحــارة عــن االضطرابــات املتقطعــة، مــن أجــل خلــق موقــف ميكــن فيــه القيــام بتحــرك عــام يأخــذ يف االعتبــار رضورة وجــود 

حركــة نشــطة مــن جانــب الطبقــة العاملــة، قــادر عــىل إحــداث تأثــر حاســم يــؤدي إىل تغيــر النظــام الســيايس...«2.

عــىل الرغــم مــن عنــر املبالغــة الــذي مييــز هــذا التقريــر، فــإن هــذه الشــهادة، مــن جانــب عمــالء النظــام املخلصــن، تتضمــن بعــض 

الصــدق يف بعــض الجوانــب عــىل األقــل.

لكــن عــىل الرغــم مــن اســتحالة التحديــد الدقيــق لطبيعــة ومــدى النشــاط الثــوري الــذي كان يف صفــوف القــوات املســلحة يف وقــت 

الحــرب، فإنــه ال ميكــن الشــك يف أنــه مــع مــرور الوقــت وتدهــور الظــروف، بــدأ مــزاج الجنــود يف التغــر وأصبــح أكــر انفتاحــا عــىل األفــكار 

الثوريــة، وبــدأوا يتطلعــون نحــو االشــرتاكين الدميقراطيــن، وخاصــة الجنــاح األكــر جذريــة، أي البالشــفة. وقــد قــام تروتســي بوصــف هــذه 

الســرورة بشــكل جيــد يف تاريخــه، حيــث قــال: »إن العنــارص الثوريــة، التــي كانــت مبعــرة يف البدايــة، غرقــت يف الجيــش دون أي أثــر تقريبــا، 

لكنهــا مــع منــو االســتياء العــام متكنــت مــن االرتفــاع إىل الســطح. لقــد أدى إرســال العــال املربــن إىل الجبهــة كعقوبــة لهــم، إىل زيــادة عدد 

املحرضــن وأعطتهــم الهزميــة جمهــورا متجاوبــا. جــاء يف تقريــر لعميــل رسي: “إن الجيــش، وخاصــة يف الجبهــة، مــيلء بالعنــارص التــي ميكــن 

1:  A. Shlyapnikov, On the Eve of 1917. pp:138-139 and139-140 (التشديد من آالن وودز)  

2:  A. Shlyapnikov, On the Eve of 1917, pp: 191 and 192.
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لبعضهــا أن يصبــح قــوة فاعلــة يف التمــرد، وبعضهــا اآلخــر قــد يرفــض املشــاركة يف حمــالت عقابيــة”. وأعلنــت إدارة مقاطعــة برتوغــراد، يف 

أكتوبــر 1916، اســتنادا إىل تقريــر قدمــه ممثــل اتحــاد األرض، أن “الحالــة املزاجيــة داخــل الجيــش مقلقــة، والعالقــات بــن الضبــاط والجنــود 

ــة، بــل وتحــدث حتــى املواجهــات الدمويــة. كان الفــارون مــن الجبهــة بــاآلالف يف كل مــكان. وكل مــن يقــرتب مــن الجيــش  متوتــرة للغاي

يحمــل انطباعــا كامــال وأكيــدا عــن التفــكك األخالقــي التــام للقــوات”«1.

الليرباليون يبدأون يف التحرك

ــر أخــرا عــىل اســتدعاء  ــق القي ــد واف ــل الضغــط املتزاي ــود. وبفع ــة الجم ــن حال ــن م ــة العســكرية يف إخــراج الليرالي تســببت الكارث

مجلــس الدومــا، يف 19 يوليــوز 1915. كانــت تلــك فرصتهــم لنــزع مقاليــد الســلطة مــن قبضــة الزمــرة الحاكمــة املهــزوزة دون ثــورة! كان 

النظــام ممزقــا باالنشــقاقات. تشــكلت “الكتلــة التقدميــة” يف أواخــر الصيــف، عندمــا كانــت روســيا يف خضــم أزمــة عميقــة. وقــد جمعــت بــن 

القوميــن املعتدلــن واألكتوبرين والكاديــت، وكانــت لهــا أغلبيــة واضحــة يف مجلــس الدومــا: 241 مقعــدا مــن إجــايل 407. قــال ســولغن، 

وهــو نائــب قومــي، عــن هــذا الوضــع: »نحــن القوميــون رصنــا، منــذ 1915، كاديــت تقريبــا، ألن الكاديــت صــاروا قوميــن تقريبــا«. لكنهــم 

مل يحصلــوا يف مجلــس الشــيوخ، األكــر محافظــة، إال عــىل 89 صوتــا مــن إجــايل 196 صوتــا. وقــد أعلــن أول بيــان للكتلــة أنــه: »ال ميكــن أن 

يقــود الوطــن األم إىل النــر إال ســلطة قويــة وحازمــة ونشــيطة«.

ــة- دعمــوا الليراليــن الرجوازيــن. ومــرة أخــرى حــاول تشــخيدزه دفــع  ــوا رســميا خــارج الكتل املناشــفة والرتودوفيــك -رغــم أنهــم كان

ــن  ــازالت للرجوازي ــدم بعــض التن ــد ق ــذي كان ق ــري األوتوقراطــي، ال ــا النظــام القي ــويل الســلطة بتهديدهــا بالجاهــر. أم ــة لت الرجوازي

(بإعــادة تشــكيل بعــض الــوزارات وتغيــر عــدد قليــل مــن الجــراالت)، فإنــه عــاد وتراجــع مــرة أخــرى. لكــن كل منــاورات القــر هــذه، 

ولعبــة تبــادل الكــرايس املرتبطــة بهــا، مل تعــد ذات معنــى. ومــن املثــر لالهتــام أن نالحــظ أنــه بينــا كان كل هــذا يحــدث، كان القيــر 

قــد دخــل، رغــا عــن إرادة الرجوازيــة، يف اتصــاالت رسيــة مــع برلــن بهــدف إبــرام ســالم أحــادي مــع أملانيــا. مل يكــن هــذا صدفــة، فقــد 

كان الوضــع يــزداد خطــورة: األزمــة واالنقســامات يف القمــة، والهزائــم العســكرية يف الجبهــة، واإلرضابــات واملظاهــرات واملعارضــة الرجوازيــة 

يف الداخــل. حتــى نيكــوال الغبــي صــار قــادرا عــىل أن يفهــم أن األرض بــدأت تهتــز تحــت قدميــه. مل تكــن لــدى القيــر أي نيــة يف “تقاســم 

الســلطة” مــع الليراليــن الرجوازيــن، الذيــن كانــوا يف ذلــك الوقــت قــد بــدأوا يفكــرون يف إحــداث انقــالب داخــل القــر لوضــع شــقيق 

نيكــوال، ميخائيــل، عــىل العــرش. لكــن هــذه الخطــة، مثلهــا مثــل كل مخططــات اللراليــن األخــرى، مل تصــل إىل أي نتيجــة.

إن الرجوازيــة، التــي كانــت تســعى جاهــدة للحصــول عــىل مــكان تحــت الشــمس وانتــزاع الحكــم مــن يــد النظــام االســتبدادي الفاســد 

ــر  ــورة واســتمرت تنظــر بقلــق إىل “تحــركات الغوغــاء”. اقتبــس ليونيــل كوشــان بعــض تعليقــات مدي واملفلــس، عاشــت يف خــوف مــن الث

إدارة الرشطــة حــول أن موجــة اإلرضابــات تســببت يف بــث الرعــب يف الكاديــت. وملــا كانــت الحكومــة تــدرك متامــا عجــز الليراليــن، فقــد 

عاملتهــم باحتقــار واضــح ومســتحق. أخــر وزيــر الشــؤون الخارجيــة، ســازونوف، زمالئــه الــوزراء بــازدراء أنــه إذا تــم عــرض بعــض الفتــات 

عــىل الكاديــت فسيســارعون فــورا إىل التوصــل إىل اتفــاق مــع الحكومــة. وأضــاف: »ميليوكــوف هــو أكــر برجــوازي عــىل اإلطــالق ويخــى 

حــدوث ثــورة اجتاعيــة أكــر مــن أي يشء آخــر. كــا أن غالبيــة الكاديــت يرتجفــون خوفــا مــن ضيــاع اســتثاراتهم«. كان عــىل ســازونوف 

أن يخــاف بــدوره عــىل اســتثاراته...

»حدد شولجن هدف الكتلة بعبارات واضحة، حيث قال إنها: “محاولة تهدئة الجاهر”«.

ــه  ــال ل ــي هــي وعيهــم بــرورة التحــرك، مــع خوفهــم مــن التحــرك- يف مق ــت -الت ــة الكادي ــارع معضل رشح ف. أ. مالكــوف بشــكل ب

بعنــوان: “املوقــف املأســاوي”. حيــث قــارن روســيا بســيارة عهــد بهــا إىل ســائق عاجــز إىل درجــة أنــه ســيودي بالســيارة إىل كارثــة حتميــة، 

بينــا الــركاب القادريــن عــىل القيــادة ال يجــرؤن عــىل ذلــك. ال ميكــن تــرك الســيارة بــدون ســائق ولــو لثانيــة واحــدة وإال فإنهــا ستســقط يف 

الهاويــة. الســائق يعــرف ذلــك لكنــه يكتفــي باســتعال املنبــه وســعيد بعجــز الــركاب.

»وهكــذا فــإن الكتلــة التــي ترتجــف خوفــا، تعــرتف يف الــرس بخالفاتهــا مــع القيــر، وتقــي وقتهــا يف مناقشــات ال تــؤدي إىل اتخــاذ أي 

إجــراء. ومثلهــا مثــل أوبلومــوف، تســتمر يف النقــاش، حــول اليــأس املتزايــد يف البــالد والخــوف مــن الثــورة والحاجــة إىل 11 مــارس أخــرى وأزمــة 

ــوراء يتذكــر ميليوكــوف أن خريــف عــام 1915 كان “اللحظــة بالضبــط” التــي صــارت  ــة وأزمــة الوقــود... وبالعــودة إىل ال الســكك الحديدي

1:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, p: 44.
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الثــورة فيهــا حتميــة«1.

ــم املناشــفة هــذا  ــا. دع ــس الدوم ــام مجل ــة مســؤولة أم ــة برملاني ــرتاح تشــكيل حكوم ــت وكرنســي اق ــاح اليســاري للكادي طــرح الجن

ــة  ــوراء لصياغ ــت إىل ال ــك. تراجــع الكادي ــق عــىل ذل ــة، مل يواف ــارز داخــل الكتل ــادي الب ــت والقي ــم الكادي ــوف، زعي ــن ميليوك ــرتاح، لك االق

مقرتحــات تكــون مقبولــة لــدى القيــر. لكــن كل تلــك التنــازالت كانــت بــدون جــدوى. كان لزوجــة القيــر وعصابــة راســبوتن تأثــر عــىل 

نيكــوال أكــر بكثــر مــن تأثــر “املعتدلــن”. قالــت امللكــة لزوجهــا الضعيــف: “أظهــر قبضتــك، أنــت الحاكــم املطلــق وعليهــم أال يجــرؤوا عــىل 

نســيان هــذا”2. وقــد تــرف نيكــوال وفقــا لذلــك. ففــي 03 شــتنر أمــر بحــل مجلــس الدومــا حتــى نوفمــر، وبــدأ يف طــرد الــوزراء الذيــن رأى 

أنهــم غــر جديريــن بالثقــة. ويف بدايــة أكتوبــر اســتبدل وزيــر الداخليــة بالوكالــة، رشباتــوف، وعوضــه بالرجعــي اليكــيس ن. خفوســتوف. عــن 

ذلــك كتــب كرنســي مبــرارة قائــال: »وهكــذا قامــت امللكــة، التــي تشــارك القيــر يف الحكــم، بإشــعار األمــة بأكملهــا بأنــه لــن يكــون هنــاك 

مزيــد مــن الــرتدد يف الدفــاع عــن مبــادئ النظــام االســتبدادي الــرويس العريقــة. لقــد تــم ســحق كل آمــال التوصــل إىل اتفــاق مــع التــاج، وهــو 

األمــر الــذي أدركــه قــادة الكتلــة التقدميــة اآلن. مــاذا عليهــم أن يفعلــوا اآلن؟«3.

مــاذا ميكنهــم أن يفعلــوا؟ كانــت الطريقــة الوحيــدة إلســقاط النظــام هــي تعبئــة الجاهــر لشــن هجــوم مبــارش. لكــن مجــرد التفكــر يف 

ذلــك كان يصيــب هــؤالء الســادة بالرعــب. رد العــال عــىل حــل مجلــس الدومــا بــإرضاب عــام احتجاجــي. لكــن شــعارهم مل يكــن “إعــادة 

الدومــا”، بــل “فلتســقط الحكومــة”. كان مــن املفــرتض أن يســتمر اإلرضاب ملــدة ثالثــة أيــام، لكــن عندمــا أصــدر الجــرال فرولــوف أمــرا مبثــول 

املربــن أمــام املحكمــة العســكرية وغرهــا مــن اإلجــراءات، قــررت لجنــة بيرتســبورغ متديــد اإلرضاب ليــوم واحــد إضــايف إلثبــات أن العــال 

مل ينهــوا اإلرضاب امتثــاال ألوامــر الجــرال. عــارض التصفويــون ذلــك وعــاد مؤيدوهــم إىل العمــل؛ بينــا عــاد العــال البالشــفة إىل العمــل بعــد 

مــرور يــوم آخــر، كــا تقــرر. وإجــاال فقــد أرضب 150 ألــف شــخص يف بيرتســبورغ، و25 ألــف شــخص يف نيجنــي نوفغــورود (حيــث أرضبــوا 

ليــوم واحــد فقــط)؛ كانــت هنــاك إرضابــات كبــرة أيضــا يف موســكو وخاركــوف وإيكاترينوســالف. وقــد أفــادت صحيفــة سوتســيال دميوكــرات 

أنــه »بعــد هــذه اإلرضابــات انخــرط الليراليــون يف حملــة “تهدئــة”، لكــن العــال مل يكونــوا مســتعدين ألي تهدئــة عــىل اإلطــالق. فقــد أدى 

القمــع الــذي مــورس ضدهــم واالرتفــاع املذهــل للتضخــم، ومــا إىل ذلــك، إىل اشــتداد املــزاج الثــوري بينهــم«4.

ــد تعافــت مــن النكســات الســابقة وعــادت إىل التحــرك مجــددا. مــأل هــذا  ــا ق ــأن الروليتاري ــة إشــعار ب ــك اإلرضاب مبثاب ــد كان ذل لق

االحتــال نفــوس الليراليــن بالفــزع. إذ مــن األفضــل لهــم أن يعيشــوا اإلذالل تحــت الحكــم االســتبدادي مــن أن تندلــع ثــورة شــبيهة مبــا 

حــدث ســنة 1905! كان خــوف اللراليــن مــن الجاهــر يعنــي أنــه لــن يكــون هنــاك أي رد مــن جانبهــم عــىل هجــات القيــر. أرســل 

ــاس تعــززت قوتهــم بثقــة  ــاف أن ــل عــىل أكت ــدا، بزعامــة األمــر لفــوف، ليلتمــس مــن القيــر “وضــع عــبء الســلطة الثقي ــون وف اللرالي

األمــة فيهــم”. لكــن نيكــوال رفــض اســتقبالهم. وبــدال مــن ذلــك تــم اســتدعائهم إىل وزارة الداخليــة حيــث قيــل لهــم إن “تدخلهــم يف سياســة 

الدولــة” وقاحــة.

حــل مجلــس الدومــا فضــح بقســوة عجــز الليراليــن. وســيطر نظــام رومانــوف - راســبوتن عــىل الســلطة بقــوة. بينــا صــار الليراليــون 

يائســن. قــال أحــد قــادة الكاديــت لزمالئــه، يف خريــف عــام 1916: »أخــاف مــن أن سياســة الحكومــة ســتؤدي إىل وضــع ســيصر فيــه مجلــس 

الدومــا عاجــزا عــن فعــل أي يشء لتهدئــة الجاهــر«.

ــدل ميليوكــوف أن يفهــم أخــرا أن وقــت التعــاون مــع  ــى املعت ــا، يف 01 نوفمــر، كان يف مقــدور حت ــح مجلــس الدوم ــد فت ــا أعي عندم

الحكومــة قــد بــدأ ينفــذ. وقــد شــن يف كلمتــه االفتتاحيــة أمــام مجلــس الدومــا هجومــا عــىل مختلــف أشــكال شــطط الحكومــة يف اســتعال 

الســلطة، ويف النهايــة طــرح الســؤال التــايل: “هــل هــذه حاقــة أم خيانــة؟”. مل تكــن لــدى مليوكــوف، بالطبــع، أيــة نيــة يف إثــارة الثــورة، بــل 

كان يريــد فقــط تخويــف النظــام االســتبدادي لــي يعمــل عــىل تقديــم تنــازالت مــن أجــل إنقــاذ نفســه. لكــن يف تلــك األجــواء املشــحونة، 

كان لكلاتــه تأثــر مختلــف متامــا، عكــس مــا كان يريــده. ومبــا أن القانــون كان يحظــر نــرش الخطــاب، فقــد تــم نســخه وتوزيعــه بوســائل 

غــر قانونيــة. وقــد اســتفاد العــال مــن محتوياتــه للتنديــد بالنظــام االســتبدادي ووزرائــه وجميــع مارســاته. »“لقــد اكتســب خطــايب ســمعة 

التحريــض عــىل الثــورة”، هــذا مــا قالــه مليوكــوف املرتبــك فيــا بعــد. وأضــاف: “مل تكــن تلــك نيتــي. لكــن املــزاج الســائد يف البــالد كان مبثابــة 

1:  L. Kochan, Russia in Revolution, pp: 184, 185 and 186.

2:  O. Figes, A People’s Tragedy: The Russian Revolution 1891-1924, p: 276.

3:  A. Kerensky, The Kerensky Memoirs: Russia and History’s Turning Point, p: 142.

4:  John Riddel : Lenin’s Struggle for a Revolutionary International
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مكــر الصــوت لكلــايت”«1.

بداية املد

أشــار تروتســي ذات مــرة أن النظريــة هــي تفــوق التبــر عــىل الدهشــة. وهــذا مــا نجــده عنــد لينــن الــذي أكــدت األحــداث صحــة 

توقعــه، إذ أن الهزائــم العســكرية الروســية أعطــت الثــورة قــوة دفــع عظيمــة. يف بدايــة الحــرب كان لينــن معــزوال بشــكل كامــل. مل يكــن 

ــت  ــدأت تثب ــة اآلن. إذ أن األحــداث ب ــور صــارت مختلف ــه بشــأن الحــرب. لكــن األم ــن أنفســهم يشــاركونه آرائ ــه املقرب ــن رفاق ــد م العدي

أخــرا أنــه عــىل حــق. كانــت نقطــة التحــول رمبــا يف أبريــل- يونيــو 1915. وصــارت رســائله تعكــس ثقــة وتفــاؤال جديديــن: »لقــد أكــدت 

األحــداث يف روســيا بشــكل كامــل موقفنــا، الــذي أطلــق عليــه حمــر االشــرتاكية الوطنيــة (مــن أليكسينســي إىل تشــخيدزه) اســم االنهزاميــة. 

لقــد أثبتــت الوقائــع أننــا عــىل صــواب!! تســاعد االنتكاســات العســكرية يف هـــز أســس القيريــة، وتســهيل التحالــف بــن العــال الثوريــن 

يف روســيا وعــال البلــدان األخــرى. يقــول البعــض: “مــا الــذي ســتفعلونه، إذا متكنتــم أيهــا الثوريــون مــن هــزم النظــام القيــري؟”. أجيبهــم: 

(1) سيشــعل انتصارنــا لهيــب حركــة “اليســار” يف أملانيــا مائــة ضعــف؛ (2) إذا هزمنــا النظــام القيــري بالكامــل، ســنقرتح الســالم عــىل جميــع 

القــوى املتحاربــة بــرشوط دميقراطيــة، وإذا تــم رفــض ذلــك ســنخوض حربــا ثوريــة«2.

كان فســاد النظــام واضحــا عــىل جميــع املســتويات، يف القضــاء والجيــش واالقتصــاد. وكانــت هنــاك عالقــة حميميــة بــن الحكومــة وبــن 

رشكات صناعــة األســلحة. »تلقــى مصنــع بوتيلــوف الضخــم، عــىل ســبيل املثــال، طلبــات قذائــف بقيمــة 113 مليــون روبــل -أي أكــر بكثــر 

مــا كان ميكنــه تســليمه يف الوقــت املحــدد- وذلــك بســعر أعــىل بســتة أضعــاف مــن متوســط   ســعر الســوق. اســتخدم بوتيلــوف تلــك األمــوال 

لدعــم مشــاريعه التــي كانــت تعــاين مــن صعوبــات، واالســتمرار يف أســلوب حياتــه الرائــع، إىل أن أفلســت رشكتــه يف نهايــة املطــاف واضطــرت 

الدولــة إىل تصفيتهــا يف عــام 1916«3. لذلــك رد لينــن بســخرية عــىل شــكاوى املســاملن الحزينــة: »هــل الحــرب يشء “رهيــب”؟ نعــم، بالتأكيــد. 

لكنهــا يشء مربــح للغايــة«4.

لقــد جلبــت الحــرب ارتفــاع األســعار ونقــص الخبــز واملضاربــات والســوق الســوداء. حققــت الــرشكات املصنعــة لألســلحة أرباحــا هائلــة. 

وقــد أدت الظــروف القاســية التــي كانــت تعيشــها الجاهــر إىل انــدالع موجــة مــن اإلرضابــات. يف عــام 1915 كان هنــاك 1063 إرضاب، أي 

ــغ عــدد املربــن  ــاين مــن عــام 1914 (أي األشــهر الســتة األوىل مــن الحــرب). وبل ــه الحــال خــالل النصــف الث 15 مــرة أكــر مــا كان علي

569.999 مــرب، أي أكــر بـــ 15 مــرة. أثــرت اإلرضابــات بشــكل خــاص عــىل املصانــع الكبــرة. كــا شــهدت حركــة اإلرضابــات صعــودا متواصال 

خــالل الفــرتة املمتــدة مــن أبريــل إىل يونيــو 1915. ففــي هــذه األشــهر الثالثــة وحدهــا كان هنــاك 440 إرضابــا مبشــاركة 181.600 مــرب، 

أي ضعــف العــدد الــذي ســجل خــالل الشــهور الثانيــة الســابقة للحــرب. كان الرســم البيــاين املتصاعــد لحركــة اإلرضاب مبثابــة تحذيــر للنظــام 

بــأن صــر الطبقــة العاملــة قــد بلــغ حــدوده. وقــد لعــب عــال الغــزل والنســيج يف مصنــع إيفانوفــو فوزنيســك وكوســرتوما دورا رئيســيا يف 

ذلــك. إذ كانــوا أول مــن تحــرك.

وعــىل الرغــم مــن كل يشء فقــد حققــت تلــك اإلرضابــات بعــض االنتصــارات. يف يوليــوز متكــن البالشــفة مــن عقــد كونفرانــس ملنظمــة 

برتوغــراد يف أورانينبــاوم، مبشــاركة 50 مندوبــا ميثلــون 500 عضــو. كان هــذا إنجــازا كبــرا يف ظــل تلــك الظــروف. كان هنــاك أيضــا كونفرانــس 

يف كييــف. وتدريجيــا بــدأت االتصــاالت بــن املــدن تتحســن. وفــر إطــالق الرشطــة النــار عــىل عــال إيفانوفــو فوزنيســينك األســاس للدعــوة 

إىل إرضاب ســيايس عــام لعــال النســيج. بــدأ هــذا يف 08 غشــت، وانطلــق يف البدايــة مبطالــب اقتصاديــة. يف ليلــة 10 غشــت تــم اعتقــال 19 

مــن قــادة العــال، ويف اليــوم املــوايل شــارك أكــر مــن 25.000 عامــل مــن 32 مصنعــا يف مظاهــرة احتجاجيــة. وعندمــا وصــل العــال أمــام 

الســجن، للمطالبــة باإلفــراج عــن رفاقهــم املعتقلــن، فتحــت القــوات النــار عليهــم، مــا أســفر عــن مقتــل 100 شــخص وإصابــة 40 آخريــن. 

وكان مــن بــن القتــىل أعضــاء يف الحــزب البلشــفي. لكــن مل يكــن يف مقــدور الرصــاص أن يوقــف الحركــة. لقــد كانــت، مثــل وحــش هيــدرا، 

كلــا متكــن النظــام مــن قطــع أحــد رؤوســه ينمــو آخــر يف مكانــه. كــا اندلعــت إرضابــات يف مناطــق أخــرى: يف بيرتســبورغ وتفــر وتــوال 

وخاركــوف ونيجنــي نوفغــورود ويكاترينوســالف، وغرهــا مــن املناطــق. لقــد أعلنــت عاصفــة اإلرضابــات عــن اســتيقاظ الروليتاريــا.

1:  O. Figes, A People’s Tragedy: The Russian Revolution 1891-1924, p: 285 and 287.

2:  LCW, To A.G. Shlyapnikov, 23/8/1915, vol. 35, pp: 204-205.

3:  O. Figes, A People’s Tragedy: The Russian Revolution 1891-1924, p: 273.

4:  LCW, May Day and the War, 1915, vol. 36, p: 325.
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واصــل منحنــى اإلرضاب مســاره التصاعــدي. فمــن غشــت إىل أكتوبــر 1915 كان هنــاك حســب املعطيــات الرســمية، 340 إرضابــا، مبشــاركة 

246.000 مــرب. لعــب املناضلــون العاليــون البالشــفة دورا رئيســيا يف الحركــة، بعــد أن تدربــوا يف مدرســة النضــال خــالل الفــرتة مــا بــن 

ــادة وعــىل  ــال ونفــي الق ــع ســدى. فعــىل الرغــم مــن الحــرب وعــىل الرغــم مــن اعتق ــخ ال تضي ــإن دروس التاري ــايل ف 1912 و1914. وبالت

الرغــم مــن تعطــل هيــاكل الحــزب وتقلــص منظاتــه إىل الحــد األدىن، وعــىل الرغــم مــن كل يشء آخــر، فقــد بقــي هنــاك يشء مــا. كان ذلــك 

“الــيء” هــو الوعــي الثــوري الــذي ترشبتــه الروليتاريــا مــن تجاربهــا الســابقة واســتمر مــن خــالل فئاتهــا األكــر نشــاطا وتطــورا التــي كانــت 

تقــي وقتهــا يف العمــل بصــر يف انتظــار أيــام أفضــل. واآلن، بعــد إحساســهم بتغــر مــزاج العــال، عــاد هــؤالء املناضلــون -وأغلبهــم مــن 

البالشــفة- مــرة أخــرى للظهــور يف مقدمــة الصفــوف. لعــب أنصــار الدفــاع عــن الوطــن دور كارسي اإلرضابــات مــا أدى إىل تزايــد الرفــض 

ضدهــم يف املصانــع. وقــد أصــدر عــال العديــد مــن املصانــع قــرارات تطالــب بعــزل ممثليهــم مــن لجــان مصانــع الحــرب.

شــارك يف إرضاب شــتنر يف برتوغــراد 150 ألــف عامــل، احتجاجــا عــىل اعتقــال 30 عامــال بلشــفيا مــن عــال مصنــع بوتيلــوف. كانــت 

هنــاك أيضــا إرضابــات أخــرى يف موســكو وغرهــا. تحركــت الجاهــر وتذكــرت الشــعارات القدميــة، التــي مل تعــد، منــذ صيــف 1914 املشــؤوم، 

تســمع يف املصانــع إال بصــوت خافــت، فــإذا بهــا صــارت اآلن عــىل كل الشــفاه مجــددا. وهــي تلــك الشــعارات التــي أصبحــت معروفــة باســم: 

“حيتــان لينــن الثــالث”، أي: »مــن أجــل جمهوريــة دميقراطيــة! مــن أجــل مصــادرة كل أرايض املالكــن العقاريــن! مــن أجــل يــوم عمــل مــن 

مثــاين ســاعات!«، كــا رفعــوا ضــد املذبحــة العامليــة شــعار: “التضامــن األممــي للطبقــة العاملــة العامليــة!” و“لتســقط الحــرب!” و“الخــزي 

لــكل املســؤولن عنهــا!”.

يف مــاي 1915، انتقلــت الرجوازيــة إىل تشــكيل “لجــان الصناعــة الحربيــة” (VPK)، وذلــك جزئيــا ملحاولــة تحقيــق بعــض الســيطرة عــىل 

صناعــات الحــرب املربحــة، ويف نفــس الوقــت تقديــم أوراق اعتادهــا باعتبارهــا املنقــذ املحتمــل لروســيا، عــىل أمــل الفــوز بتنــازالت مــن 

القيــر. وكجــزء مــن هــذا التكتيــك حاولــت إرشاك العــال يف املجهــود الحــريب وزيــادة اإلنتــاج.

قــال كرنســي: »يف مــاي 1915، تــم عقــد لقــاء للتجــارة والصناعــة لعمــوم روســيا مببــادرة مــن كبــار رجــال الصناعــة ورجــال األعــال 

يف موســكو، دون إشــعار مســبق للحكومــة. كان الهــدف الرئيــيس لهــذا االجتــاع هــو إنشــاء لجنــة مركزيــة للصناعــات الحربيــة وعــدد مــن 

ــة كل القطــاع الصناعــي مــن أجــل إرســال الذخــرة واملالبــس واملعــدات فــورا إىل الجبهــة.  ــة التابعــة لهــا. لقــد متــت تعبئ ــاكل الفرعي الهي

وأصبحــت كل القــوى الحيــة يف روســيا نشــطة يف هــذه القضيــة«1.

ويف يونيــو 1915، تقــرر يف مؤمتــر لهــذه اللجــان تشــكيل “مجموعــات عاليــة”. نــرى هنــا مــرة أخــرى الفــرق املوجــود بــن البلشــفية 

واملنشــفية. لقــد أعــاد املناشــفة مــرة أخــرى إحيــاء فكــرة “مؤمتــر عــايل”، محاولــن العمــل يف ظــروف “قانونيــة” يف زمــن الحــرب. إن هــذا 

املوقــف يظهــر، أكــر مــن أي يشء آخــر، مــدى انفصــال هــؤالء القــادة “الواقعيــن” عــن الواقــع. ففــي ظــل ظــروف الحــرب مل يكــن النظــام 

القيــري مســتعدا ألي تســاهل مــع املنظــات الحقيقيــة للطبقــة العاملــة.

لقــد تبنــى املناشــفة واالشــرتاكيون الثوريــون موقــف املشــاركة يف تلــك اللجــان، وقالــوا بدمياغوجيــة إنهــا متثــل “الرقابــة العاليــة” وميكــن 

اســتخدامها للدفــاع عــن مصالــح العــال ضــد رأس املــال. شــبهوها بالســوفييتات، متناســن عــن قصــد حقيقــة أن الســوفييتات الحقيقيــة هــي 

أدوات للنضــال وليســت نــوادي للرثــرة تهــدف إىل تحقيــق التوفيــق بــن الطبقــات. ويف هــذا الســياق قــال لينــن: »يجــب اعتبــار ســوفييتات 

ــوري. ال ميكــن لهــذه املنظــات أن تكــون ذات قيمــة دامئــة إال  ــة أجهــزة لالنتفاضــة، أجهــزة للحكــم الث ــواب العــال واملنظــات املاثل ن

بارتبــاط مــع تطــور إرضاب ســيايس جاهــري وانتفاضــة، وبدرجــة التحضــر لهــذه األخــرة وتطورهــا ونجاحهــا«.

لقــد عــارض البالشــفة بشــكل جــذري املشــاركة يف تلــك اللجــان، والتــي كانــت منظــات للرجوازيــة أنشــئت ملســاعدة املجهــود الحــريب 

اإلمريــايل. لكــن هــذه املســألة كانــت تتضمــن العديــد مــن األســئلة التكتيكيــة املعقــدة والتــي ال ميكــن اختزالهــا ببســاطة يف موقــف ســلبي. 

ــة األوىل مــن  أوضــح لينــن أنــه يف ظــل الحاجــة إىل االســتفادة مــن كل فرصــة للعمــل الرشعــي، ســيكون مــن الصحيــح املشــاركة يف الجول

ــاء املنظمــة، وقــال: »نحــن نعــارض املشــاركة يف لجــان  ــة وبن ــك فقــط مــن أجــل غــرض التحريــض والدعاي ــك اللجــان، وذل ــات لتل االنتخاب

الصناعــات الحربيــة، التــي تســاعد يف أعــال الحــرب اإلمرياليــة والرجعيــة. لكننــا نؤيــد اســتخدام الحملــة االنتخابيــة؛ نحــن، عــىل ســبيل 

املثــال، مــع املشــاركة يف املرحلــة األوىل مــن االنتخابــات لغــرض وحيــد هــو التحريــض والتنظيــم«2.

ــة األوىل مــن االنتخابــات، وعقــدت اجتاعــات يف املصانــع حيــث كانــت  دعــت لجنــة برتوغــراد العــال إىل املشــاركة بكثافــة يف الجول

1:  A. Kerensky, The Kerensky Memoirs: Russia and History’s Turning Point, p: 136.

2:  LCW, Several Theses, vol. 21, pp: 401, 402.
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تعمــل عــىل رشح موقــف الحــزب بشــكل واضــح وعلنــي ومحاولــة انتخــاب أعضائــه مــن أجــل الذهــاب إىل االجتــاع عــىل مســتوى املدينــة. 

وهنــاك ينبغــي عليهــم قــراءة خطــاب يديــن الحــرب ويدعــو إىل مقاطعــة لجــان الصناعــة الحربيــة. ومــن أجل إجــراء انتخابــات لجــان الصناعة 

الحربيــة، اضطــر النظــام بالفعــل إىل الســاح بعقــد اجتاعــات جاهريــة مفتوحــة يف املصانــع. لكنــه مل يســمح ســوى للمصانــع التــي يزيــد 

عددهــا عــن 500 شــخص باملشــاركة يف االنتخابــات. وقــد شــارك البالشــفة، الذيــن كانــت قاعدتهــم الرئيســية يف املصانــع الكرى، بشــكل نشــيط 

فيهــا، كــا ناضــل البالشــفة واملناشــفة مــن أجــل التأثــر يف تلــك الحمــالت االنتخابيــة، وحملــوا رســائلهم املختلفــة إىل الجاهــر. تــم انتخــاب 

بعــض املناشــفة، لكــن البالشــفة كانــوا هــم املســتفيد الرئيــيس. كان لينــن ســعيدا بالفــوز الــذي اعتــره مهــا جــدا. وبعــد نجــاح البالشــفة يف 

الحملــة االنتخابيــة، طالــب الرجــوازي غوزفيديــف بغضــب بإجــراء انتخابــات جديــدة، وهــو املطلــب الــذي دعمــه التصفويــون بــكل رسور.

متيــزت الجولــة الثانيــة مــن االنتخابــات بســيادة اإلرهــاب البوليــيس. كانــت الحكومــة مصممــة عــىل عــدم الســاح بتكــرار مــا حــدث 

واتخــذت االحتياطــات الالزمــة للقبــض عــىل البالشــفة البارزيــن. ويف ظــل تلــك الظــروف، نظــم البالشــفة -الذيــن كانــوا يف “كتلــة يســارية” 

مــع الجنــاح اليســاري لالشــرتاكين الثوريــن- اجتاعــات يف املصانــع إلدانــة الخونــة وأعلنــوا انســحابهم. كانــت هنــاك اجتاعــات احتجاجيــة يف 

عــدد مــن املصانــع. وبعــد تجربــة برتوغــراد مل تكــرر الحكومــة خطأهــا يف انتخابــات موســكو، حيــث نظمــت غــارات بوليســية ضخمــة. لكــن 

ومــع ذلــك فــإن حملــة دعــاة الدفــاع عــن الوطــن مل تكــن ناجحــة. فمــن بــن مــا مجموعــه 244 لجنــة للصناعــة الحربيــة، مل يتــم تشــكيل 

“مجموعــات عاليــة” إال يف 58 لجنــة فقــط، كان معظمهــا يف مصانــع صغــرة متخلفــة. أمــا يف املراكــز العاليــة الرئيســية فقــد انتــر تكتيــك 

املقاطعــة النشــطة. كتــب رئيــس األوخرانــا يف موســكو يف تقريــره قائــال: »جميــع مبــادرات هــذه املجموعــة تعــاين حرفيــا تقريبــا مــن التخريــب 

بســبب املوقــف العــدايئ تجاههــا مــن جانــب األغلبيــة الســاحقة مــن العــال املتأثريــن بالبالشــفة«1.

طيلــة الحــرب واجــه البالشــفة داخــل روســيا ظروفــا صعبــة للغايــة. وعــىل النقيــض مــن ذلــك متتــع املناشــفة اليمينيــون (أنصــار نزعــة 

الدفــاع عــن الوطــن) مبكانــة متميــزة بســبب انتهازيتهــم واســتعدادهم إلخضــاع مصالــح العــال للرجوازيــة. وعــىل الرغــم مــن أن البالشــفة 

كانــوا يتمتعــون بالدعــم بــن العــال األكــر نشــاطا ووعيــا، فــإن أنصــار نزعــة الدفــاع عــن الوطــن اســتفادوا مــن وضعهــم القانــوين. وباإلضافــة 

إىل امتالكهــم ملمثلــن عنهــم يف لجــان الصناعــة الحربيــة، فقــد كانــوا يحصلــون عــىل أمــوال كثــرة مــن أصدقائهــم الليراليــن، وكانــت لديهــم 

صحــف قانونيــة ديلــو (القضيــة) وإيكونوميشســكو أوبوزرينــي (الصحيفــة االقتصاديــة). بــل إن “مجموعــة العمــل” التابعــة لهــم كان لهــا 

مقــر يف أحــد الشــوارع الرئيســية يف بيرتســبورغ، حيــث كان يف إمكانهــم االجتــاع بحريــة وتلقــي تقاريــر مــن مجلــس الدومــا مــن تشــخيدزه 

وكرنســي. كانــت تلــك االجتاعــات القانونيــة تعــرف حضــورا مهــا، وقــد اعتــاد البالشــفة عــىل حضورهــا مــن أجــل فضــح سياســات أنصــار 

ــت  ــد كان ــك فق ــع ذل ــل. وم ــف” الثقي ــال “الضي ــل، إىل اعتق ــىل األق ــدة ع ــبة واح ــذي أدى، يف مناس ــيء ال ــن، ال ــن الوط ــاع ع ــة الدف نزع

الســلطات القيريــة تشــك فيهــم، ويف النهايــة، فقــد طــال القمــع مجموعــة العمــل أيضــا، عــىل الرغــم مــن نزعتهــا الوطنيــة.

ــارات األخــرى داخــل  ــة التوصــل إىل اتفاقــات عمــل مــع التي إن هــذه الصعوبــات املوضوعيــة جعلــت مــن الــروري والصحيــح محاول

الحركــة العاليــة. لقــد حــاول البالشــفة تشــكيل جبهــة موحــدة مــع تلــك الجاعــات االشــرتاكية الدميقراطيــة التــي كانــت تدافــع عــن موقــف 

أممــي. خــالل الحــرب شــارك املكتــب البلشــفي يف عــدة مناســبات يف مفاوضــات مــع التيــارات العاليــة األخــرى يف برتوغــراد، وال ســيا مــع 

اللجنــة املشــرتكة ملــا بــن املقاطعــات (Mezhraiontsy) التــي، كــا يقــول شــليابنيكوف، مل يكــن ميكــن متييزهــا سياســيا عــن البالشــفة، لكنهــا 

رغــم ذلــك بقيــت تتمســك بعنــاد مبوقــف “غــر تكتــيل”، حــال بينهــا وبــن االتحــاد مــع البالشــفة2. وبحلــول دجنــر 1916، كانــت هنــاك 

اتصــاالت وثيقــة للغايــة بالفعــل بــن البالشــفة وبــن أعضــاء لجنــة ميزرايونتــيس، الذيــن أقنعهــم تروتســي، يف صيــف عــام 1917، باالنضــام 

إىل البالشــفة. يف الواقــع كان هنــاك دامئــا عــدد كبــر مــن العــال االشــرتاكين الدميقراطيــن -أفــرادا وجاعــات- الذيــن مل ينضمــوا رســميا ال إىل 

البالشــفة وال إىل املناشــفة. أدت الصعوبــات الهائلــة خــالل ســنوات الحــرب وضعــف التنظيــم املركــزي للحــزب، إىل وضــع بقيــت فيــه العديــد 

مــن املجموعــات املحليــة يف عزلــة. ويف هــذا الســياق كتــب شــليابنيكوف: »لقــد تواجــدت يف بيرتســرغ مجموعــات كثــرة مــن االشــرتاكين 

الدميقراطيــن الذيــن مل تكــن لهــم أي صلــة دامئــة مــع منظمــة املدينــة. وقــد بقيــت العديــد مــن تلــك الحلقــات منغلقــة ومعزولــة بســبب 

خوفهــا مــن تســلل املخريــن«3.

مل تكــن محاولــة تشــكيل جبهــة موحــدة مقتــرة عــىل لجنــة ميزرايونتــيس. فقــد كانــت هنــاك أيضــا مقرتحــات مــن البالشــفة إلقامــة 

جبهــة موحــدة مــع املناشــفة اليســارين (“مجموعــة املبــادرة”)، كــا قدمــوا اقــرتاح اتفاقــات عمليــة لليســار املعــارض لنزعــة الدفــاع عــن 

1:  Istoriya KPSS, vol. 2, p: 581.

2:  A. Shlyapnikov, On the Eve of 1917, p: 164.

3:  Ibid., p: 152.
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الوطــن، والــذي كان ميثلــه تشــخيدزه، الزعيــم اليســاري ملجموعــة املناشــفة يف مجلــس الدومــا، وحتــى لكرنســي زعيــم مجموعــة الرتودوفيــك 

يف مجلــس الدومــا. كان هــذا األخــر قــد ســمى نفســه يف ذلــك الوقــت أمميــا ومؤيــدا ملقــررات مؤمتــر زميروالــد (!). لكــن هــؤالء رفضــوا 

ــوا، قبــل كل يشء،  ــوا مهوســن بفكــرة العمــل الرملــاين، وكان القطــع مــع اإلصالحيــن اليمينيــن أنصــار نزعــة الدفــاع عــن الوطــن. لقــد كان

يخشــون االنفصــال عــن الرجوازيــة الليراليــة. ويف العمــق كانــوا جميعهــم يخشــون مــن الحركــة الجاهريــة مثلــا يخشــون الطاعــون.

إن محاولــة تأمــن اتفاقــات عمليــة أو تشــكيل تكتــالت عرضيــة مــن أجــل أهــداف محــددة ال تعنــي عــىل اإلطــالق إخفــاء االختالفــات، 

بــل عــىل العكــس متامــا. إن الــرشط املســبق لتكتيــك الجبهــة املوحــدة هــو الحريــة الكاملــة يف النقــد. لقــد تعامــل لينــن باحتقــار مــرر مــع 

الفكــرة القائلــة بــأن الوحــدة تعنــي خلــط الرامــج والرايــات. ويف مقالــه “هزميــة روســيا واألزمــة الثوريــة”، الــذي كتبــه يف نوفمــر 1915، قــال: 

»ال يوجــد مــا هــو أكــر صبيانيــة وخطــورة ورضرا مــن الفكــرة الســائدة حاليــا بــن االنتهازيــن، التــي تقــول إنــه ينبغــي “نســيان” االختالفــات 

“ألجــل” توحيــد العمــل املشــرتك عــىل مشــارف الثــورة الوشــيكة. إن هــؤالء الذيــن مل تعلمهــم تجربــة العقــد املمتــد مــن 1905 إىل 1914 

حاقــة هــذه الفكــرة هــم أنــاس ميــؤوس منهــم مــن الناحيــة الثوريــة«1.

مل تكن سياسة لينن تتمثل يف اللعب بشعار الوحدة، بل النضال العلني املفتوح من أجل قيادة الطبقة العاملة.

أزمة النظام القيرصي

»تندلــع الثــورة عندمــا تصــل جميــع تناقضــات املجتمــع إىل أقــى درجــة الغليــان. لكــن ذلــك يجعــل الوضــع غر 

محتمــل حتــى بالنســبة للطبقــات الســائدة يف النظــام القديــم، أي أولئــك الذيــن صــار محكومــا عليهــم بالســقوط«2.

ــاع  ــكرية وارتف ــة العس ــت الكارث ــاءه. كان ــترشي يف أحش ــاد املس ــرويس والفس ــري ال ــام القي ــف النظ ــوة ضع ــداث بقس ــت األح فضح

ــت  ــاي 1916 اندلع ــاملة. يف م ــة ش ــها يف أزم ــن نفس ــرت ع ــد ع ــة، ق ــة الحاكم ــن النخب ــات وتعف ــتغالل واملضارب ــة واالس ــف املعيش تكالي

اضطرابــات متفرقــة بــن املجنديــن يف املحافظــات. بــدأت انتفاضــات الجــوع يف الجنــوب وانتــرشت إىل قلعــة كرونشــتادت البحريــة. وبحلــول 

أواخــر الخريــف، صــارت برتوغــراد مــرة أخــرى مرسحــا الضطرابــات اجتاعيــة عاصفــة وموجــة إرضابــات هائلــة. أدت الهزائــم العســكرية 

وعجــز الحكومــة وفضائــح فســاد نظــام راســبوتن وارتفــاع األســعار والقمــع املســتمر، إىل إثــارة شــعور حــارق مــن الغضــب والظلــم يف أعــاق 

املجتمــع. وبحلــول عــام 1916، وصلــت موجــة اإلرضاب إىل آفــاق جديــدة وغــر مســبوقة. تــم تســجيل عــدد كبــر مــن اإلرضابــات، بلــغ 1542 

إرضابــا، شــارك فيهــا مــا يصــل إىل 1.172.000 عامــل - أي أكــر بكثــر مــن عــام 1905. مل يشــهد أي بلــد آخــر، أثنــاء الحــرب العامليــة األوىل، 

مثــل هــذا الكــم مــن اإلرضابــات. رفــع العــال يف البدايــة مطالــب اقتصاديــة أساســا. لكــن عــدد اإلرضابــات السياســية زاد بشــكل مطــرد: 

ففــي عــام 1915 تــم تســجيل 216 إرضاب ســيايس؛ و273 عــام 1916. كــا ازداد عــدد املشــاركن أيضــا: ففــي عــام 1915 شــارك 156.900؛ 

و310.300 يف عــام 1916. وبحلــول خريــف عــام 1916، كان مــزاج الســخط قــد بلــغ أبعــادا منــذرة باالنفجــار.

ازداد قلــق النظــام مــع اقــرتاب ذكــرى األحــد الدامــي. تصاعــدت حملــة القمــع واالعتقــاالت، خاصــة مــا بــن دجنــر 1915 وينايــر 1916. 

وعــىل الرغــم مــن كل اإلجــراءات الوقائيــة التــي قامــت بهــا الرشطــة، فقــد نظــم العــال يف 09 ينايــر 1916، وفقــا لألرقــام الرســمية، اجتاعات 

احتجاجيــة جاهريــة يف 55 مصنعــا يف برتوغــراد وحدهــا. كانــت هنــاك إرضابــات يف موســكو وخاركــوف وريفيــل وتفــر وإيكاترينوســالف. 

وقــد اســتلم عــال قطــاع الصلــب -الذيــن يشــكلون الكتائــب الرئيســية للروليتاريــا- مشــعل قيــادة اإلرضابــات مــن عــال النســيج. كان أكــر 

مــا ينــذر النظــام بالخطــر هــو بدايــة التآخــي بــن الجنــود يف الجبهــة. بــدأت أخبــار متــرد الجيــش تصــل إىل الســلطات مــن خاركــوف واليونــان 

وفرنســا. وكان الفالحــون قــد بــدأوا يف التحــرك مــا يعكــس مــزاج الغضــب الــذي كان يتصاعــد يف القــرى، وخاصــة بــن أفقــر الفئــات التــي 

تحملــت أكــر مــن غرهــا وطــأة الحــرب. اندلعــت االنتفاضــات يف كازاخســتان وآســيا الوســطى واســتمرت عــدة أشــهر خــالل صيــف 1916.

كانــت تلــك نقطــة تحــول حاســمة. وبحلــول 17 أكتوبــر، انخــرط 45 مصنعــا يف اإلرضاب احتجاجــا عــىل ارتفــاع تكاليــف املعيشــة والحــرب 

واالســتبداد. ويف تطــور مبهــر انقلبــت قــوات الجيــش ضــد الرشطــة ودعمــت العــال. كــا أن القــوزاق، الذيــن أرســلوا الســتعادة النظــام، 

رفضــوا إطــالق النــار عــىل الجنــود. ومل تتمكــن الســلطات مــن إعــادة الجنــود إىل الثكنــات يف ذلــك املســاء إال بصعوبــة بالغــة. كانــت تلــك 

مــؤرشات واضحــة عــن ثــورة وشــيكة. وقعــت إرضابــات أخــرى يف وقــت الحــق مــن شــهر أكتوبــر، رد عليهــا الرأســاليون بحملــة إغالقــات، 

فــرد عليهــم العــال مــن خــالل إرضاب عــام. خــالل شــهر أكتوبــر بأكملــه شــارك حــوايل 250.000 مــن عــال برتوغــراد يف إرضابــات سياســية.

1:  LCW, The Defeat of Russia and the Revolutionary Crisis, vol. 21, p: 379.

2:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, p: 97.
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فضحــت عمليــة اغتيــال راســبوتن عمــق األزمــة التــي يعيشــها النظــام. إن الواقــع البشــع املتمثــل يف وجــود “رجــل ديــن” ســكر متهتــك 

ــى  ــل ويقــرر حت ــا، ب ــوزع العطاي ــه، وي ــام ب ــا القي ــذي عليه ــا ال ــات م ــة بالخراف يتآمــر مــع زمــرة حاكمــة منحطــة وميــيل عــىل ملكــة مؤمن

السياســة العســكرية، كل ذلــك أوصــل التناقضــات املســتعصية بــن مختلــف أجنحــة الدولــة إىل ذروتهــا. قــرر قســم مــن األرســتقراطية رضورة 

القضــاء عــىل راســبوتن كوســيلة لتجديــد النظــام وتجنــب الكارثــة الوشــيكة. ونظــرا لفشــل جميــع محــاوالت إبعــاده (مبــا يف ذلــك عــرض 

رشــوة بقيمــة 200.000 روبــل نقــدا ليعــود إىل ســيبريا) بســبب معارضــة امللكــة، صــار الحــل الوحيــد هــو قتلــه. قــام الســيايس الرجعــي وعدو 

ــه ووضــع امللكــة يف مصحــة لألمــراض النفســية،  ــم مؤامــرة الغتيال ــالء، بتنظي ــب زمــرة مــن النب ــدود، بوريشــكيفيتش، إىل جان راســبوتن الل

كوســيلة لتحريــر القيــر مــن التأثــر الخبيــث للطغمــة الحاكمــة، لــي يتحــول بأعجوبــة إىل ملــك دســتوري!

لقــد صاحبــت مثــل هــذه األحــالم جميــع امللكيــات املطلقــة خــالل فــرتة احتضارهــا. لكــن العيــب األســايس فيهــا جميعــا هــو نفســه: 

اســتحالة فصــل األنظمــة امللكيــة، ال ســيا املطلقــة منهــا، عــن مؤامــرات الطغــم الحاكمــة. ومل يكــن نظــام راســبوتن ســوى مثــال أكــر بشــاعة 

عــن هــذه الظاهــرة. إن تفاصيــل اغتيــال راســبوتن، التــي جمعــت بــن األحــداث املروعــة واألحــداث الكوميديــة، معروفــة وليســت بحاجــة إىل 

أن نوليهــا حيــزا كبــرا هنــا.  فبعــد أن تلقــى جرعــة كبــرة مــن الســيانيد املمــزوج يف خمرتــه املفضلــة، وتعــرض لعــدة طلقــات ناريــة، والكثــر 

مــن الربــات عــىل رأســه، مــات راســبوتن فتــم ربــط جثتــه بسالســل حديديــة وألقيــت يف نهــر نيفــا. احتفــل النبــالء بخــر مقتلــه بــرشب 

كاســات الشــمبانيا. وتلقــى القاتــل الرئيــيس، الــدوق األكــر دمييــرتي، ترحيبــا حــارا يف مــرسح البولشــوي. لكــن القيــر مل يكــن راضيــا عــا 

حــدث. تــم نفــي دمييــرتي إىل بــالد فــارس، وعــىل عكــس كل التوقعــات صــار نيكــوال أكــر خضوعــا مــن ذي قبــل لســيطرة زوجتــه املكلومــة. 

وهكــذا فــإن محاولــة إصــالح النظــام امللــي عــن طريــق إجــراء عمليــة جراحيــة تجميليــة كان لهــا تأثــر معاكــس عــا كان مأمــوال.

مل تقــدم فكــرة ثــورة القــر أي حــل لروســيا. كانــت األمــور قــد تفاقمــت بشــكل كبــر. كانــت املؤامــرات واملنــاورات التــي تــدور يف القمــة 

شــبيهة برجــل يرقــص عــىل حافــة بــركان. ويف الوقــت نفســه كان املجتمــع يف حالــة مــن الهيجــان املســتمر الــذي ال ميكــن الســيطرة عليــه. مل 

تكــن لتلــك املؤامــرات التــي تتــم يف القمــة أيــة عالقــة مبعانــاة الجاهــر التــي تــزداد ســوءا باســتمرار. بينــا كان املضاربــون ومصنعــو األســلحة 

األثريــاء يــزدادون ثــراء، كانــت الجاهــر تعــاين مــن ارتفــاع مســتمر يف األســعار. ولدفــع ديونهــا الضخمــة لجــأت الحكومــة لطباعــة األوراق 

النقديــة، فــزاد عــرض النقــود مثانيــة أضعــاف بــن عامــي 1914 و 1917. وارتفعــت األســعار وأصبــح الطعــام شــحيحا. يف موســكو ارتفــع ســعر 

الــذرة -التــي كان يصنــع منهــا الخبــز األســود الــرويس- بنســبة %47 خــالل الســنتن األوليتــن للحــرب. ويف نفــس الفــرتة ارتفــع ســعر زوج 

مــن األحذيــة بنســبة %334، وصنــدوق أعــواد الثقــاب بنســبة %500. بحلــول نوفمــر 1916 وصلــت إمــدادات الغــذاء للجيــش واملــدن إىل 

مســتوى حــرج. وعشــية ثــورة فرايــر كان عــىل املــرأة العاملــة املتوســطة يف برتوغــراد أن تقــي حــوايل 40 ســاعة أســبوعيا يف طابــور للحصــول 

عــىل الروريــات األساســية للحيــاة. يف ظــل تلــك الظــروف مل يكــن يف مقــدور الطغمــة الحاكمــة أن تثــر أي اهتــام عنــد جاهــر العــال 

والفالحــن الذيــن يكافحــون مــن أجــل البقــاء. لكــن رائحــة الفســاد واالنحطــاط التــي كانــت تنبعــث مــن النظــام ســاعدت عــىل تعميــق 

الشــعور بالغضــب والكراهيــة واالزدراء الــذي كان ينضــج يف أعــاق املجتمــع. لقــد أفلــس النظــام مــن جميــع النواحــي، ليــس فقــط مــن 

الناحيــة االقتصاديــة، بــل أيضــا مــن الناحيــة السياســية واألخالقيــة كذلــك.

تغر املزاج

مــع تواصــل الحــرب وبدايــة التغــر يف مــزاج الجاهــر، بــدأ وضــع الحــزب يتغــر، ببــطء يف البدايــة، ثــم برسعــة متزايــدة الحقــا. وألول 

مــرة بــدأت الفــرص يف االنفتــاح أمــام الثــوار. يف بدايــة الحــرب بــدا وضــع الحركــة الثوريــة ميؤوســا منــه، وخــالل الســنتن األوليتــن، كانــت 

االحتــاالت أمامهــا ضئيلــة. كان اعتقــال ومحاكمــة أعضــاء فريــق الحــزب يف مجلــس الدومــا قــد قــى عــىل أحــد اإلمكانيــات القليلــة املتبقيــة 

للنشــاط الرشعــي. ووضعــت النقابــات التــي نجــت مــن الحظــر تحــت رقابــة الرشطــة الصارمــة، كــا تــم إغــالق معظــم املراكــز العاليــة 

ــي كانــت تحــرص عــىل إرســالهم إىل الجبهــة مــع  ــن يشــاركون يف اإلرضاب يســلمون إىل الرشطــة الت ــة. كان العــال الذي ــة والتعليمي الثقافي

رســالة تضمــن أنهــم لــن يعــودوا منهــا مجــددا. وكان معظــم املناضلــن العاليــن إمــا يف الســجن أو مختبئــن. قــوات الحــزب انخفضــت إىل 

الحــد األدىن، واضطــرت الجاهــر إىل التــزام الصمــت. وتــم إصــدار عــدد قليــل مــن الصحــف غــر الرشعيــة داخــل روســيا، مثــل صحيفــة 

برتوجــراد بروليتارســي جولــوس، التــي ظهــرت أربعــة أعــداد منهــا فقــط، عــىل فــرتات زمنيــة متباعــدة.

ــدة: بيرتســبورغ وموســكو  ــة وبل ــك الوقــت منظــات يف 29 مدين ــد البالشــفة يف ذل ــت عن ــخ الحــزب الشــيوعي1 كان ــاب تاري ــا لكت وفًق

1:  Istoriya KPSS, vol. 2, p: 547.
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وخاركــوف وييكاترينوســالف وكييــف ومكاييفســك وســارة وســاراتوف وريــازان ونيــزين نوفغــورود وروســتوف أون دون وأوديســا 

ــا ويوريفــا  ــل ونارف ــل  وفيازمــا وريفي ــوال وأوريخوفــو وزويفــو وتفــر وغومي ــودار وباكــو  وتيفليــس وإيفانوفو-فوزنيسينســك وت وييكاترين

وإيركوتســك وزالتاوســت وييكاترينــرج وأورينبــورغ. لكــن الكتــاب ال يعطــي أي تفاصيــل عــن تلــك املنظــات. مــن املمكــن أن تكــون هنــاك 

مجموعــات صغــرة قــد وجــدت يف وقــت أو آخــر يف كل تلــك األماكــن وأكــر. ويشــر الكتــاب إىل أن البالشــفة كان لهــم يف أوقــات مختلفــة 

وجــود يف أكــر مــن 200 مــكان مختلــف. قــد تكــون هــذه مبالغــة. لكــن وجودهــم يف ظــل تلــك الظــروف الصعبــة كان محفوفــا باملخاطــر 

ــم،  ــن كانــت لديهــم تقاليدهــم الصارمــة يف التنظي ــدو أن االشــرتاكين الدميقراطيــن الالتيفيــن، الذي ــزوال يف معظــم الحــاالت. يب ــع ال ورسي

هــم وحدهــم مــن كانــوا قادريــن عــىل إصــدار جريــدة رسيــة منتظمــة، بينــا الجرائــد األخــرى كانــت، يف أحســن األحــوال، تصــدر بشــكل 

غــر منتظــم. لقــد شــهدت ســنوات الحــرب ظهــور 11 جريــدة رسيــة، لكنهــا يف مجموعهــا بلغــت 17 إصــدارا فقــط. أمــا الالتيفيــون فقــد 

أصــدروا 26 عــددا، باللغــة الالتيفيــة وبلغــت مبيعاتهــم رقــا مثــرا لإلعجــاب وصــل 80.000، كــا أصــدروا، باإلضافــة إىل ذلــك، جرائــد باللغتن 

الليتوانيــة واإلســتونية. إال أن هــذا كان اســتثنائيا جــدا.

ويعطينــا تقريــر مــن مدينــة تفــر ملحــة عــن طبيعــة املوقــف الــذي كان ســائدا يف معظــم منظــات الحــزب املحليــة: »تــم انتخــاب لجنــة 

املدينــة يف اجتــاع الخريــف لعــال املنظمــة املحليــة للحــزب يف عــام 1915، لكنهــا مل تتمكــن مــن البــدء يف العمــل النشــط إال يف مــارس 

1916، عندمــا وصلــت مجموعــة مــن عــال الحــزب الجــدد ملســاعدة اللجنــة املعطوبــة. بــدأت مجموعــة النقــاش عملهــا عــىل الفــور، لكــن مل 

يكــن هنــاك تنســيق يف العمــل بســبب عــدم وجــود مركــز قيــادي. مل يتــم حــل اللجنــة لكنهــا مل تكــن تفعــل شــيئا. اإلرضابــات التــي اندلعــت 

يف النصــف الثــاين مــن أبريــل انتهــت بانتصــار العــال يف مناســبتن. وانتهــت حركــة اإلرضاب يف نهايــة مــاي بهزميــة املنظمــة. وخــالل تلــك 

الفــرتة متكنــت املنظمــة مــن إصــدار ثالثــة منشــورات عــن الحــرب، وعــن لجــان الصناعــات الحربيــة، وعــن يــوم فاتــح مــاي. تــم اســتئناف 

ــو. وتــم تشــكيل مركــز جديــد ووضــع خطــة عمــل (كانــت النقطــة الرئيســية هــي تنظيــم التحريــض). لقــد أصبــح  ــة يوني العمــل يف بداي

العمــل أكــر صعوبــة بســبب افتقــار املركــز ألشــخاص ذوي معــارف وخــرة كبــرة«.

مــن خــالل هــذه الســطور يظهــر بوضــوح أن الجهــاز الحــزيب يف تفــر مل يبــدأ يف العمــل إال نهايــة عــام 1915. وحتــى ذلــك الحــن كان 

ضعيفــا جــدا (مل يتــم تقديــم أي أرقــام عــن عــدد األعضــاء) وكان عبــارة عــن حلقــة نقــاش أكــر مــن أي يشء آخــر. كان معظــم األعضــاء 

يفتقــرون إىل الخــرة والتكويــن الســيايس إلحــداث تأثــر كبــر، وكان نفــوذ اللجنــة القياديــة ضعيفــا. وتظهــر صــورة ماثلــة يف تقريــر مــن 

منطقــة نيجنــي نوفغــورود. يقــدم هــذا التقريــر أرقامــا عــن عــدد األعضــاء (مــا بــن 150 و200)، ويقــول إنــه كانــت هنــاك أربــع حلقــات 

نشــطة يف ضواحــي املدينــة و14 حلقــة أخــرى يف املصانــع، مــع لجنتــن مســؤولتن عــن مناطــق مختلفــة. يبــدو أن العمــل هنــاك كان يقــوم 

عــىل أســس أســلم مــا كان يف تفــر. ومــع ذلــك فقــد كان هنــاك “نقــص رهيــب يف األدبيــات”.

»مل نحصــل حتــى اآلن ســوى عــىل عــدد قليــل مــن نســخ الجريــدة. صــدرت املنشــورات عــن الحــرب وعــن ارتفــاع تكاليــف املعيشــة 

بنســخ قليلــة ومــن الصعــب الحصــول عليهــا. مل نتمكــن حتــى مــن رؤيــة جريــدة كومينســت. جميــع األعــال داخــل املنظمــة، مبــا يف ذلــك 

ــا مــن ِقبــل العــال. إن العيــب الرئيــيس للمنظمــة  أعــال الدعايــة البحتــة (توجــد خليــة للدعايــة مــن ســتة أعضــاء) يتــم تنفيذهــا حالي

هــو النقــص شــبه الكامــل يف األشــخاص ذوي املعرفــة النظريــة والخــرة. وال تشــارك القــوى الفكريــة املحليــة يف العمــل بشــكل وثيــق وذلــك 

ألســباب مختلفــة«1.

تشــر تقاريــر لجنــة كازان إىل مظاهــرة للطــالب ضــد الحــرب، لكنهــا ال تقــول شــيئا عــن حجــم املشــاركة فيهــا. ومــن ناحيــة أخــرى ادعــت 

منظمــة خاركــوف أن “حــوايل 120 عضــوا” يدفعــون املســتحقات املاليــة بانتظــام. لكــن هــذا كان يف التفيــا حيــث كانــت درجــة التنظيــم، كــا 

ســبق لنــا أن أرشنــا، أعــىل بكثــر مــن أي مــكان آخــر. بــل لقــد نجحــت منظمــة خاركــوف يف طبــع جريدتهــا األســبوعية (غولــوس سوتســيال 

دميوكراتــا) بواســطة الهكتوغــراف. كان الجهــاز املركــزي للمنظمــة ضعيفــا إىل أقــى الحــدود، وكان “مقــر” اللجنــة املركزيــة يف برتوغــراد هــو 

شــقة لزوجــن، حيــث كانــت الزوجــة هــي املســؤولة عــن “حايــة الصحيفــة” واألرشــيف الصغــر. كانــت هنــاك العديــد مــن نقــاط االلتقــاء 

يف املدينــة حيــث ميكــن للرفــاق الحصــول عــىل الصحافــة الحزبيــة، وهــو العمــل الــذي يكتــيس خطــورة بالغــة إذ كان املــكان يعــج بعمــالء 

الرشطــة والجواســيس. كان فاديــم (تيخومــروف) مســؤوال عــن الشــحن الــرسي ألدبيــات الحــزب مــن فنلنــدا إىل املقاطعــات، وكذلــك تخزينــه 

وتوزيعــه يف برتوغــراد. ولهــذا قــام بتنظيــم مجموعــة مــن الشــابات اللــوايت يســافرن إىل فنلنــدا ويســلمن تلــك املــواد الخطــرة إىل عناويــن 

. معينة

1:  A. Shlyapnikov, On the Eve of 1917, pp: 181-82.
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صحيــح أن مــزاج الالمبــاالة والتشــاؤم كان قــد بــدأ يتبــدد تدريجيــا. وبــدأ عــدد متزايــد مــن العــال، الذيــن كانــوا قبــل الحــرب أعضــاء 

يف الحــزب، يف العــودة إليــه مجــددا. لكــن املشــاكل اســتمرت كثــرة. كانــت أقــوى املنظــات هــي منظمــة ســان بيرتســبورغ. عانــت منظمــة 

موســكو طــوال الحــرب مــن غيــاب مركــز قيــادي حقيقــي ومل تتعــاف إال عــام 1917 مــع تدفــق عــدد مــن الرفــاق الشــباب الجــدد. كــا عانــت 

موســكو كثــرا مــن أنشــطة املخريــن املندســن. وكانــت املشــكلة الخطــرة هــي االفتقــار إىل األمــوال، مــا منــع الجهــاز املركــزي البلشــفي يف 

بيرتســبورغ مــن دعــم منظــات املقاطعــات. كانــت الزيــارات العرضيــة هــي كل مــا ميكــن القيــام بــه. ويتذكــر شــليابنيكوف ببعــض املــرارة 

ــم  ــد منه ــرسي، رغــم أن العدي ــرع للحــزب ال ــرتددون يف الت ــدة، ي ــف بأجــور جي ــت لديهــم وظائ ــن كان ــاق الســابقون، الذي ــف كان الرف كي

انضمــوا إليــه الحقــا. ميكننــا أن نتفهــم تلــك النــرة املريــرة إذا أخذنــا يف االعتبــار املخاطــر واملصاعــب التــي كان املناضلــون يقاســونها يف العمــل 

الــرسي كل يــوم:

»كان علينــا أن نعمــل يف ظــل ظــروف صعبــة للغايــة. لقــد أثبتنــا قدرتنــا عــىل تجميــع العديــد مــن الرفــاق النشــيطن مــن حولنــا. لكننــا، 

وبســبب نقــص املــوارد، مل ننجــح يف توســيع العمــل عــىل نطــاق أكــر. لقــد كنــا فقــراء جــدا. ومــن 02 دجنــر 1916 إىل 01 فرايــر 1917، مل 

ــات. وإذا  ــع األعــال بهــذه اإلمكاني ــا أن ننجــز جمي ــكا فقــط. كان علين ــل و50 كوبي ــة ســوى 1117 روب ــة املركزي ــدوق اللجن يدخــل إىل صن

أرســلنا منظــا إىل املحافظــات، مل يكــن ميكننــا أن نضمــن دعمــه حتــى ولــو لشــهر واحــد؛ وبالتــايل كان علينــا االعتــاد عــىل الزيــارات العابــرة 

مــن قبــل الرفــاق ملختلــف املناطــق أو عــىل رضبــات الحــظ. أنفــق املكتــب القليــل مــن املــال لدعــم موظفيــه. كان األغلبيــة يحصلــون عــىل 

ــات  ــر األدبي ــل يف الشــهر. كان توف ــن 100 روب ــر م ــر 1917 عــىل أك ــى فراي ــون حت ــوا يحصل ــة مل يكون أجورهــم لكــن املشــتغلن يف الرسي

يتطلــب الكثــر مــن األمــوال، لكننــا مل نتمكــن مــن تخصيــص الكثــر لهــا.

مل تكــن ظــروف البقــاء الشــخيص أقــل صعوبــة. فمنــذ األيــام األوىل لوصــويل، عندمــا أصبحــت هدفــا ألعــن الجواســيس، كان مــن الواضــح 

يل أن االســتقرار يف شــقتي الخاصــة، والحصــول عــىل جــواز ســفر ســاري املفعــول، وغــر ذلــك مــن أشــكال الرفاهيــة، يف مثــل حالتــي تلــك، 

مبثابــة وصفــة لكارثــة حقيقيــة. لــي أمتكــن مــن مراوغــة املخريــن كان عــيل التوفــر عــىل أكــر عــدد ممكــن مــن املنــازل. لقــد ســاعدين الرفــاق 

يف العثــور عــىل أماكــن، وكان عــيل أن أغــر مــكاين يف كل ليلــة. كانــت تلــك املنــازل مشــتتة يف أجــزاء مختلفــة مــن بيرتســبورغ، مبــا يف ذلــك 

أطرافهــا؛ كان هنــاك عــىل ســبيل املثــال منــزل يف غرازدانــكا وآخــر يف غــايل هاربــور، وكذلــك آخــر بينهــا يف وســط املدينــة. كانــت حيــايت قــد 

تحولــت إىل تجــوال دائــم. كان مــن الصعــب عــيل الكتابــة والقــراءة، بــل ويف بعــض األحيــان كان مــن الصعــب عــيل حتــى أن أفكــر عندمــا كان 

بعــض الرفــاق املضيافــن يشــاركونني، يف كثــر مــن األحيــان، يف نقــاش برامجهــم السياســية ومحادثاتهــم املمتعــة يف أعــاق الليــل. ميكنــك أن 

تســتمر يف القيــام بهــذا ملــدة شــهرين أو ثالثــة، لكــن طاقتــي البدنيــة مل تســمح يل بأكــر مــن ذلــك«1.

ــة محفــز الســتعادة البالشــفة لنشــاطهم. وقــد ظهــرت أوىل  ــدأت تعرفــه كان مبثاب ــة قــد ب ــذي كانــت الحركــة العالي إال أن النهــوض ال

عالمــات التعــايف يف املقاطعــات. ففــي فرايــر ومــارس 1916، ظهــرت يف حــوض دونتــس، وهــي منطقــة رئيســية إلنتــاج الفحــم، منشــورات 

تدعــو العــال إىل تنظيــم صفوفهــم وترفــع شــعارات البالشــفة. ويف أوائــل شــهر أبريــل، اندلــع أول إرضاب يف زمــن الحــرب يف حقــل دونتــس 

للفحــم، شــارك فيــه حــوايل 50.000 عامــل. انطلقــت اإلشــارة إىل اإلرضاب مــن املنجــم الــذي ظهــرت فيــه املنشــورات البلشــفية. وقــد تــم 

انتخــاب لجنــة إرضاب يف منجــم واحــد عــىل األقــل. فقامــت الســلطات بإرســال كتيبتــن مــن الجنــود إىل حقــل الفحــم، لكــن الجنــود رفضــوا 

قمــع املربــن، بــل حتــى الرشطــة أبــدت ترددهــا يف التحــرك. محاولــة اإلدارة لتحويــل اإلرضاب إىل مســارات معاديــة للســامية تــم التصــدي 

لهــا بقــوة مــن قبــل العــال. ويف األخــر متكنــت الســلطات مــن “اســتعادة النظــام”، لكــن فقــط بعــد مقتــل أربعــة عــال وجــرح 20 آخريــن. 

انهــزم اإلرضاب لكــن مــزاج العــال تغــر. وقــد انعكــس هــذا الواقــع يف منــو التنظيــم الثــوري:

»بالتزامــن مــع موجــة اإلرضاب بــدأت تتشــكل مجموعــات سياســية قويــة، واكتســبت الخاليــا العاليــة برسعــة قــوة كــا لــو أن العــال 

ــذاك. خــالل  ــدأوا يف البحــث عــن روابــط بــن بعضهــم البعــض. وكان ذلــك قــد صــار ســهال آن ــع. ب يريــدون تعويــض الوقــت الثمــن الضائ

اإلرضابــات أصبحــت كل تلــك املجموعــات والخاليــا تعــرف بعضهــا البعــض. ويف تلــك اللحظــة اتحــدوا جميعــا لتشــكيل املنظــات االشــرتاكية 

الدميقراطيــة يف حــوض دونتــس، والتــي كانــت قوانينهــا وبرامجهــا مســتمدة مــن الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي العــايل الــرويس«.

وهكــذا بــدأ البالشــفة، شــيئا فشــيئا، يعيــدون تنظيــم صفوفهــم ويحققــون النمــو: »عــىل الرغــم مــن تصاعــد القمــع واالعتقــاالت الجاعية 

وفقــدان عــال الحــزب، تطــورت منظمتنــا الرسيــة وتعــززت قواهــا. كانــت أقــوى منظمــة غــر رشعيــة يف بيرتســبورغ هــي لجنــة بيرتســبورغ 

التابعــة لحزبنــا والتــي ضمــت حــوايل 3 آالف عضــو، وميكــن اعتبــار غالبيــة عــال بيرتســبورغ متعاطفــن مــع سياســتنا املناهضــة للحــرب. ومــن 

1: : Ibid., p: 141.
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بــن املنظــات الرشعيــة لحزبنــا مل تتبــق ســوى لجنــة التأمــن العــايل، والتــي كانــت تشــكل أيضــا املركــز الــرويس لصناديــق املستشــفيات 

وجريدتــه فوبــرويس ســرتاخوفانيا. كان قــد تــم منــع نشــاط هــذه املؤسســات وصــار العديــد مــن أعضــاء مجموعــة التأمــن يف الســجن أو 

املنفــى«1.

وعــىل الرغــم مــن أوجــه القصــور املزمنــة التــي كان يعــاين منهــا الجهــاز، فإنــه مــن نهايــة يوليــوز 1916 إىل 01 مــارس 1917، أنتجــت 

ــدة  ــوايل 80 بل ــت يف ح ــخة طبع ــوين نس ــوايل ملي ــغ ح ــخ بل ــايل نس ــف بإج ــور مختل ــن 600 منش ــر م ــة أك ــفية املحلي ــات البلش املنظ

ومدينــة مختلفــة، مــا ســاهم يف تعويــد جاهــر العــال والجنــود عــىل الشــعارات البلشــفية. وعــىل الرغــم مــن الطبيعــة غــر املنتظمــة 

وغــر املســتقرة لهــذه املنشــورات الرسيــة، فإنهــا لعبــت دورا مهــا يف ظرفيــة كان مــن غــر املمكــن عمليــا خاللهــا نــرش األفــكار االشــرتاكية 

الدميقراطيــة بطريقــة رشعيــة. كان ال بــد مــن اســتخدام كل ثغــرة قانونيــة، عــىل الرغــم مــن أنهــا كانــت محــدودة للغايــة. كانــت النقابــات 

العاليــة يف برتوغــراد قــد أغلقــت، عــىل الرغــم مــن الســاح لبعــض “الجمعيــات املهنيــة” بالوجــود. يف موســكو كانــت النقابــات مســموحا 

بهــا مــن الناحيــة النظريــة، لكنــه كان يف اإلمــكان تعــرض العــال الذيــن يشــاركون فيهــا للعقــاب مبوجــب القانــون. ويف ظــل تلــك الظــروف 

كانــت الثغــرات مثــل مجموعــات التأمــن الصحــي ومــا شــابهها تكتــيس أهميــة كــرى. وقــد اســتخدمها الثــوار بأفضــل مــا يف وســعهم للحفــاظ 

عــىل العالقــات مــع الجاهــر، مبــا يف ذلــك الفئــات الجديــدة مــن النســاء والشــباب.

العمل بن النساء

واجــه العمــل االشــرتايك الدميقراطــي الثــوري يف روســيا صعوبــات هائلــة خــالل الحــرب العامليــة األوىل. كان الحــزب والنقابــات منظــات 

محظــورة. لكــن بحلــول 1915 بــدأت الحركــة تتعــاىف مــن الربــات التــي كانــت قــد تلقتهــا خــالل األشــهر األوىل مــن الحــرب. ومــن بــن 

املجــاالت التــي بــدأت تتحقــق فيهــا مكاســب مهمــة مجــال العمــل بــن النســاء، الــاليئ كــن قــد ولجــن ســوق العمــل الصناعــي بأعــداد كبــرة. 

شــكلت النســاء عنــد انــدالع الحــرب مــا يقــرب مــن ثلــث العــال الصناعيــن، وكان القســم األكــر منهــن يعملــن يف صناعــة النســيج. وقــد 

ارتفــع هــذا العــدد أكــر مــع اســتمرار الحــرب بســبب تعبئــة الرجــال للخدمــة العســكرية. ازدادت حالــة النســاء ســوءا خــالل الحــرب، حيــث 

أصبحــت العديــد منهــن العائــل الوحيــد ألرسهــن وصــارت رضوريــات الحيــاة أكــر نــدرة وأكــر تكلفــة. وقــد شــاركت النســاء العامــالت يف 

العديــد مــن اإلرضابــات واملظاهــرات ضــد املصاعــب االقتصاديــة الناجمــة عــن تــورط روســيا يف الحــرب.

»وضــع الطبقــة العاملــة صعــب، لكــن وضــع املــرأة العاملــة أســوأ بكثــر. فهــي يف املصنــع والورشــة، تعمــل لصالــح رب العمــل الرأســايل، 

ويف املنــزل تعمــل لصالــح العائلــة.

تبيــع آالف النســاء عملهــن لــرأس املــال؛ اآلالف منهــن يدفعــن إىل لجــة العمــل املأجــور؛ واآلالف ومئــات اآلالف منهــن يعانــن تحــت نــر 

األرسة واالضطهــاد االجتاعــي. إن الغالبيــة العظمــى مــن النســاء العامــالت تعتقــدن أن هــذا هــو مــا يجــب أن يكــون عليــه الوضــع. لكــن 

هــل صحيــح حقــا أن املــرأة العاملــة ال ميكنهــا أن تأمــل مبســتقبل أفضــل، وأن القــدر حكــم عليهــا بــأن تعيــش كل حياتهــا يف الكــدح والكــدح، 

ليــال ونهــارا دون راحــة ؟«2. 

الفقــرة الســابقة مأخــوذة مــن منشــور بعنــوان: “إىل النســاء العامــالت يف كييــف”، والــذي تــم توزيعــه مــن قبــل البالشــفة يف كييــف 

ــا املنشــور فكــرة عــن كيــف كان البالشــفة يطرحــون املســألة النســائية يف  ــوم العاملــي للمــرأة)، 1915. يعطين ــا)، يف 08 مــارس (الي (أوكراني

ــة بأكملهــا. ــاة العــال الذكــور، وبرنامــج لتحــرر الطبقــة العامل تحريضهــم العــام. كان نداءهــم يربــط اضطهــاد النســاء مبعان

كانــت الحــرب كارثــة عــىل شــعب روســيا. فمنــذ بدايتهــا وجــه األملــان رضبــات مدمــرة متتاليــة للقــوات الروســية. ويف الحملــة الصيفيــة 

لعــام 1915، تــم طــرد الــروس مــن غاليســيا3 وكان الجيــش األملــاين عــىل وشــك االســتيالء عــىل كل بولنــدا ودول البلطيــق وبيالروســيا. لقــد 

عانــت الجيــوش القيريــة الضعيفــة مــن هزائــم مذلــة متتاليــة. ومــع حلــول صيــف 1914، كان هنــاك 150 ألــف رويس بــن أرسى الحــرب. 

ومــع نهايــة الحــرب ارتفــع عــدد الــروس الذيــن قتلــوا يف الجبهــة إىل 1,8 مليــون. جيــوش القيــر التــي كانــت يف الســابق تبــدو وكأنهــا ال 

تقهــر، بــدأت تتحــول تدريجيــا إىل أشــالء. لتعويــض تلــك الخســائر الفظيعــة، تــم اســتدعاء ماليــن العــال والفالحــن (مــا يقــرب مــن 16 

مليــون بحلــول نهايــة الحــرب). ولتعويــض اليــد العاملــة املفقــودة يف الصناعــة، تــم ســحب فئــات جديــدة إىل املصانــع -النســاء والشــباب 

1:  Ibid., pp: 163, 164.

2:  John Riddel : Lenin’s Struggle for a Revolutionary International, p: 268.

3:   كانت غاليسيا جزءا من بولندا التي كانت تحت الحكم النمساوي قبل الحرب العاملية األوىل.
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والفالحــن- والتــي كانــت بــدون أي خــرة ســابقة يف حيــاة املصنــع أو النضــال الطبقــي. تســبب ذلــك يف مزيــد مــن الصعوبــات للثوريــن. لكــن 

ظــروف الحــرب القاســية رسعــان مــا قامــت بتعليــم تلــك الفئــات الجديــدة.

ــا الرئيســيات للحــرب. مل تكــن املعانــاة واملــوت يف الجبهــة ســوى أحــد وجهــي الحــرب، أمــا الوجــه اآلخــر،  كانــت النســاء هــن الضحاي

الــذي هــو أقــل شــهرة لكنــه ليــس أقــل رعبــا، فقــد كان مصــر تلــك املاليــن مــن نســاء الطبقــة العاملــة والفالحــن الــاليئ رأيــن عاملهــم ينهــار 

إىل أنقــاض كــا لــو كان بأمــر مــن إلــه قــاس وجبــار. بعــد أن تــم تجنيدهــن يف املصانــع الســتبدال رجالهــن الذيــن تــم إرســالهم إىل الجبهــة، 

كان عــىل النســاء الروليتاريــات تحمــل العــبء األكــر مــن املشــاكل االجتاعيــة للحــرب. تلــك النســاء، الــاليئ كــن يف الســابق متخلفــات وغــر 

منظــات، رسعــان مــا تعلمــن درســا قاســيا يف مدرســة حيــاة املصنــع، وتغــرن. كــن يتعرضــن لالســتغالل والقمــع يف املصنــع واملنــزل، ويعملــن 

لســاعات طويلــة يف ظــل ظــروف ســيئة، وذلــك فقــط لــي يجــدن يف نهايــة الشــهر أن أجورهــن قــد تآكلــت بســبب االرتفــاع الحــاد يف األســعار، 

كــن يريــن أن أربــاب العمــل األثريــاء يرسقــون حرفيــا لقمــة الخبــز مــن أفــواه أبنائهــن. وبعــد أن نحــن جانبــا كل األفــكار املســبقة التقليديــة 

حــول دور املــرأة، قمــن باحتــالل الخــط األمامــي للمعركــة.

»وجــد تحقيــق أجــراه املجلــس الخــاص للدفــاع بــن 700.000 مــن العاملــن يف مجــال الصناعــة الحربيــة، يف عــام 1917، أن %17 مــن 

ــام 1914، إىل 34,2%  ــن %27,4 ع ــا ارتفعــت نســبة النســاء م ــة عموم ــة التحويلي ــن. ويف الصناع ــن املراهق ــن نســاء و%12,5 م ــال ك الع

ــت النســاء  ــة، كان ــة الهندس ــن %10,9 إىل %14. ويف صناع ــن الجنســن) م ــداث (م ــن واألح ــبة املراهق ــت نس ــا ارتفع ــر 1917؛ بين يف يناي

العامــالت، عــام 1913، ال تشــكلن ســوى %1,1 مــن إجــايل عــدد العــال، لكــن النســبة ارتفعــت إىل %14,3 يف ينايــر 1917؛ بينــا ارتفعــت 

النســبة املائويــة للمراهقــن واألحــداث مــن %9,4 إىل %11,7. ويف صناعــة النســيج، حيــث كانــت النســاء تقمــن دامئــا بــدور مهــم للغايــة، 

تضاعفــت نســبتهن اآلن ]1917[ لتصــل إىل %43,4. تــم تشــغيل النســاء للعمــل حتــى تحــت ســطح األرض يف املناجــم. وقــد أظهــرت ســجالت 

تفتيــش املصانــع أن عــدد النســاء والشــباب كان مســاويا لعــدد الرجــال«1. 

لقــد أكــد لينــن باســتمرار عــىل اإلمكانيــات الثوريــة لهــؤالء النســاء الروليتاريــات وأرص عــىل أن يتخــذ الحــزب تدابــر خاصــة لكســبهن 

للقضيــة الثوريــة. ومــن أجــل هــذه الغايــة قــام البالشــفة، يف عــام 1914، بإصــدار صحيفــة نســائية تدعــى رابوتنيتســا (املــرأة العاملــة). وكان 

الحــزب خــالل النهــوض الثــوري لســنوات 1912-1914، قــد بــدأ بالفعــل يف القيــام بعمــل ثابــت بــن النســاء، ونظــم أول نشــاط لتخليــد اليــوم 

العاملــي للمــرأة يف روســيا يف عــام 1913. ويف الوقــت نفســه بــدأت برافــدا يف نــرش صفحــة ثابتــة مكرســة للقضايــا التــي تؤثــر عــىل النســاء. 

صــدر العــدد األول مــن رابوتنيتســا يف اليــوم العاملــي للمــرأة، ليتزامــن مــع مظاهــرة نظمهــا الحــزب. كان متويــل رابوتنيتســا يتــم، عــىل غــرار 

برافــدا، بفضــل املســاهات التــي كانــت النســاء تجمعنهــا يف املصانــع. وقــد تضمنــت مقــاالت عــن ظــروف النســاء العامــالت وأخبــارا عــن 

نضاالتهــن. كــا تضمنــت مقــاالت عــن وضــع النســاء يف البلــدان األخــرى. ويف نفــس العــام الــذي ظهــرت فيــه رابوتنيتســا، كان املناشــفة قــد 

بــدأوا بدورهــم يف نــرش صحيفــة نســائية. لكــن هــذه املنشــورات شــاطرت نفــس املصــر الــذي عرفتــه بقيــة الصحافــة العاليــة يف روســيا 

بعــد يوليــوز 1914.

مل يكــن لعمــل الحــزب البلشــفي بــن النســاء أي عالقــة عــىل اإلطــالق مــع النزعــة النســوية الرجوازيــة أو الرجوازيــة الصغــرة، فقــد كان 

مشــبعا بــروح ثوريــة وطبقيــة حازمــة. ومنــذ البدايــة شــجع البالشــفة النســاء عــىل تنظيــم صفوفهــن واالنضــام إىل نضــال العــال الرجــال، 

وحثوهــن عــىل مقاطعــة الحــركات التــي أنشــأتها النســاء الرجوازيــات بعــد هزميــة ثــورة 1905. ويف النــرشة التــي أرشنــا إليهــا مســبقا نقــرأ 

مــا يــيل:

»أيتهــا الرفيقــات! أيتهــا النســاء العامــالت! إن رفاقنــا الرجــال يكدحــون معنــا. مصرهــم ومصرنــا واحــد. لكنهــم وجــدوا منــذ فــرتة طويلــة 

الطريــق الوحيــد نحــو حيــاة أفضــل: طريــق النضــال العــايل املنظــم ضــد رأس املــال، طريــق الكفــاح ضــد كل أشــكال القمــع والــرش والعنــف. 

أيتهــا النســاء العامــالت، ال يوجــد طريــق آخــر أمامنــا. إن مصالــح رجــال ونســاء الطبقــة العاملــة متشــابهة، إنهــا مصلحــة واحــدة. ولــن نحصــل 

عــىل حقوقنــا ونكســب حيــاة أفضــل إال مــن خــالل خــوض رصاع موحــد إىل جانــب العــال الرجــال، ويف املنظــات العاليــة املشــرتكة، يف 

الحــزب االشــرتايك الدميقراطــي والنقابــات والنــوادي العاليــة والتعاونيــات«.

لقــد تبنــى الحــزب بالطبــع املطالــب ذات األهميــة الخاصــة بالنســبة للنســاء، مثــل عطلــة الحمــل واألمومــة واملســاواة الكاملــة يف الحقــوق 

املدنيــة والعائليــة بــن الرجــال والنســاء، ومــا إىل ذلــك. لكــن كل هــذه املطالــب أخــذت كجــزء مــن النضــال العــام للطبقــة العاملــة ككل 

وربطــت بشــكل ال ينفصــل مبنظــور الثــورة االشــرتاكية: »أيتهــا الرفيقــات! أيتهــا النســاء العامــالت، لنذهــب إىل العمــل! فلنوقــظ كل مــن مــا 

1:  J.L.H. Keep, The Rise of Social Democracy in Russia, p: 49.
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زالــوا نامئــن؛ فلنتحــد يف النضــال مــن أجــل مطالــب الطبقــة العاملــة بأكملهــا«1.

ومــع تدهــور األوضــاع بــدأت النســاء يف املشــاركة أكــر فأكــر يف اإلرضابــات واملظاهــرات ضــد الظــروف املروعــة التــي تســببت فيهــا 

الحــرب، ومل يتوقفــن عنــد املطالــب االقتصاديــة فقــط. قامــت العامــالت يف صناعــة النســيج يف كوســرتوما بتوزيــع منشــور بــن الجنــود بعنوان: 

“مــن املــرأة الروســية إىل الجنــدي الــرويس”. فقــام النظــام املذعــور بشــن حملــة قمــع، حيــث تــم إرســال القــوات والقــوزاق إىل كوســرتوما، 

ويف 05 يوليــوز وقعــت اشــتباكات دمويــة قتــل فيهــا 12 شــخصا وجــرح 45 آخــرون. يف عــام 1915 شــكلت اإلرضابــات السياســية %20 مــن 

بــن جميــع اإلرضابــات، يف حــن كانــت النســبة خــالل 1914 هــي %11 فقــط. وقــد أســفر عمــل الحــزب البلشــفي بــن النســاء عــن نتائــج 

باهــرة. وخــالل أيــام الحــرب املظلمــة لعبــت النســاء البلشــفيات دورا رئيســيا يف التحريــض ضــد الحــرب وضــد الشــوفينية. ليــس مــن قبيــل 

املصادفــة أن الثــورة الروســية يف فرايــر 1917 بــدأت يف اليــوم العاملــي للنســاء، وأن املبــادرة األوىل جــاءت مــن جانــب العامــالت الــاليئ كــن 

قــد صقلــن بنــار الحــرب.

تحركات سلمية

كانــت مشــاعر االســتياء ضــد الحــرب أكــر حــدة بــن النســاء بالطبــع، ألنهــن كــن مــن نــواح كثــرة الضحايــا الرئيســيات لهــا. أخــذت 

الصحيفــة النســائية البلشــفية (رابوتنيســتا) مبــادرة الدعــوة إىل تنظيــم كونفرانــس أممــي للنســاء االشــرتاكيات اليســاريات، وقدمــت مقرتحــا 

ــه. يف مــارس 1915  ــا علي ــورا عــن موافقته ــي عــرت ف ــذاك  ســكرترة املكتــب األممــي للنســاء، والت ــت آن ــي كان ــكالرا زيتكــن، الت ــك ل بذل

اندلعــت يف أوســلو مظاهــرات حاشــدة للنســاء ضــد الحــرب. ويف نفــس الشــهر انعقــد يف بــرن كونفرانــس آخــر للنســاء االشــرتاكيات األملانيــات 

والنمســاويات املجريــات، بدعــوة مــن القياديــات االشــرتاكيات الدميقراطيــات يف الكتلــة األملانيــة، وذلــك حرصــا منهــن عــىل أال يتفــوق عليهــن 

نظرائهــن يف بلــدان الوفــاق. انتبــه لينــن رسيعــا إىل أن تلــك فرصــة مــن أجــل الدعايــة لألفــكار األمميــة الثوريــة. لقــد كانــت تلــك فرصــة 

للقيــام بعمــل مهــم بــن النســاء. 

حــرت الكونفرانــس 25 منتدبــة مــن مثانيــة بلــدان. كان البالشــفة ممثلــن بأربــع منتدبــات، مــن بينهــن إينيســا أرمانــد وكروبســكايا. كــا 

دافعــت املنتدبــة عــن الحــزب االشــرتايك البولنــدي، كامينســكايا، بدورهــا عــن موقــف لينينــي ثــوري. لكــن أغلبيــة املشــاركات كــن إصالحيــات 

متذبذبات وســطيات مســاملات. 

لــو أن روزا لوكســمبورغ كانــت حــارضة، لكانــت قــد أحدثــت فرقــا، عــىل األقــل يف طبيعــة النقاشــات إن مل يكــن يف النتيجــة النهائيــة. لكــن 

روزا كانــت معتقلــة يف ســجن أملــاين، واحتلــت مكانهــا كالرا زيتكــن، التــي، كــا توقــع لينــن، قدمــت كل أنــواع التنــازالت لصالــح األغلبيــة 

مــن أنصــار النزعــة الســلمية، وميعــت موقــف لينــن وأفرغتــه مــن جوهــره الثــوري.

لــو أن ذلــك الكونفرانــس تبنــى موقفــا شــجاعا بشــأن الحــرب لــكان مبثابــة دعــوة لحشــد اليســار عــىل الصعيــد األممــي. كتــب لينــن إعالنا 

لذلــك االجتــاع لكــن مل يتــم إقــراره، وعــوض ذلــك اتخــذت األغلبيــة موقفــا يقــول: “ال ميكننــا انتقــاد األحــزاب”، ويجــب علينــا أن نقتــر 

عــىل “دعــم الســالم”. وعندمــا عارضــت املندوبــات البلشــفيات هــذا األمــر ومتســكن مبوقفهــن، تعرضــن لســيل مــن االنتقــادات، ووصفــن 

بأنهــن عصبويــات وانشــقاقيات لوقوفهــن يف طريــق الوحــدة. كان لينــن قــد توقــع مســبقا مثــل هــذه االتهامــات التــي ســبق لــه أن ســمعها 

مــرارا. فلطاملــا اتهــم اإلصالحيــون والوســطيون اليســارين الثوريــن الحقيقيــن بكونهــم “عصبويــن” ألنهــم يرفضــون املســاومة عــىل املســائل 

املبدئيــة. ويف هــذا الصــدد، كتــب لينــن إىل ألكســندرا كولونتــاي قائــال: »تؤكديــن عــىل أن “مــا يجــب علينــا أن نطرحــه هــو شــعار يوحدنــا 

جميعــا”. براحــة، إن مــا أخشــاه أكــر مــن أي يشء آخــر، يف الوقــت الحــايل، هــو هــذا النــوع مــن الوحــدة العشــوائية، والتــي هــي يف رأيــي 

الــيء األخطــر واألكــر رضرا عــىل الروليتاريــا«.

كان لينــن غاضبــا ومل يدخــر أي عبــارة يف ســياق إدانتــه ملبــادرات الســالم املزعومــة تلــك. وبالرغــم مــن أن كالرا زيتكــن كانــت صديقــة 

لــه، فإنــه ركــز نقــده بشــكل خــاص عــىل الــدور الــذي لعبتــه. وقــال: »كان يتعــن عليهــا أن تــرى أن االنــزالق إىل النزعــة الســلمية يف مثــل 

هــذا الوقــت يشء مســتحيل. البــد مــن التأكيــد بشــدة عــىل جميــع القضايــا التــي هــي عــىل املحــك«.

مل يــول لينــن أي اهتــام لتهــم “االنشــقاق” التــي وجهــت لــه. وقــال ذات مــرة: »بغــض النظــر عــن قلــة عددنــا، فــإن املاليــن ســيكونون 

1:  Lenin’s Struggle for a Revolutionary International, pp: 268, 269.
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معنــا«1. ويف رســالة أخــرى إىل ألكســندرا كولونتــاي، كتبهــا يف يوليــوز 1915، أكــد عــىل عــدم جــواز إبــرام اتفاقــات غــر مبدئيــة مــع كاوتســي 

ــل بالتقــارب مــع هــاس- برنشــتاين- كاوتســي  ــا أال نقب ــة علين ــا األممي ــق بالقضاي ــا يتعل و“اليمــن” بداعــي الحفــاظ عــىل الوحــدة: »يف م

(ألنهــم يف الواقــع يريــدون الوحــدة مــع أمثــال زوديكــوم2 وحايتهــم، إنهــم يريــدون االختبــاء وراء عبــارات يســارية وعــدم تغيــر أي يشء يف 

الحــزب الفاســد القديــم). ال ميكننــا أن ندافــع عــن شــعار الســالم، ألننــا نعتــره يف أقــى الحــاالت شــعارا مخادعــا مســاملا برجوازيــا صغــرا، 

يف خدمــة الحكومــات (التــي تريــد اآلن أن تكــون جزئيــا “مــع الســالم” مــن أجــل الخــروج مــن الصعوبــات التــي تواجههــا) وتعرقــل النضــال 

الثــوري.

يف رأينــا، ينبغــي عــىل اليســار أن يصــدر إعــالن مبــادئ مشــرتك: (1) يديــن بــال مواربــة االشــرتاكين الشــوفينين واالنتهازيــن، (2) يطــرح 

برنامجــا للعمــل الثــوري (ســواء أطلــق عليــه الحــرب األهليــة أو النضــال الجاهــري الثــوري، فهــذا ليــس مهــا جــدا)، (3) يقــف ضــد شــعار 

“الدفــاع عــن الوطــن”، إلــخ. ســيكون إلصــدار “اليســار” إلعــالن مبــادئ، باســم عــدة بلــدان، أهميــة هائلــة (بالطبــع ليــس بنفــس العبــارات 

ــة االشــرتاكية الشــوفينية!! بدافــع الرغبــة يف  ــة التــي تبنتهــا زيتكــن يف كونفرانــس النســاء يف بــرن؛ حيــث  تهربــت مــن مســألة إدان الجبان

“ســالم” مــع زوديكــوم وكاوتســي؟؟)«3.

أيامــا قليلــة بعــد ذلــك انعقــد كونفرانــس الشــباب االشــرتايك األممــي يف مدينــة بــرن أيضــا، بدعــوة مــن األمــن العــام للشــبيبة االشــرتاكية 

ــة والفرنســية املشــاركة، بحجــة أن مســألة الحــرب خــارج اختصاصهــم.  ــرغ. رفضــت الشــبيبة االشــرتاكية األملاني ــيل مونزين الســويرسية، وي

نفــس املوقــف عــرت عنــه الشــبيبة االشــرتاكية النمســاوية. لكــن وعــىل الرغــم مــن ذلــك جــاء مندوبــون مــن أملانيــا وكان الحــزب االشــرتايك 

الدميقراطــي الــرويس ممثــال مــن قبــل إينيســا أرمانــد وج. إ. ســافاروف. وهنــا أيضــا كانــت األغلبيــة لصالــح “الوســطين”. خــرس مقــرتح القــرار 

البلشــفي بـــ13 صوتــا مقابــل 03 وتــم تبنــي قــرار ســلمي، كــا كان الحــال يف اجتــاع النســاء. إال أن الكونفرانــس قــرر االحتفــال ســنويا بـ“يــوم 

أممــي للشــباب” (املناهــض للنزعــة العســكرية) وأصــدر جريــدة “الشــباب األممــي”، التــي نــرشت مقــاالت كتبهــا لينــن وليبكنخــت.

قــال لينــن عــن كونفرانــس الشــباب إنــه مفعــم بالنوايــا الحســنة، لكنــه تجنــب املســألة األساســية أي القطــع الحاســم مــع االشــرتاكين 

الشــوفينين. مل تذهــب هــذه الجهــود بعيــدا، فالوقــت مل يكــن قــد حــان بعــد. ومل تكــن الظــروف ناضجــة مبــا فيــه الكفايــة لحــدوث تحــول 

كبــر يف اتجــاه اليســار. قــد يقــال، مــن جهــة أخــرى، إن موقــف لينــن مل يكــن يحصــل عــىل األغلبيــة ألنــه كان يذهــب أبعــد وأرسع مــا 

يســمح بــه الوضــع، لكــن ومــع اســتمرار الحــرب بــدون نهايــة يف األفــق تغــر الواقــع. بــدأ التيــار يف العديــد مــن البلــدان يتدفــق يف اتجــاه 

اليســار، ويف النهايــة انعكــس هــذا داخــل املنظــات الجاهريــة، بــدءا بالنقابــات التــي بــدأت تعكــس مــزاج الغضــب املتنامــي بــن صفــوف 

الجاهــر ضــد االرتفــاع الرهيــب يف الرائــب واالســتغالل والتضخــم، وهــو مــا تــم التعبــر عنــه يف موجــة مــن اإلرضابــات. يف بريطانيــا كان 

ميــالد حركــة منــدويب املصانــع نتيجــة مبــارشة لتجــذر العــال مــن جهــة، والتعــاون الطبقــي والبروقراطيــة النقابيــة مــن جهــة أخــرى.

ــادة األحــزاب االشــرتاكية.  ــة اليســارية والنزعــة الوســطية يف قي ــارات اإلصالحي ــة التي ــان الثــوري هــو تقوي كانــت أول نتيجــة لهــذا الغلي

ــة  ــة الحــرب اإلمريالي ــة الشــديدة يف الســالم وكراهي ــة مشــوهة وبائســة الرغب ــادة تعكــس بطريق ــؤالء الق ــت التريحــات املســاملة له كان

ــا ظهــر يف جريــدة اليبزيغــر  عنــد جاهــر العــال والفالحــن والجنــود والنســاء. ويف يونيــو 1915، نــرش كاوتســي وهــاس وبرنشــتاين بيان

فولكســزيتونغ، بعنــوان “مطالــب اللحظــة”، لالحتجــاج عــىل “حــرب اإللحاقــات” والدعــوة إىل إبــرام الســالم برسعــة. كان هــذا املوقــف املتأخر 

مــن جانــب القــادة االنتهازيــن انعكاســا مشــوها للمــزاج الســائد بــن الجاهــر. وقــد حــرص لينــن، كلــا ســنحت لــه الفرصــة، عــىل تســليط 

نقــد شــديد للنزعــة الســلمية للوســطين.

مؤمتر زميروالد

عــىل الرغــم مــن أن البالشــفة مل تكــن لديهــم، مــن الناحيــة الرســمية، أي منظمــة أمميــة، فإنهــم مل يتوقفــوا عــن اعتبــار أنفســهم جــزءا 

مــن تيــار أممــي. مل يتخــل لينــن أبــدا عــن فكــرة إعــادة بنــاء أمميــة ثوريــة حقيقيــة. كان البالشــفة يتابعــون عــن قــرب الحيــاة الداخليــة 

لجميــع األحــزاب االشــرتاكية. وكان لينــن كل يــوم ينقــب بشــغف يف الصحــف االشــرتاكية األجنبيــة، ويرحــب بحــاس بــكل هجــوم تشــنه 

1:  N.K. Krupskaya, Reminiscences of Lenin, pp: 301, 303.

2:   ألــرت أوســكار ويلهلــم زوديكــوم (1871- 1944) قيــادي يف الحــزب االشــرتايك األملــاين، مــن أنصــار الدفــاع عــن الوطــن خــالل الحــرب العامليــة وتحالــف الحــزب 

االشــرتايك مــع الرجوازيــة. -املرتجــم-

3:  LCW, To Alexandra Kollontai, 11/7/1915, vol. 35, pp: 193-194.
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عــىل االشــرتاكية الشــوفينية. وبينــا كان ينــادي بــرورة إجــراء قطيعــة سياســية حاســمة مــع اليمــن، فإنــه مل يقــرتح أبــدا مغــادرة املنظــات 

الجاهريــة للطبقــة العاملــة، بــل العكــس هــو الصحيــح، فقــد أصــدر املكتــب الســيايس تعليــات إىل جميــع البالشــفة الذيــن يعيشــون يف 

الخــارج بإنشــاء “أنديــة أمميــة” محليــة. وصــدرت التعليــات ألولئــك الذيــن لديهــم معرفــة بلغــة البلــد الــذي يوجــدون فيــه باملشــاركة يف 

الحركــة العاليــة لذلــك البلــد، وخاصــة يف األحــزاب االشــرتاكية. كان التأكيــد بشــكل كبــر عــىل ذلــك ليــس فقــط باعتبــاره وســيلة لكســب 

عالقــات جديــدة مــع األمميــن يف البلــدان األخــرى، بــل أيضــا مــن أجــل تفــادي اإلحبــاط الــذي قــد ينشــأ حتــا عــن العزلــة عــن الحركــة 

العاليــة، التــي متيــز منظــات املنفــى يف كثــر مــن األحيــان. إال أنــه كان هنــاك بعــد آخــر لهــذا العمــل.

كانــت فكــرة إنشــاء أمميــة جديــدة قــد بــدأت بالفعــل تتشــكل يف ذهــن لينــن. لكنــه كان يــدرك متــام اإلدراك أن مثــل تلــك املنظمــة ال 

ميكــن أن تــأيت إىل الوجــود مبجــرد إعالنهــا. كان البــد مــن بنائهــا مــن خــالل النضــال ضــد االشــرتاكين الشــوفينين وبلــورة تيــار أممــي ثــوري. 

كان انفصــال البالشــفة عــن املناشــفة قــد اســتغرق عــرش ســنوات، ومل يتحقــق إال عندمــا متكــن البالشــفة مــن كســب أكــر مــن أربعــة أخــاس 

الطبقــة العاملــة املنظمــة إىل رايتهــم. لكــن البالشــفة واملناشــفة تعايشــا لفــرتة طويلــة، حتــى عــام 1912، كفصيلــن متصارعــن داخــل حــزب 

واحــد. كان البالشــفة يشــاركون بنشــاط مــع التيــارات اليســارية ملختلــف األحــزاب االشــرتاكية يف الخــارج. كان كل مــن إينيســا أرمانــد وغوبــر 

وســتال يشــتغلون داخــل الحــزب االشــرتايك الفرنــيس وكان أبراموفيتــش وآخــرون يشــتغلون داخــل الحــزب االشــرتايك الســويرسي، الــذي كان 

لينــن بــدوره يســاهم فيــه باملحــارضات. كــا حافــظ شــليابنيكوف عــىل اتصــال وثيــق مــع االشــرتاكين الدميقراطيــن الســويدين والرويجيــن، 

الــخ. لقــد وضــع هــذا العمــل األســاس لنشــوء اليســار الزميروالــدي، وبالتــايل األمميــة الشــيوعية مســتقبال. لكنــه مل يكــن مــن الــكايف القيــام 

بالعمــل الثــوري املعــزول يف كل بلــد عــىل حــدة، بــل كان مــن الــروري الدعــوة إىل عقــد كونفرانــس أممــي لليســار.

ــذاك أصــدر االشــرتاكيون الدميقراطيــون  ــو (ســويرسا). آن جــرت املحــاوالت األوىل لعقــد اجتــاع أممــي يف خريــف عــام 1914، يف لوغان

اإليطاليــون والســويرسيون توصيــات مناهضــة للحــرب، لكنهــم أفســدوها مبناشــدتهم ملكتــب الســكرتارية األمميــة بــأن تدعــو لعقــد اجتــاع 

يف أقــرب وقــت ممكــن ملناقشــة األوضــاع العامليــة. وبطبيعــة الحــال فــإن البالشــفة، الذيــن شــاركوا يف اللقــاء بأطروحــات لينــن حــول الحــرب، 

مل يدعمــوا تلــك املناشــدة. وكــا كان متوقعــا جــاءت قــرارات لوغانــو مشــوبة عمومــا بالنزعــة الســلمية. ويف األخــر انتهــى بالفشــل، إال أنــه 

مــع ذلــك ميكــن اعتبــاره نصــف خطــوة إىل األمــام، وأفضــل مــن ال يشء عــىل أي حــال. اســتخدمه البالشــفة كنقطــة انطــالق للدعــوة لعقــد 

كونفرانــس أممــي حقيقــي للجنــاح الثــوري.

يف نوفمــر 1914، حــر شــليابنيكوف مؤمتــَر االشــرتاكين الدميقراطيــن الســويدين، يف ســتوكهومل، حيــث دافــع عــن املوقــف البلشــفي، 

مــا تســبب يف خلــق عاصفــة مــن النقاشــات. كان الريــن حــارضا يف ذلــك اللقــاء باســم املناشــفة. وكــا كان متوقعــا فقــد اتخــذ القيــادي 

ــا التدخــل يف شــؤون األحــزاب األخــرى”). لكــن شــليابنيكوف تلقــى  ــت (“ال ميكنن ــاع عــن التصوي ــج، موقــف االمتن الســويدي، كارل برانتن

الدعــم مــن زعيــم التيــار اليســاري داخــل الحــزب االشــرتايك الســويدي، كارل هولونــد. كانــت األحــزاب االشــرتاكية الدميقراطيــة يف البلــدان 

ــاء حضــور  ــف البالشــفة أنفســهم عن ــن يكرهــه بشــدة. مل يكل ــق “مســامل”، كان لين ــادن قل ــي موقــف مه ــل إىل تبن ــدة متي الصغــرة املحاي

الكونفرانــس الــذي دعــا إليــه اشــرتاكيو الــدول “املحايــدة” (الســويد والرويــج والدمنــارك وهولنــدا) يف كوبنهاجــن، يف ينايــر 1915، وقــال لينــن 

باســتخفاف: »لــن نتعلــم أي يشء. ال ميكنــك أن تحقــق أي يشء هنــاك. ســنكتفي بإرســال بياننــا فقــط. هــذا كل مــا يتعــن علينــا القيــام بــه«1.

واألســوأ مــن ذلــك كان هــو منــاورات القــادة “االشــرتاكين” مــن الــدول املتحاربــة، الذيــن كانــوا عمــالء واعــن للطبقــة الســائدة. يف فرايــر 

1915، انعقــد يف لنــدن، كونفرانــس الشــرتاكيي بلــدان الوفــاق (بريطانيــا وفرنســا وبلجيــكا). ومــن روســيا متــت دعــوة املناشــفة واالشــرتاكين 

الثوريــن. احتــج البالشــفة يف لنــدن ضــد اقتصــار الدعــوة عــىل اشــرتاكيي بلــدان الوفــاق وحدهــم وأيضــا ضــد دعــوة املناشــفة. دعــت صحيفــة 

نــايش ســلوفو البالشــفة إىل تنظيــم مظاهــرة يف الكونفرانــس ضــد “النزعــة االشــرتاكية الوطنيــة” ومواجهــة كونفرانــس لنــدن باملوقــف األممــي 

الحقيقــي. وقــد قــام لينــن، بعــد فــرتة تــردد، بإرســال مــرشوع قــرار إىل هيئــة تحريــر نــايش ســلوفو ليقــرأوه يف الكونفرانــس2. لكنــه كانــت بــن 

البالشــفة اختالفــات حــول كيفيــة التعبــر عــن املوقــف. ويف النهايــة حــاول ليتفينــوف أن يقــرأ يف االجتــاع توصيــة مناهضــة للحــرب، باســم 

البالشــفة، لكــن رئيــس الجلســة أوقفــه. لــذا فإنــه بعــد أن انتهــى مــن توزيــع نســخ مــن البيــان عــىل الحارضيــن انســحب مــن االجتــاع.

كانــت الظــروف قــد بــدأت تنضــج لعقــد كونفرانــس أممــي للتيــارات اليســارية. وكان الحزبــان اإليطــايل والســويرسي (اللــذان كان يســود 

صفوفهــا مــزاج قــوي مناهــض للحــرب) يف وضــع أفضــل لتنظيــم ذلــك الكونفرانــس. كان قائــدا هــذه املبــادرة (غريــم وبابانوفــا) ينتميــان 

إىل التيــار الوســطي. قامــا بتنظيــم كونفرانــس يف بــرن، يف يوليــوز 1915، لكنهــا مل يدعــوا أيــا مــن املجموعــات اليســارية الحقيقيــة، واكتفيــا 

1:  V.I. Lenin, Collected Works, (بالروسية), vol. 49, p: 51.

2:  V.I. Lenin, Collected Works, (بالروسية), vol. 26, p: 128.
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بدعــوة قــادة “الوســط”: هوغــو هــاس وكارل برانتنــغ وبيــرت ترويلســرتا، وهــو مــا احتــج عليــه البالشــفة. كان الشــغل الشــاغل لغريــم هــو 

إثبــات أن الظــروف غــر مناســبة لتأســيس أمميــة جديــدة. 

كان لينــن عــىل اتصــال دائــم مــع التيــارات اليســارية يف العديــد مــن األحــزاب االشــرتاكية يف الســويد والرويــج وهولنــدا وأملانيــا وبلغاريــا 

وســويرسا. وقــد لعــب تروتســي أيضــا دورا مهــا يف تنظيــم كونفرانــس زميروالــد، الــذي انعقــد أخــرا يف شــتنر 1915. وصــل لينــن مبكــرا إىل 

القريــة الســويرسية الصغــرة النامئــة إلجــراء مناقشــات طويلــة مــع املندوبــن اآلخريــن. كان املندوبــون متحمســن لعقــد الكونفرانــس، وهــو 

الــيء الــذي كان منطقيــا بعــد الفــرتة الطويلــة التــي بقــي فيهــا االشــرتاكيون املناهضــون للحــرب معزولــن يف ظــل ظــروف صعبــة. لكــن 

لينــن كان حريصــا عــىل أن يقــوم الكونفرانــس بتســوية القضايــا األساســية، وأال يبحــث عــن حــل وســط للخالفــات. وقــام باقــرتاح تعديــالت 

عــىل البيــان األصــيل، الــذي اعتــره أكادمييــا جــدا وغــر جــذري مبــا يكفــي.

عنــد وصولــه وبعدمــا جــال ببــره يف أرجــاء الغرفــة، ورأى ذلــك العــدد القليــل يف الحضــور، ألقــى مزحــة، حيــث قــال: »ميكنــك أن تجمــع 

كل أمميــي العــامل يف عربتــن«. ومــع ذلــك فــإن غالبيــة املندوبــن كانــوا بعيديــن كل البعــد عــن االنســجام يف املواقــف، وكانــوا مييلــون إىل 

ــة (مثانيــة مــن أصــل 38)، ومؤلفــا  ــد قــام لينــن بتنظيــم “اليســار الزميروالــدي”. وقــد كان أقليــة ضمــن األقلي النزعــة الوســطية. يف زميروال

مــن لينــن وزينوفييــف وج. برزيــن (التفيــا) وكارل راديــك (بولنــدا) وجوليــان بورخــات (أملانيــا) وفريتــز بالتــن (ســويرسا) وكارل هوغالنــد 

(الســويد) وتــوري نورمــان (الرويــج). كان حــزب البونــد قــد اكتفــى بإرســال مراقبــن. وقــد تشــكل مكتــب الكونفرانــس مــن روبــرت غريــم 

وكونســتانتينو الزاري واالشــرتايك البلقــاين الشــهر كريســتيان راكوفســي.

 أرســل كارل ليبكنخــت خطابــا مــن زنزانتــه يف الســجن متــت قراءتــه يف الكونفرانــس، الــيء الــذي هيــج املشــاعر خــالل اللقــاء. وقــد قــال

 يف كلمتــه: »أنــا أســر يف يــد النزعــة العســكرية، أنــا مقيــد بالسالســل، لذلــك ال أســتطيع أن أخاطبكــم مبــارشة، لكــن قلبــي وأفــكاري وكل كيــاين

 معكــم«. وأنهــى ليبكنخــت رســالته بإدانــة شــديدة لخيانــة األمميــة، التــي اقرتفهــا قــادة األحــزاب االشــرتاكية يف أملانيــا وفرنســا وبريطانيــا،

ــة” ــة ثالث ــن. فكــرة تأســيس “أممي ــذي ردد صــدى شــعار لين ــة، ال للســالم االجتاعــي!”، وهــو الشــعار ال  وبشــعار: “نعــم للحــرب الطبقي

 أصابــت الوســطين بالرعــب. فقــام جــورج ليبيــدور للدفــاع بحــرارة عــن “وحــدة” األمميــة! وهــذا هــو الــدور الكالســيي للنزعــة الوســطية،

 أي الحفــاظ عــىل الوحــدة مــع الجنــاح اليمينــي. كان هــؤالء األشــخاص ميثلــون الجنــاح اليمينــي لزميروالــد. قــال غريــم، وكان محقــا إىل حــد

مــا، إن مــرشوع القــرار الــذي تقــدم بــه لينــن، “إىل عــال أوروبــا”، كان موجهــا إىل أعضــاء األحــزاب االشــرتاكية أكــر مــا هــو إىل الجاهــر.

بعــد ســنوات عديــدة عــىل ذلــك، كتــب تروتســي عــن تلــك الفــرتة قائــال: »أتذكــر الفــرتة مــا بــن 1908 و1913 يف روســيا. لقــد كانــت فــرتة 

ردة رجعيــة. يف عــام 1905 كان لدينــا انغــراس يف صفــوف العــال، لكــن يف عــام 1908، بــل وحتــى يف عــام 1907، كانــت الــردة الرجعيــة قــد 

بــدأت تنتــر. اخــرتع الجميــع شــعارات وأســاليب لكســب الجاهــر لكــن ال أحــد متكــن مــن كســبها، لقــد كانــت يائســة. كان الــيء الوحيــد 

الــذي ميكننــا القيــام بــه، يف ذلــك الوقــت، هــو تعليــم الكــوادر وحتــى هــؤالء كانــوا ينهــارون. كانــت هنــاك سلســلة مــن االنقســامات يف اتجــاه 

اليمــن أو يف اتجــاه اليســار أو يف اتجــاه النزعــة النقابويــة، ومــا إىل ذلــك. بقــي لينــن مــع مجموعــة صغــرة، مــع عصبــة، يف باريــس، لكنــه كان 

واثقــا مــن أن فرصــا جديــدة ســوف تــرز. جــاء عــام 1913، فــرزت أمامنــا موجــة مــد جديــدة، لكــن الحــرب جــاءت فقطعــت ذلــك التطــور. 

خــالل الحــرب كان هنــاك صمــت رهيــب داخــل الحركــة العاليــة. كان كونفرانــس زميروالــد يف أغلبيتــه لقــاء لعنــارص مشوشــة للغايــة. يف 

أعــاق الجاهــر ويف الخنــادق، ومــا إىل ذلــك، كان هنــاك مــزاج جديــد يغــيل، لكنــه كان عميقــا جــدا ومرتعبــا لدرجــة أننــا مل نتمكــن مــن 

الوصــول إليــه وإعطائــه تعبــرا. هــذا هــو الســبب يف أن الحركــة بــدت لنفســها ســيئة للغايــة، وحتــى تلــك العنــارص التــي التقــت يف زميروالــد، 

انتقلــت، يف أغلبيتهــا، إىل اليمــن يف العــام املــوايل أو يف الشــهر املــوايل. لــن أبرئهــم مــن مســؤوليتهم الشــخصية، لكــن التفســر العــام هــو أن 

الحركــة كان مجــرة عــىل الســباحة ضــد التيــار«1.

أنشــأ زميروالــد لجنــة اشــرتاكية أمميــة عملــت عــىل التنســيق بــن التيــارات اليســارية، لكنهــا كانــت تتألــف بشــكل أســايس مــن الوســطين 

مثــل غريــم وبابانوفــا. كان معظــم الحارضيــن يف زميروالــد، بشــكل عــام، مرتبكــن ووســطين متذبذبــن. مل تكــن لــدى لينــن أوهــام فيهــم، 

لكنــه رأى يف الكونفرانــس خطــوة إىل األمــام. وعــىل الرغــم مــن تحفظاتــه، فقــد وقــع عــىل بيــان زميروالــد، الــذي كان تروتســي هــو مــن 

كتبــه. لخــص لينــن موقفــه تجــاه زميروالــد يف مقالتــه “الخطــوة األوىل”، حيــث كتــب: »إن البيــان يعنــي، مــن الناحيــة العمليــة، خطــوة نحــو 

االنفصــال األيديولوجــي والعمــيل عــن االنتهازيــة واالشــرتاكية الشــوفينية. لكنــه، ويف الوقــت نفســه، يحتــوي، كــا يظهــر تحليلــه، العديــد مــن 

النواقــص، وال يقــول كل مــا يجــب قولــه«2. أي أن لينــن، بعبــارة أخــرى، ينتقــد البيــان ليــس بســبب مــا يقولــه، بســبب مــا ال يقولــه. 

1:  L. Trotsky, Fighting Against the Stream, in Writings:1938-1939, pp: 252-253.

2: : LCW, ‘The First Step’, vol. 21, p: 384.
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لقــد كان الــيء األســايس هــو تطويــر اليســار الزميروالــدي كتيــار مســتقل. ومــع ذلــك فــإن العديــد مــن “اليســارين” رسعــان مــا بــدأوا 

يتذبذبــون. وقــد واجــه لينــن املشــاكل بالخصــوص مــع روالنــد هولســت وراديــك حــول الخــط الــذي يجــب أن تتبعــه الجريــدة الرســمية 

لليســار، فوربــوت (البشــر)، التــي كانــت تصــدر يف هولنــدا مبســاعدة بانيكــوك.

بفضــل مشــاركته يف زميروالــد صــارت كتابــات لينــن عــن الحــرب واألمميــة معروفــة عــىل نطــاق واســع وبلغــات مختلفــة. وضــع اليســار 

ــد، عــىل الرغــم مــن أوجــه القصــور فيهــا، قــد  ــة يف املســتقبل. كانــت رســالة زميروال ــة الثالث ــاء األممي ــدي أســس دعــم مهمــة لبن الزميروال

بــدأت تنتــرش. ال مييــل العــال عــادة إىل قــراءة “التفاصيــل الصغــرة” يف الوثائــق السياســية، بــل يتجهــون مبــارشة إىل مــا يــرون أنهــا الفكــرة 

الرئيســية وميلئونهــا مبحتواهــم الخــاص. ويوضــح شــليابنيكوف، يف مذكراتــه، كيــف وصلــت أخبــار مؤمتــر زميروالــد تدريجيــا إىل العــال يف 

روســيا والتأثــر اإليجــايب للغايــة الــذي كان لهــا يف تشــجيع املجموعــات العاليــة، وعــىل وجــه الخصــوص تلــك التــي مل تكــن مرتبطــة بشــكل 

مبــارش بالبالشــفة. »وكــا اتضــح فيــا بعــد فقــد صــارت كل تلــك الخاليــا تتبــع قــرارات زميروالــد. يجــب أن نالحــظ أن تلــك املجموعــات 

الصغــرة مل تكــن عــىل اتصــال فيــا بينهــا، كــا أنهــا مل تكــن تعــرف حتــى بوجــود مجموعــات أخــرى تشــبهها«1.

مل يكــن رد الفعــل هــذا مقتــرا عــىل روســيا، فقــد كانــت هنــاك بدايــات غليــان داخــل األحــزاب الجاهريــة لألمميــة الثانيــة. كانــت 

أملانيــا نفســها تتجــه آنــذاك نحــو وضــع مــا قبــل ثــوري. ويف أوائــل عــام 1916، دعــا أوتــو روهــل، الــذي كان أحــد نــواب الرايخســتاغ، إىل 

القطيعــة مــع االشــرتاكين الشــوفينين. كان اليســار األملــاين قــد بــدأ، بشــكل مســتقل،  يف رؤيــة الحاجــة إىل أمميــة جديــدة. وقــد تتبــع لينــن 

عــن كثــب سلســلة “الرســائل” التــي كان ينرشهــا اليســار األملــاين، والتــي كانــت تحمــل توقيــع “ســبارتاكوس”. كانــت الشــبيبة االشــرتاكية 

التــي أسســها كارل ليبكنخــت هــي القاعــدة الرئيســية لليســار. كانــت األمــور تتحــرك يف النمســا أيضــا، ففــي خريــف عــام 1916، تشــكل جنــاح 

يســاري داخــل الحــزب االشــرتايك النمســاوي باالعتــاد عــىل الشــباب. وانطلــق التحريــض ضــد الحــرب مــن “نــادي كارل ماركــس” يف فيينــا. ويف 

فرنســا، تــم تشــكيل مجموعــة يســارية مــن بــن أعضــاء الرملــان والذيــن تلقــوا خطابــات دعــم مــن الخنــادق. كــا شــهدت بريطانيــا، يف شــهر 

أبريــل، طــرد مجموعــة هيندمــان الشــوفينية مــن الحــزب االشــرتايك الريطــاين يف مؤمتــر ســالفورد. أمــا يف إيطاليــا، فقــد كان ســرايت، “األكــر 

يســارية” بــن قــادة الحــزب، مــا زال مرتبطــا بالوســطين، بينــا كان غرامــي، الــذي كان مــا يــزال شــابا، يدعــم أفــكار لينــن. ويف ســويرسا 

رفــض الحــزب االشــرتايك قــرارات زميروالــد باعتبارهــا “متطرفــة جــدا”، لكــن قطاعــا كبــرا مــن القواعــد دعمــوا تلــك القــرارات. يف بلغاريــا كان 

لــدى تيســنيايك (االشــرتاكيون “املتشــددون”) موقــف ثــوري مناهــض للحــرب. لقــد كان هنــاك تيــار ثــوري أو شــبه ثــوري قــد بــدأ يتبلــور 

داخــل املنظــات الجاهريــة يف كل مــكان.

كونفرانس كينثال

ــم االشــرتايك  ــا يســتقبل الزعي ــاس يف أملاني ــة: حشــد مــن الن ــن األمثل ــان. ومــن ب ــة واضحــة للعي ــة املتنامي كانــت أعــراض األزمــة الثوري

اليمينــي شــيدمان بصيحــات االســتهجان؛ إرضاب مســتأجرين يف غالســكو؛ مظاهــرات ضــد ارتفــاع تكلفــة املعيشــة يف العديــد مــن البلــدان… 

إال أن أبــرز طريقــة عــر بهــا عــن نفســه ذلــك الغليــان االجتاعــي الــذي كان موجــودا يف جميــع البلــدان املتحاربــة، هــي ارتفــاع ملحــوظ يف 

عــدد اإلرضابــات، كــا يتضــح مــن خــالل الجــدول التــايل2:

جدول يوضح ارتفاع عدد الإلرضابات يف أوربا 1915- 1916:

عدد املربنعدد اإلرضاباتالسنةالبلد

أملانيا
1915

1916

137

240

14.000

129.000

فرنسا
1915

1916

98

314

9.000

41.000

روسيا
1915

1916

928

1.410

539.000

1.086.000

1:  A. Shlyapnikov, On the Eve of 1917, p: 160.

2:  Istoriya KPSS, vol. 2, p: 624.
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ــم  ــكل حاس ــددا بش ــرا مح ــك عن ــة. كان ذل ــا األوروبي ــزاج الروليتاري ــول يف م ــدوث تح ــىل ح ــة ع ــة أي عالم ــب بعناي ــن يراق كان لين

ملنظوراتــه للثــورة يف روســيا. يف أكتوبــر 1915، كتــب قائــال: »إن املهمــة التــي تواجــه الروليتاريــا يف روســيا هــي إكــال الثــورة الرجوازيــة 

ــب...«1. ــا إىل جن ــان اآلن جنب ــن تقف ــن املهمت ــا. إن هات ــورة االشــرتاكية يف أوروب ــة يف روســيا مــن أجــل إشــعال الث الدميقراطي

لقــد وجــدت األزمــة االجتاعيــة املتناميــة صــدى متأخــرا لهــا داخــل املنظــات الجاهريــة املنتميــة لألمميــة الثانيــة، حيــث عــّر ســخط 

القواعــد عــن نفســه مــن خــالل تزايــد التأييــد للجنــاح اليســاري. ويف ســياق ســعيهم إىل رضب اليســار، لجــأ  قــادة األمميــة الثانيــة إىل منــاورة 

جديــدة. كان املكتــب االشــرتايك األممــي معطــال بشــكل كامــل منــذ بدايــة الحــرب. لكــن وبشــكل مفاجــئ أعلــن ســكرتر املكتــب، كميــل 

هيســانز، خــالل مؤمتــر للحــزب الهولنــدي، يف ينايــر 1916، أن “املنظمــة األمميــة مل متــت”. وكــرد فعــل مــن جانــب اليســار انعقــد اجتــاع 

لـ“اللجنــة املوســعة”، يف فرايــر 1916 يف بــرن، بحضــور مندوبــن مــن النمســا وأملانيــا وإيطاليــا وروســيا ورومانيــا وســويرسا وبلــدان أخــرى، 

ــاك عــىل الدعــوة لعقــد كونفرانــس أممــي آخــر لليســار.  ــم االتفــاق هن ــاورة هيســانز باعتبارهــا “مؤامــرة ضــد االشــرتاكية”. ت لفضــح من

وهــو مــا تحقــق يف أوائــل شــهر مــاي يف كينثــال، حيــث تــم عقــد كونفرانــس ثــان مبشــاركة 43 مندوبــا مــن روســيا وبولنــدا وأملانيــا وإيطاليــا 

وفرنســا وســويرسا والنمســا ورصبيــا والرتغــال. حــر ويــيل مونزينــرغ ممثــال عــن فــرع الشــبيبة األمميــة. وكان البالشــفة ممثلــن بــكل مــن 

لينــن وزينوفييــف وإينيســا أرمانــد. بالنســبة للبولونيــن كان راديــك (وحــرت مجموعــة بولونيــة أخــرى مثلهــا كل مــن ف. دومروفســي 

وميخيســالف برونســي)؛ وثالثــة اشــرتاكين ســويرسين: إرنســت نوبــز وفريتــز بالتــن وأغنيــس تومبــان؛ ومثــل الرب تريشــا كانتســليفوفيتش؛ 

وعــن مجموعــة يســارية يف برميــن جــاء بــول فروهليــش، باإلضافــة إىل مونزينــرغ وثالهيمــر، وغرهــم. كان اليســار أقــوى هنــا عــا كان عليــه 

الحــال يف زميروالــد. لكــن وعــىل الرغــم مــن ذلــك فإنهــم مل يتفقــوا عــىل قــرار بشــأن الســالم. كان مــزاج األغلبيــة مــا يــزال وســطيا. جــاءت 

النتيجــة النهائيــة حــال وســطا، لكنهــا مــع ذلــك شــكلت تقدمــا بالنســبة لزميروالــد.

ــا كانــت حركــة غــر  ــا إنه ــا يقــال عنه ــي أقــل م ــد، الت ــن اليمــن واليســار يف تصاعــد مســتمر داخــل حركــة زميروال ــرات ب كانــت التوت

متجانســة. كان لينــن مســتعدا للتعايــش املؤقــت مــع الوســطين، لكــن ذلــك مل يكــن ليســتمر طويــال. االنشــقاق داخــل األمميــة، الــذي كان 

ــارات الوســطية  ــع التي ــورة تكــون جمي لينــن وحــده مــن فهمــه، كان موجــودا بالفعــل عــىل أرض الواقــع. ففــي ظــل ظــروف الحــرب والث

محكومــة بالــزوال. ومل يقــم لينــن ســوى بترسيــع زوالهــم مــن خــالل تأكيــده عــىل رضورة الوضــوح. إن الغمــوض أمــر غــر مقبــول خــالل 

الفــرتات التاريخيــة الحرجــة، عندمــا تكــون هنــاك رضورة حســم االختيــارات. كان الظــرف املوضوعــي يدفــع الجاهــر نحــو اليســار، نحــو 

طريــق الثــورة. وكان تيــار زميروالــد الوســطي يقــف مكتــوف األيــدي. وبالتــايل فقــد كانــت هنــاك طريقتــان فقــط للمــي قدمــا: إمــا الســر 

حتــى النهايــة والقطــع بشــكل نهــايئ مــع اإلصالحيــة واالنتقــال إىل املوقــف الثــوري الواضــح، أو العــودة إىل مســتنقع اإلصالحيــة. لقــد جعــل 

لينــن، بالكلمــة والفعــل، هــذا األمــر واضحــا للغايــة، ولهــذا كرهــه الوســطيون، إذ كــا هــو الحــال تاريخيــا دامئــا مــا يكــره الشــخُص املرتبــُك 

الشــخَص الــذي تكــون لديــه أفــكار واضحــة.

ــاده  ــا يف انتق ــن صارم ــد استســلم. كان لين ــف 1916، كان ق ــول صي ــل إىل معســكر اليمــن. فبحل ــن انتق ــم هــو أول م ــرت غري كان روب

ــوا ثوريــن باألقــوال، لكنهــم إصالحيــون برجوازيــن يف املارســة. كان ذلــك الســلوك بالضبــط هــو مــا يكرهــه لينــن.  للوســطين الذيــن كان

بعــد ذلــك ســار كل مــن تــورايت ومريــم وبــوردون، وســائر الوســطين اآلخريــن، عــىل نفــس الــدرب. ويف النهايــة مل يتبــق يشء مــن زميروالــد، 

باســتثناء الذاكــرة، واليســار! مل يكــن ليســار زميروالــد نفســه أهميــة مســتقلة إال باعتبــاره نقطــة انطــالق لبنــاء األمميــة الجديــدة. لكــن بنــاء 

تلــك األمميــة كان يحتــاج ألحــداث كــرى كانــت مــا تــزال عــىل بعــد بضعــة أشــهر فقــط. مــن خــالل تجربــة زميروالــد  اكتســب لينــن خــرة 

ال تقــدر بثمــن ومجموعــة واســعة مــن العالقــات مــع التيــارات اليســارية األملانيــة (مجموعــة ســبارتاكوس ومجموعــة برميــن أربيتربوليتيــك)، 

ومجموعــة فردنانــد لوريــوت يف فرنســا، وجــون ماكلــن يف بريطانيــا، وأوجــن ديبــس يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وبانيكــوك وغورتــر يف 

هولنــدا، وســرايت وغرامــي يف إيطاليــا، وفريتــز بالتــن يف ســويرسا، وهانييــي وراديــك يف بولونيــا. كانــت هنــاك أيضــا مشــاكل داخــل يســار 

زميروالــد. إذ مل تكــن املواقــف السياســية موحــدة بــن كل مــن ســبقت االشــارة إليهــم. بــل حتــى أشــخاص بارزيــن يف دائــرة لينــن، مثــل راديــك 

وبوخاريــن وبياتاكــوف وغرهــم، مل يكونــوا يتبنــون موقفــا بلشــفيا لينينيــا واضحــا. حتــى اليســار كان مفتقــرا للتجانــس إىل حــد مــا. كانــت 

تلــك، أيضــا، مرحلــة رضوريــة يف الرحلــة نحــو ثــورة أكتوبــر. لكــن هــذا املنظــور كان يبــدو بعيــد املنــال يف ذلــك الوقــت.

كان لينــن املحــارص يف منفــاه الســويرسي يجــوب أرجــاء غرفتــه مثــل منــر محبــوس. ألــن ينتهــي كابــوس الــردة الرجعيــة هــذا؟ كانــت 

مشــاعر العزلــة واإلحبــاط املميــزة لحيــاة املنفيــن مبثابــة ســم ينخــر ببــطء حتــى أقــوى الشــخصيات. حتــى لينــن مل يكــن محصنــا ضــد هــذا 

الســم. ففــي بعــض األحيــان كانــت تعذبــه فكــرة أنــه قــد ال يعيــش لــرى الثــورة. ويف خطــاب كتبــه إلينيســا أرمانــد، مطلــع عــام 1916، عــر 

1:  LCW, Several Theses, vol. 21, p: 402.
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عــن قلقــه قائــال: “إن الحركــة الثوريــة تنمــو ببــطء شــديد وبصعوبــة هائلــة”. وأضــاف بنــرة حزينــة: “مــا علينــا إال أن نتحمــل”. ويف أحــد 

أكــر أشــكال ســخرية التاريــخ غرابــة، نجــد لينــن يف خطــاب ألقــاه أمــام الشــباب االشــرتاكين الســويرسين، يف ينايــر 1917، يقــول: »نحــن 

الجيــل األكــر ســنا قــد ال نعيــش لرؤيــة املعــارك الحاســمة لهــذه الثــورة القادمــة«1. لكــن وبعــد شــهر واحــد اندلعــت ثــورة أطاحــت بالقيــر. 

وبعــد أقــل مــن عــام متكــن البالشــفة مــن الوصــول إىل الســلطة.

1:  N.K. Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 335.



ثورة فرباير 

اســتهل عــام 1917 مبوجــة مــن اإلرضابــات يف برتوغــراد، بعــد فــرتة هــدوء قصــرة يف نوفمــر ودجنــر 1916. وفقــا ألرقــام مفتشــية املصانــع 

شــارك يف اإلرضابــات، يف شــهر ينايــر وحــده، 270.000 عامــل، مــن بينهــم 177.000 يف برتوغــراد وحدهــا. كانــت الحــرب قــد خلقــت وضعــا 

ــا  ــر 1916، كان 39 مصنع ــول دجن ــة. فبحل ــة العميق ــة االقتصادي ــوس الحــرب أهــوال األزم ــت إىل كاب ال يطــاق بالنســبة للجاهــر، وانضاف

يف برتوغــراد متوقفــا عــن العمــل بســبب نقــص الوقــود و11 مصنعــا آخــر بســبب انقطــاع التيــار الكهربــايئ. كان قطــاع الســكك الحديديــة 

ــرا  ــز مظه ــر الخب ــد وأصبحــت طواب ــاح الجــوع البل ــق. اجت ــاك نقــص مهــول يف الدقي ــاك لحــم وكان هن ــار. ومل يكــن هن عــىل وشــك االنهي

طبيعيــا للحيــاة اليوميــة. وإىل كل هــذا يجــب أن نضيــف تــوايل أخبــار الهزائــم العســكرية وروائــح الفضائــح التــي تــأيت مــن البــالط وعصابــة 

ــون وكل  ــون املحتال ــه األرســتقراطيون الجشــعون واملضارب ــذي يســيطر علي ــة الســود. النظــام ال ــن واملائ ــالء- امللكي راســبوتن وحكومــة النب

أنــواع الطفيليــات، وقــف عاريــا بفســاده أمــام شــعب مســتاء بشــكل متزايــد. أمــام هــذا الوضــع ناشــد الليراليــون الرجوازيــون، مــن “الكتلــة 

التقدميــة”، القيــر نيكــوال بــأن يقــوم بإصالحــات، وحاولــوا تخويفــه بالثــورة.

تحــت الســطح كان مــزاج الجاهــر يتغــر ببــطء. وصــف تروتســي تلــك الســرورة بأنهــا “الســرورة الجزيئيــة للثــورة”. إنهــا ســرورة 

تتقــدم بشــكل تدريجــي بحيــث تكــون غــر محسوســة يف غالــب األحيــان، حتــى بالنســبة للثــوار، الذيــن يســتخلصون أحيانــا االســتنتاجات 

الخاطئــة مــن مظاهــر الالمبــاالة وعــدم وجــود تعبــرات ملموســة عــن اإلحبــاط املرتاكــم والغضــب واملــرارة. إنهــا تشــبه إىل حــد كبــر االرتفــاع 

التدريجــي للضغــط تحــت ســطح األرض قبــل وقــوع الزلــزال. فهــذه الســرورة بدورهــا تكــون غــر مرئيــة بالنســبة للمراقــب الســطحي الــذي 

ال ينظــر إىل مــا هــو أعمــق، وال يأخــذ يف االعتبــار ســرورات الضغــط التــي ترتاكــم يف أعــاق األرض. لكــن عندمــا يحــدث االنفجــار يــؤدي إىل 

دهشــة عامــة. يتقــدم مختلــف أنــواع “املتعلمــن” بتفســرات كثــرة، عــادة مــا ال تتجــاوز الســبب املبــارش، وال تفــرس شــيئا عــىل اإلطــالق. 

وهكــذا فإنــه يقــال إن ثــورة فرايــر ناجمــة عــن نــدرة الخبــز. لكــن هــذا التفســر يتجاهــل حقيقــة أن النقــص يف الخبــز، خــالل الســنوات 

التــي تلــت ثــورة أكتوبــر، كان أســوأ بكثــر مــن ذي قبــل، نتيجــة للحــرب األهليــة التــي أثارتهــا الثــورة املضــادة وغــزو روســيا مــن طــرف واحــد 

وعرشيــن جيشــا أجنبيــا. ملــاذا مل تنتــج عــن ذلــك ثــورة جديــدة؟ مل يتــم طــرح هــذا الســؤال مطلقــا، وال ميكــن اإلجابــة عليــه إذا مــا واصلنــا 

الخلــط بــن الســبب املبــارش الــذي أشــعل الحركــة وبــن أســبابها الكامنــة األعمــق؛ أي الخلــط بــن الحــدث العــريض وبــن الــرورة، مثــل تلــك 

الكتــب املدرســية القدميــة التــي كانــت تؤكــد أن الحــرب العامليــة األوىل اندلعــت بســبب اغتيــال األرشــيدوق فردينانــد يف رساييفــو، وليــس 

بســبب تراكــم التناقضــات بــن القــوى اإلمرياليــة الرئيســية قبــل عــام 1914.

ــورغ ونيفســي،  ــي فيب ــا يف مقاطعت ــدالع الحــرب. كان اإلرضاب عام ــذ ان ــراد من ــر إرضاب شــهدته برتوغ ــر 1917 أك كان إرضاب 09 يناي

ورضب قطــاع الصناعــات الحربيــة بشــدة. شــارك فيــه حــوايل 145.000 عامــل، كشــكل مــن أشــكال “الحــركات التســخينية” الســابقة للثــورة. 

ــوات  ــن طــرف ق ــا م ــراد تشــبه معســكرا مســلحا بفعــل احتالله ــة. صــارت برتوغ ــات ومظاهــرات جاهري ــا باجتاع كان اإلرضاب مصحوب

الجيــش والرشطــة، لكــن إجــراءات القمــع مل تعــد كافيــة لكبــح الثــورة. حــاول الليراليــون البورجوازيــون درء الثــورة مــن خــالل تقديــم التــاس 

للقيــر لــي يقــوم بإصالحــات. توســل رودزيانكــو للقيــر لــي يطيــل عمــر مجلــس الدومــا ويقــوم بتعديــل حكومــي. وقــد دعــت مجموعــة 

العمــل يف لجــان الصناعــة الحربيــة، التــي كان يهيمــن عليهــا املناشــفة، عــال برتوغــراد إىل الذهــاب يف 14 فرايــر -يــوم افتتــاح الدومــا- إىل 

قــر توريــد إلظهــار “تضامنهــم” مــع الدومــا ودعــم املعارضــة الليراليــة. بينــا نــدد املكتــب البلشــفي بسياســة التعــاون الطبقــي ودعــا إىل 

إرضاب ليــوم واحــد يف ذكــرى محاكمــة النــواب البالشــفة. وقــد اســتجاب لدعــوة اإلرضاب 90.000 عامــل يف 58 مصنعــا. كــا تظاهــر عــال 

ــر  ــاء الذهــاب إىل ق ــف أحــد نفســه عن ــة!”. ومل يكل ــة!”، “عاشــت الجمهوري ــوف بشــعارات: “تســقط الحــرب!”، “تســقط الحكوم بوتيل

توريــد. اعــرتف رودزيانكــو بــأن مجلــس الدومــا تحــول إىل مجــرد “متفــرج ســلبي تقريبــا”، يف حــن كان املتظاهــرون ميــرون تحــت أنظــار 

النــواب عــىل طــول شــارع نيفســي.
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أظهــرت هــذه األحــداث املتعاقبــة أن مــزاج الجاهــر قــد وصــل إىل نقطــة الغليــان. زار مندوبــون عــن عــال مصنــع بوتيلــوف جميــع 

املصانــع األخــرى يف مقاطعتــي نارفــا وفيبــورغ، مــا أدى إىل انــدالع حركــة إرضاب عــام. كــا حدثــت انتفاضــات خبــز شــارك فيهــا عــدد كبــر 

مــن النســاء.

إرضاب عــال مصنــع بوتيلــوف العمــالق، الــذي اندلــع يف البدايــة يف 18 فرايــر مببــادرة مــن بضــع مئــات مــن العــال يف إحــدى الورشــات، 

والــذي كان عــىل خلفيــة املطالبــة برفــع األجــور وإعــادة بعــض زمالئهــم املفصولــن إىل مناصبهــم، فاجــأ العــال املنظمــن والثوريــن عــىل 

حــد ســواء. قــام 30.000 عامــل يف هــذا املصنــع العمــالق بتشــكيل لجنــة إرضاب، وخرجــوا إىل الشــوارع وناشــدوا العــال اآلخريــن مــن أجــل 

الدعــم. يف 22 فرايــر ردت إدارة بوتيلــوف بإغــالق املصنــع. تبــن الحقــا أن هــذا القــرار كان خطــأً كبــرا، حيــث خــرج آالف العــال الغاضبــن 

إىل الشــوارع، يف الوقــت الــذي كانــت فيــه العديــد مــن نســاء الطبقــة العاملــة يصطفــن يف الشــوارع املتجمــدة للحصــول عــىل حصــص ضئيلــة 

مــن الخبــز. اتضــح أن هــذا املزيــج أكــر انفجــارا مــن تلــك القذائــف التــي ينتجهــا مصنــع بوتيلــوف. وبالصدفــة كان اليــوم التــايل، 23 فرايــر، 

هــو اليــوم األممــي للنســاء. أعطــى هــذا زخــا إضافيــا للحركــة الجاهريــة. إن الرسعــة الهائلــة التــي تحركــت بهــا النســاء والشــباب، الذيــن 

كانــوا يف الســابق فئــات متخلفــة وغــر منظمــة، فاجــأت حتــى املناضلــن. وكــا قــال املــؤرخ الســوفيايت، بردزالــوف، فــإن شــباب الطبقــة 

العاملــة »ســاروا يف الصفــوف األوىل للمتظاهريــن وكانــوا حارضيــن يف االجتاعــات وشــاركوا يف االشــتباكات مــع الرشطــة، ]و[... قامــوا بــدور 

كشــايف الثــورة إذ كانــوا أول مــن يخــر العــال ]الكبــار[ عــن مــكان تجمــع قــوات الجيــش والرشطــة، إلــخ«1.

ــاءات وتظاهــرات ضخمــة يف  ــاك لق ــت هن ــر، انخــرط 200.000 عامــل -أكــر مــن نصــف عــال برتوغــراد- يف اإلرضاب. كان يف 24 فراي

ــورة. ومبجــرد أن بــدأت،  ــدأت الث ــدأ العــال يتخلصــون مــن خوفهــم القديــم ويقفــون يف مواجهــة مضطِهديهــم. لقــد ب ــع، حيــث ب املصان

اكتســبت الحركــة زخــا خاصــا بهــا، واجتاحــت كل مــا يوجــد أمامهــا. رافقــت اإلرضابــات مظاهــرات حاشــدة انتــرشت كالنــار يف الهشــيم مــن 

منطقــة فيبــورغ إىل املناطــق الصناعيــة األخــرى. وكنســت حشــود املتظاهريــن قــوات الرشطــة والجيــش للوصــول إىل وســط املدينــة، حتــى 

عــروا نهــر نيفــا املتجمــد، وهــم يهتفــون: “الخبــز!”، “الســالم!” و“ليســقط االســتبداد!”.

يف يــوم الخميــس 23 فرايــر، عقــدت اجتاعــات لالحتجــاج عــىل الحــرب وارتفــاع تكاليــف املعيشــة والظــروف الســيئة التــي تعيشــها 

العامــالت. وهــذا بــدوره تطــور إىل موجــة إرضابــات جديــدة. لقــد لعبــت النســاء دورا رئيســيا يف الحركــة، فقــد رسن إىل املصانــع وطالــن 

العــال بــأن يوقفــوا العمــل ويخرجــوا. تلــت ذلــك مظاهــرات حاشــدة يف الشــوارع. وظهــرت األعــالم والالفتــات بشــعارات ثوريــة: “تســقط 

الحــرب!”، “يســقط الجــوع!”، “عاشــت الثــورة!”. وفجــأة ظهــر املحرضــون يف الشــوارع. كثــر منهــم كانــوا بالشــفة، لكــن آخريــن كانــوا عــاال 

عاديــن، رجــاال ونســاء، اكتشــفوا فجــأة، وبعــد ســنوات مــن الصمــت القــرسي، أن لديهــم عقــل يفكــر ولســان ينطــق.

ــذة  ــن الناف ــا، م ــر 25 عام ــن العم ــغ م ــار يبل ــو بح ــكولنيكوف)، وه ــن (راس ــش إيل ــودور فيودوروفيت ــل في ــوم، أط ــك الي ــاح ذل يف صب

وتســاءل: “اليــوم هــو يــوم النســاء. هــل ســيحدث يشء مــا يف الشــوارع اليــوم؟”. وبالفعــل كان هنــاك يشء يحــدث، فقــد كان 128.000 عامــل 

يف إرضاب. وكانــت املدينــة كلهــا تغــيل بالحيــاة. 

»لقــد تطــورت األحــداث بحيــث أن يــوم النســاء صــادف اليــوم األول للثــورة. كانــت النســاء العامــالت، الــاليئ دفعهــن اليــأس بســبب 

ــا  ــا كن ــوم، عندم ــك الي ــالم”. يف ذل ــة والس ــز والحري ــة بـ“الخب ــوارع للمطالب ــرج إىل الش ــن خ ــوع، أول م ــات الج ــية وعذاب ــن القاس ظروفه

محجوزيــن يف ثكناتنــا، متكنــا مــن أن نــرى مــن النوافــذ مشــهدا غــر عــادي. كانــت حافــالت النقــل العــام متوقفــة عــن العمــل، مــا يعنــي 

أن الشــوارع كانــت فارغــة وهادئــة بشــكل غــر معهــود. لكــن يف زاويــة شــارعي بولشــوي وغافانســكايا، اســتمرت مجموعــات مــن النســاء 

ــطح  ــرف املس ــن بالط ــم ويربوه ــتعال خيوله ــوة باس ــن بقس ــوا يدفعونه ــن، وكان ــة تفريقه ــال الرشط ــاول رج ــع. ح ــالت يف التجم العام

لســيوفهم. عندمــا يصعــد الحــرس القيــري األوبريشــنيي2 إىل الرصيــف، كانــت املتظاهــرات يتفرقــن مؤقتــا، دون أن يفقــدن رباطــة جأشــهن، 

وهــن يوجهــن للقــوات اللعنــات والتهديــد؛ لكــن مبجــرد عــودة رجــال الرشطــة إىل الطريــق، كان الحشــد يتحــول مــرة أخــرى إىل كتلــة صلبــة. 

كان هنــاك بعــض الرجــال، لكــن الغالبيــة العظمــى كانــت تتألــف مــن نســاء عامــالت وزوجــات عــال«3. 

يف 25 فرايــر، التقــى مــا بــن 30 و35 مــن قــادة العــال يف مقــر اتحــاد برتوغــراد لتعاونيــات العــال مــن أجــل إنشــاء مجلــس ســوفييت. 

وعــىل الرغــم مــن أن نصــف هــؤالء العــال تعرضــوا لالعتقــال يف نفــس الليلــة، فإنــه بعــد يومــن فقــط، عندمــا ارتفــع مــد الحركــة، أعلــن 

1:  J.L.H. Keep, The Rise of the Social Democracy in Russia, p: 59.

2:   األوبريشنيي هي قوات األمن الخاصة التي أسسها إيفان الرهيب، حاكم موسكو الدموي خالل القرن 15، وكانت مشهورة بجرامئها الدموية.

3:  F.F. Raskolnikov, Kronstadt and Petrograd in 1917, p: 1.
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عــدد منهــم أنفســهم بكونهــم اللجنــة التنفيذيــة املؤقتــة لســوفييت برتوغــراد. تــم انتخــاب عضــو الدومــا املنشــفي تشــخيدزه رئيســا للجنــة، 

رغــم أنــه مل يكــن ميثــل أي مصنــع. لكــن وعــىل كل حــال فــإن أغلبيــة الـــ150 شــخصا الذيــن حــروا الجلســة االفتتاحيــة للســوفييت قدمــوا 

أوراق اعتــاد مشــكوك فيهــا. وقــد حــددت اللجنــة أهدافهــا بأنهــا “تنظيــم قــوات الشــعب والنضــال مــن أجــل تعزيــز الحريــة السياســية 

والحكومــة الشــعبية”. ويف مســاء اليــوم نفســه أصــدر نيكــوال أمــرا قاطعــا لخابالــوف يأمــره بـ“وضــع حــد لالضطرابــات يف العاصمــة بحلــول 

يــوم غــد”. يف املســاء فتحــت القــوات النــار عــىل املحتجــن. وذكــر تقريــر للرشطــة أنــه »وحــده إطــالق النــار مبــارشة عــىل قلــب الحشــود، 

هــو مــا مكــن مــن تفريــق الغوغــاء، الذيــن كانــوا يف معظــم األحيــان يختبئــون يف أفنيــة املنــازل القريبــة، ثــم يعــودون إىل الشــوارع عندمــا 

يتوقــف إطــالق النــران«. عندمــا تتخلــص الجاهــر مــن خوفهــا مــن املــوت، تكــون اللعبــة قــد انتهــت. لكــن وحتــى تلــك اللحظــة بقــي 

قــادة البالشــفة يف برتوغــراد عاجزيــن عــن فهــم الطبيعــة الحقيقيــة للوضــع. قــال عضــو اللجنــة البلشــفية يف منطقــة فيبــورغ، ف. كايــوروف، 

“الــيء الوحيــد األكيــد هــو أن التمــرد يخبــو”1. لكــن يف الواقــع كانــت تلــك مجــرد البدايــة.

ــام. يطــرح اإلرضاب العــام مســألة الســلطة عــىل جــدول  ــر) يف قبضــة إرضاب ع ــام (مــن 25 إىل 27 فراي اســتمرت برتوغــراد لبضعــة أي

األعــال، لكنــه يف حــد ذاتــه ال ميكنــه حلهــا. إنــه يطــرح الســؤال التــايل: مــن يحكــم؟ مــن هــو رب املنــزل؟ والــيء الحتمــي هــو أن اإلجابــة 

النهائيــة تحســم بالقــوة. النظــام الــذي كان قــد بــدأ يتعــاىف مــن الصدمــة األوىل، صــار ينظــم رد الفعــل. أصــدر القيــر شــخصيا األمــر التــايل: 

“أطلــب منكــم أن تضعــوا حــدا لالضطــراب يف العاصمــة بحلــول يــوم غــد ودون تأخــر”. وقــد تلقــى الجنــود والرشطــة األمــر مبــارشة مــن 

نيكــوال الدمــوي بإطــالق النــار عــىل املتظاهريــن. يف 26 فرايــر بــدأ إطــالق النــار. معظــم الجنــود أطلقــوا النــار يف الهــواء، لكــن الرشطــة، التــي 

هــي دامئــا أكــر تخلفــا ورجعيــة مــن الجنــود، أطلقــت النــار عــىل الحشــود. ســقط الكثــر مــن القتــىل والجرحــى. وقــد كانــت هــذه نقطــة 

تحــول حاســمة يف وعــي الجنــود، ففــي ذلــك اليــوم بالــذات قــام جنــود فــوج بافلوفســك، الذيــن تلقــوا األمــر بإطــالق النــار عــىل العــال، 

بإطــالق النــار عــىل الرشطــة عــوض ذلــك. عــىل الــورق كانــت لــدى النظــام قــوى وافــرة تحــت ترفــه، لكــن يف لحظــة الحقيقــة تبخــرت تلــك 

القــوى. ذهبــت الدعــوات اليائســة بإرســال التعزيــزات أدراج الريــاح. ويف هــذا الســياق يستشــهد تروتســي باســتبيان أرســله الجــرال إيفانــوف 

إىل الجــرال خابالــوف، جــاء فيــه:

»سؤال إيفانوف: كم تحت ترفك من القوات املنضبطة وكم هو عدد الجنود الذين يسيئون الترف؟

جــواب خابالــوف: لــدي تحــت تــريف أربــع كتائــب مــن الحــرس، وخمســة أرساب مــن ســالح الفرســان والقــوزاق، وفريقــن مــن املدفعيــة؛ 

أمــا بقيــة القــوات فقــد انتقلــت إىل صفــوف الثــوار، أو أنهــا، باالتفــاق معهــم، بقيــت عــىل الحيــاد. والجنــود يتجولــون يف املــدن منفرديــن أو 

يف فــرق ويعملــون عــىل تجريــد الضبــاط مــن ســالحهم.

س: ما هي محطات السكك الحديدية التي تخضع للحراسة؟

ج: جميع املحطات هي يف أيدي الثوار وهم يحرسونها بعناية.

س: أي جزء من املدينة يخضع للنظام؟

ج: املدينة كلها يف أيدي الثوار. الهاتف ال يعمل، وال يوجد اتصال بن مختلف أطراف املدينة.

س: ما هي السلطات التي تحكم مختلف أطراف املدينة؟

ج: ال أستطيع اإلجابة عن هذا السؤال.

س: هل جميع الوزارات تعمل بشكل صحيح؟

ج: لقد تم اعتقال الوزراء من طرف الثوار.

س: ما هي قوات الرشطة التي توجد تحت ترفكم يف الوقت الحارض؟

ج: ال يشء عىل اإلطالق.

س: ما هي املؤسسات التقنية والتموينية التابعة لوزارة الحرب التي تسيطرون عليها اآلن؟

ج: ليس لدي يشء.

1:  J.L.H. Keep, The Rise of the Social Democracy in Russia, p: 60.
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س: ما هي كمية املؤونة التي هي تحت ترفكم؟

ج: ال توجد تحت تريف أي مؤونة. يوم 05 فراير كان يف املدينة 5.600.000 رطل من الدقيق يف املخازن.

س: هل سقطت العديد من األسلحة واملدفعية واملخازن العسكرية يف أيدي املتمردين؟

ج: كل املدفعية يف أيدي الثوار.

س: ما هي القوات ومن هم الضباط الذين ما زالوا تحت سيطرتك؟

ج: ما زال رئيس قائد املنطقة تحت إمريت. لكن مل تعد يل أي اتصاالت مع بقية اإلدارات املحلية األخرى«1. 

كان هنــاك تآخــي واســع النطــاق بــن القــوات واملربــن. اتجــه العــال إىل الثكنــات ملناشــدة الدعــم مــن إخوانهــم بالــزي العســكري. 

وكان املقــر الرئيــيس للبالشــفة يشــهد مناقشــات مســتمرة وغالبــا حــادة حــول التكتيــكات، يف ظــل وضــع كان يتغــر ليــس كل يــوم بــل كل 

ســاعة. عــارض شــليابنيكوف إنشــاء فصائــل مســلحة، وركــز عــىل رضورة كســب قــوات الجيــش. بينــا جــادل تشــوغورين وآخــرون بــأن كلتــا 

املهمتــن رضوريتــان، الــخ. كان الوضــع يتحــرك بشــكل أرسع بكثــر مــن مناقشــات القــادة البالشــفة يف برتوغــراد. كان العــال قــد بــدأوا يف 

الواقــع يســيطرون عــىل املدينــة، وعوضــوا النقــص يف األســلحة والتدريــب العســكري باألعــال البطوليــة واألعــداد الكبــرة.

بعــد 27 فرايــر صــارت معظــم أنحــاء العاصمــة يف أيــدي العــال والجنــود، مبــا يف ذلــك الجســور ومخــازن األســلحة ومحطــات الســكك 

الحديديــة والتلغــراف ومكتــب الريــد. فعندمــا دقــت ســاعة الحقيقــة تبخــرت يف الهــواء كل القــوة الجبــارة التــي كان النظــام ميتلكهــا عــىل 

الــورق. وبحلــول ليلــة الثامــن والعرشيــن، وجــد خابالــوف نفســه بــدون أي قــوات تحــت ترفــه، صــار جــراال بــدون جيــش. وتــم نقــل 

وزراء حكومــة القيــر األخــرة إىل قلعــة بطــرس وبولــس، باعتبارهــم أرسى الثــورة! وباالســتناد إىل تجربــة عــام 1905، قــام العــال بإنشــاء 

الســوفييتات لتــويل إدارة املجتمــع. لقــد صــارت الســلطة يف أيــدي الطبقــة العاملــة والجنــود.

كان هنــاك يشء واحــد واضــح متامــا: وهــو أن اإلطاحــة بالنظــام القيــري كان بفضــل الطبقــة العاملــة، التــي قــادت خلفهــا الفالحــن 

بالــزي العســكري. وقــد أنجــزت الثــورة، يف الواقــع، يف مدينــة واحــدة فقــط -برتوغــراد- والتــي كانــت ال متثــل ســوى %1,75 من ســكان روســيا. 

نــرى هنــا، بأكــر الصــور وضوحــا، الثقــل الحاســم للروليتاريــا مقارنــة بالفالحــن، وللمدينــة مقارنــة مــع القريــة. لقــد كانــت ثــورة فرايــر 

ســلمية نســبيا ألنــه مل تكــن هنــاك أي قــوة جــادة مســتعدة للدفــاع عــن النظــام القديــم. ومبجــرد أن بــدأت الروليتاريــا يف التحــرك، مل يكــن 

هنــاك يشء قــادر عــىل إيقافهــا. وعــن ثــورة فرايــر كتــب تروتســي:

ــاك أي  ــن هن ــا. مل تك ــت به ــالد التحق ــة الب ــا بقي ــر. بين ــورة فراي ــت ث ــن حقق ــراد هــي م ــول إن برتوغ ــة الق ــن املبالغ ــون م ــن يك »ل

مواجهــات يف أي مــكان إال يف برتوغــراد. مل يكــن مــن املمكــن العثــور يف أي مــكان يف البلــد عــىل أي مجموعــة مــن الســكان أو أي أحــزاب أو 

مؤسســات أو وحــدات عســكرية مســتعدة للقتــال مــن أجــل النظــام القديــم. وهــذا يوضــح تفاهــة مزاعــم الرجعيــن، التــي ظهــرت الحقــا، 

حــول أنــه لــو كانــت هنــاك قــوات فرســان يف حاميــة بيرتســبورغ، أو لــو أن إيفانــوف قــام بإحضــار لــواء موثــوق فيــه مــن الجبهــة، لــكان 

مصــر النظــام امللــي مختلفــا. مل يكــن ال يف الجبهــة وال يف الخلــف أي لــواء أو كتيبــة عــىل اســتعداد لخــوض املعركــة مــن أجــل نيكــوال الثــاين«2.

لقــد صــارت الســلطة اآلن يف يــد العــال، لكنهــم، كــا أوضــح لينــن الحقــا، مل يكونــوا منظمــن مبــا فيــه الكفايــة وال واعيــن مبــا فيــه 

الكفايــة إلنجــاز الثــورة حتــى النهايــة. كانــت تلــك هــي املفارقــة الرئيســية لثــورة فرايــر. كانــت الطبقــة العاملــة هــي التــي قامــت بالثــورة، 

ــث  ــن حي ــي، م ــا املوضوع ــح أن مضمونه ــة؟ صحي ــورة برجوازي ــت إذن ث ــاذا كان ــادي. مل ــكري الرم ــزي العس ــن بال ــا الفالح ــادت خلفه وق

برنامجهــا ومطالبهــا املبــارشة، كان برجوازيــا دميوقراطيــا. لكــن مــا هــو الــدور الــذي لعبتــه الرجوازيــة فيهــا؟ لقــد لعبــت دورا معاديــا للثــورة، 

ومل تفشــل يف مســاعيها الرجعيــة إال ألن السياســين الليراليــن، مثلهــم مثــل قــوى االســتبداد نفســها، افتقــروا إىل الوســائل املاديــة لوضعهــا 

ــة الســيطرة عــىل الحركــة  ــة” ملحاول ــدم، ســارعوا إىل فركــة “حكومــة مؤقت ــورة يف ال ــذ. وبعــد إدراكهــم الســتحالة إغــراق الث موضــع التنفي

وإخراجهــا عــن مســارها. انبثقــت الحكومــة املؤقتــة عــن اللجنــة املؤقتــة ملجلــس الدومــا التــي أطلقــت عــىل نفســها لقــب: “لجنــة إعــادة 

النظــام والعالقــات مــع املؤسســات والشــخصيات العامــة”. تــرأس اللجنــة رئيــس مجلــس الدومــا الســابق، ميخائيــل رودزيانكــو، الــذي أعــرتف 

بأنــه اســتقبل تنــازل القيــر بـ“حــزن ال يوصــف”. ومــن أعضائهــا البارزيــن أيضــا كان هنــاك شــولجن، عضــو الكتلــة التقدميــة، الــذي متنــى لو 

أتيحــت لــه فرصــة الحصــول عــىل البنــادق “مــن أجــل تصفيــة الحســاب مــع هــؤالء الغوغــاء”. وقــد فضــح شــولجن، عــن غــر قصــد، األســباب 

1:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, pp: 105-106.

2:  Ibid., p: 158.
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الحقيقيــة وراء تشــكيل الحكومــة املؤقتــة، عندمــا قــال: »إذا مل نأخــذ الســلطة، فســوف يأخذهــا اآلخــرون بــدال منــا، ســيأخذها هــؤالء الرعــاع 
الذيــن قــد انتخبــوا بالفعــل جميــع أنــواع األوغــاد يف املصانــع«.1

ــع” أعضــاء مجالــس العــال (“الســوفييتات”)، أي لجــان النضــال التــي كانــت ذات قاعــدة عريضــة،  كان يقصــد بـــ “األوغــاد يف املصان

ــدأ العــال مــن النقطــة التــي توقفــوا عندهــا  ــاً يف أماكــن العمــل، والتــي ظهــرت برسعــة عــىل الســاحة. لقــد ب ــة دميقراطي وكانــت منتخب

ــد  ــع لق ــع. يف الواق ــة يف كل املصان ــس منتخب ــأوا مجال ــة وأنش ــد القدمي ــاف كل التقالي ــادوا اكتش ــورة أع ــار الث ــالل مس ــام 1906. وخ يف ع

كانــت الســلطة يف أيديهــم بالفعــل منــذ فرايــر. لكــن املشــكلة كانــت هــي عــدم وجــود حــزب وقيــادة يقفــان إىل جانــب الثــورة. القــادة 

اإلصالحيــون، الذيــن وجــدوا أنفســهم يف الخــط األمامــي عنــد بدايــة الثــورة، والذيــن شــكلوا الجــزء األكــر مــن اللجنــة التنفيذيــة الســوفياتية، 

مل يكــن لديهــم أي منظــور لالســتيالء عــىل الســلطة، بــل كانــوا مســتعجلن لتســليم الســلطة للرجوازيــة، عــىل الرغــم مــن أن هــذه األخــرة مل 

تلعــب أي دور يف الثــورة وكانــت خائفــة منهــا.

مل تكــن لــدى الليراليــن قاعــدة دعــم جاهريــة حقيقيــة داخــل املجتمــع. وقــد كان الســبب الوحيــد لقــدرة الحكومــة املؤقتــة عــىل البقاء 

هــو الدعــم الــذي تلقتــه مــن زعــاء املناشــفة واالشــرتاكين الثوريــن. أدرك ممثلــو الــرشكات الكــرى أنهــم ال يســتطيعون الصمــود إال مــن 

خــالل االعتــاد عــىل دعــم القــادة الســوفييت، خاصــة وأن هــذا ســيكون، عــىل كل حــال، مجــرد إجــراء مؤقــت. فالجاهــر ســوف تتعــب 

قريبــا مــن هــذا الجنــون، وســوف تخبــو الحركــة تدريجيــا، ومــن ثــم ميكنهــم ببســاطة توجيــه رصاصــة الرحمــة لهــؤالء “االشــرتاكين”. لكنهــم 

يف الوقــت الحــايل كانــوا رشا ال بــد منــه، لتفــادي األســوأ. لذلــك فــإن ممثــيل الرأســالين ابتلعــوا ســخطهم وقامــوا باملبــادرات الالزمــة. عقــد 

القــادة اإلصالحيــون اجتاعــا عاجــال يف قــر توريــد مــع أعضــاء مجموعــة العمــل التابعــة للجــان الصناعــة الحربيــة ونــواب الدومــا املناشــفة 

ومختلــف أشــكال الصحفيــن واملثقفــن مــن املعســكر املنشــفي. ورسعــان مــا خــرج املناشــفة مبوقــف التعــاون الطبقــي. كان ذلــك متوقعــا 

بالتأكيــد ألنــه كان النتيجــة املنطقيــة لــكل مســار تطورهــم الســابق. نــرشت صحيفتهــم الرســمية بيانــا يف 01 مــارس يدعــو إىل تشــكيل حكومــة 

مؤقتــة “توفــر الظــروف الالزمــة لبنــاء روســيا حــرة جديــدة”. كان العــال قــد ضحــوا بدمائهــم ألجــل االســتيالء عــىل الســلطة، يف حــن كانــت 

ــع”- أرادوا  ــن لهــؤالء “األوغــاد يف املصان ــن املنتخب ــإن املناشــفة -املمثل ــك ف ــة يف الهامــش تراقــب برعــب. لكــن وبالرغــم مــن ذل الرجوازي

تســليم الســلطة للرجوازيــة!

مل يكــن العــال والجنــود يثقــون يف الرجوازيــة، لكنهــم كانــوا يثقــون يف قادتهــم، وخاصــة أولئــك الذيــن كانــت لديهــم صــورة القــادة 

“اليســارين” األكــر جذريــة، مثــل كرنســي. كان ذلــك الوصــويل املنحــدر مــن الطبقــة املتوســطة بخطابــه القانــوين وميلــه إىل الدمياغوجيــة 

ــوفيات  ــمح الس ــذاجة. س ــاك وس ــوش وارتب ــن تش ــه م ــزت ب ــا متي ــر مب ــتيقاظ الجاه ــة األوىل الس ــايل املرحل ــكل مث ــد بش ــة، يجس املرسحي

ــا تكمــن املفارقــة الرئيســية لثــورة فرايــر وهــي أنهــا جلبــت إىل الســلطة أولئــك الذيــن مل  لكرنســي باملشــاركة يف الحكومــة املؤقتــة. وهن

يلعبــوا أي دور عــىل اإلطــالق يف نجاحهــا والذيــن كانــوا يخشــونها مثلــا يخــى الشــيطان املــاء املقــدس، أي الكاديــت وحلفاؤهــم األكتوبريــن. 

ــار املالكــن العقاريــن والرأســالين. تــم تعيــن األمــر لفــوف  ــة أساســا مــن كب تــم تشــكيل الحكومــة املؤقتــة يف 02 مــارس، وكانــت مكون

رئيســا ملجلــس الــوزراء. وكان رئيــس حــزب الكاديــت، ميليوكــوف، هــو وزيــر الخارجيــة. كان وزيــر املاليــة هــو بــارون صناعــة الســكر واملــالك 

العقــاري الــري، تريشــنكو. كانــت وزارة التجــارة والصناعــة يف يــد صاحــب مصنــع النســيج، كونوفالــوف. وذهبــت وزارة الحــرب والبحريــة 

إىل األوكتوبــري غوتشــكوف. بينــا أعطيــت وزارة الزراعــة إىل الكاديتــي شــينغاريف. كانــت هــذه العصابــة الرجعيــة مــن املحتالــن، هــي مــن 

ســلم لهــم الســوفييت زمــام الحكــم يف روســيا!

ــأن  ــخ ب ــم الراس ــبب اقتناعه ــورة. وبس ــاز الث ــىل إنج ــر ع ــدرة الجاه ــة يف ق ــار الثق ــن الصغ ــوفييت الرجوازي ــادة الس ــدى ق ــن ل مل يك

الرجوازيــة هــي الطبقــة الوحيــدة املؤهلــة للحكــم، فقــد كانــوا حريصــن عــىل تســليم تلــك الســلطة، التــي انتزعهــا العــال والجنــود، إىل 

القســم “املســتنر” مــن الرأســالين يف أقــرب فرصــة ممكنــة. وقــد ســعى املناشــفة واالشــرتاكيون الثوريــون بــكل جهدهــم إلقنــاع الجاهــر 

بــأن الحكــم دون الرأســالين كان يعنــي “تدمــر ثــورة الشــعب”2(!). لقــد اســتمروا يف تكــرار أن الطبقــة العاملــة أضعــف مــن أن تتمكــن 

مــن إنجــاز الثــورة وأنــه عليهــا أال “تعــزل” نفســها. وقــد أوضــح بوتريســوف املوقــف املنشــفي بشــكل كامــل عندمــا قــال: »الرجوازيــة هــي 

(الطبقــة) األكــر اســتعدادا اجتاعيــا ونفســيا لحــل املشــكالت الوطنيــة، خــالل مرحلــة الثــورة الرجوازيــة«. ويف 07 مــارس، كتبــت جريــدة 

املناشــفة يف برتوغــراد، رابوتشــايا غازيتــا: »يــا أعضــاء الحكومــة املؤقتــة! إن الروليتاريــا والجيــش ينتظــرون أوامركــم لتوطيــد الثــورة وجعــل 

1: Marcel Liebman, Leninism under Lenin, pp. 119-20.

2:  Izvestiya 2/3/17
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روســيا دميقراطيــة«1.

ــه. لقــد كانــت غريزتهــم تحثهــم،  ــة يفكــرون في مل تكــن هــذه األفــكار تتعــارض مــع مــا كان الزعــاء الرجوازيــون يف الحكومــة املؤقت

كــا رأينــا، إىل اللجــوء إىل القمــع، لكــن ذلــك كان مســتحيال يف ظــل الظــروف القامئــة، فاضطــروا إىل املنــاورة واللعــب عــىل الوقــت. لذلــك 

ــورة  ــن هــو وقــف الث ــد لليرالي ــوه بالفعــل يف خضــم النضــال. كان الهــدف الوحي ــد حقق ــود ق ــا كان العــال والجن “أعطــوا” للجاهــر م

عــن طريــق إجــراء تغيــرات شــكلية مــن فــوق تحافــظ عــىل أكــر قــدر ممكــن مــن النظــام القديــم. كان النظــام القديــم، رغــم أنــه تقــوض 

وتداعــى بشــدة، مــا يــزال قامئــا وذلــك بفعــل اســتمرار القــوة االقتصاديــة لكبــار املالكــن العقاريــن وأصحــاب األبنــاك والرأســالين، والجهــاز 

البروقراطــي الضخــم، وقيــادة الجيــش والدومــا، والنظــام امللــي. كانــت الرجوازيــة الليراليــة مرعوبــة للغايــة مــن الثــورة إىل درجــة أنهــا 

تشــبثت مثــل غريــق بالنظــام امللــي باعتبــاره أقــوى حصــن للملكيــة الخاصــة والنظــام. ومــن أجــل الحفــاظ عــىل النظــام امللــي، لجــأت 

الحكومــة املؤقتــة إىل املنــاورة مــن أجــل اســتبدال نيكــوال الثــاين بابنــه، تحــت وصايــة شــقيقه األمــر ميخائيــل، عــىل أمــل تعويــض أحــد 

أعضــاء آل رومانــوف بآخــر. يف هــذه الكوميديــا   البشــعة مــن األخطــاء، قــام العــال، الذيــن قدمــوا دماءهــم لإلطاحــة بــآل رومانــوف، بتســليم 

الســلطة لزعائهــم، الذيــن ســلموها بدورهــم إىل الليراليــن الرجوازيــن، الذيــن قامــوا بدورهــم بإعادتهــا إىل آل رومانــوف!

مل يكــن ذلــك بســبب العــال والجنــود، وخاصــة النشــطاء منهــم، الذيــن متيــز موقفهــم بعــدم الثقــة تجــاه السياســين الرجوازيــن يف 

الحكومــة املؤقتــة. لكنهــم وثقــوا يف قادتهــم، املناشــفة واالشــرتاكين الثوريــن، هــؤالء “االشــرتاكين املعتدلــن” الذيــن شــكلوا غالبيــة اللجنــة 

التنفيذيــة الســوفياتية والذيــن اســتمروا يقولــون لهــم إنــه عليهــم التحــيل بالصــر، وإن املهمــة األوىل هــي توطيــد الدميقراطيــة، واالســتعداد 

لعقــد الجمعيــة التأسيســية، وهلــم جــرا. كانــت الجاهــر تنصــت وتفكــر. وكانــوا يقولــون ألنفســهم رمبــا يجــب علينــا أن ننتظــر لــرى؛ إن 

قادتنــا يعرفــون أفضــل منــا. ومــع ذلــك فــإن الشــعور بعــدم الثقــة كان ينمــو أكــر فأكــر مــع مــرور كل يــوم.

البالشفة يف فرباير

كان البالشــفة قــد فقــدوا الكثــر مــن املواقــع منــذ عــام 1914، وكانــوا قــد تعرضــوا مؤخــرا للقمــع الشــديد. يوضــح الجــدول 6.1، املأخــوذ 

مــن Istoriya، كيــف كانــت قــوة الحــزب يف فرايــر.

(6.1) العدد التقريبي ألعضاء الحزب البلشفي حسب املناطق، يف فراير 1917

العدداملنطقة
2.000برتوغراد

600موسكو
500األورال

400ييكاترينوسالف
300نيجني- نوفوغورود

170روستوف أريا
150- 120تفر

200- 150إيفانوفو- فوزنيسينسك
200خاركوف
150سامارا
200كييف

200- 180ماكييفسك

Istoriya KPSS :املصدر

عندمــا نضــع يف اعتبارنــا أننــا نتحــدث عــن بلــد ضخــم، يبلــغ عــدد ســكانه حــوايل 150 مليــون نســمة، نــرى أن الحــزب يف بدايــة الثــورة 

كان متناهــي الصغــر. لكــن مــن الواجــب علينــا هنــا أن نأخــذ عوامــل أخــرى يف االعتبــار: لقــد كانــت جــودة الكــوادر البلشــفية أعــىل بــال 

شــك مــن بقيــة التيــارات األخــرى. كانــوا يف معظمهــم مــن الطبقــة العاملــة، وكانــوا قــد تلقــوا تدريبــا أفضــل، وأكــر انضباطــا مــن املناشــفة 

1:  M. Liebman, Leninism Under Lenin, pp: 121, 120.
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واالشــرتاكين الثوريــن. كانــت نســبة عاليــة منهــم تتكــون ممــن ميكــن أن نســميهم بـــ “القــادة الطبيعيــن” يف أماكــن عملهــم، أي تلــك العنارص 

ــا ونضاليــة الذيــن يتمتعــون بثقــة زمالئهــم العــال. كان كل واحــد منهــم عــىل اتصــال مــع عــدد أكــر مــن العالقــات. وكان يف  األكــر وعي

إمكانهــم، قبــل كل يشء، أن يعتمــدوا عــىل التقاليــد البلشــفية التــي خلفتهــا فــرتة 1912-1914، وخاصــة يف املراكــز الصناعيــة الكــرى. مــن 

الناحيــة التنظيميــة كان املناشــفة واالشــرتاكيون الثوريــون يف حالــة أســوأ بكثــر. كان البالشــفة مــن حيــث املبــدأ متفوقــن عــىل بقيــة التيــارات 

ــار العــايل الرئيــيس يف برتوغــراد يف فرايــر. لكــن ينبغــي أن نأخــذ  األخــرى. ســوخانوف، الــذي كان منشــفيا، يشــر إىل البالشــفة بأنهــم التي

يف االعتبــار هنــا نوعيــة القيــادة البلشــفية يف برتوغــراد. ففــي فرايــر كان قــادة البالشــفة يف املدينــة هــم شــليابنيكوف وزالوتســي والطالــب 

الشــاب مولوتــوف.

ــات،  ــدوره يف االجتاع ــارضا ب ــذي كان ح ــوخانوف، ال ــاري، س ــفي اليس ــدم املنش ــات، يق ــر باملعلوم ــه الزاخ ــن تاريخ ــد األول م يف املجل

الصــورة التاليــة عــن القــادة البالشــفة يف برتوغــراد: »لقــد كان لجمودهــم، أو بعبــارة أصــح عــدم قدرتهــم عــىل التفكــر بطريقــة صحيحــة يف 

املشــاكل السياســية وصياغتهــا، تأثــر محبــط علينــا«.

ويعطــي ســوخانوف التقييــم التــايل لشــليابنيكوف، الــذي كان أحــد العنــارص القياديــة: »شــديد الدفــاع عــن الحــزب، ميكــن القــول إنــه 

متعصــب، ومســتعد لتقييــم الثــورة بأكملهــا مــن وجهــة نظــر نجــاح الحــزب البلشــفي. إنــه مناضــل متمــرس يف العمــل الــرسي، ومنظــم تقنــي 

ممتــاز وعضــو عمــيل جيــد يف الحركــة العاليــة، لكنــه بالتأكيــد ليــس سياســيا قــادرا عــىل اســتيعاب وتعميــم دروس الظــروف الراهنــة. فــإذا 

وجدنــا أي أفــكار سياســية هنــا، فإنهــا تعــود إىل تلــك القــرارات الحزبيــة القدميــة ذات الطابــع العــام، لكــن هــذا الزعيــم املســؤول عــن أكــر 

املنظــات العاليــة نفــوذا مل يكــن لديــه أي فكــر مســتقل، وال القــدرة أو الرغبــة يف العمــل عــىل أســاس التحليــل امللمــوس للحظــة الحاليــة«1.

ال شــك أن املنشــفي ســوخانوف يســتهن مبيــزات شــليابنيكوف، التــي يقدمهــا بطريقــة أحاديــة الجانــب. ومــع ذلــك فــإن هنــاك ذرة مــن 

الحقيقــة، عــىل األقــل، يف هــذه اللوحــة التــي تلخــص العديــد مــن الصفــات النفســية ملحــرتيف الحــزب البلشــفي. وكــا حــدث يف عــام 1905، 

رسعــان مــا فقــد أعضــاء اللجــان هــؤالء بوصلتهــم عندمــا واجهــوا موقفــا جديــدا وتخلفــوا عــن الحركــة إىل أن أعــاد لينــن تســليح الحــزب 

مبنظــور ثــوري جديــد. لطاملــا تــم إخفــاء هــذه الحقيقــة مــن خــالل كتــب التاريــخ الســوفياتية. فهــي تزعــم، عــىل ســبيل املثــال، أن الحــزب 

أصــدر منشــورا يف 26 فرايــر. لكــن التحريــات الجديــدة أظهــرت أن لجنــة برتوغــراد أصــدرت أول نــرشة لهــا يف 27 فرايــر. إال أنــه بحلــول ذلــك 

الوقــت كانــت برتوغــراد يف قبضــة إرضاب عــام وكان انتشــار التمــرد داخــل صفــوف الجيــش والبحريــة قــد حســم مصــر النظــام. أي، بعبــارة 

أخــرى، كانــت القيــادة البلشــفية يف برتوغــراد تتبــع الحركــة وال تقودهــا.

كيــف كان رد فعــل الحــزب تجــاه أحــداث فرايــر؟ يقــول كتــاب التاريــخ الضخــم للحــزب الشــيوعي، الــذي صــدر يف عهــد خروتشــوف، 

إن املكتــب البلشــفي اجتمــع، يف صبــاح يــوم 25 فرايــر، وقــرر اتخــاذ خطــوات نشــيطة لنــرش الحركــة يف جميــع أنحــاء البــالد. لكــن تحقيقــات 

أخــرى تقــدم صــورة مختلفــة بعــض الــيء. ثــورة فرايــر مل تفاجــئ لينــن وحــده، بــل فاجــأت الحــزب بأكملــه. يف بدايــة الثــورة كان الحــزب 

ــة. كان ضعيفــا لدرجــة أن لجنــة برتوغــراد، كــا يشــر مارســيل ليبــان يف دراســته، مل تكــن قــادرة حتــى  مــا يــزال يف وضــع ضعيــف للغاي

عــىل إصــدار منشــور مبناســبة ذكــرى يــوم األحــد الدامــي يف ينايــر 1917. ومــع ذلــك ففــي غضــون بضعــة أشــهر ارتفــع عــدد أعضــاء الحــزب 

البلشــفي أكــر مــن عــرش مــرات، مــا حولــه إىل قــوة حاســمة داخــل الطبقــة العاملــة. يعتــر النمــو الــذي حققــه الحــزب البلشــفي يف عــام 

1917 األكــر مــن نوعــه يف تاريــخ األحــزاب السياســية بأكملــه. لكــن، ومــع ذلــك، ففــي بدايــة الثــورة أظهــر الحــزب أنــه كان غــر مســتعد. لقد 

أخــذه النهــوض الجاهــري عــىل حــن غــرة. قــال مارســيل ليبــان: »بســبب افتقــار البالشــفة إىل قيــادة قويــة وواضحــة الرؤيــة، تعاملــوا مــع 

املظاهــرات العاليــة األوىل يف العاصمــة بقــدر كبــر مــن االحتيــاط، بــل وحتــى الشــكوك التــي تذكرنــا مبوقفهــم يف ينايــر 1905. لقــد كانــوا 

معزولــن إىل حــد مــا يف املصانــع التــي كانــوا يعملــون فيهــا«.

يف بدايــة الثــورة مل يقــدم البالشــفة صــورة جيــدة عــن أنفســهم. لقــد تجاوزتهــم الحركــة إىل درجــة أن بالشــفة برتوغــراد حاولــوا يف البدايــة 

ــل يف  ــف تدخ ــورغ، كي ــة فيب ــية ملقاطع ــة الرئيس ــو يف اللجن ــو عض ــوروف، وه ــر ف. ن. كاي ــاء. ويتذك ــي للنس ــوم العامل ــة يف الي ــح الحرك كب

اجتــاع للعامــالت يف 22 فرايــر: »رشحــت معنــى “اليــوم العاملــي للنســاء” والحركــة النســائية بشــكل عــام، وعندمــا توجــب عــيل الحديــث 

عــن اللحظــة الراهنــة، ســعيت أوال وقبــل كل يشء إىل حــث النســاء عــىل االمتنــاع عــن أي مظاهــرات والتــرف بنــاء عــىل تعليــات لجنــة 

ــم تجاهــل شــعارات الحــزب. »لقــد  ــوروف “بدهشــة” و“ســخط” كيــف ت الحــزب«. لكــن العامــالت مل يكــن يف مــزاج االنتظــار. فــرأى كاي

غضبــت مــن ســلوك املربــات. فقــد كان مــن الواضــح، يف املقــام األول، أنهــن تجاهلــن القــرارات التــي اتخذتهــا لجنــة املقاطعــة التابعــة 

1:  N. Sukhanov, Zapiski o revolutsii, vol. 1, pp: 50 and 94.
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للحــزب، ومقرتحــايت. كنــت يف الليلــة الســابقة قــد دعــوت النســاء العامــالت إىل التحــيل بضبــط النفــس واالنضبــاط -فــإذا بنــا اآلن أمــام هــذا 

اإلرضاب«1.

يؤكــد تروتســي يف تاريخــه أنــه “بالنســبة إىل البالشــفة كانــت األشــهر األوىل مــن الثــورة فــرتة مــن الحــرة والتذبــذب”2. وهنــاك الكثــر 

مــن األدلــة لدعــم هــذا القــول. كان أكــر القــادة خــرة واألكــر نضجــا مــن الناحيــة السياســية إمــا يف الســجن أو يف ســيبريا أو يف الخــارج. 

ــرويس مؤلفــا مــن شــليابنيكوف ومولوتــوف  ــا. كان املكتــب ال ــا، غــر مســتعدة للمهــام املطروحــة عليه ــادة برتوغــراد، كــا رأين وكانــت قي

ــم »مل  ــوروف، أنه ــورغ، كاي ــة فيب ــة مقاطع ــو لجن ــر عض ــالت. يتذك ــالل املراس ــن خ ــن م ــع لين ــال م ــىل اتص ــوا ع ــن كان ــي، والذي وزالوتس

يتلقــوا عــىل اإلطــالق أي توجيهــات مــن األجهــزة القياديــة للحــزب. كان أعضــاء لجنــة برتوغــراد قــد تعرضــوا لالعتقــال، ومل يتمكــن الرفيــق 

شــليابنيكوف، الــذي ميثــل اللجنــة املركزيــة، مــن إعطــاء توجيهــات للنشــاط املســتقبيل«3.

بعــد أن تجــاوزوا الصدمــة األوىل ومبجــرد أن أصبحــت آفــاق النضــال العــايل واضحــة، بــدأ البالشــفة يف الــرد بشــكل صحيــح، مــن خــالل 

دعــم اإلرضابــات والعمــل عــىل توســيع مداهــا. بــدأ املزيــد مــن العــال ينخرطــون يف حركــة اإلرضابــات، وبحلــول 25 فرايــر وصــل عــدد 

املربــن يف برتوغــراد إىل 300.000. ومببــادرة مــن العامــالت تحولــت موجــة اإلرضابــات تدريجيــا إىل إرضاب ســيايس عــام انخــرط فيــه عــال 

الــرتام والورشــات الصغــرة واملطابــع واملحــالت التجاريــة. صــدرت منشــورات تحمــل شــعارات مــن قبيــل: “فلننخــرط جميعــا يف النضــال!”، 

“فلنخــرج إىل الشــوارع!”، “فلتســقط امللكيــة القيريــة!”، “فلتســقط الحــرب!”.

وتدريجيــا بــدأ البالشــفة يف برتوغــراد يتعافــون مــن ارتباكهــم األول وانخرطــوا يف العمــل. يف اليــوم الــذي بــدأ فيــه إطــالق النــار، تــم إلقــاء 

القبــض عــىل ثالثــة أعضــاء يف اللجنــة املركزيــة البلشــفية، فتولــت اللجنــة املحليــة يف فيبــورغ مهمــة قيــادة العمــل يف برتوغــراد. وابتــداء مــن 

صبــاح يــوم 27 فرايــر، تــم إرســال جميــع قــوى منظمــة برتوغــراد إىل املصانــع والثكنــات. تــم االســتيالء عــىل مخــازن األســلحة. نظــم البلشــفي 

ألكســييف العــال الشــباب مبصنــع بوتيلــوف يف مجموعــة هجوميــة ملهاجمــة رجــال الرشطــة واالســتيالء عــىل أســلحتهم. ويف مســاء يــوم 27، 

اجتمعــت القيــادة البلشــفية، التــي كانــت مشــكلة أساســا مــن أعضــاء لجنــة فيبــورغ، ملناقشــة اإلجــراءات الالزمــة لتحويــل اإلرضاب العــام إىل 

انتفاضــة مســلحة. وصــدر األمــر بالتآخــي مــع الجنــود ونــزع ســالح الرشطــة ومداهمــة مخــازن األســلحة والعتــاد وتســليح العــال. 

ــن  ــع الليرالي ــات م ــددوا باالتفاقي ــة. ن ــر هجومي ــا أك ــراد موقف ــدم اســتعدادهم األويل، اتخــذ بالشــفة برتوغ ــن ع ــم م ومبجــرد تعافيه

الرجوازيــن، وانتقــدوا دعــاة الدفــاع عــن الوطــن وطالبــوا العــال بالتحــرك الفــوري. ذهــب العــال إىل الثكنــات وتآخــوا مــع الجنــود وكانــوا 

ــت  ــوري. وكان ــزاج ث ــوا يف م ــوف الســابقن، كان ــن عــال بوتيل ــم م ــن كان بعضه ــود، الذي ــن حــايس. الجن ــكان بتضام يســتقبلون يف كل م

القــوات تــأيت تباعــا فوجــا تلــو آخــر. نفــس الــيء كان يحــدث يف موســكو. وجنبــا إىل جنــب مــع العــال اســتوىل الجنــود املتمــردون عــىل 

الرتســانة املركزيــة يف برتوغــراد. ورسعــان مــا صــارت 40.000 بندقيــة و30.000 مســدس تحــت تــرف العــال. مل يكــن انتقــال الجيــش إىل 

صــف الثــورة مــن قبيــل الصدفــة، بــل كان نتيجــة ســنوات مــن الخــرة القاســية يف الخنــادق، وكذلــك نتيجــة االســتياء املرتاكــم للفــالح الــرويس 

الــذي طالــت معاناتــه، والــذي أوصلتــه الحــرب إىل أقــى حــدود تحملــه. لكــن ال ميكــن إنــكار الــدور الــذي قــام بــه عــدد هائــل مــن األبطــال 

املجهولــن.

الروايــة التــي عــادة مــا يحكيهــا املؤرخــون الرجوازيــون هــي أنــه بينــا كانــت ثــورة أكتوبــر مجــرد “انقــالب”، فــإن ثــورة فرايــر كانــت 

ــر كان شــيئا ســيئا”، »مؤامــرة أقليــة صغــرة، أدت  ــة للجاهــر. االســتنتاج الضمنــي لهــذا الزعــم هــو أن “ثــورة أكتوب ــة عفوي حركــة بدائي

بشــكل حتمــي إىل الديكتاتوريــة، يف حــن أن ثــورة فرايــر... حســنا، فباعتبارهــا ثــورة فإنــه ال ينبغــي للمــرء، بالطبــع، أن يوافــق عــىل حدوثهــا، 

ــورة  ــن التريحــن كالهــا خاطــئ. فث ــة«. هذي ــة، حركــة لألغلبي ــذا فقــد مثلــت حركــة دميقراطي ــدا، ل لكــن النظــام القيــري مل يكــن جي

أكتوبــر مل تكــن انقالبــا وال مؤامــرة، بــل كانــت تعبــرا منظــا عــن إرادة األغلبيــة الســاحقة التــي ناضلــت ملــدة تســعة أشــهر إليجــاد حــل 

ملشــاكلها مــن خــالل ســلطة الســوفييتات. ومــن ناحيــة أخــرى فــإن وصــف ثــورة فرايــر بأنهــا مجــرد حركــة “عفويــة”، تصــور ســطحي أحــادي 

الجانــب. ال ميكــن للمــرء أن يقــول عنهــا ذلــك إال مبعنــى أنــه مل يقــم أي حــزب بتنظيمهــا. لكــن هــذا غــر كاف. إذ أنــه يعطــي االنطبــاع 

بوجــود نــوع مــن النهــوض األعمــى، مثــل تدافــع قطيــع مــن الثــران بــدون نظــام أو ســبب. إن اســتخدام كلمــة “عفويــة” يف هــذا الســياق 

ال يفــرس شــيئا، وهــو مجــرد غطــاء لعــدم وجــود تفســر، أو ملــا هــو أســوأ مــن ذلــك، أي احتقــار “الجاهــر الجاهلــة” التــي تعــزى أفعالهــا 

إىل مجــرد “غريــزة القطيــع”.

1:  M. Liebman, Leninism Under Lenin, p: 117 and 118.

2:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, p: 300.

3:  M. Liebman, Leninism Under Lenin, p: 117.
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ال ميكــن القــول بــأي حــال مــن األحــوال إن الحــزب البلشــفي قــد قــاد ثــورة فرايــر. لكــن ومــع ذلــك فــإن هنــاك مــن قادهــا. أحــد مــا 

أخــذ زمــام املبــادرة، ودعــا إىل اإلرضابــات ونظــم املظاهــرات. يعــرف كل عامــل أنــه حتــى اإلرضاب ملــدة ســاعتن ال بــد لــه مــن قيــادة. هنــاك 

دامئــا شــخص مــا يأخــذ زمــام املبــادرة. يتعــن عــىل شــخص مــا الدخــول إىل مكتــب املديــر لتقديــم مطالــب العــال. وذلــك الشــخص يتــم 

اختيــاره مــن طــرف العــال. واالختيــار ليــس “عفويــا” (أي عرضيــا). يختــار العــال ممثليهــم مــن بــن األكــر وعيــا واألكــر شــجاعة، يختــارون 

الرجــل أو املــرأة األكــر التزامــا لتمثيلهــم. ويكــون لهــذا الشــخص تاريــخ مل يبــدأ باألمــس فقــط. يكــون أو تكــون شــخصا معروفــا عنــد العــال 

ــا، لكــن ليــس دامئــا، أعضــاء يف  بكونــه يعــرف جيــدا وضعهــم ومطالبهــم. هــؤالء هــم القــادة الطبيعيــون للطبقــة العاملــة. ويكونــون غالب

النقابــات واألحــزاب السياســية اليســارية. ويف حالــة روســيا، كانــوا أساســا مــن البالشــفة.

عــىل الرغــم مــن أن البالشــفة كانــوا مــا يزالــون أقليــة صغــرة مــن الناحيــة العدديــة، فإنهــم بحلــول ذلــك الوقــت كان لديهــم مئــات 

ــق”  ــو- بلطي ــفن “روس ــاء الس ــواض بن ــوا يف أح ــوايل 30 عض ــر، وح ــع ليس ــوا يف مصن ــن 75 و80 عض ــا ب ــية: م ــع الرئيس ــاء يف املصان األعض

و“إيجورســي”، ومجموعــات أصغــر يف مصانــع أخــرى. ويف مصنــع بوتيلــوف، بعالــه البالــغ عددهــم 26.000، كان هنــاك 150 بلشــفيا. كانــت 

تلــك أعــداد صغــرة جــدا، لكــن وبفضــل سياســاتهم الطبقيــة الثوريــة الحازمــة، فــإن البالشــفة األفــراد لعبــوا يف أحــداث فرايــر دورا أكــر بكثــر 

مــن قوتهــم العدديــة. وبــدون انتظــار توجيهــات مــن الحــزب، تحــرك العــال البالشــفة يف املصانــع والثكنــات، حيــث وفــروا قيــادة حاســمة 

للمربــن واملتظاهريــن. لقــد زودهــم نشــاطهم الســيايس الســابق برصيــد ســيايس وضعهــم يف قيــادة الجاهــر التــي التفــت حولهــم.

ليــس هنــاك شــك يف أن العــال البالشــفة األفــراد، الذيــن كانــوا أكــر العنــارص تنظيــا وكفاحيــة يف املصانــع، قــد لعبــوا دورا رئيســيا يف 

ــادة البلشــفية. مل  ــك دون انتظــار أوامــر القي ــا وأعطوهــا شــكال منظــا، وذل ــا ثوري ــوى طبقي ــورة، حيــث أعطــوا لشــعارات الحركــة محت الث

ــة األساســية حــول الحــرب واألرض  ــكاد يتذكــرون الشــعارات الحزبي ــوا بال ــة، ويف معظــم الحــاالت كان ــوا قــد قــرأوا الكثــر مــن النظري يكون

والجمهوريــة ويــوم العمــل مــن مثــاين ســاعات. لكــن هــذا القــدر املحــدود مــن األفــكار، املرتبــط بالغريــزة الطبقيــة األساســية والــروح الثوريــة، 

كان كافيــا ملنحهــم تفوقــا هائــال وجعلهــم يتحولــون إىل عالقــة يف أماكــن عملهــم ويف الشــوارع. لقــد عــاد املحــرض الحــزيب اآلن إىل وســطه 

الطبيعــي.

كان هــؤالء القــادة املحليــون قادريــن مبــا يكفــي عــىل قيــادة العــال لإلطاحــة بالقيــر، لكــن ليــس أكــر مــن ذلــك. ومــن أجــل املــي 

قدمــا، كانــوا يف حاجــة إىل توجيهــات حازمــة وواضحــة مــن طــرف قيــادة الحــزب. لكــن القيــادة البلشــفية يف بيرتســبورغ، التــي كانــت مــا 

تــزال متمســكة بشــعار “الديكتاتوريــة الدميقراطيــة للروليتاريــا والفالحــن”، الخاطــئ واملتجــاوز، مل يكــن لديهــا أي منظــور ملســاعدة الطبقــة 

ــايل فــإن اإلطاحــة  ــة. وبالت ــة برجوازي ــة مل يكــن ينظــر إىل أبعــد مــن إقامــة جمهوري ــة عــىل حســم الســلطة. حتــى أكرهــم راديكالي العامل

بالقيــر تركتهــم يف حــرة مــن أمرهــم. وهكــذا فرغــم أن الــدور القيــادي يف انتفاضــة فرايــر كان للعــال البالشــفة أساســا، فــإن قــادة البالشــفة 

يف برتوغــراد فقــدوا املبــادرة نتيجــة ترددهــم. لقــد أثبــت العــال والقواعــد، كــا كــرر لينــن يف كثــر مــن األحيــان، أنهــم أكــر ثوريــة بكثــر 

مــن الحــزب األكــر ثوريــة.

يف الثكنــات، كــا الحــال يف املصانــع، كان العديــد مــن “القــادة الطبيعيــن” للجنــود مــن البالشــفة الذيــن عــادوا إىل وســطهم الطبيعــي، 

مثــل عــال بوتيلــوف الســابقن الذيــن كانــوا قــد انضمــوا إىل الجيــش خــالل الحــرب. كانــت األقســام الرئيســية األكــر تقدمــا بــن صفــوف 

الحــرس تحــت تأثــر البالشــفة. مل متــر دروس الســنوات ســدى. كان معظــم هــؤالء مــن البالشــفة الذيــن تدربــوا يف املدرســة الثوريــة لســنوات 

ــع  ــا جــرت إىل املصان ــع، لكونه ــن يف املصان ــن العامل ــا. لقــد غــرت الحــرب تكوي ــت مختلفــة متام 1905 و1912-1914. لكــن الجاهــر كان

عــددا كبــرا مــن الفئــات املتخلفــة وغــر املنظمــة والتــي تفتقــر إىل الخــرة. لذلــك فإنــه لــي تســتخلص تلــك الجاهــر، املشــكلة مــن عــرشات 

املاليــن، جميــع االســتنتاجات الروريــة، كان مــن الــروري لهــا املــرور مــن تجربــة أخــرى. مــن الطبيعــي أن يبحــث النــاس عــن الطريــق 

األســهل واألقــل مقاومــة، حتــى خــالل الثــورة. ولهــذا الســبب بالــذات دامئــا مــا تتشــبث الجاهــر بعنــاد مبنظاتهــا الجاهريــة التقليديــة. 

إن تفكــر الجاهــر اقتصــادي للغايــة: ملــاذا نتخلــص مــن أداة قدميــة قبــل محاولــة اســتعالها؟ كان االختــالف الوحيــد الــذي مييــز روســيا 

يف عــام 1917 عــن بقيــة البلــدان هــو أن الجاهــر العريضــة مل يكــن لديهــا أي حــزب معــرتف بــه وال نقابــة عاليــة جاهريــة، بــل كانــت 

ــي  ــرتة الت ــوا يف الف ــد كان ــوا بالشــفة، وق ــا كان ــر العــال تقدم ــح أن أك ــن”. صحي ــا فقــط فكــرة غامضــة عــن “االشــرتاكين الدميقراطي لديه

ســبقت الحــرب مبــارشة يشــكلون غالبيــة العــال، املنظمــن منهــم عــىل األقــل. لكــن الجاهــر التــي كانــت قــد اســتيقظت للتــو عــىل الحيــاة 

ــة، بــل تحركــوا بفعــل رغبــة  ــوا مهتمــن بعــد بالتفاصيــل الرنامجي ــز بــن اليســار واليمــن. مل يكون السياســية مل تكــن تســتطيع بعــد التميي

عامــة يف التغيــر. لقــد كانــوا قادريــن عــىل القيــام بالثــورة لكنهــم مل يكونــوا قادريــن عــىل منــع الســلطة مــن االنــزالق مــن بــن أيديهــم. 

كانــت مارســاتهم أكــر تقدمــا مــن وعيهــم. لقــد تطلــب األمــر املــرور مــن تجربــة األحــداث العظيمــة إضافــة إىل العمــل الصبــور مــن جانــب 
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البالشــفة لرفــع وعــي الجاهــر إىل املســتوى الــذي يتطلبــه الوضــع الحقيقــي.

ــدت  ــأة ب ــا. فج ــة متام ــفة واضح ــال املناش ــفة والع ــال البالش ــن الع ــل ب ــي تفص ــدود الت ــن الح ــاذا مل تك ــا مل ــرس أيض ــا يف ــذا م وه

االختالفــات بينهــم أقــل أهميــة. أمل يدافــع كال التيــاران عــن جمهوريــة برجوازيــة دميوقراطيــة؟ وعــىل أي حــال فقــد كانــت هنــاك رغبــة قويــة 

يف توحيــد الصفــوف نتيجــة للثــورة نفســها. لقــد ناضــل العــال املناشــفة، الذيــن جرفتهــم املوجــة الثوريــة، جنبــا إىل جنــب مــع البالشــفة. 

ــة واســعة االنتشــار يف ذلــك الوقــت. عــىل مســتوى القواعــد كان العــال  ــة بــن جميــع املجموعــات الثوري وكانــت فكــرة الوحــدة امليداني

البالشــفة واملناشــفة وحتــى االشــرتاكين الثوريــن يتعاونــون ميدانيــا دون أيــة صعوبــات. بــل يف العديــد مــن املناطــق اندمجــت املجموعــات 

االشــرتاكية الدميقراطيــة بشــكل تلقــايئ. هــذه الحقيقــة مهمــة للغايــة. إنهــا توضــح مــدى قــوة فكــرة الوحــدة داخــل الطبقــة العاملــة كــا 

توضــح مــدى تعقيــد مهمــة بنــاء حــزب ثــوري.

عــىل الرغــم مــن أن البالشــفة كانــوا قــد نجحــوا خــالل ســنوات 1912-1914 يف كســب أكــر مــن أربعــة أخــاس العــال املنظمــن يف 

روســيا، وعــىل الرغــم مــن أن املناشــفة مل يلعبــوا أي دور خــالل فــرتة الحــرب، فإنــه خــالل أيــام فربايــر- أبريــل العاصفــة، اندمــج التيــاران 

مــرة أخــرى يف منظمــة واحــدة يف كل املقاطعــات، باســتثناء موســكو وبروغــراد. بــل إنهــم يف الواقــع اســتمروا متحديــن، يف العديــد مــن 

املناطــق، حتــى انــدالع ثــورة أكتوبــر. هــذا دليــل عــىل قــوة الرايــة القدميــة للحــزب االشــرتايك الدميقراطــي العــايل الــرويس، عــىل الرغــم مــن 

كل مــا حــدث ســابقا. حتــى يف روســيا عــام 1917، مل يحقــق كفــاح لينــن مــن أجــل فصــل التيــار الثــوري الحقيقــي النجــاح بســهولة أو بربــة 

واحــدة. يف روســيا، كــا هــو الحــال يف كل بلــد آخــر، مل تنــزل القــوات البلشــفية واألمميــة الشــيوعية املســتقبلية مــن الســاء، بــل تشــكلت يف 

خضــم الــراع بــن التيــارات املتناقضــة داخــل املنظــات التقليديــة للطبقــة العاملــة (األحــزاب االشــرتاكية الدميقراطيــة) وأســفرت، بعــد فــرتة 

طويلــة مــن الــراع مــع العديــد مــن التقلبــات، عــن حــدوث االنشــقاق وتشــكيل حــزب جديــد. هــذه الســرورة، التــي حاولنــا رشح خطوطهــا 

العريضــة يف كتابنــا هــذا، مل تنتــِه إال يف أكتوبــر 1917، عندمــا متكــن الجنــاح الثــوري أخــرا مــن كســب أغلبيــة حاســمة داخــل الســوفييتات 

وقــاد الطبقــة العاملــة إىل االســتيالء عــىل الســلطة.

املناشفة وثورة فرباير

الثــورة، بطبيعتهــا، حــدث يحــرك املجتمــع مــن أعاقــه، ويوقــظ ماليــن الجاهــر املتخلفــة سياســيا والخاملــة إىل العمــل الســيايس. ويف 

بلــد متخلــف، يغلــب عليــه الفالحــون مثــل روســيا، كان هــذا يعنــي إيقــاظ الفالحــن وغرهــم مــن فئــات الرجوازيــة الصغــرة يف املدينــة 

ــك يف نظــام االنتخــاب  ــورة. انعكــس ذل ــال خــالل املراحــل األوىل للث ــة الصغــرة دورا هائ ــد لعــب ضغــط الجاهــر الرجوازي ــف. وق والري

داخــل الســوفييتات. يف البدايــة، كان يحــق للعــال يف برتوغــراد الحصــول عــىل ممثــل واحــد مقابــل كل 1.000 ناخــب، بينــا كان الجنــود 

ينتخبــون ممثــال واحــدا عــن كل رسيــة. وقــد أعطــى نظــام التصويــت هــذا غلبــة ســاحقة للجنــود، أي الفالحــن، عــىل ممثــيل العــال داخــل 

الســوفييتات. كان هنــاك 2.000 ممثــل عــن الجنــود مقابــل 800 عــن العــال. غــرق البالشــفة يف بدايــة الثــورة يف هــذا البحــر مــن الفالحــن 

ــاب  ــون إىل انتخ ــوا مييل ــرة كان ــة الصغ ــم الرجوازي ــن عقليته ــع م ــم. وبداف ــن يف أغلبه ــوا أمي ــن كان ــيايس والذي ــن س ــن ألي تكوي املفتقدي

ممثليهــم مــن بــن “املثقفــن” و“الســادة الذيــن يعرفــون كيــف يتحدثــون”، والذيــن كانــوا يف أغلبيتهــم الســاحقة مــن أبنــاء الطبقــة الوســطى 

الدميقراطيــة (كان كثــر منهــم مــن صغــار الضبــاط) الذيــن انجذبــوا عــىل نطــاق واســع إىل األحــزاب االشــرتاكية واإلصالحيــة املعتدلــة، أي 

املناشــفة واالشــرتاكين الثوريــن.

كان أبــرز قــادة املناشــفة -دان وتشــخيدزه و تســريتييل- مــن أنصــار الدفــاع عــن الوطــن، إال أنــه كانــت هنــاك مجموعــة صغــرة مــن 

ــة اليســارية أو  ــارص اإلصالحي ــت هــذه العن ــة انتقل ــن عارضــوا الحــرب. يف البداي ــوف وغرهــا- الذي ــوف ومارتين ــن -مارت املناشــفة األممي

“الوســطية” (الوســطية مبعنــى أنهــا تقــف بــن املاركســية واإلصالحيــة) إىل معســكر اليســار، لكنهــا، كــا هــي العــادة دامئــا، مل تكــن تريــد 

القطيعــة التامــة مــع أنصــار الدفــاع عــن الوطــن، وبالتــايل انتقلــت الحقــا إىل معســكر اليمــن. كان الجنــاح اليمينــي للمناشــفة هــو الــذي 

حــدد خطهــم الســيايس يف عــام 1917، عــىل عكــس مــا كان عليــه الحــال يف عــام 1905. مل يلعــب “اليســار” عندهــم أي دور مســتقل، ومل 

ــا،  ــن الحق ــه، كــا الحــظ لين ــذي اســتقطب إىل صفوف ــد املنســجم هــو الحــزب البلشــفي، ال ــوري الوحي ــار الث ــك. كان التي ــه ذل يكــن ميكن

أفضــل العنــارص داخــل الحركــة العاليــة الروســية. وقــد وجــد أفضــل اإلصالحيــن اليســارين طريقهــم، بشــكل أو بآخــر، إىل صفــوف الحــزب 

البلشــفي. بينــا اختفــى اآلخــرون دون أن يرتكــوا أي أثــر.

ــوا إىل  ــة قــد وصل ــة العملي ــوا مــن الناحي ــة، كان الزعــاء املناشــفة واالشــرتاكيون الثوريــون، الذيــن ســيطروا عــىل الســوفييتات يف البداي
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القيــادة دون أن ينتخبهــم أحــد. لكنهــم يف البدايــة تفوقــوا عــىل البالشــفة بفعــل مجموعــة مــن املزايــا: كانــت لديهــم “األســاء الكبــرة” مــن 

برملانيــي الدومــا، واألشــخاص املعروفــن عنــد الجاهــر مــن خــالل الصحافــة الرشعيــة خــالل ســنوات الحــرب. كــا أنهــم عرضــوا مــا بــدا 

وكأنــه “الطريــق األســهل للحــل” عــىل جاهــر العــال والفالحــن املفتقديــن للوعــي الســيايس والذيــن تدفقــوا للتــو عــىل الســاحة وهــم 

مشــبعون باألوهــام بخصــوص الدميقراطيــة الرجوازيــة. كان هــؤالء الزعــاء الرجوازيــن الصغــار مرعوبــن مــن الثــورة وكانــوا منــذ الوهلــة 

األوىل حريصــن عــىل تســليم الســلطة إىل القــادة “الطبيعيــن” للمجتمــع، أي الرجوازيــة1.

كانــت هنــاك أســباب أخــرى لتمكــن املناشــفة واالشــرتاكين الثوريــن مــن احتــالل الصــدارة بعــد فرايــر. فروليتاريــا برتوغــراد، التــي كانــت 

متأثــرة بشــدة بالبلشــفية ســنوات 1912-1916، تعرضــت لتغيــر عميــق يف تكوينهــا خــالل الحــرب، فلــم يكــن لتلــك الفئــات التــي دخلــت 

املصانــع مؤخــرا نفــس مســتوى الوعــي أو التقاليــد الــذي كان يتمتــع بــه عــال عــام 1905 الذيــن حلــت محلهــم. يــرشح تروتســي ذلــك 

قائــال: »كانــت هيمنــة مثقفــي الفئــات الدنيــا مــن الطبقــة الوســطى انعكاســا لحقيقــة أن الفالحــن، الذيــن اســتدعوا فجــأة إىل املشــاركة يف 

الحيــاة السياســية املنظمــة، مــن خــالل آليــة الجيــش، قــد اكتســحوا بأعدادهــم الهائلــة الروليتاريــا ودفعوهــا جانبــا. واألكــر مــن ذلــك هــو 

أنــه عندمــا ارتفــع قــادة الطبقــة الوســطى إىل الــذروة عــىل يــد جاهــر الجيــش القويــة، فــإن الطبقــة العاملــة نفســها، باســتثناء أقســامها 

املتقدمــة، صــارت بشــكل حتمــي مشــبعة بنــوع مــن االحــرتام الســيايس لهــم وحاولــت الحفــاظ عــىل العالقــات السياســية معهــم خوفــا مــن 

أن تجــد نفســها منفصلــة عــن الفالحــن، وهــو الــيء الــذي كان خطــرا للغايــة، ألن الجيــل األكــر ســنا مــا يــزال يتذكــر درس 1905، عندمــا 

تعرضــت الروليتاريــا للســحق، بســبب أن جاهــر الفالحــن الهائلــة مل تــأت يف الوقــت املناســب للمشــاركة يف املعــارك الحاســمة. هــذا هــو 

الســبب الــذي جعــل الجاهــر الروليتاريــة، خــالل املرحلــة األوىل مــن الثــورة الجديــدة، تظهــر قبولهــا لأليديولوجيــا السياســية لالشــرتاكين 

الثوريــن واملناشــفة، خاصــة وأن الثــورة كانــت قــد أيقظــت الجاهــر املتخلفــة مــن العــال، وبذلــك جعلــت مــن التجــذر اللفظــي للمثقفــن 

مــا يشــبه مدرســة إعداديــة لهــا«2.

كانــت الشــخصيات البــارزة يف ســوفييت برتوغــراد: تشــخيدزه، وكرنســي -رئيــس مجلــس الســوفييت- وســكوبيليف، جميعها من املناشــفة 

وأنصــار الدفــاع عــن الوطــن. ويف اللجنــة التنفيذيــة للســوفييت، كان هنــاك 12 آخريــن، إىل جانــب اثنــن فقــط مــن البالشــفة: شــليابنيكوف 

ــن مــن كل حــزب: املناشــفة والبالشــفة  ــة ممثل ــة لتشــمل ثالث ــة التنفيذي ــم توســيع اللجن ــرتاح مــن البالشــفة ت ــاء عــىل اق وزالوتســي. وبن

ــن  ــوف وك. إ. شــتوكو، للبالشــفة وب. إ. شــتوخكا عــن االشــرتاكين الدميقراطي ــة مولوت ــة متــت إضاف ــذه الطريق ــن. وبه واالشــرتاكين الثوري

الالتيفيــن. يف 09 مــارس، صــار العــدد اإلجــايل للبالشــفة داخــل الســوفييت هــو 40. كان الجيــش بــدوره ممثــال داخــل الســوفييت. أرســل 

الجنــود مندوبــن عنهــم إىل قــر توريــد، مبــن فيهــم ممثلــون عــن الجنــود يف الجبهــة. كان ذلــك يعنــي، يف الواقــع، أنــه وألول مــرة يجلــس 

ممثلــو الفالحــن إىل جانــب إخوانهــم الروليتاريــن. وكان هــذا بالفعــل تطبيقــا عمليــا للوحــدة الثوريــة بــن الروليتاريــا والفالحــن.

أصــدر الســوفييت جريدتــه الخاصــة، إيزفســتيا (الخــر)، والتــي صــدر العــدد األول منهــا يف 28 فرايــر تحــت إرشاف ي. م. ســتيكلوف. 

وهكــذا تشــكل أخــرا برملــان الشــعب الثــوري املســلح! مل يكــن يف إمــكان أي قــوة عــىل األرض أن متنعــه مــن االســتيالء عــىل األرض واملصانــع 

ــه  ــة واحــدة فقــط وهــي أن ــاك عقب ــك. لكــن كانــت هن ــه أن يقــرر فعــل ذل ــة للكادحــن. كان يكفي ــة حقيقي ــة دميقراطي وإنشــاء جمهوري

تعــن عــىل العــال والفالحــن أن يكونــوا واعــن بقوتهــم. إال أن هــذا الوعــي كان مــا يــزال مفقــودا. وبهــذه الطريقــة ظهــر وضــع “ازدواجيــة 

الســلطة” الغريــب.

ــن تســيطر  ــن املناشــفة واالشــرتاكين الثوري ــة املوحــدة” املشــكلة م ــت “الجبه ــال: »كان ــة الســلطة قائ رشح تروتســي أســباب ازدواجي

عــىل الســوفيات وكانــت الســلطة يف أيديهــا يف الواقــع. كانــت الرجوازيــة مصابــة بالشــلل الســيايس التــام ألن العــرشة ماليــن جنــدي، الذيــن 

أرهقتهــم الحــرب، وقفــوا بأســلحتهم إىل جانــب العــال والفالحــن. لكــن أكــر مــا كان قــادة “الجبهــة املوحــدة” يخشــونه هــو “إخافــة” 

الرجوازيــة و“دفعهــا” إىل معســكر الــردة الرجعيــة. مل تجــرؤ الجبهــة املوحــدة عــىل معارضــة الحــرب اإلمرياليــة وال عــىل مــس البنــوك أو 

امللكيــة اإلقطاعيــة لــألرايض أو املتاجــر أو الــرشكات. كانــت تضيــع الوقــت وتطلــق الجمــل العامــة بينــا كانــت الجاهــر تفقــد صرهــا. بــل 

وأكــر مــن ذلــك، فقــد قــام املناشــفة واالشــرتاكيون الثوريــون بنقــل الســلطة مبــارشة إىل حــزب الكاديــت، الــذي كان الكادحــون يرفضونــه 

ــه«3. ويحتقرون

1:   كتــاب Istoriya الــذي يصــف انتفاضــة فرايــر، دون أي أســاس، بأنهــا كانــت مبــادرة بلشــفية بحتــة، يقــف عاجــزا عــن تفســر ملــاذا كان املناشــفة واالشــرتاكيون 

الثوريــون هــم املســتفيدين الرئيســين منهــا!

2:  L. Trotsky, The Russian Revolution, in The Essential Trotsky, pp: 27-28.

3:  L. Trotsky, Lessons of October, in Writings 1935-1936, pp: 167-68.
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تشــبث املناشــفة واالشــرتاكيون الثوريــون بالليراليــن الرجوازيــن، بينــا تشــبث هــؤالء األخــرون مبــا تبقــى مــن النظــام القديــم. العــال 

والفالحــون، الذيــن كانــوا قــد اســتيقظوا للتــو عــىل الحيــاة السياســية، كانــوا يســعون جاهديــن إليجــاد طريقهــم، وكانــوا مــا يزالــون يفتقــرون 

ــة شــعبية  ــاره “حكوم ــة الســوفييت باعتب ــور أهمي ــن عــىل الف ــد أدرك لين ــم الخاصــة. لق ــاد عــىل قوته ــة بالنفــس لالعت إىل الخــرة والثق

حقيقيــة”، لكــن هــذا التصــور كان كتابــا مغلقــا بالنســبة لقــادة جميــع األحــزاب، مبــن فيهــم البالشــفة أنفســهم يف البدايــة. كانــت األولويــة 

ــود رفضــوا بشــكل  الرئيســية بالنســبة لليراليــن الرجوازيــن هــي اســتعادة “النظــام” و“إعــادة األمــور إىل طبيعتهــا”. إال أن العــال والجن

غريــزي إلقــاء ســالحهم أو الرتاجــع خطــوة إىل الــوراء، بعــد أن قطعــوا شــوطا طويــال، واتجهــوا نحــو الســوفييت بحثــا عــن التوجيــه والقيــادة. 

ومــع تزايــد الشــكوك، جــاء وفــد مــن الجنــود ونــواب البحــارة إىل قــر توريــد لتقديــم مطالبهــم إىل الســوفييت. كان اثنــان مــن أعضــاء هــذا 

الوفــد (أ. م. باديريــن وأ. د. سادوفســي) مــن البالشــفة.

مل تكــن تقلبــات قــادة البالشــفة يف برتوغــراد تعكــس موقــف العــال البالشــفة الذيــن كانــوا عــىل اتصــال أكــر باملــزاج الســائد داخــل 

املصانــع والثكنــات. طالــب البالشــفة يف منطقــة فيبــورغ باســتيالء الســوفييت عــىل الســلطة. وبطبيعــة الحــال رفــض قــادة الســوفييت ذلــك 

مبــرر أن الثــورة كانــت “برجوازيــة” وأن الطبقــة العاملــة “غــر مســتعدة” بعــد لتــويل الســلطة. كان السياســيون الرجوازيــون ينــاورون مــن 

أجــل هزميــة الثــورة. وبينــا دعــا الشــوفينيون الريحــون إىل انضــام قــادة الســوفييت إىل حكومــة مــع الرجوازيــة، فّضــل املتســرتون منهــم 

(تشــخيدزه وســوخانوف وســتيكلوف) البقــاء خــارج االئتــالف، لكنهــم عارضــوا يف نفــس الوقــت اســتيالء الســوفييت عــىل الســلطة، وعــوض 

ذلــك قالــوا بأنــه عــىل الســوفييت أن “يراقــب” الحكومــة الرجوازيــة مــن الخــارج. كانــت هــذه املحاولــة للجمــع بــن النــار واملــاء اســتباقا 

للموقــف الــذي اتخــذه فيــا بعــد الوســطيون األملــان الذيــن دافعــوا عــن خلــق نظــام مختلــط تتواجــد فيــه مجالــس العــال (الســوفييتات) 

جنبــا إىل جنــب مــع الحكومــة الرجوازيــة. وهــو نفــس املوقــف الــذي دافــع عنــه ســتالن وكامينيــف.

ــر إىل الخــرة السياســية وســاذجة  ــزال تفتق ــا ت ــت م ــن هــذه األخــرة كان ــة الجاهــر، لك ــع رغب ــارض م ــت سياســة املناشــفة تتع كان

ــدة”  ــم “الوح ــكوكها. وباس ــكتون ش ــا ويس ــة عنده ــرون الرهب ــرة” يث ــاء الكب ــفة و“األس ــاء املناش ــا. كان الخطب ــة يف قادته ــديدة الثق وش

ــول  ــا أن تح ــة ال ميكنه ــة العامل ــىل أن الطبق ــدوا ع ــك، أك ــا إىل ذل ــة”، وم ــوى التقدمي ــع “الق ــدة جمي ــة” ووح ــن الدميقراطي ــاع ع و“الدف

املجتمــع “مــن تلقــاء نفســها”، وكل تلــك السلســلة مــن الخزعبــالت التــي يســتعملها بشــكل دائــم القــادة اإلصالحيــون إلقنــاع العــال بأنهــم 

عاجــزون عــن تغيــر املجتمــع، وأنــه يجــب عليهــم أن يتحملــوا إىل األبــد حكــم رأس املــال. لقــد جادلــوا بــأن الســوفييت ســوف “يضغــط عــىل 

الليراليــن الرجوازيــن” مــن أجــل أن يعملــوا ملصلحــة العــال.

البالشفة والحكومة املؤقتة

ــدأوا ينتظــرون بفــارغ الصــر  ــام. وب ــاع الت يف مواجهــة تحــول جديــد وغــر متوقــع لألحــداث، شــعر قــادة البالشــفة يف برتوغــراد بالضي

ــن ركــزوا كل جهودهــم عــىل كســب  ــأن البالشــفة، الذي ــه الــروري. يعــرتف شــليابنيكوف ب ــروا لهــم التوجي ــن ليوف ــادة املنفي وصــول الق

املعركــة املبــارشة مــن أجــل الســلطة، مل يفكــروا كثــرا يف مســألة معنــى الســلطة وكيــف ســيتم بشــكل ملمــوس تشــكيل “الحكومــة الثوريــة 

املؤقتــة”. كان ذلــك، يف آخــر التحليــل، نتيجــة للنظريــة الخاطئــة التــي لخصتهــا صيغــة “الدكتاتوريــة الدميقراطيــة للروليتاريــا والفالحــن”، 

والتــي تســببت يف شــل القــادة البالشــفة وإرباكهــم بشــكل كامــل بعــد اإلطاحــة بالقيــر. مل يكــن حتــى ألكرهــم تجــذرا منظــور آخــر ســوى 

تعزيــز النظــام الرجــوازي. كتــب أوملنســي قائــال: “يجــب أن تكــون الثــورة القادمــة ثــورة برجوازيــة فقــط”، مضيفــا إن: »ذلــك كان موقفــا 

إلزاميــا لــكل عضــو يف الحــزب، كان املبــدأ الرســمي للحــزب وشــعاره الدائــم الــذي مل يتغــر حتــى ثــورة فرايــر 1917، بــل ولفــرتة مــن الزمــن 

بعــد ذلــك«. وقــد عــرت برافــدا عــن نفــس تلــك الفكــرة بشــكل أكــر فظاظــة، يف عددهــا الصــادر يــوم 07 مــارس 1917، أي حتــى قبــل أن 

يعطيهــا ســتالن وكامينيــف توجهــا أكــر ميينيــة، حيــث كتبــت: »بالطبــع ليــس لدينــا أي وهــم بخصــوص راهنيــة ســقوط حكــم رأس املــال، 

إن مــا يجــب أن يســقط هــو فقــط الحكــم االســتبدادي واإلقطــاع«1.

ــذ  ــة من ــل يف عــدم الثقــة يف الحكومــة املؤقت ــا متث ــع موقفــا صحي وعــىل عكــس هــؤالء القــادة فقــد أظهــر العــال البالشــفة يف املصان

البدايــة. مل يقــم منظورهــم للثــورة عــىل الشــعارات القدميــة، بــل عــىل غريزتهــم الطبقيــة والثوريــة. لقــد كانــوا يف كل مرحلــة يقفــون عــىل 

يســار اللجنــة املركزيــة، التــي كانــت تتأرجــح كثــرا قبــل أن يتــوىل لينــن زمامهــا. ومــن املفارقــات هــي أن غيــاب القــادة يف برتوغــراد يف البداية 

ســمح لصــوت القواعــد أن يصــر مســموعا بشــكل أكــر وضوحــا. كانــوا مبجــرد مــا يتجــاوزون فــرتة االرتبــاك األويل، يعــودون فيتبنــون موقفــا 

1:  M. Liebman, Leninism Under Lenin, p: 127.
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ــه لينــن بحــرارة، تحــت عنــوان “إىل جميــع مواطنــي روســيا”،  ــا، رحــب ب صحيحــا إىل حــد مــا. وهكــذا فقــد أصــدر بالشــفة برتوغــراد بيان

حيــث طالبــوا بإقامــة جمهوريــة دميقراطيــة وإقــرار يــوم عمــل مــن مثــاين ســاعات، واالســتيالء عــىل ممتلــكات املالكــن العقاريــن ووضــع حــد 

فــوري للحــرب االمرياليــة.

ــارات األخــرى داخــل “املعســكر التقدمــي” الــذي كان يحــاول  كان مــن شــأن ذلــك املوقــف أن يضــع البالشــفة يف مواجهــة جميــع التي

كبــح الثــورة مــن أجــل الوصــول إىل تســوية مــع الليراليــن الرجوازيــن. وعــىل الرغــم مــن أنــه مل يــرش إىل الســوفييت، فإنــه قــال: »يجــب 

عــىل عــال املصانــع والجنــود الثوريــن انتخــاب ممثليهــم عــىل الفــور لتشــكيل حكومــة ثوريــة مؤقتــة، والتــي يجــب أن تقــوم تحــت حايــة 

الشــعب والجيــش الثــوري«.

كــا دعــا البيــان إىل إنشــاء الســوفييتات، حيــث قــال: »انتقلــوا مبــارشة إىل انتخابــات لجــان اإلرضاب يف املصانــع. ممثلــو تلــك اللجــان 

ســوف يشــكلون ســوفييت نــواب العــال، الــذي ســيتوىل الــدور التنظيمــي داخــل الحركــة والــذي سيشــكل حكومــة ثوريــة مؤقتــة«.

لقــد انعكــس املوقــف الثــوري الغريــزي للقواعــد البلشــفية ومعارضتهــا للتعــاون الطبقــي يف ذلــك املوقــف الجــذري الــذي تبنتــه برافــدا 

خــالل األيــام األوىل للثــورة، قبــل وصــول ســتالن وكامينيــف. كتبــت برافــدا يــوم 1917/03/09: »يجــب عــىل ســوفييت نــواب العــال والجنــود 

أن يتخلــص فــورا مــن هــذه الحكومــة املؤقتــة الرجوازيــة الليراليــة ويعلــن نفســه أنــه الحكومــة الثوريــة املؤقتــة«1.

لكــن وصــول القــادة املنفيــن غــر األمــور عــىل الفــور إىل األســوأ. فنظــرا ألن لينــن كان قــد تقطعــت بــه الســبل يف ســويرسا حيــث كان 

محــارصا، بســبب رفــض الحلفــاء الســاح لــه بالســفر إىل روســيا عــر أراضيهــم، فقــد كان أول مــن عــاد إىل روســيا هــم أولئــك الذيــن كانــوا 

منفيــن يف ســيبريا، ومــن بينهــم كامينيــف وســتالن، اللــذان قامــا عــىل الفــور بتوجيــه الحــزب يف اتجــاه اليمــن، مــا جعلــه يقــرتب مــن 

املناشــفة.

ــم  ــوف، عــىل الرغ ــر لف ــة، برئاســة األم ــة املؤقت ــم الحكوم ــن يف دع انضــم زعــاء البالشــفة يف روســيا إىل املناشــفة واالشــرتاكين الثوري

ــل عــودة  ــى قب ــاك اختالفــات حــادة بــن بالشــفة الداخــل حت ــة. كانــت هن ــة الليرالي ــل مــع الرجوازي ــرات لينــن ضــد التكت مــن كل تحذي

ســتالن وكامينيــف. وعندمــا عــرض مولوتــوف عــىل لجنــة برتوغــراد، قــرارا باســم اللجنــة املركزيــة، ينتقــد الحكومــة املؤقتــة ويديــن سياســتها 

املناهضــة للثــورة ويدعــو إىل اســتبدالها بـــ “حكومــة دميقراطيــة”، تــم رفضــه. وبــدالً مــن ذلــك أصــدرت لجنــة برتوغــراد قــرارا تعلــن فيــه 

االمتنــاع عــن شــن أي هجــات عــىل الحكومــة املؤقتــة »طاملــا كانــت مارســاتها تتوافــق مــع مصالــح الروليتاريــا وعمــوم جاهــر الشــعب 

الدميقراطيــة«2. وعــوض أن يعملــوا عــىل الظهــور كقــوة ثوريــة مســتقلة، اكتفــى قــادة البالشــفة يف برتوغــراد بلعــب دور العجلــة الخامســة يف 

عربــة “الدميقراطيــن التقدميــن”. كان ذلــك يعكــس ضغــط الــرأي العــام الرجــوازي الصغــر. كان املــزاج العــام الســائد يف أعقــاب اإلطاحــة 

بالقيــر شــهر فرايــر هــو النشــوة واالبتهــاج العــام. ازداد الضغــط املكثــف مــن أجــل وحــدة جميــع “القــوى التقدميــة”، ونــزل بثقلــه عــىل 

كاهــل الرشيحــة القياديــة للجنــاح األكــر راديكاليــة، الــذي كان يتــم حثــه باســتمرار عــىل تعديــل مواقفــه والتوافــق مــع األغلبيــة. لقــد أدى 

ذلــك إىل إربــاك القــادة البالشــفة، وجعلهــم يتجهــون نحــو التقــارب مــع املناشــفة. حيــث شــهدت العديــد مــن املناطــق دمــج اللجــان املحليــة 

البلشــفية واملنشــفية بشــكل تلقــايئ. يتذكــر تروتســي ذلــك قائــال: »لقــد ســقطت الحواجــز بــن البالشــفة واملناشــفة، بــن األمميــن وبــن 

الوطنيــن. واجتاحــت البلــد بــأرسه نزعــة توفيقيــة نشــيطة لكنهــا قصــرة النظــر وكثــرة االطنــاب. كان تخبــط النــاس يف فــوىض مــن العبــارات 

البطوليــة هــو امليــزة الرئيســية لثــورة فرايــر خاصــة خــالل األســابيع األوىل. كانــت مجموعــات املنفيــن قــد بــدأت تصــل مــن جميــع أطــراف 

ســيبريا واندمجــت يف تيــار واحــد تدفــق غربــا يف جــو مــن العــدوى الســامة«3.

أدى وصــول املنفيــن مــن ســيبريا عــىل الفــور إىل إضفــاء ميــل ميينــي حــاد عــىل املواقــف السياســية التــي اتخذتهــا القيــادة البلشــفية يف 

برتوغــراد. حتــى ذلــك الوقــت كانــت القيــادة املحليــة، املؤلفــة مــن شــليابنيكوف وزالوتســي ومولوتــوف، قــد ســلكت مســارا أكــر راديكاليــة. 

لقــد وقــف هــؤالء القــادة الثالثــة يف الجنــاح اليســاري للحــزب. لكــن القادمــن الجديديــن، كامينيــف وســتالن، اســتخدما منصبيهــا لدفــع 

خــط الحــزب بحــدة نحــو اليمــن، وهــو مــا انعكــس عــىل الفــور يف صفحــات الجريــدة املركزيــة للحــزب. ففــي مقــال افتتاحــي يف برافــدا، يــوم 

14 مــارس، أي بعــد يومــن عــىل عودتــه، كتــب كامينيــف متســائال: »مــا الغــرض مــن ترسيــع األمــور أكــر، يف حــن أنهــا تســر بالفعــل برسعــة 

كبــرة«4. ويف اليــوم التــايل كتــب مقالــة أخــرى علــق فيهــا عــىل بيــان كرينســي قائــال بــأن روســيا “ســتدافع بــكل فخــر عــن حرياتهــا” وأنهــا 

1:  Istoriya KPSS, vol. 2, pp: 674 and 688.

2:  M. Liebman, Leninism Under Lenin, p: 122.

3:  L. Trotsky, Stalin, p: 181.

4:  M. Liebman, Leninism Under Lenin, p: 123.



353 سنة الثورة

لــن “ترتاجــع أمــام حــراب املعتديــن”. وأضــاف بحــاس، وبلغــة ناقضــت بشــكل مطلــق سياســة لينــن املعارضــة للحــرب: »عندمــا يواجــه 

جيــش جيشــا آخــر، يكــون مــن أكــر السياســات جنونــا أن يقــرتح املــرء عــىل أحدهــا أن يلقــي ســالحه ويعــود إىل املنــزل. لــن تكــون تلــك 

سياســة ســالم، بــل سياســة عبوديــة، ســيتم رفضهــا باشــمئزاز مــن قبــل أي شــعب حــر«1. 

وقــد تبنــى ســتالن نفــس موقــف كامينيــف، لكــن بحــذر أكــر. نــرش مقــاال يوافــق فيــه عــىل املوقــف الــذي عــر عنــه الســوفييت يف بيانــه 

(الــذي انتقــده لينــن بشــدة) وقــال إن املطلــوب هــو “الضغــط عــىل الحكومــة املؤقتــة لجعلهــا تعلــن موافقتهــا عــىل بــدء مفاوضــات الســالم 

عــىل الفــور”. ووفقــا لســتالن فإنــه “مــا ال جــدال فيــه” أن »الشــعار املتصلــب “فلتســقط الحــرب!”، شــعار غــر مناســب عــىل اإلطــالق مــن 

ــة العملية«2. الناحي

انعقــد أول كونفرانــس لســوفييتات عمــوم روســيا لنــواب العــال والجنــود يف نهايــة مــارس 1917. ويف نفــس الوقــت أصــدرت اللجنــة 

املركزيــة البلشــفية دعــوة لعقــد كونفرانــس لعمــوم روســيا لعــال الحــزب، والــذي افتتــح يف 28 مــارس. كان ذلــك أول كونفرانــس متثيــيل حًقــا 

للحــزب يعقــد منــذ اإلطاحــة بالقيــر. كان لينــن مــا يــزال يكافــح مــن أجــل العــودة مــن منفــاه الســويرسي، وبالتــايل فقــد كان غائبــا. لذلــك 

فــإن املواقــف السياســية املعــر عنهــا فيــه متثــل انعكاســا دقيًقــا لرؤيــة القــادة البالشــفة يف برتوغــراد للثــورة. مــن بــن القضايــا الرئيســية التــي 

نوقشــت يف الكونفرانــس كان املوقــف مــن الحــرب والحكومــة املؤقتــة، وكذلــك العالقــات مــع األحــزاب األخــرى. قــدم ســتالن التقريــر عــن 

املوقــف مــن الحكومــة املؤقتــة، وهــو التقريــر الــذي جــاء بأكملــه مشــبعا بنزعــة التكيــف والتوفيقيــة االنتهازيــة، ومعارضــا بشــكل جــذري 

للخــط الــذي دعــا إليــه لينــن بــإرصار.

الفكــرة األساســية ملوقــف ســتالن هــي أنــه عــىل البالشــفة أن يقدمــوا دعــا نقديــا للحكومــة املؤقتــة الرجوازيــة، وأن يشــتغلوا كنــوع 

مــن املعارضــة الرشعيــة التــي، رغــم بقائهــا خــارج الحكومــة، وإبدائهــا لبعــض التحفظــات، تســتمر يف تقديــم الدعــم لهــا: »يجــب علينــا أن 

ندعــم الحكومــة املؤقتــة طاملــا اســتمرت تحّصــن خطــوات الثــورة؛ لكــن ومبجــرد مــا تصــر معاديــة للثــورة يصــر دعمهــا غــر مقبــول«.

مل يحــظ هــذا املوقــف باإلجــاع يف الكونفرانــس. يف الواقــع إن القــرار الــذي اتخذتــه اللجنــة املركزيــة، وعــىل الرغــم مــن أنــه غــر مــرٍض 

بشــكل كاف، قــدم عــىل األقــل بعــض النقــاط الصحيحــة: »إن الحكومــة املؤقتــة، التــي أقامتهــا الطبقــات الرجوازيــة املعتدلــة يف مجتمعنــا 

والتــي كل مصالحهــا مرتبطــة بالرأســالية األنجلو-فرنســية، غــر قــادرة عــىل حــل املهــام التــي تفرضهــا الثــورة«.

ــاره جنــن  ــود باعتب ــواب العــال والجن ــع القــوى حــول ســوفييت ن ــد جمي ــة هــي: توحي ــايل فــإن املهمــة اآلني ويضيــف القــرار: »وبالت

ــك تحقيــق مطالــب  ــة وكذل ــة والرجوازي ــة القيري ــردة الرجعي ــة، التــي هــي وحدهــا القــادرة عــىل التصــدي ملحــاوالت ال الســلطة الثوري

ــة. ــة الحالي ــة للحكوم ــة الحقيقي ــة الطبقي ــة ورشح الطبيع ــة الثوري الدميقراطي

إن املهمــة األكــر إلحاحــا واألكــر أهميــة للســوفييت، والتــي فقــط تحقيقهــا مــا ســيضمن االنتصــار عــىل جميــع قــوى الثــورة املضــادة 

ومواصلــة تطويــر الثــورة وتعميقهــا، هــي مــن وجهــة نظــر الحــزب التســليح الشــامل للشــعب، وعــىل وجــه الخصــوص التشــكيل الفــوري 

للحــرس األحمــر العــايل يف كل أنحــاء البلــد«.

وتذكــر املحــارض أن ســتالن قــد أعلــن رصاحــة معارضتــه لقــرار اللجنــة املركزيــة هــذا: »لقــد قــرأ الرفيــق ســتالن القــرار الخــاص بالحكومة 

املؤقتــة الــذي اعتمــده مكتــب اللجنــة املركزيــة، لكنــه أكــد عــىل أنــه ال يتفــق معــه بشــكل كامــل، وأنــه يتفــق باألحــرى مــع قــرار نــواب 

ســوفييت كراسنويارســك للعــال والجنــود«.

ــرة أن  ــىل فك ــتند ع ــث اس ــل، حي ــازي كام ــع انته ــا، ذا طاب ــر تخلف ــات األك ــر املقاطع ــس تفك ــذي يعك ــك، ال ــرار كراسنويارس كان ق

الســوفييتات ميكنهــا أن تتعايــش مــع الحكومــة الرجوازيــة املؤقتــة، وتدفعهــا، عــن طريــق الضغــط، إىل الخضــوع إلرادتهــا، حيــث جــاء فيــه: 

»2) أن نوضــح بشــكل كامــل أن املصــدر الوحيــد لســلطة الحكومــة املؤقتــة وســيادتها هــو إرادة الشــعب الــذي أنجــز هــذه الثــورة والــذي 

يتعــن عــىل الحكومــة املؤقتــة الخضــوع لــه بالكامــل.

3) أن نوضــح باملثــل أن خضــوع الحكومــة املؤقتــة للمطالــب األساســية للثــورة ال ميكــن تأمينــه إال مــن خــالل الضغــط املتواصــل مــن 

ــا والفالحــن والجيــش الثــوري، الذيــن عليهــم أن يحافظــوا بــكل حيويــة عــىل التفافهــم حــول ســوفييتات نــواب العــال  طــرف الروليتاري

والجنــود النابعــة مــن الثــورة، مــن أجــل تحويلهــا إىل ســلطة حقيقيــة للشــعب الثــوري.

1:  E.H. Carr, The Bolshevik Revolution, vol. 1, p: 75.

2:  J.V. Stalin, Works, vol. 3, p: 8.
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4) أننــا ندعــم الحكومــة املؤقتــة يف أنشــطتها فقــط بقــدر مــا تتبــع مســار االســتجابة ملطالــب الطبقــة العاملــة والفالحــن الثوريــن خــالل 

هــذه الثــورة«.

ــل هــذه  ــال: »هــل ميكــن للمــرء، يف مث ــث ق ــزداد ســوءا، حي ويف تدخــل ال يصــدق يف ســياق النقــاش، جعــل ســتالن الوضــع الــيسء ي

الحالــة، أن يتحــدث عــن دعمنــا ملثــل هــذه الحكومــة؟ عــى املــرء باألحــرى أن يتحــدث عــن دعــم هــذه الحكومــة لنــا. ليــس مــن املنطقــي 

التحــدث عــن دعــم الحكومــة املؤقتــة، بــل عــىل العكــس مــن األنســب الحديــث عــن عــدم قيــام الحكومــة بإعاقتنــا عــن تنفيــذ برنامجنــا«.

كيــف ميكــن للبالشــفة “تنفيــذ برنامجهــم” مــع الســاح لحكومــة برجوازيــة بالبقــاء يف الســلطة؟ كيــف كان مــن املمكــن الحصــول عــىل 

ــل حكومــة  ــدي واألرجــل بالرأســال الريطــاين والفرنــيس؟ كيــف ميكــن نقــل األرض إىل الفالحــن مــن قب ــدة األي الســالم مــن حكومــة مقي

ــة مــع  ــه ميكــن لســوفييتات العــال والجنــود أن تتعايــش لفــرتة طويل ــة بأن يســيطر عليهــا “أصحــاب امللكيــة”؟ لقــد كانــت الفكــرة القائل

ــات  ــة الخاصــة، تتناقــض بشــكل صــارخ ليــس فقــط مــع أبجدي ــا الحيوي ــا بالعمــل ضــد مصالحه ــك عــن إلزامه حكومــة الرأســالين، ناهي

ــرتاكين  ــادة االش ــل الق ــن قب ــق م ــت الح ــها يف وق ــة نفس ــذه الصيغ ــتخدمت ه ــد اس ــليم. وق ــر الس ــات التفك ــع بديهي ــل وم ــية، ب املاركس

ــورة الروســية  ــت الث ــر، لكان ــف انت ــو أن خــط ســتالن وكاميني ــة يف نوفمــر 1918. ل ــورة األملاني ــر الث ــة وتدم ــان لعرقل ــن األمل الدميقراطي

ــة. ــد إىل هزميــة ماثل ســتنتهي بالتأكي

إن الطبيعــة املشوشــة لهــذه الخطــب والقــرارات واالرتبــاك الــذي عاشــه البالشــفة يف ذلــك الوقــت، يجــد جــذوره يف الطبيعــة املشوشــة 

واملتناقضــة للشــعار البلشــفي القديــم: “الديكتاتوريــة الدميقراطيــة للروليتاريــا والفالحــن”، وهــو مــا كان تروتســي قــد نبــه إليــه قبــل زمــن 

بعيــد. حيــث أن تعريــف البالشــفة للطبيعــة الطبقيــة للثــورة بأنهــا دميقراطيــة برجوازيــة، جعلهــم يواجهــون معضلــة مــا الــذي يجــب عليهــم 

فعلــه، إذ مل يكــن مــن املفــرتض أن تســتويل الطبقــة العاملــة عــىل الســلطة. اســتنتج ســتالن وكامينيــف أنــه عــىل الطبقــة العاملــة أن تدعــم 

الرجوازيــة “التقدميــة”، عــىل الرغــم مــن كل عبــارات “إال” و“حتــى”.

لقــد تســببت سياســة االستســالم للطبقــة الوســطى “الدميقراطيــة”، التــي دعــا إليهــا ســتالن وكامينيــف، يف متييــع الحــدود بــن البالشــفة 

ــتالن- ــول بسياســة س ــم القب ــو ت ــع ل ــن. يف الواق ــن الحزب ــاج ب ــل مســألة االندم ــش بالفع ــارس ناق ــس م واملناشــفة، إىل درجــة أن كونفران

كامينيــف، ملــا كان هنــاك أي ســبب وجيــه لإلبقــاء عــىل وجــود حزبــن منفصلــن. ويف جلســة 30 مــارس، قــدم كامينيــف تقريــرا عــن اتصاالتــه 

باملناشــفة، كــا يظهــر يف املحــارض: »قــدم كامينيــف تقريــرا عــن أنــه دخــل يف مفاوضــات مــع االشــرتاكين الثوريــن األممــن واملناشــفة األممن. 

وطاملــا مــن الواضــح أنــه ســيتم متريــر قــرار غــر مقبــول مطلقــا مــن طــرف اللجنــة التنفيذيــة ]للســوفييت[، فمــن الــروري معارضتــه بقــرار 

مشــرتك مــن جانــب األمميــن. االشــرتاكيون الثوريــون (22) يشــكلون أقليــة، ولــن يصوتــوا ضــد قــرار البالشــفة وسيســحبون قرارهــم. بينــا 

املناشــفة يســعون إىل تقديــم قــرار موحــد ومؤيــدون لالتفــاق عــىل قــرار مشــرتك. ويف حالــة مــا تــم فــرض االنضبــاط إلجبــار األقليــة عــىل 

الخضــوع لألغلبيــة، فــإن األمميــن ســيؤيدون قرارنــا«.

لكــن هــؤالء املتدخلــن مــن يســار الحــزب الذيــن عارضــوا هــذه التحــركات نحــو الوحــدة والذيــن تجــرأوا عــىل إثــارة مســألة اســتيالء 

العــال عــىل الســلطة، مل يتــم إعطائهــم ســوى فــرتة قصــرة للحديــث خــالل النقــاش. وهكــذا فإنــه عندمــا تدخــل كراســيكوف عــىل هــذا 

األســاس، منعــه رئيــس الجلســة مــن مواصلــة الحديــث:

»قــال كراســيكوف: إن جوهــر املســألة ليــس يف التعديــالت وليــس يف عــرض توضيحــي للشــعارات االشــرتاكية الدميقراطيــة، بــل يف اللحظــة 

الراهنــة. فــإذا اعرتفنــا بالســوفييتات باعتبارهــا األجهــزة التــي تعــر عــن إرادة الشــعب، فــإن الســؤال املطــروح أمامنــا لــن يكــون هــو النظــر 

ــة  ــة ديكتاتوري ــان اآلن إلقام ــد ح ــت ق ــد أن الوق ــا نعتق ــك. إذا كن ــة أو تل ــا بشــأن هــذه القضي ــي يجــب اتخاذه ــة الت ــر امللموس يف التداب

الروليتاريــا، فعلينــا أن نطــرح املســألة بهــذه الطريقــة. لدينــا بــال شــك القــوة املاديــة لالســتيالء عــىل الســلطة. وأعتقــد أنــه ســتكون لدينــا 

القــوى املاديــة الكافيــة يف برتوغــراد وكذلــك يف مــدن أخــرى. ]ضجــة يف القاعــة. رصاخ: “هــذا غــر صحيــح”.[ كنــت حــارضا...

ــا فليســت  ــة الروليتاري ــا مســألة دكتاتوري ــوم. أم ــذا الي ــة له ــن الخطــوات العملي ــد املناقشــة يتضم ــا): إن الســؤال قي ــس (مقاطع الرئي

ــاش. ــة للنق مطروح

كراســيكوف (يتابــع): إذا مل نطــرح املســألة بهــذه الطريقــة، فعلينــا أن نتخــذ خطــوات فيــا يتعلــق بالحكومــة املؤقتــة التــي... الرئيــس 

يحرمــه مــن الكلمــة«.

عــىل الرغــم مــن أن مقــرتح كامينيــف كان يبــدو وكأنــه يهــدف إىل ربــط االتصــال مــع الجنــاح اليســاري (األممــي) للمناشــفة، فــإن النيــة 
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الحقيقيــة كانــت هــي تحقيــق االندمــاج يف حــزب واحــد. كان هنــاك قــادة مناشــفة بــارزون، مثــل ليــر، حارضيــن يف الكونفرانــس وشــاركوا 

يف أشــغاله. ويف جلســة 01 أبريــل، تــم تقديــم قــرار، يف الكونفرانــس، بشــأن الوحــدة، كتبــه الزعيــم املنشــفي الجورجــي، تســريتييل. وعــىل 

الرغــم مــن أن ممثــيل الجنــاح اليســاري البلشــفي، مبــن فيهــم آنــذاك الطالــب مولوتــوف، عارضــوا ذلــك القــرار، فــإن ســتالن أعــرب عــن 

اتفاقــه مــع القــرار بعبــارات إيجابيــة:

»جدول أعال اليوم: مناقشة اقرتاح تسريتييل عن التوحيد.

ســتالن: يجــب أن نذهــب. مــن الــروري تحديــد مقرتحاتنــا فيــا يتعلــق بــرشوط التوحيــد. إن التوحيــد ممكــن عــىل أســاس قــرارات 

زميروالــد- كينثــال.

لوغانوفسي: إن لجنة خاركوف تجري مفاوضات عىل هذا األساس بالضبط.

مولوتــوف: إن تســريتييل يريــد توحيــد عنــارص غــر متجانســة. يســمي تســريتييل نفســه “زميروالديــا” و“كينثاليــا” ولهــذا الســبب فــإن 

التوحيــد عــىل هــذا األســاس غــر صحيــح مــن الناحيتــن السياســية والتنظيميــة. ســيكون مــن األصــح طــرح برنامــج اشــرتايك أممــي محــدد. 

ســنقوم بتوحيــد أقليــة منســجمة.

قــال لوغانوفســي (يف ســياق دحضــه للرفيــق مولوتــوف): يف الوقــت الحــارض لســنا عــىل علــم بــأي خالفــات. لقــد امتنــع املناشــفة داخــل 

الســوفييت وتحدثــوا بقــوة أكــر مــا فعــل... البالشــفة الذيــن عارضــوا. خالفــات كثــرة صــارت متجــاوزة. ومــن غــر الصحيــح الرتكيــز عــىل 

االختالفــات التكتيكيــة. إنــه ميكننــا عقــد مؤمتــر مشــرتك مــع املناشــفة والزميروالديــن والكنثاليــن«.

وعــىل إثــر الجــدال الــذي أثــاره هــذا االقــرتاح، تدخــل ســتالن مــرة أخــرى يف النقــاش للدفــاع عــن الوحــدة بعبــارات ال لبــس فيهــا، والتــي 

عــىل الرغــم مــن حــذره املعتــاد، جــاءت صــدى لتعليقاتــه الســابقة، التــي وصــف فيهــا االختالفــات بــن البلشــفية واملنشــفية بأنهــا “عاصفــة 

يف كــوب شــاي”: »ســتالن: ال فائــدة مــن التــرسع واســتباق الخالفــات. ال وجــود لحيــاة حزبيــة دون خالفــات. ســوف نحــل الخالفــات التافهــة 

داخــل الحــزب. لكــن هنــاك مســألة واحــدة مهمــة: مــن املســتحيل توحيــد مــا ال ميكــن توحيــده. ســيكون لدينــا حــزب واحــد مــع أولئــك 

الذيــن يتفقــون عــىل قــرارات زميروالــد وكينثــال...«1.

إن وصــف االختالفــات بــن البلشــفية واملنشــفية بأنهــا “خالفــات تافهــة”، بعــد كل األحــداث الكــرى، يــدل عــىل أن ســتالن، “موظــف 

ــن  ــالف ب ــة” هــي االخت ــات التافه ــك “الخالف ــت تل ــد كان ــكار األساســية للبلشــفية. لق ــي لألف ــه أي اســتيعاب حقيق ــن لدي الحــزب”، مل يك

اإلصــالح والثــورة، وبــن سياســة التعــاون الطبقــي والسياســة الطبقيــة املســتقلة. ويف النهايــة صــوت الكونفرانــس لصالــح الســاح للمفاوضــات 

باملــي قدمــا، وانتخــب لجنــة تفاوضيــة مؤلفــة مــن ســتالن وكامينيــف ونوغــن وتيودوروفيتــش.

لينن وتروتسيك عام 1917

مــن منفــاه البعيــد يف ســويرسا، كان لينــن يراقــب بقلــق متزايــد تطــور الخــط الــذي يتبعــه قــادة البالشــفة يف برتوغــراد. وفــور ســاعه 

نبــأ اإلطاحــة بالقيــر، أرســل برقيــة إىل برتوغــراد يف 06 مــارس، قــال فيهــا: »تكتيكنــا: ال ثقــة وال دعــم للحكومــة الجديــدة؛ يجــب الحــذر مــن 

كرينســي بشــكل خــاص؛ إن تســليح الروليتاريــا هــو الضانــة الوحيــدة؛ انتخابــات فوريــة ملجلــس مدينــة برتوغــراد؛ ال تقــارب مــع األحــزاب 

األخرى«.

ــاالت  ــك املق ــراءة تل ــد ق ــد”. عن ــن بعي ــن يبعــث رســائله الشــهرة “رســائل م ــدأ لين ــور مجــددا، ب ــدا إىل الظه ــادت براف ومبجــرد أن ع

ومقارنتهــا بخطــب كونفرانــس مــارس، يتضــح أننــا أمــام عاملــن مختلفــن. ال عجــب أنهــا وقعــت مثــل قنبلــة عــىل أعضــاء اللجنــة املركزيــة 

املدهوشــن! قصــف لينــن برافــدا بالرســائل واملقــاالت التــي تطالــب العــال بالقطيعــة مــع الليراليــن الرجوازيــن واالســتيالء عــىل الســلطة 

ــه عــىل تلخيــص جوهــر املوقــف يف ملحــة،  ــر قدرت ــة يف أوضــح صورهــا. تظه ــن الثوري ــة لين ــد” عبقري ــر “رســائل مــن بعي بأنفســهم. تظه

وحاســه وطريقتــه يف التحديــد الدقيــق للشــعارات امللموســة التــي تنطبــق عــىل الوضــع، وكيفيــة االنتقــال مــن نقطــة إىل أخــرى. أشــار يف 

رســالته األوىل إىل أن ثــورة فرايــر وضعــت “يف الوقــت الحــارض” غوتشــكوف وميليوكــوف يف الســلطة، لكــن الحكومــة الرأســالية مل تســتطع 

1: L. Trotsky, The Stalin School of Falsification, pp: 239, 240, 241, 242, 255, 256, 258, 274, 275.

التي تعيد نرش املحارض الرسمية للكونفرانس، (التشديد من آالن وودز).
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حــل مشــاكل الشــعب الــرويس.

“لقد تم اسقاط املَلكية القيرية، لكن مل يتم تحطيمها كليا”.

ــن  ــر ع ــي تع ــة نســبيا، والت ــد والضعيف ــر املتطــورة بع ــر الرســمية وغ ــة غ ــة العالي ــرت الحكوم ــة... ظه ــب هــذه الحكوم »وإىل جان

مصالــح الروليتاريــا وكل العنــارص الفقــرة مــن ســكان املــدن واألريــاف، أي ســوفييت نــواب العــال يف برتوغــراد، الــذي يســعى إىل التواصــل 

مــع الجنــود والفالحــن، وكذلــك مــع العــال الزراعيــن، وخاصــة، بالطبــع ويف املقــام األول، مــع هــؤالء األخريــن، أكــر مــا مــع الفالحــن«.

عــىل حــل هــذا التناقــض علــق نظــام “ازدواجيــة الســلطة” مصــر الثــورة. مــا هــو املوقــف الــذي يجــب عــىل البالشــفة اتخــاذه تجــاه 

الحكومــة املؤقتــة؟ 

كتــب لينــن: »إن مــن يقــول إنــه عــىل العــال أن يدعمــوا الحكومــة الجديــدة لصالــح النضــال ضــد الرجعيــة القيريــة (وهــذا مــا يقولــه، 

عــىل مــا يبــدو، أمثــال بوتريســوف وغفوزديــوف وتشــخينكييل، وأيضــا تشــخيدزه رغــم كل لفــه ودورانــه) هــو خائــن للعــال وخائــن لقضيــة 

الروليتاريــا ولقضيــة الســالم والحرية«.

وهــو هنــا يصــل إىل موقــف ماثــل للموقــف الــذي دافــع عنــه تروتســي منــذ أكــر مــن عقــد، حيــث يقــول: »إن ثورتنــا هــي ثــورة 

برجوازيــة، لــذا يجــب عــىل العــال أن يفتحــوا أعــن الشــعب عــىل الخــداع الــذي ميارســه السياســيون الرجوازيــون، ويعلمونــه أال يثــق يف 

الكلــات، وأال يعتمــد إال عــىل قوتــه الخاصــة، وتنظيمــه الخــاص، ووحدتــه الخاصــة، وأســلحته الخاصــة«.

ويف الرســالة الثانيــة وجــه لينــن انتقــادات حــادة للبيــان الــذي أصــدره قــادة الســوفييت، الــذي يختبــئ وراء عبــارات ســلمية، ويعلــن 

أن جميــع الدميقراطيــن يجــب أن يدعمــوا الحكومــة املؤقتــة، ويــأذن لكرنســي باملشــاركة فيهــا. رد لينــن عــىل ذلــك قائــال: »ليســت املهمــة 

هــي “إقنــاع” الليراليــن، بــل هــي أن نــرح للعــال ملــاذا يجــد الليراليــون أنفســهم يف مــأزق، وملــاذا هــم مقيــدو األيــدي واألقــدام، وملــاذا 

يخفــون كال مــن املعاهــدات التــي أبرمتهــا القيريــة مــع إنجلــرتا وبلــدان أخــرى والصفقــات بــن الرأســال الــرويس والرأســال األنجلــو - 

فرنــيس، ومــا إىل ذلــك«1.

عندمــا وصلــت رســائل لينــن إىل زعــاء البالشــفة يف برتوغــراد، شــعروا بالصدمــة. لقــد ظنــوا أن قائدهــم قــد جــن متامــا! أو أنــه، عــىل 

األقــل، بعيــدا جــدا بحيــث ال يفهــم الجوانــب العمليــة للوضــع يف روســيا. فاندلــع آنــذاك رصاع مريــر بــن لينــن وبــن أقــرب رفاقــه. كتــب 

كامينيــف يف برافــدا، عــدد 27، قائــال: »بالنســبة للمخطــط العــام للرفيــق لينــن فإنــه يبــدو لنــا غــر مقبــول، ألنــه ينطلــق مــن االفــرتاض بــأن 

الثــورة الرجوازيــة الدميقراطيــة قــد اكتملــت، ويســتند إىل التحويــل الفــوري لهــذه الثــورة إىل ثــورة اشــرتاكية«2.

يبن هذا التريح بدقة آراء كامينيف وستالن ومعظم “البالشفة القدامى” اآلخرين يف ربيع عام 1917.

مــن بــن جميــع قــادة الحركــة االشــرتاكية الدميقراطيــة، يف ذلــك الوقــت، كان هنــاك واحــد فقــط مــن التقــى موقفــه مــع املوقــف الــذي 

دافــع عنــه لينــن. وكان ذلــك الشــخص هــو ليــون تروتســي، الــذي كثــرا مــا اشــتبك معــه لينــن يف املــايض. عندمــا ســمع تروتســي ألول مــرة 

عــن ثــورة فرايــر، كان  مــا يــزال يف املنفــى يف الواليــات املتحــدة. وقــد بــدأ فــورا يف كتابــة سلســلة مــن املقــاالت لجريــدة “نــويف مــر” (العــامل 

الجديــد)، والتــي نـُـرشت يف أعدادهــا أليــام 13 و17 و19 و20 مــارس .1917

األمــر األكــر إثــارة للدهشــة هــو حقيقــة أنــه وعــىل الرغــم مــن عــدم وجــود أي اتصــال بــن تروتســي ولينــن، الــذي كان يف ســويرسا عــىل 

بعــد آالف األميــال، فــإن محتــوى هــذه املقــاالت كان مطابقــا ملحتــوى مقــاالت لينــن “رســائل مــن بعيــد”، التــي كتبــت يف نفــس الوقــت. 

دعونــا نتذكــر أن رســائل لينــن هــذه قــد صدمــت القــادة البالشــفة يف برتوغــراد لدرجــة أن كامينيــف وســتالن قامــا بحرهــا أو نرشهــا يف 

صــورة مشــوهة. يف الوقــت الــذي كان فيــه “البالشــفة القدامــى” يعملــون، عــىل عكــس نصيحــة لينــن، عــىل التقــارب مــع املناشــفة، بــدت 

أفــكار لينــن لهــم وكأنهــا “تروتســكية” خالصــة، ومل يكونــوا مخطئــن يف ذلــك. لقــد دفــع منطــق األحــداث لينــن وتروتســي إىل التقــارب معــا. 

لقــد توصــال، بشــكل مســتقل، وانطالقــا مــن اتجاهــات مختلفــة، إىل نفــس النتيجــة وهــي أنــه: ال ميكــن للرجوازيــة أن تحــل مشــاكل روســيا. 

ويجــب عــىل العــال أن يســتولوا عــىل الســلطة.

كتــب تروتســي يف مقالتــه: “وجهــان - القــوى الداخليــة للثــورة الروســية” قائــال: »مــن الناحيــة الرســمية، أي باألقــوال، وافقــت الرجوازيــة 

1:  LCW, Telegram to the Bolsheviks Leaving for Russia, 6 (19) March 1917, vol. 23, p: 292, 298, 304, 305, 306 and 317 (خــط التأكيــد يف 

(األصل

2:  LCW, Letters on Tactics, vol. 24, p: 50.



357 سنة الثورة

ــة  ــة، ســتحول حكوم ــة العملي ــن الناحي ــة التأسيســية. لكــن م ــر الجمعي ــة لتقدي ــه الحكوم ــذي ســتكون علي ــرك مســألة الشــكل ال عــىل ت

األوكتوبرين-الكاديــت املؤقتــة جميــع األنشــطة التحضريــة لتشــكيل الجمعيــة التأسيســية إىل حملــة لصالــح املَلكيــة ضــد الجمهوريــة. ســوف 

تعتمــد طبيعــة الجمعيــة التأسيســية إىل حــد كبــر عــىل طبيعــة أولئــك الذيــن ســيدعون إليهــا. بالتــايل فإنــه مــن الواضــح أنــه يتعــن عــىل 

الروليتاريــا الثوريــة اآلن أن تنشــئ أجهزتهــا الخاصــة، أي مجالــس العــال ونــواب الجنــود والفالحــن، ضــد األجهــزة التنفيذيــة للحكومــة 

املؤقتــة. ويف خضــم هــذا الــراع يجــب عــىل الروليتاريــا أن توحــد حولهــا جاهــر الشــعب املنتفضــة بهــدف واحــد وهــو االســتيالء عــى 

الســلطة الحكوميــة. وحدهــا حكومــة عاليــة ثوريــة مــن ســتكون لديهــا الرغبــة والقــدرة عــىل متكــن البلــد مــن تطهــر دميقراطــي شــامل 

خــالل العمــل التحضــري لتشــكيل الجمعيــة التأسيســية، وإعــادة بنــاء الجيــش مــن أعــىل إىل أســفل، لتحويلــه إىل ميليشــيا ثوريــة، وإقنــاع 

ــيتم  ــي س ــية الت ــة التأسيس ــوري. إن الجمعي ــايل الث ــام الع ــم النظ ــو دع ــد ه ــم الوحي ــة، أن خالصه ــة العملي ــراء، يف املارس ــن الفق الفالح

تشــكيلها بعــد هــذا العمــل التحضــري ســتعكس بشــكل حقيقــي القــوى الثوريــة واإلبداعيــة للبلــد وســتصبح عامــال قويــا يف املزيــد مــن 

تطويــر الثــورة«1.

تعيــد هــذه األســطر، التــي هــي مثــال منوذجــي عــن املوقــف الــذي اتخــذه تروتســي يف ذلــك الوقــت، إنتــاج موقــف لينــن بالضبــط. 

لكــن لينــن مل يكــن عــىل علــم بذلــك. لقــد ضللتــه تلــك التقاريــر الكاذبــة عــن موقــف تروتســي، التــي أرســلتها لــه مــن أمريــكا ألكســندرا 

كولونتــاي، التــي كانــت قــد انفصلــت مؤخــرا عــن املناشــفة، وبالتــايل كانــت حريصــة عــىل تقديــم نفســها إىل لينــن باعتبارهــا راديكاليــة 

ــا بكونــه “وســطيا”. صــدق لينــن ذلــك الهــراء وكتــب يف ردوده عــىل كولونتــاي، بعــض األشــياء القاســية  متطرفــة، وصــورت تروتســي كذب

للغايــة عــن تروتســي، والتــي اســتخدمها الســتالينيون بنذالــة فيــا بعــد. لكــن عندمــا عــاد تروتســي إىل روســيا وبــدأ عــىل الفــور يلعــب 

دورا بــارزا يف الجنــاح الثــوري، غــر لينــن رأيــه فيــه، وقــال عنــه إنــه: “ليــس هنــاك بلشــفي أفضــل منــه”. أمــا بالنســبة لكولونتــاي، فإنهــا 

ــح أخــرا  ــل أن تصب ــن وتروتســي، قب ــة، حيــث دخلــت يف رصاع مــع كل مــن لين ــا املنطقي ــة إىل نهايته ــة املتطرف ــا اليرساوي أوصلــت نزعته

خادمــة خاضعــة لنظــام ســتالن الشــمويل.

إن التقــارب التــام لوجهــات النظــر بــن لينــن وتروتســي، عندمــا دقــت ســاعة الحقيقــة، مل يكــن مصادفــة. فمنــذ عــام 1909، كان ليــون 

تروتســي -الــذي كان الوحيــد مــن توقــع أن الثــورة إمــا ســتنتر كثــورة عاليــة أو أنهــا لــن تنتــر عــىل اإلطــالق- قــد حــذر مــن أن الطبيعــة 

املعاديــة للثــورة لشــعار “الديكتاتوريــة الدميقراطيــة للروليتاريــا والفالحــن” لــن تصبــح واضحــة إال يف اللحظــة التــي ســتطرح فيهــا مســألة 

الســلطة عــىل جــدول األعــال. واآلن اتضــح أنــه كان عــىل صــواب. كان الجانــب الضعيــف لنظريــة لينــن، وأثرهــا يف املارســة العمليــة، ســببا 

يف األخطــاء الجســيمة للغايــة التــي ارتكبهــا قــادة البالشــفة يف وقــت ثــورة فرايــر، والتــي مل يصححهــا لينــن إال بعــد عودتــه وعــىل أســاس 

رصاع داخــيل حــاد. حتــى زينوفييــف يعــرتف بذلــك يف كتابــه املخــادع  “تاريــخ الحــزب البلشــفي”، الــذي نـُـرش عــام 1923 كجــزء مــن الحملــة 

ضــد “الرتوتســكية”، عــىل الرغــم مــن أن اعرتافــه جــاء، كــا هــي عادتــه دامئــا، ملتبســا وغــر نزيــه، حيــث يقــول: »ال ميكــن إنــكار هــذا 

ــا عــىل مــدار األعــوام مــن 1905 إىل 1917، كــا ال ميكــن إنــكار حقيقــة أنهــا تطــورت عــر تناقضــات  التطــور الــذي عرفتــه وجهــات نظرن

محــددة أدت إىل خلــق اختالفــات خطــرة للغايــة بيننــا عشــية أكتوبــر 1917. البعــض منــا (مبــن فيهــم أنــا) أيــد لفــرتة طويلــة فكــرة أنــه يف 

بلدنــا الفالحــي ال ميكننــا أن ننتقــل مبــارشة إىل الثــورة االشــرتاكية، وأن نأمــل فقــط أنــه إذا تزامنــت ثورتنــا مــع بدايــة الثــورة الروليتاريــة 

األمميــة، فقــد تصبــح رشارة لهــا«2.

تبــن هــذه األســطر، وعــىل الرغــم مــن طابعهــا املــراوغ، كل مــا حــدث داخــل الحــزب البلشــفي خــالل األشــهر القليلــة األوىل بعــد ثــورة 

فرايــر 1917. إن مــا حــدث لرســائل لينــن يلقــي الكثــر مــن الضــوء عــىل عالقاتــه مــع “البالشــفة القدامــى”. لقــد كانــت صــورة طبــق األصــل 

ملــا حــدث يف 1912-1913. بــل حتــى الجهــات الفاعلــة كانــت هــي نفســها. فقــد كان ســتالن وكامينيــف هــا رئيــيس التحريــر مــرة أخــرى. 

ومــرة أخــرى اختــارا الطريــق األقــل مقاومــة عــر مــا يســمى بالتوفيقيــة. ومــرة أخــرى ردا عــىل انتقــادات لينــن واحتجاجاتــه مــن خــالل مقص 

الرقابــة الصارمــة. كان قــادة البالشــفة يشــعرون بالحــرج الشــديد مــن خطابــات لينــن لدرجــة أنهــم عندمــا أحــرت كولونتــاي أول رســالتن 

إىل برتوغــراد، يف أواخــر مــارس، تــرددوا لعــدة أيــام قبــل النــرش. وحتــى يف ذلــك الحــن مل ينــرشوا لــه ســوى واحــدة فقــط مــن الرســالتن، 

وذلــك بعــد حــذف كل تلــك املقاطــع التــي يوضــح فيهــا معارضتــه ألي اتفــاق مــع املناشــفة. وكان نفــس املصــر ينتظــر بقيــة مقاالتــه، كانــوا 

إمــا مينعــون نرشهــا أو ينرشونهــا يف شــكل مشــوه. ويف هــذا الســياق تقــول كروبســكايا: »تــم نــرش الرســالة األوىل فقــط يف اليــوم الــذي وصــل 

فيــه لينــن إىل ســان بيرتســبورغ، وكانــت الرســائل الثالثــة األخــرى ترقــد يف مكتــب املحرريــن، أمــا الخامســة فلــم يكــن قــد تــم إرســالها بعــد 

1:  L. Trotsky, Leon Trotsky Speaks, pp: 46-47.

2:  G. Zinoviev, History of the Bolshevik Party, pp: 177-178.
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إىل برافــدا، حيــث أن لينــن كان قــد بــدأ يف كتابتهــا قبيــل رحيلــه إىل روســيا«1.

ــاول  ــة قائــال: »يف نيويــورك، يف بدايــة شــهر مــارس عــام 1917، كتبــت سلســلة مــن املقــاالت تتن كــا يتذكــر تروتســي يف ســرته الذاتي

القــوى الطبقيــة للثــورة الروســية ومنظوراتهــا. ويف ذلــك الوقــت بالــذات كان لينــن، يف جنيــف، يرســل إىل برتوغــراد رســائله مــن بعيــد. وكالنــا، 

عــىل الرغــم مــن أننــا كنــا نكتــب يف أجــزاء مختلفــة مــن العــامل ويفصلنــا املحيــط، قدمنــا نفــس التحليــل ونفــس التوقعــات. كانــت وجهــات 

نظرنــا متطابقــة متامــا حــول كل مســألة مــن املســائل الرئيســية، مثــل املوقــف مــن الفالحــن واملوقــف تجــاه الرجوازيــة والحكومــة املؤقتــة 

ــار يف ظــروف  ــخ. ونفــذ االختب ــة عــىل محــك التاري ــن اللينيني ــار العالقــات بــن “الرتوتســكية” وب ــم اختب ــا ت ــة. هن ــورة العاملي والحــرب والث

تجريبيــة منوذجيــة. يف ذلــك الوقــت مل أكــن أعــرف شــيئا عــن موقــف لينــن؛ لقــد جادلــت عــىل أســاس منطقــي الخــاص وتجربتــي الثوريــة 

الخاصــة، ورســمت نفــس املنظــور واقرتحــت نفــس الخــط االســرتاتيجي الذيــن اقرتحهــا لينــن.

لكــن رمبــا كانــت املســألة واضحــة للجميــع يف ذلــك الوقــت، وكان الحــل مقبــوال مــن طــرف الجميــع؟ كال، عــىل العكــس متامــا؛ لقــد كان 

موقــف لينــن يف تلــك الفــرتة، أي قبــل 04 أبريــل 1917، عندمــا ظهــر ألول مــرة عــىل مــرسح برتوغــراد، موقفــه الشــخيص ومل يكــن يشــاركه 

فيــه أحــد. مل يكــن لــدى أي مــن قــادة الحــزب، الذيــن كانــوا يف روســيا، أي نيــة يف جعــل ديكتاتوريــة الروليتاريــا -الثــورة االشــرتاكية- الهــدف 

املبــارش لسياســته. لقــد أظهــر كونفرانــس الحــزب، الــذي انعقــد عشــية وصــول لينــن، وحــره حــوايل 30 مــن البالشــفة، أن ال أحــد منهــم كان 

يتخيــل شــيئا آخــر أبعــد مــن الدميقراطيــة الرجوازيــة. ال عجــب يف أن محــارض هــذا الكونفرانــس مــا تــزال رسا لحــد اآلن! لقــد كان ســتالن 

مؤيــدا لدعــم حكومــة غوتشــكوف وميلوكــوف املؤقتــة، ومؤيــدا لدمــج البالشــفة مــع املناشــفة«2.

لينن يعيد تسليح الحزب

يــوم 03 أبريــل، وبعــد أســابيع مــن املفاوضــات املرهقــة لرتتيــب عودتــه عــر أملانيــا، وصــل لينــن أخــرا إىل محطــة فنلنــدا يف برتوغــراد 

ــن الشــوفينين  ــة والسياســين اإلصالحي ــة املؤقت ــا تجــاه الحكومــة الرجوازي ــا عدائي ــه موقف ــذ اللحظــة األوىل لوصول ــى من ــد تبن ــرة. وق الثائ

الذيــن كانــوا يدعمونهــا.

فــور عودتــه إىل روســيا، شــن لينــن نضــاال حازمــا ضــد القــادة البالشــفة الذيــن استســلموا لضغــوط “الــرأي العــام” الرجــوازي الصغــر، 

وخرجــوا لدعــم الحكومــة املؤقتــة الرجوازيــة. لكنــه مل ينجــح يف إعــادة تســليح البالشــفة وتوجيههــم إال بعــد معركــة داخليــة حــادة للغايــة. 

لقــد اعتمــد يف هــذا الــراع عــىل الدعــم مــن جانــب قواعــد الحــزب والطبقــة العاملــة التــي كانــت، كــا كان يكــرر دامئــا، أكــر ثوريــة مبائــة 

مــرة مــن الحــزب األكــر ثوريــة. يف الواقــع مل تتقبــل قواعــد الحــزب يف برتوغــراد مواقــف كامينيــف، الــذي دعــوا إىل طــرده. كــا طالبــت 

قواعــد الحــزب يف فيبــورغ، التــي كانــت معقــل البلشــفية، بطــرد ســتالن أيضــا3.

ــن  ــارزة الذي ــره للشــخصيات الب ــد تعمــد إدارة ظه ــة. لق ــاه الحقيقي ــن إشــارة إىل نواي ــدم لين ــدا، ق ــه إىل محطــة فنلن ويف لحظــة وصول

حــروا الســتقباله، وتوجــه نحــو العــال بالعبــارات التاليــة: “عاشــت الثــورة االشــرتاكية العامليــة!”. أكــدت هــذه الجملــة االفتتاحيــة عــىل 

الفــور أســوء مخــاوف قــادة الحــزب: لقــد تحــول لينــن إىل... “الرتوتســكية”. تــال ذلــك انــدالع معركــة فصائليــة رشســة، بلغــت ذروتهــا يف 

كونفرانــس أبريــل الــذي انتــر فيــه لينــن عــىل طــول الخــط. وتتذكــر كروبســكايا قائلــة: »لقــد تفاجــأ الرفــاق إىل حــد مــا. اعتقــد الكثــر 

ــه الحديــث عــن ثــورة اشــرتاكية«4. منهــم أن إيليتــش كان يعــرض القضيــة بطريقــة فظــة للغايــة، وأنــه مــن الســابق جــدا ألوان

مــن الواضــح أن كروبســكايا تعــر عــن نفســها هنــا بطريقــة دبلوماســية. لقــد كانــت االختالفــات أكــر خطــورة وكان الــراع، رغــم أنــه مل 

يســتمر طويــال، مريــرا جــدا. وعندمــا دافــع لينــن عــن موقفــه بشــكل علنــي ألول مــرة، بقــي الحــارضون مصدومــن.

راســكولنيكوف، الــذي كان شــاهدا عــىل مــا حــدث عندمــا دخــل كامينيــف إىل مقصــورة لينــن، كتــب يف مذكراتــه: »مبجــرد مــا دخــل 

كامينيــف املقصــورة وجلــس بــادره فالدميــر إيليتــش قائــال: “مــا هــذا الــذي تكتبــه يف برافــدا؟ لقــد رأينــا العديــد مــن األعــداد وأقســم لــك...”، 

وواصــل لينــن كالمــه بنــرة تأنيــب أبويــة، خاليــة مــن أي إهانــة«.

1:  N.K. Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 338.

2:  L. Trotsky, My Life, pp: 329-330.

3:  M. Liebman, Leninism Under Lenin, p: 123.

4:  N.K. Krupskaya, Reminiscences of Lenin, pp: 347 and 348.
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ــم اســتقباله يف غرفــة  ــه شــهرة، حيــث ت ــة راقصــة بالي ــة، يف ملكي ــه إىل إقامــة راقي ــم نقل ــدا، ت ــه إىل محطــة فنلن ومبــارشة بعــد وصول

فســيحة تضــم بيانــو كبــر، بخطابــات ترحيبيــة، وهــو الــيء الــذي يكرهــه. »أقيــم هنــاك احتفــال تكريــم إليليتــش. وقــد أعــرب املتكلمــون 

تباعــا عــن شــعورهم بالفــرح الكبــر بعــودة زعيــم الحــزب، الــذي صقلتــه املعــارك، إىل روســيا. جلــس إيليتــش واســتمع إىل كل الخطــب وهــو 

يبتســم، منتظــرا بفــارغ الصــر أن ينتهــو. وعندمــا انتهــت قامئــة املتحدثــن، عــادت الحيــاة إىل إيليتــش، ووقــف عــىل قدميــه وبــدأ العمــل. 

ــه. وســخر بشــدة مــن الصيغــة  ــل عودت ــراد قب ــاق األف ــة للحــزب والرف ــا املجموعــات القيادي ــت تتبعه ــي كان ــكات الت هاجــم بحــزم التكتي

الســيئة الســمعة حــول دعــم الحكومــة املؤقتــة القامئــة عــىل: “بقــدر مــا... وإىل هــذا الحــد”، ورفــع شــعار: “ال دعــم مــن أي نــوع لحكومــة 

الرأســالين”، ويف الوقــت نفســه دعــا الحــزب إىل النضــال مــن أجــل حســم الســلطة مــن طــرف الســوفييتات، ومــن أجــل الثــورة االشــرتاكية.

ــن  ــة، والتناقــض الصــارخ ب ــف الكامــل لسياســة الحكومــة املؤقت ــن براعــة الزي ــق لين ــر الرفي ــارزة، أظه ــة الب وباســتخدام بعــض األمثل

وعودهــا وأفعالهــا، بــن األقــوال واألفعــال، مؤكــداً أنــه مــن واجبنــا أن نكشــف بــال رحمــة ذرائعهــا وســلوكياتها املعاديــة للثــورة واملعاديــة 

للدميقراطيــة. اســتمر خطــاب الرفيــق لينــن قرابــة الســاعة، وقــد بقــي الجمهــور يتابــع باهتــام وقلــق شــديدين. كان أبــرز عــال الحــزب 

حارضيــن هنــا، لكــن حتــى بالنســبة إليهــم كان مــا قالــه إيليتــش مبثابــة وحــي جديــد بشــكل كامــل. لقــد أقــام “روبيكــون” بــن تكتيــكات 

األمــس وتكتيــكات اليــوم.

طــرح الرفيــق لينــن الســؤال بوضــوح ورصاحــة: “مــا العمــل؟” ودعانــا إىل التخــيل عــن موقــف نصــف االعــرتاف ونصــف الدعــم للحكومــة 

وتبنــي موقــف عــدم االعــرتاف النهــايئ بهــا والكفــاح الحــازم ضدهــا.

االنتصــار النهــايئ للســلطة الســوفياتية، الــذي كان الكثــرون ينظــرون إليــه كــيء ضبــايب وينتمــي ملســتقبل غــر محــدد، اعتــره الرفيــق 

ــا بــكل معنــى  ــه هــذا تاريخي ــة. كان خطاب ــة قصــرة للغاي ــورة، يجــب تحقيقــه يف غضــون فــرتة زمني ــح والــروري للث لينــن املكســب املل

الكلمــة. قــدم الرفيــق لينــن هنــا ألول مــرة برنامجــه الســيايس، الــذي صاغــه يف اليــوم التــايل يف أطروحــات 04 أبريــل الشــهرة. لقــد أنتــج هــذا 

الخطــاب ثــورة كاملــة يف تفكــر قــادة الحــزب، وشــكل أســاس كل عمــل البالشــفة الحقــا. مل يكــن مــن قبيــل الصدفــة أن تكتيــكات حزبنــا مل 

تتبــع خطــا مســتقيا، لكنهــا تحولــت بعــد عــودة لينــن نحــو اليســار«1.

ــف  ــارة العن ــة إث ــراد، واتهمــوه مبحاول ــه يف برتوغ ــا عــن مواقــف رفاق ــف متام ــي تختل ــم البلشــفي، الت فوجــئ املناشــفة مبواقــف الزعي

والحــرب األهليــة. وعــىل صفحــات جريدتــه ييدينســتفو، وصــف بليخانــوف أطروحــات لينــن بأنهــا “هذيــان”. لكــن مواقــف القــادة البالشــفة 

مل تكــن مختلفــة كثــرا، فعندمــا نـُـرشت أطروحــات أبريــل عــىل صفحــات برافــدا، يف 07 أبريــل، ظهــرت بتوقيــع فــرد واحــد: توقيــع لينــن. مل 

يكــن أي مــن القــادة اآلخريــن عــىل اســتعداد لربــط اســمه مبوقــف لينــن. ومبــارشة يف اليــوم التــايل نــرشت برافــدا مقــاال لكامنيــف بعنــوان 

“خالفاتنــا”، والــذي يــرئ القيــادة البلشــفية مــن موقــف لينــن، موضحــا أن تلــك اآلراء تخــص لينــن وحــده وال تشــرتك معــه فيهــا ال هيئــة 

تحريــر برافــدا وال مكتــب اللجنــة املركزيــة.

لكــن وعــىل الرغــم مــن ردود فعــل املناشــفة والقــادة البالشــفة يف برتوغــراد، فــإن لينــن مل يكــن مجنونــا، بــل كان يف الواقــع أكــر اتصــاال 

ــة  ــة العامل ــداد الطبق ــروري إع ــن ال ــة: كان م ــيطا للغاي ــه بس ــبة ل ــألة بالنس ــر املس ــيا. كان جوه ــه يف روس ــن رفاق ــي م ــع الحقيق بالوض

لالســتيالء عــىل الســلطة، ليــس عــىل الفــور بطبيعــة الحــال، إذ أن لينــن مل يكــن مغامــرا ومــن أشــد املعارضــن لفكــرة اســتيالء أقليــة عــىل 

الســلطة. كال، لقــد كانــت مهمــة الســاعة بالنســبة لــه هــي تســليح طليعــة الطبقــة العاملــة -الفئــات األكــر تقدمــا بــن العــال والشــباب- 

بهــدف كســب الجاهــر إىل برنامــج الثــورة االشــرتاكية باعتبــاره الســبيل الوحيــد للحــل. كان هــذا يلخــص بشــكل صحيــح جوهــر الوضــع، 

لكنــه تصــادم بشــكل كامــل مــع شــعار “ديكتاتوريــة الروليتاريــا والفالحــن” التــي كان الجميــع يعــرف أنــه ليــس شــعار الثــورة االشــرتاكية.

تــم حســم األمــر أخــرا يف كونفرانــس عــىل مســتوى املدينــة، اســتمر مثانيــة أيــام، مــن 02 إىل 10 أبريــل، والــذي صــار يعــرف يف التاريــخ 

باســم كونفرانــس أبريــل. حــر الكونفرانــس 149 مندوبــا ميثلــون 79.000 عضــو – 15.000 منهــم يف برتوغــراد. كانــت تلــك يف حــد ذاتهــا 

نتيجــة رائعــة بالفعــل لحــزب خــرج للتــو مــن الرسيــة ويقــف اآلن يف معارضــة القــادة العاليــن الرئيســين. نــادرا مــا كان لنتيجــة اجتــاع 

واحــد أن تحــدد مصــر الكثــر مــن األمــور، مثلــا كان ذلــك االجتــاع. دخــل لينــن يف رصاع مفتــوح مــع رفاقــه القدمــاء الذيــن وقفــوا إىل 

جانبــه لســنوات عديــدة، والذيــن تبــن يف اللحظــة الحاســمة أنهــم ألــد خصومــه. ومــن املفارقــات أن هــؤالء “البالشــفة القدمــاء” كانــوا قــد 

احتشــدوا تحــت شــعار اللينينيــة! لقــد قدمــوا أنفســهم كمدافعــن عــن األرثوذكســية اللينينيــة كــا تــم تلخيصهــا يف شــعار “الديكتاتوريــة 

الدميقراطيــة للروليتاريــا والفالحــن”، الــذي كان لينــن نفســه هــو مــن رفعــه عــام 1905. لكــن ذلــك الشــعار كان قــد صــار متجــاوزا، وكان 

1:  F.F. Raskolnikov, Kronstadt and Petrograd in 1917, pp: 71 and 76-77.
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تطــور الثــورة ذاتــه قــد جعــل منــه شــيئا بــال قيمــة.

لقــد توصــل كل مــن لينــن وتروتســي، كــا رأينــا، إىل نفــس النتيجــة. لقــد أدركا أن حكومــة كرنســي ال تســتطيع تقديــم حلــول حقيقيــة 

للمشــاكل التــي تواجــه العــال والفالحــن، وذلــك بالتحديــد ألنهــا كانــت حكومــة الرجوازيــة، وليســت حكومــة العــال والفالحــن. وحدهــا 

ديكتاتوريــة الروليتاريــا، بالتحالــف مــع الفالحــن الفقــراء، بإمكانهــا أن تبــدأ يف حــل مهــام الثــورة الدميقراطيــة الرجوازيــة يف روســيا. قــال 

تروتســي: »كان محكومــا عــىل “البالشــفة القدمــاء” -الذيــن تباهــوا بهــذه التســمية يف أبريــل 1917- بالهزميــة، وذلــك عــىل وجــه التحديــد 

ألنهــم كانــوا يدافعــون عــن ذلــك الجــزء مــن تــراث الحــزب الــذي مل يتمكــن مــن اجتيــاز االختبــار التاريخــي«.

كان الــراع داخــل الحــزب قصــرا لكنــه كان حــادا. كانــت أكــر قــوة متتــع بهــا لينــن هــي دعــم العــال البالشــفة، الذيــن وقفــوا عــىل 

يســار القيــادة. لقــد شــعروا منــذ البدايــة بوجــود خطــأ مــا يف سياســة كانــت، ضــد فطرتهــم الطبقيــة وكل تقاليدهــم، تؤيــد املصالحــة مــع 

املناشــفة وتتبنــى موقفــا مهادنــا تجــاه الحكومــة الرجوازيــة املؤقتــة. لكــن العــال مل يتمكنــوا مــن اإلجابــة عــىل الحجــج “الذكيــة” للقــادة، 

مثــل كامينيــف وســتالن، الذيــن اســتخدموا ســلطتهم إلســكات شــكوك القواعــد. أمــا لينــن، فعــىل النقيــض مــن ذلــك، اعتمــد عــىل دعــم 

القواعــد العاليــة داخــل الحــزب الذيــن تقبلــوا بشــكل فطــري أطروحاتــه الثوريــة: »كان هــؤالء العــال الثوريــون يفتقــرون فقــط إىل املــوارد 

ــة مــن العــال، التــي كانــت قــد  ــوا عــىل اســتعداد لالســتجابة ألول دعــوة واضحــة. هــذه الفئ ــة للدفــاع عــن موقفهــم. لكنهــم كان النظري

نهضــت بشــكل حاســم خــالل ســنوات الصعــود مــن 1912-1914، هــي التــي صــار لينــن يعتمــد عليهــا اآلن«1.

بحلــول الوقــت الــذي انعقــد فيــه كونفرانــس أبريــل، كان لينــن وقواعــد الحــزب قــد ربحــوا املعركــة بــكل املقاييــس. يقــول زاليــزيك، الــذي 

كان عضــوا يف لجنــة برتوغــراد، “لقــد صــارت املقاطعــات الواحــدة تلــو األخــرى تلتحــق بهــا ]أطروحــات لينــن[”.

أكــد خطــاب لينــن االفتتاحــي عــىل البعــد األممــي للثــورة: »لقــد نالــت الروليتاريــا الروســية الــرشف العظيــم لبــدء الثــورة. لكــن يجــب 

عــىل الروليتاريــا الروســية أال تنــى أن حركتهــا وثورتهــا ليســتا ســوى جــزء مــن حركــة بروليتاريــة ثوريــة عامليــة، والتــي صــارت يف أملانيــا، عــىل 

ســبيل املثــال، تكتســب زخــا متزايــدا مــع مــرور األيــام. مــن هــذه الزاويــة فقــط ميكننــا تحديــد مهامنــا«.

كانــت هــذه هــي النقطــة االفتتاحيــة يف النقــاش وكان لينــن يــزن كل كلمــة يقولهــا. مــاذا كان يعنــي؟ لقــد كان يــرد عــىل حجــة املناشــفة 

وكامينيــف وســتالن القائلــة بــأن العــال الــروس ال يســتطيعون تــويل الســلطة ألن الظــروف املوضوعيــة يف روســيا املتخلفــة واإلقطاعيــة ال 

تســمح بذلــك. والجــواب كان مــا يــيل: صحيــح أن الــرشوط املوضوعيــة لالشــرتاكية غــر موجــودة يف روســيا، لكنهــا موجــودة عــىل نطــاق عاملي. 

ثورتنــا ليســت عمــال مســتقال، بــل هــي جــزء مــن الثــورة العامليــة. إذا كانــت لدينــا إمكانيــة تــويل الســلطة قبــل العــال األملــان والفرنســين 

والريطانيــن، فعلينــا القيــام بذلــك. ميكننــا أن نبــدأ الثــورة ونســتويل عــىل الســلطة ونبــدء يف تحويــل املجتمــع عــىل أســس اشــرتاكية، وهــو مــا 

ســيعطي دفعــة قويــة للثــورة التــي تنضــج بالفعــل يف أوروبــا. ميكننــا أن نبــدأ، ومبســاعدة عــال أملانيــا وفرنســا وبريطانيــا، ســنكمل املهمــة. 

بالطبــع إذا مل يكــن لدينــا منظــور للثــورة األمميــة، فــإن مهمتنــا ســتكون بــال أمــل. لكــن هــذا ليــس هــو املوقــف. “مــن هــذه الزاويــة فقــط 

ميكننــا تحديــد مهامنــا”. وقــد كــرر لينــن طــرح نفــس املوضــوع طيلــة أشــغال الكونفرانــس. »أجــل نحــن أقليــة. حســنا، مــاذا الــرر يف ذلــك؟ 

فــأن تكــون اشــرتاكيا يف زمــن الجنــون الشــوفيني، يعنــي أن تكــون أقليــة. أن تكــون أغلبيــة يعنــي أن تكــون شــوفينيا«.

وقــال يف توصيتــه بشــأن الوضــع الراهــن: »إن الروليتاريــا الروســية، التــي تعمــل يف واحــدة مــن أكــر البلــدان تخلفــا يف أوروبــا وســط 

عــدد كبــر مــن الفالحــن الصغــار، ال ميكنهــا أن تهــدف إىل تطبيــق التغيــرات االشــرتاكية عــىل الفــور. لكــن ســيكون مــن الخطــأ الجســيم، بــل 

ســيكون يف الواقــع استســالما  كامــال للرجوازيــة، أن نســتنتج مــن ذلــك أن الطبقــة العاملــة يجــب أن تدعــم الرجوازيــة، أو أن تبقــي أنشــطتها 

ضمــن حــدود مقبولــة للرجوازيــة الصغــرة، أو أنــه يجــب عــىل الروليتاريــا أن تتخــىل عــن دورهــا القيــادي يف مســألة أن تــرشح للشــعب 

الــرورة امللحــة التخــاذ عــدد مــن الخطــوات العمليــة نحــو االشــرتاكية«.

»كان مــن املعتــاد التوصــل، انطالقــا مــن الفرضيــة األوىل، إىل اســتنتاج مفــاده أن “روســيا بلــد متخلــف، وبلــد برجــوازي صغــر، وبالتــايل ال 

ميكــن أن تكــون هنــاك أي ثــورة اشــرتاكية”. لكــن النــاس ينســون أن الحــرب وضعتنــا يف ظــروف غــر عاديــة، وإىل جانــب الرجوازيــة الصغــرة 

لدينــا رأس مــال كبــر. لكــن مــا الــذي يجــب عــىل ســوفييتات نــواب العــال والجنــود فعلــه عندمــا تتــوىل الســلطة؟ هــل عليهــا االنتقــال إىل 

جانــب الرجوازيــة؟ جوابنــا هــو: ســوف تســتمر الطبقــة العاملــة يف رصاعهــا الطبقــي«2.

»لكننــا يف هــذه املرحلــة نســمع احتجاجــات مــن جانــب أنــاس يطلقــون عــىل أنفســهم اســم “البالشــفة القدمــاء”. يقولــون: أمل نكــن دامئــا 

1:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, pp: 338 and 339.

2:  LCW, The Seventh (April) All-Russia Conference of the RSDLP(B), vol. 24, pp: 227, 245 and 306. (التشديد من آالن وودز)
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نقــول إن الثــورة الرجوازيــة الدميقراطيــة ســتكملها فقــط “ديكتاتوريــة الروليتاريــا والفالحــن الدميقراطيــة الثوريــة”؟ هــل انتهــت الثــورة 

الزراعيــة، التــي هــي أيضــا ثــورة برجوازيــة دميوقراطيــة؟ أليســت الحقيقــة، عــىل العكــس مــن ذلــك، هــي أنهــا مل تبــدأ بعــد؟

ــكل  ــارت بش ــة س ــورات امللموس ــن التط ــوم؛ لك ــه العم ــى وج ــخ، ع ــا التاري ــد أكده ــفية ق ــكار البلش ــعارات واألف ــو أن الش ــوايب ه ج

ــع. ــخص أن يتوق ــكان أي ش ــا كان يف إم ــا م ــر تنوع ــة وأك ــر غراب ــة وأك ــر أصال ــي أك ــف؛ فه مختل

إن تجاهــل هــذه الحقيقــة أو التغــايض عنهــا ســيعني التشــبه بهــؤالء “البالشــفة القدمــاء” الذيــن لعبــوا أكــر مــن مــرة دورا مؤســفا جــدا 

يف تاريــخ حزبنــا مــن خــالل ترديدهــم الصيــغ التــي حفظوهــا بغبــاء عــن ظهــر قلــب، بــدال مــن دراســة املميــزات امللموســة للواقــع الجديــد 

والحي«1.

وردا عــىل تلــك العنــارص التــي أكــدت أنــه عــىل الروليتاريــا أن تطيــع “قانــون املراحــل التاريخيــة الحديــدي” وأنــه ال ميكنهــا “تخطــي 

ــايل التســرت عــىل جبنهــم وارتباكهــم وعجزهــم عــن طريــق  ــوا بالت ــة الثــورة الرجوازيــة”، والذيــن حاول ــه عليهــا أن “متــر مبرحل ــر” وأن فراي

التعلــل بـ“العوامــل املوضوعيــة”، قــال لينــن بســخرية: »ملــاذا مل يأخــذوا الســلطة؟ يقــول ســتيكلوف: “لهــذا الســبب وذاك”. هــذا هــراء. 

الحقيقــة هــي أن الروليتاريــا ليســت منظمــة مبــا فيــه الكفايــة وليســت واعيــة طبقيــا مبــا فيــه الكفايــة. يجــب االعــرتاف بهــذا؛ إن القــوة 

املاديــة يف أيــدي الروليتاريــا، لكــن الرجوازيــة بــدت أكــر اســتعدادا وأكــر وعيــا. هــذه حقيقــة مروعــة، لكــن يجــب االعــرتاف بهــا براحــة 

ووضــوح، ويجــب إخبــار الشــعب بأنــه مل يســتول عــىل الســلطة ألنــه كان غــر منظــم مبــا فيــه الكفايــة وغــر واع مبــا فيــه الكفايــة«2.

مل يكــن هنــاك أي ســبب موضوعــي لعــدم متكــن العــال -الذيــن كانــوا ميســكون بالســلطة بــن أيديهــم- مــن دفــع الرجوازيــة جانبــا 

يف فرايــر 1917، مل يكــن هنــاك مــن ســبب ســوى عــدم االســتعداد وعــدم التنظيــم واالفتقــار إىل الوعــي. لكــن هــذا، كــا أوضــح لينــن، كان 

مجــرد نتيجــة لخيانــة الثــورة مــن جانــب جميــع األحــزاب العاليــة والفالحيــة املزعومــة. فبــدون تواطــؤ املناشــفة واالشــرتاكين الثوريــن 

داخــل الســوفييتات، مــا كانــت الحكومــة املؤقتــة لتســتمر ولــو ســاعة. كان هــذا هــو الســبب الــذي جعــل لينــن يســلط أشــد االنتقــادات 

عــىل تلــك العنــارص مــن بــن القيــادة البلشــفية التــي ربطــت الحــزب البلشــفي نفســه بعربــة املناشــفة واالشــرتاكين الثوريــن، والتــي أربكــت 

الجاهــر وضللتهــا، وابتعــدت بهــا عــن طريــق الســلطة.

»إن مــن ال يتحــدث اآلن إال عــن “دكتاتوريــة الروليتاريــا والفالحــن الدميقراطيــة الثوريــة”، إمنــا يتأخــر عــن موكــب الحيــاة، وبالتــايل فإنــه 

قــد انتقــل عمليــا إىل صــف الرجوازيــة الصغــرة ضــد النضــال الطبقــي الروليتــاري؛ ويجــب إرســاله إىل أرشــيف التحــف “البلشــفية” ملــا قبــل 

الثــورة (والتــي ميكــن أن نطلــق عليــه أرشــيف “البالشــفة القدمــاء”)«.

وباإلشــارة إىل قــوة الطبقــة العاملــة وعجــز الحكومــة املؤقتــة، قــال لينــن إن: »هــذه الحقيقــة ال تنســجم مــع املخططــات القدميــة. يجــب 

عــىل املــرء أن يعــرف كيــف يكيــف املخططــات مــع الحقائــق، بــدال مــن تكــرار الكلــات التــي صــارت اآلن بــدون معنــى حــول “ديكتاتوريــة 

الروليتاريــا والفالحــن” عمومــا«. وأضــاف: »هــل تعكــس صيغــة الرفيــق كامينيــف البلشــفية القدميــة، التــي تقــول إن “الثــورة الرجوازيــة 

ــد صالحــة عــى  ــن. ومل تع ــا الزم ــا عليه ــد عف ــة ق ــك الصيغ ــة الســلطة[؟ كال. إن تل ــع ازدواجي ــع ]واق ــة مل تكتمــل” هــذا الواق الدميقراطي

االطــالق. إنهــا صيغــة ميتــة. وليــس هنــاك مــن فائــدة يف محاولــة إحياءهــا«3.

كان لينــن يؤكــد بشــكل خــاص عــىل نقطــة واحــدة، وهــي أنــه مــن الــروري عــىل البالشــفة أن يحافظــوا عــىل اســتقاللهم التــام عــن 

جميــع التيــارات األخــرى. كان لينــن يــدرك متــام اإلدراك أنــه يف تلــك األجــواء العامــة املفعمــة بالنشــوة، ســيكون هنــاك ضغــط قــوي يف اتجــاه 

توحيــد “جميــع التيــارات التقدميــة”. لقــد كان تاريــخ النزعــة التوفيقيــة بــن البالشــفة القدمــاء، وخاصــة كامينيــف، يشــعر لينــن بالقلــق. 

لهــذا الســبب كتــب يف برقيتــه األوىل: “ال تقــارب مــع األحــزاب األخــرى”. ومــن ناحيــة أخــرى كان ســتالن قــد اقــرتح، يف كونفرانــس مــارس، 

التغلــب عــىل “االختالفــات التافهــة” يف إطــار حــزب موحــد بــن البالشــفة واملناشــفة. كان ســتالن بعقليــة “املوظــف الحــزيب” الضيقــة األفــق 

يفكــر يف كل يشء مــن وجهــة النظــر التنظيميــة. حــزب أكــر يعنــي عــددا أكــر مــن األعضــاء واملزيــد مــن األمــوال وجهــازا أكــر، وبالتــايل 

ســاحة أوســع لتطويــر أنشــطته. وباملقارنــة مــع هــذا مل تكــن االختالفــات النظريــة ســوى “تفاهــات”. نــرى هنــا بشــكل واضــح جــدا الفــرق 

بــن ســيكولوجية الثــوري وســيكولوجية البروقراطــي.

لقــد اعتقــد البالشــفة القدمــاء أنــه يف إمكانهــم تحقيــق الوحــدة مــع املناشــفة عــىل أســاس “مبــادئ زميروالــد - كينثــال”، وذلــك بالتحديــد 

1:  LCW, Letters on Tactics, vol. 24, p: 44.

2:  LCW, Report at a Meeting of Bolshevik Delegates, vol. 36, p: 437.

3:  LCW, Letters on Tactics, vol. 24, pp: 45, 46 and 50. (التشديد من آالن وودز)
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عندمــا كانــت حركــة زميروالــد قــد اســتنفذت مهمتهــا التاريخيــة وكانــت يف طــور االنحــالل. وعــىل أي حــال فقــد كانــت منــذ البدايــة مجــرد 

حــد أدىن وخطــوة انتقاليــة يف اتجــاه بنــاء أمميــة جديــدة حقــا وثوريــة حقــا. كان لينــن قــد اتخــذ قــراره بالفعــل. كان شــعاره هــو: ال “عــودة 

إىل زميروالــد”، بــل “إىل األمــام نحــو األمميــة الثالثــة”. وقــد كتــب يف رســالة إىل راديــك، بتاريــخ 29 مــاي: »أتفــق معــك متامــا عــىل أن زميروالــد 

ــك أفضــل (أنــت تعــرف أننــي ال أتفــق مــع الكونفرانــس حــول هــذه  ــا كان ذل ــه كل ــا ســارعنا باالنفصــال عن ــا كل ــا وأنن ــح عائًق قــد أصب

النقطــة). يجــب علينــا ترسيــع عمليــة تنظيــم اجتــاع للتيــارات اليســارية، لقــاء أممــي للتيــارات اليســارية فقــط«.

ــك البروقراطــي  ــدا يف ذل ــق أب ــا مل نث ــم (ال عجــب يف أنن ــس املشــوش غري ــك البائ ــب: »إذا كان صحيحــا أن ذل وبعــد أســبوع واحــد كت

الوغــد!) قــد ســلّم جميــع شــؤون زميروالــد إىل اليســار الســويدي وأن هــؤالء األخريــن يحــرون لعقــد كونفرانــس زميروالــد خــالل األيــام 

القليلــة املقبلــة، فعندئــٍذ أنــا شــخصياً (أنــا أكتــب هــذا باســمي فقــط) ســأنبه بشــدة إىل عــدم وجــود أي عالقــة لنــا مــع زميروزالــد. قــال 

غريغــوري اليــوم: “يــا لهــا مــن فرصــة جيــدة لالســتيالء عــىل أمميــة زميروالــد اآلن”. وهــذا، يف رأيــي، تكتيــك انتهــازي للغايــة وضــار للغايــة«1.

الحكومة االئتالفية األوىل

كانــت الحــرب ومــزاج الســخط املتزايــد بــن صفــوف الجنــود هــي القضيــة األكــر إلحاحــا التــي واجهــت الثــورة. بعــد انهيــار النظــام 

القديــم تحــرك الجنــود بشــكل تلقــايئ لتطهــر الجيــش مــن الضبــاط الذيــن عارضــوا الثــورة. طالــب الجنــود بحقهــم يف أن يعاملــوا معاملــة 

البــرش، وليــس الحيوانــات. ومــن هنــا جــاء “األمــر رقــم واحــد” الشــهر، الــذي وصفــه تروتســي بأنــه “الوثيقــة الوحيــدة الجديــرة باالحــرتام 

لثــورة فرايــر”2.  جــاءت مبــادرة صياغــة هــذه الوثيقــة الرائعــة مــن جانــب الجنــود أنفســهم. وميكــن للمــرء أن يســمع فيهــا صــوت الجبهــة 

الحقيقــي، صــوت غضــب وأمــل الرجــال الذيــن يحدقــون يف عــن املــوت مبــارشة، والذيــن مل يفقــدوا شــعلة الكرامــة اإلنســانية والرغبــة يف 

أن يعاملــوا مثــل البــرش. كــا أنهــا كانــت الوجــه الحقيقــي لثــورة فرايــر: ليــس خطابــات السياســين املدروســة واملصطنعــة، بــل مطالــب 

الجاهــر التــي اســتيقظت للتــو عــىل الحيــاة السياســية بحثــا عــن الحقــوق الدميقراطيــة والحريــة، بــدل النظــام القديــم والعبوديــة. كان 

“األمــر رقــم واحــد” يعــر بشــكل أفضــل مــن أي يشء آخــر عــن التطلعــات الدميقراطيــة والثوريــة للجاهــر.

مثلت املطالب املطروحة يف البيان ميثاق جنود حقيقي:

»لجان منتخبة عىل جميع مستويات الجيش والبحرية.

انتخاب ممثلن للسوفييت يف األماكن التي مل تشهد هذه االنتخابات.

لن ميتثل الجنود سوى للسوفييت ولجانه فقط.

لن يتم االمتثال ألوامر الحكومة املؤقتة إال يف حالة عدم تعارضها مع أوامر السوفييت.

يجب أن تكون جميع األسلحة تحت رقابة لجان الجنود املنتخبة، ولن يتم منحها للضباط بأي حال من األحوال.

ال بــد مــن التحــيل بااللتــزام واالنضبــاط الصارمــن يف أوقــات الخدمــة، أمــا عنــد االنتهــاء مــن الخدمــة والخــروج مــن الثكنــات فللجنــود 

كل الحريــة والحقــوق املدنيــة.

إلغاء ألقاب الضباط؛ يُحظر عىل الضباط الترف بوقاحة مع الجنود، وخاصة استخدام عبارة (“ty”) عند مخاطبتهم«.

ســمى الجنــود مطالبهــم هــذه “األمــر رقــم واحــد”. وقــد ســقطت كقنبلــة عــىل الضبــاط الرجعيــن وأصدقائهــم السياســين يف الحكومــة 

املؤقتــة. كان ذلــك تحديــا لفئــة الضبــاط “وحقهــم املقــدس” االســتبدادي يف التحكــم يف الجنــود، وبالتــايل كان تحديــا ألركان النظــام الرجــوازي 

القائــم. ورسعــان مــا دخلــت “لجنــة الدومــا املؤقتــة” يف املواجهــة مــع نــواب الجنــود الذيــن وضعــوا “األمــر رقــم واحــد” لحاميــة برتوغــراد. 

حــاول الضبــاط الرجعيــون، الذيــن صــاروا اآلن يرفعــون شــارات الجمهوريــة عــىل صدورهــم، منــع تنفيذهــا يف الجبهــة، زاعمــن أنهــا “مســألة 

خاصــة ببرتوغــراد فقــط”. وقــد تلقــوا يف هــذا الصــدد الدعــم مــن جانــب االشــرتاكين الثوريــن واملناشــفة، الذيــن كانــوا حريصــن عــىل وضــع 

حــد “للجنــون” الثــوري واســتعادة النظــام (الرجــوازي). لكــن محاولتهــم ذهبــت ســدى. انتــرشت املطالبــة بالحقــوق الدميقراطيــة، الــواردة 

يف “ميثــاق الجنــود”، بــن صفــوف الجيــش كانتشــار النــار يف الهشــيم. وقــد كان الــراع حــول “األمــر رقــم واحــد” صــورة للتطــورات التــي 

1:  LCW, To Karl Radek, 29 May (11 June), 1917, vol. 43, p: 632 and 634-635.

2:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, p: 291.
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ســتحدث الحقــا.

كان مطلــب الجيــش هــو التوصــل إىل ســالم فــوري دون إلحاقــات أو تعويضــات. كان قــادة الســوفييتات يلقــون خطابــات حــول “الســالم 

العــادل”، لكــن طاملــا بقيــت الســلطة يف أيــدي أصحــاب األبنــاك والصناعيــن، املرتبطــن باملصالــح األنجلو-فرنســية، فــإن ذلــك الســالم كان 

مجــرد حلــم. خــالل فصــل الربيــع ازداد اســتياء الجنــود، ألن الحكومــة اســتمرت متاطــل بخصــوص مســألة الســالم. وقــد أعلنــت الرجوازيــة، 

مــن خــالل كبــر ممثليهــا يف الحكومــة، مليوكــوف، اعتزامهــا مواصلــة الحــرب حتــى “تحقيــق النــر”، وهــو مــا أغضــب الجنــود وخلــق وضعــا 

متفجــرا يف برتوغــراد.

ــم  ــام القدي ــقوط النظ ــر س ــتقبلت الجاه ــد اس ــرى. فق ــورات األخ ــر يف كل الث ــورة فراي ــهدتها ث ــي ش ــرورات الت ــة الس ــن مالحظ ميك

بحــاس، كانــت هنــاك فرحــة عامــة، حيــث اســتمتع الرجــال والنســاء بالحريــات الجديــدة. هــذه هــي مرحلــة األوهــام الدميقراطيــة، وهــي 

كرنفــال يســكر فيــه الشــعب بإحســاس التحــرر واآلمــال التــي ال تعــرف حــدودا. لكــن لألســف ليــس مقــدرا لعيــد الحــب الجميــل هــذا أن 

يســتمر. ورسعــان مــا يتحــول الوهــم إىل خيبــة أمــل عميقــة حيــث تصطــدم التطلعــات بجــدار الواقــع. “لقــد جرحنــا الثعبــان، لكننــا مل نجهــز 

عليــه”، هكــذا رصخ ماكبــث يف مرسحيــة شكســبر. وبالتدريــج بــدأت الجاهــر تفهــم أنــه وراء البهرجــة والخطــب ال يشء تغــر فعــال. مل يقــم 

النظــام القديــم ســوى بتبديــل مظهــره، لكــن نفــس الســادة القدامــى اســتمروا يف أماكنهــم، وكذلــك املشــاكل القدميــة نفســها.

مل يؤثــر هــذا املــزاج عــىل جميــع الفئــات يف وقــت واحــد، بــل ظهــر أوال بــن صفــوف القســم األكــر تطــورا مــن الجاهــر. وعندمــا بــدأت 

تلــك الطليعــة تــدرك، ولــو بشــكل غــر واضــح، أن الســلطة التــي حققوهــا بالكثــر مــن الجهــد والتضحيــة قــد بــدأت تفلــت مــن بــن أيديهــم، 

قامــوا بــرد فعــل فطــري. كانــت تلــك لحظــة خطــر شــديد عــىل الثــورة. كانــت الطليعــة املتقدمــة تفهــم أكــر مــن بقيــة الجاهــر، وكانــت 

تدفــع بفــارغ الصــر إىل األمــام مــن أجــل إجــراءات مترسعــة. لكنــه كان مــن الــروري كســب بقيــة املجتمــع، التــي تتخلــف عــن الركــب ومل 

تكــن قــد اســتخلصت النتائــج الروريــة بعــد. إذا انفصلــت الطليعــة املتقدمــة عــن بقيــة الطبقــة، ميكــن أن تصــر معزولــة وتتعــرض للهزميــة 

عــىل يــد قــوى الثــورة املضــادة. ويف ظــل هــذه الظــروف يكــون مــن واجــب الحــزب أن يحــاول كبــح العنــارص املتقدمــة، لتجنــب خــوض 

املعركــة إىل أن تتــم تعبئــة بقيــة القــوى.

مبجــرد مــا بــدأت الثــورة بــدأت ســرورة االختبــارات املتتاليــة التــي كانــت تبحــث الجاهــر بواســطتها عــن الحــزب الســيايس الــذي يعــر 

بشــكل أفضــل عــن تطلعاتهــا. كان هنــاك تعاقــب ملــا ميكــن أن نشــبهه بالدوريــات االســتطالعية يف املعركــة، حيــث كانــت الجاهــر تختــر 

دفاعــات العــدو وقوتــه. اتخــذت تلــك الدوريــات شــكل مظاهــرات حاشــدة، ابتــداء مــن أبريــل، عندمــا تدفــق اآلالف مــن العــال والجنــود 

والبحــارة عــىل شــوارع برتوغــراد، حاملــن الفتــات بشــعارات مــن قبيــل: “فليســقط ميلوكــوف!”، “فلتســقط سياســة اإللحاقــات!”، بــل وحتــى 

شــعار “فلتســقط الحكومــة املؤقتــة!”. كانــت تلــك بــال شــك شــعارات البالشــفة، لكــن املظاهــرات نفســها مل تكــن بدعــوة مــن الحــزب، كــا 

يــرشح ألكســندر رابينوفيتــش قائــال: »مــا ال شــك فيــه أن قواعــد الحــزب مــن الجنــود والعــال ســاعدوا يف إثــارة مظاهــرات الشــوارع يف 

املقــام األول، رغــم أن اللجنــة املركزيــة مل تنخــرط إال بعــد أن تطــورت الحركــة فعليــا؛ بعــد ذلــك بــدأت قيــادة الحــزب تؤيــد املظاهــرات. 

ســارعت العنــارص الكفاحيــة يف منظمــة الحــزب ببرتوغــراد ويف املنظمــة العســكرية البلشــفية، مدفوعــة بفطرتهــا الكفاحيــة والخــوف مــن 

فقــدان املواقــع أمــام الالســلطوين، إىل اتخــاذ مقاربــة أكــر راديكاليــة؛ وقــد نــرش بعــض املســؤولن يف لجنــة بطرســرغ عــىل نطــاق واســع 

نــداء باســم الحــزب، يدعــوا لإلطاحــة الفوريــة بالحكومــة املؤقتــة واعتقــال الــوزراء«1.

كان الهــدف املبــارش للمظاهــرة هــو االحتجــاج ضــد مخططــات مواصلــة الحــرب. لكــن هــذه املســألة أثــارت مســألة الســلطة. كانــت 

تحــركات أبريــل املظاهــرات الجاهريــة األوىل مــن نوعهــا التــي حاولــت فيهــا الجاهــر إجبــار الحكومــة وقــادة الســوفييتات عــىل تنفيــذ 

وعودهــم. لقــد لعبــت مــن حيــث الجوهــر دورا مشــابها ملهمــة دوريــة االســتطالع يف الحــرب، إذ قامــت باكتشــاف نقــاط ضعــف العــدو 

ــك ســوفييت  ــن مل يتفرقــوا إال عندمــا طلــب منهــم ذل ــار قوتهــم يف الشــوارع. ومــن املعــر أن املتظاهري ــود باختب والســاح للعــال والجن

برتوغــراد، بعــد أن كانــوا قــد تحــدوا رصاحــة   أوامــر الحكومــة لهــم بالتفــرق. هــذا التفصيــل لوحــده يقــول كل يشء. مل تكــن الســلطة الحقيقية 

يف أيــدي الحكومــة املؤقتــة، التــي كانــت الجاهــر تكرههــا وال تثــق فيهــا، بــل يف أيــدي القــادة اإلصالحيــن، “االشــرتاكين املعتدلــن” يف اللجنة 

التنفيذيــة الســوفياتية، الذيــن كانــوا يخشــونها مثلــا يخــى املــرء الطاعــون. كانــت الجاهــر مجــرة عــىل أخــذ اإلصالحيــن مــن أعناقهــم 

ودفعهــم إىل ســدة الحكــم. هــذا هــو املعنــى الحقيقــي ملظاهــرات أبريــل. كان لالنــدالع املفاجــئ للمظاهــرات الجاهريــة يف الشــوارع نتيجــة 

فوريــة، حيــث دخلــت الحكومــة يف أزمــة، إذ اضطــرت الرجوازيــة عــىل متريــر الجمــرة املشــتعلة إىل القــادة اإلصالحيــن.

1:  A. Rabinowitch, The Bolsheviks Come to Power, p: xxxii.
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كانــت مظاهــرة أبريــل أول اختبــار جــاد للقــوة بــن العــال وبــن الحكومــة املؤقتــة ومؤيديهــا االشــرتاكين اليمينيــن. وقــد كان اختبــارا 

ــوزراء الرجوازيــن املمقوتــن أكــر مــن غرهــم بســبب سياســاتهم املؤيــدة للحــرب، أي غوتشــكوف  ــار اثنــن مــن ال ناجحــا. فقــد تــم إجب

ومليوكــوف، عــىل االســتقالة، ودخــل العديــد مــن قــادة الســوفييتات إىل الحكومــة. صــار املنشــفي الجيورجــي، إراكيل تســريتييل، وزيــرا للريــد 

والتلغــراف، وأصبــح االشــرتايك الثــوري املخــرم، فيكتــور تشــرنوف، وزيــرا للزراعــة، ورئيــس الحــزب االشــرتايك الشــعبي، أليكــيس بيشــيكونوف، 

وزيــرا لإلمــدادات الغذائيــة. كــا شــغل بافــل برفرزيــف منصــب وزيــر العــدل، وأصبــح كرنســي وزيــرا للحــرب والبحريــة. وبهــذه الطريقــة 

صــار قــادة الســوفييتات يتحملــون املســؤولية املبــارشة داخــل الحكومــة املؤقتــة، بــدال مــن دعمهــا مــن الخــارج. فتــم تشــكيل أول ائتــالف.

رحبــت أغلبيــة الجاهــر بهــذه الخطــوة أمــال يف أن يحــدث وزراء“هــم” تغيــرا بطريقــة مــا داخــل الحكومــة. لكــن لينــن نــدد عــىل 

الفــور مبشــاركة املناشــفة واالشــرتاكين الثوريــن يف الحكومــة، مشــرا إىل أنهــم مــن خــالل انضامهــم إىل الحكومــة املؤقتــة الرجوازيــة، »قــد 

ــادة الســوفييتات، يف الواقــع، مجــرد  ــا«1. لقــد كان ق ــا ومدافعــن عنه ــأن يصبحــوا خادمــن له ــار وســمحوا ألنفســهم ب أنقذوهــا مــن االنهي

رهائــن يف يــد الــوزراء الرجوازيــن الذيــن حــددوا كل السياســات. لقــد قبلــوا بالحقائــب الوزاريــة يف حــن اســتمرت الســلطة الحقيقيــة يف 

يــد املالكــن العقاريــن والرأســالين، باســتثناء أنــه كانــت هنــاك قــوة بديلــة أخــرى تنتظــر بقلــق شــديد حــل مشــاكلها األكــر إلحاحــا، لكــن 

بــدون جــدوى! لقــد شــكل القــادة اإلصالحيــون، املرعوبــون مــن اإلســاءة إىل الرجوازيــة، التــي كانــت هــي مــن يجــب أن يحكــم وفقــا لعقيــدة 

“الثــورة عــر مرحلتــن”، مجــرد غطــاء يســاري للحكومــة املؤقتــة، التــي كانــت بدورهــا مجــرد واجهــة تقــوم قــوى الــردة الرجعيــة ورائهــا 

بإعــادة تجميــع صفوفهــا واالســتعداد لهجــوم مضــاد، مبجــرد أن تتعــرض الجاهــر لإلحبــاط وخيبــة األمــل بســبب سياســات االئتــالف.

ــد كان يشــبه  إىل حــد  ــة. لق ــذ البداي ــة تناقضــات مســتعصية أدت إىل شــله من ــن والرجوازي ــادة العالي ــن الق ــالف ب واجــه هــذا االئت

ــا، إىل مــا ســمي  كبــر كل الحكومــات االئتالفيــة املاثلــة مــن حكومــة ميلرانــد يف فرنســا، مــرورا بتحالــف اللراليــن والعاليــن يف بريطاني

بحكومــات الجبهــة الشــعبية يف فرنســا وإســبانيا خــالل ثالثينيــات القــرن املــايض. لقــد تــم تريرهــا جميعــا بشــعار “وحــدة القــوى التقدميــة” 

و“الوحــدة الوطنيــة”، الــذي هــو أكــر الشــعارات فراغــا، والــذي يعنــي “وحــدة” الحصــان مــع راكبــه. تســتغل الرجوازيــة، يف الواقــع، هــذه 

التحالفــات مــن أجــل اســتخدام القــادة العاليــن وتشــويه ســمعتهم إلحبــاط معنويــات الجاهــر، بينــا تنظــم وراء الكواليــس صفوفهــا مــن 

أجــل الهجــوم املضــاد. كانــت الحكومــة املؤقتــة بعــد أبريــل منوذجــا مثاليــا لهــذا النــوع مــن االئتالفــات. تــم وضــع القــادة الســوفييت يف تلــك 

الــوزارات التــي مــن شــأنها أن تجعلهــم يف رصاع مــع تطلعــات العــال والفالحــن، أي وزارات العمــل  والزراعــة، وهلــم جــرا. كــا تــم تكليــف 

كرنســي، الــذي كان يتمتــع بشــعبية كبــرة يف البدايــة، بضبــط الجنــود وجعلهــم يتقبلــون اســتمرار الحــرب تحــت اســم “الســالم والتقــدم 

والدميقراطيــة”، بالطبــع.

كان دخــول الــوزراء “االشــرتاكين” إىل الحكومــة املؤقتــة نقطــة تحــول. إذ مــن اآلن فصاعــدا صــار يف إمــكان العــال والفالحــن أن يقارنــوا 

الكلــات باألفعــال. كانــت الظــروف تتحــر لــي يتــم فضــح القــادة العاليــن اإلصالحيــن يف املارســة. كان ذلــك أحــد جوانــب املســألة. 

لكــن العنــر األكــر أهميــة كان هــو أن البالشــفة ظلــوا، بفضــل توجيهــات لينــن، خــارج االئتــالف وحافظــوا عــىل موقــف معارضــة شــديدة 

تجاهــه. ومــا بــدا للبعــض وكأنــه موقــف طوبــاوي وعصبــوي، اتضــح اآلن أنــه املوقــف الواقعــي الوحيــد الــذي عــىل الحــزب الثــوري أن يتبنــاه. 

ــذي جعلهــم يتطــورون برسعــة كبــرة عــىل حســاب املناشــفة واالشــرتاكين الثوريــن يف  ــاح نجــاح البالشــفة والســبب ال ــك هــو مفت كان ذل

األشــهر التاليــة. يقــول رابينوفيتــش: »مبجــرد انضامهــم إىل االئتــالف األول، أصبــح االشــرتاكيون املعتدلــون مرتبطــن يف ذهــن الشــعب بأوجــه 

قصــور الحكومــة املؤقتــة. وحدهــم البالشــفة، مــن بــن كل املجموعــات السياســية الروســية الرئيســية األخــرى، مــن بقــوا مبنــأى عــن الحكومــة، 

وبالتــايل كانــوا أحــرارا بشــكل كامــل يف تنظيــم املعارضــة لهــا، وهــو الوضــع الــذي اســتفاد منــه الحــزب بشــكل كامــل«2.

لكــن الجنــاح الثــوري واجــه رصاعــا شــاقا ال بــد أنــه بــدا مســتحيال يف البدايــة. كانــت شــعاراتهم تبــدو متقدمــة جــدا بالنســبة للجاهــر، 

بينــا قــدم لهــا زعــاء املناشــفة واالشــرتاكين الثوريــن، مــن ناحيــة أخــرى، مــا كان يبــدو وكأنــه الخيــار األســهل. فالثــورة انتــرت، وصــارت 

روســيا اآلن أكــر البلــدان حريــة يف العــامل، وبالتــايل فمــع القليــل مــن الصــر، ســيتم حــل كل املشــاكل. الــيء املطلــوب هــو أن يتحــد الجميــع 

ويتجــاوزوا خالفاتهــم وكل يشء ســيكون عــىل مــا يــرام. كان الضغــط الهائــل مــن أجــل الوحــدة أحــد أســباب استســالم كامينيــف وســتالن 

ــة الســرورة العميقــة  ــل أمامهــا فقــط، وعــدم رؤي ــة املوقــف املاث ــن. كان خطأهــا هــو اقتصارهــا عــىل رؤي ــل عــودة لين للمناشــفة قب

التــي ســتقلب كل هــذا رأســا عــىل عقــب. إن األســاس الفلســفي لجميــع أنــواع اإلصالحيــة هــو التجريبيــة املبتذلــة التــي تختبــئ تحــت قنــاع 

“الواقعيــة”، أو كــا أســاها تروتســي ذات مــرة، العبــادة الخنوعــة للواقــع القائــم. لكــن مــا هــو “واقــع” يف لحظــة مــا، ميكــن أن يصبــح 

1:  LCW, vol. 25, p: 237.

2:  A. Rabinowitch, The Bolsheviks Come to Power, p: xxviii.
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وهــا يف لحظــة أخــرى. ومــن أجــل أن تســتخلص الجاهــر االســتنتاجات الروريــة، هنــاك أمــران رضوريــان: أوال أن تصــل الطبقــة العاملــة 

ــادرة عــىل خــوض  ــدة النظــر ق ــادة بعي ــه قي ــوري ل ــا وجــود حــزب ث ــا الحقيقــي، وثاني ــا الخاصــة، وضعه إىل أن تفهــم، مــن خــالل تجربته

التجربــة معهــم ورشح أهميتهــا يف كل مرحلــة.

ــال  ــن الع ــة م ــت رشيح ــوز، كان ــو ويولي ــول يوني ــت. فبحل ــس الوق ــتنتاجات يف نف ــس االس ــا نف ــتخلص جميعه ــر ال تس ــن الجاه لك

املتقدمــن والبحــارة يف برتوغــراد قــد توصلــت إىل تقييــم للحكومــة املؤقتــة والزعــاء الســوفييت ووجــدوا أنهــم مفلســن. كــا أراد قســم مــن 

أعضــاء الحــزب البلشــفي، تحــت تأثــر نفــاذ الصــر، املــي أبعــد مــا تســمح بــه الظــروف وقبــل األوان؛ فقامــوا تحــت تأثــر اليرساويــن 

املتطرفــن والالســلطوين، برفــع الشــعار الثــوري: “فلتســقط الحكومــة املؤقتــة”. كان هــذا شــعار االنتفاضــة. مــا هــو املوقــف الــذي اتخــذه 

لينــن آنــذاك؟ لقــد رفــض ذلــك الشــعار بالكامــل. ملــاذا؟ ألن ذلــك الشــعار مل يكــن يتطابــق مطلقــا مــع املســتوى الحقيقــي الــذي كانــت قــد 

بلغتــه الحركــة. إن لينــن، الــذي كان ثوريــا حتــى النخــاع، عــارض ذلــك الشــعار بشــدة، وبــدال مــن ذلــك وجــه الحــزب نحــو كســب الجاهــر، 

وأرص عــىل رضورة “الــرشح بصــر”. كانــت املشــكلة هــي أن الجاهــر الواســعة مــن الطبقــة العاملــة يف املقاطعــات األكــر تخلفــا مل تكــن 

قــد توصلــت بعــد لفهــم الــدور الحقيقــي للقــادة اإلصالحيــن يف الســوفييتات، ناهيــك عــن الفالحــن الذيــن كانــوا أكــر تخلفــا. كان البالشــفة 

قــد نجحــوا يف كســب الفئــات األكــر تقدمــا داخــل الطبقــة العاملــة، لكنــه كان مــن الخطــأ الفــادح أن يتــم دفــع هــؤالء إىل االصطــدام مــع 

ــن. واســتنادا إىل العــال املتقدمــن كان عــىل  ــا أوهــام يف املناشــفة واالشــرتاكين الثوري ــزال لديه ــا ت ــت م ــي كان ــا والت ــل وعي ــة األق األغلبي

البالشــفة اآلن أن يجــدوا الطريــق لكســب األغلبيــة.

كان النمــو العظيــم الــذي حققــه الحــزب البلشــفي يف األشــهر التســعة، مــن فرايــر إىل أكتوبــر، ظاهــرة يصعــب إيجــاد أي شــبيه لهــا يف 

تاريــخ األحــزاب السياســية. لقــد لخــص عــام 1917 بشــكل تــام جوهــر ومعنــى تاريــخ البلشــفية. آنــذاك خضعــت جميــع الرامــج والسياســات 

والتكتيــكات واالســرتاتيجيات أخــرا ملحــك االختبــار يف املارســة. ليــس هنــاك مــن تأكيــد لصحــة النظريــات أفضــل مــا يحــدث خــالل الثــورة. 

وعــن تجربــة الثــورة الروســية، قــال تروتســي: »علينــا أن نتذكــر أنــه يف بدايــة عــام 1917، كان الحــزب البلشــفي يقــود عــددا ضئيــال 

ــة، ســوى  ــل أيضــا يف الســوفييتات العالي ــود، ب فقــط مــن الكادحــن. مل يكــن البالشــفة يشــكلون عمومــا، ليــس فقــط يف ســوفييتات الجن

مــا بــن 01 إىل %02، ويف أفضــل الحــاالت %05. كان لــدى األحــزاب الرئيســية للرجوازيــة الصغــرة الدميقراطيــة (املناشــفة ومــن يســمون 

باالشــرتاكين الثوريــن) مــا ال يقــل عــن %95 مــن العــال والجنــود والفالحــن املشــاركن يف النضــال. أطلــق قــادة تلــك األحــزاب عــىل البالشــفة 

تســمية عصبويــن يف البدايــة ثــم... اســم عمــالء القيــر األملــاين. لكــن كال، مل يكــن البالشــفة عصبويــن! لقــد كان كل انتباههــم موجهــا إىل 

الجاهــر، وعــالوة عــىل ذلــك ليــس الفئــة العليــا منهــا فقــط، بــل تلــك املاليــن وعــرشات املاليــن مــن الجاهــر األكــر انســحاقا واألكــر 

اضطهــادا، والتــي عــادة مــا ينســاها الرثــارون الرملانيــون. ومــن أجــل قيــادة الروليتاريــن وشــبه الروليتاريــن يف املدينــة والريــف عــىل وجــه 

التحديــد، رأى البالشــفة أنــه مــن الــروري أن مييــزوا أنفســهم بوضــوح عــن جميــع الفصائــل واملجموعــات الرجوازيــة، بــدءا مــن هــؤالء 

“االشــرتاكين” املزيفــن الذيــن هــم يف الواقــع عمــالء للرجوازيــة«1.

كان الحــزب البلشــفي قبــل الحــرب قــد نجــح، كــا رأينــا، يف كســب األغلبيــة الحاســمة بــن العــال املنظمــن. لقــد كان هــو الحــزب 

التقليــدي للطبقــة العاملــة يف روســيا. لكــن ميــزان القــوى الطبقــي تعــرض خــالل الحــرب إىل تغيــر كبــر. كان الشــباب، الذيــن يشــكلون 

القاعــدة الطبيعيــة للبلشــفية قــد ذهبــوا إىل الجيــش. كــا أن جــزءا كبــرا مــن الكــوادر العاليــة ذات الخــرة، كانــوا يف الجبهــة بدورهــم، 

حيــث غرقــوا يف بحــر مــن الفالحــن املتخلفــن واألميــن سياســيا. كانــت املنظــات العاليــة قــد ســحقت بفعــل االعتقــاالت. واضطــر العــال 

إىل طأطــأة رؤوســهم. وقــد أدى تدفــق عــدد كبــر مــن العنــارص املفتقــرة إىل الخــرة إىل املصانــع -مــن الفالحــن والنســاء والشــباب األميــن- 

إىل جعــل األمــور أســوأ يف البدايــة. مل يكــن مــن املمكــن، يف ظــل تلــك الظــروف، تحقيــق أي تقــدم جــدي. كان يكفــي الحفــاظ عــىل مــا تبقــى 

مــن الكــوادر مجتمعــة معــا وانتظــار انفــراج يف الوضــع.

ــرات مختلفــة. الرقــم  ــة الحــزب البلشــفي يف عــام 1917. يقــدم مؤلفــون مختلفــون تقدي مــن الصعــب تقديــم حســاب دقيــق لعضوي

ــو  ــن ه ــذا التخم ــن ه ــورة، ولك ــة الث ــل بداي ــر 1917، قب ــو 23.600، يف يناي ــكايا ه ــويا سوفيتس ــوعة بولش ــه موس ــذي تقدم ــمي” ال “الرس

بالتأكيــد مبالغــة. رمبــا يكــون رقــم 8.000 عضــو يف روســيا كلهــا ليــس بعيــدا عــن الرقــم الحقيقــي. يدعــي رابينوفيتــش أنــه يف فرايــر كان 

هنــاك 2.000 عضــو يف برتوغــراد، وأن عضويــة الحــزب عــىل الصعيــد الوطنــي تضاعفــت إىل 16.000 بحلــول أبريــل: »يف شــهر فرايــر، كان 

هنــاك حــوايل 2.000 مــن البالشــفة يف برتوغــراد. وعنــد افتتــاح كونفرانــس أبريــل، ارتفعــت عضويــة الحــزب إىل 16.000. وبحلــول أواخــر 

1:  L. Trotsky, Writings 1935-1936, pp: 166-167.
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يونيــو وصــل العــدد إىل 32.000، بينــا انضــم 2.000 جنــدي إىل املنظمــة العســكرية البلشــفية وانضــم 4.000 جنــدي إىل “نــادي برافــدا”...«.

كانــت الغالبيــة الســاحقة مــن املجنديــن الجــدد يف شــكل خــام للغايــة، كــا يشــر املؤلــف نفســه: »لقــد أدى النمــو الرسيــع للحــزب منــذ 

شــهر فرايــر إىل إغــراق قاعــدة الحــزب مبناضلــن مل يكونــوا يعرفــون شــيئا تقريبــا عــن املاركســية، والذيــن مل يكــن يوحدهــم تقريبــا ســوى 

نفــاد الصــر للقيــام بعمــل ثــوري فــوري«1.

كان التدفــق الرسيــع للمجنديــن الجــدد، والذيــن كان الكثــر منهــم مــن الشــباب اليافعــن (كان املناشــفة يطلقــون عــىل البالشــفة بــازدراء 

اســم “حــزب األطفــال”)، أحــد األســباب التــي مكنــت لينــن مــن أن ينجــح يف التغلــب عــىل مقاومــة “البالشــفة القدمــاء” املحافظــن. وقــد 

أدى هــذا إىل تغيــر الحــزب. يقــول مارســيل ليبــان: »ابتــداء مــن أبريــل 1917، بــدأ الحــزب البلشــفي يتعــزز بتدفــق مســتمر وواســع النطــاق 

لألعضــاء الجــدد. أدى ذلــك التدفــق إىل ســحق نــواة “البالشــفة القدمــاء” الذيــن ادعــوا أنهــم حــاة األرثوذكســية اللينينيــة، حيــث غرقــوا 

تحــت ثقــل أعضــاء جــدد تجــذروا بفعــل األحــداث الثوريــة ومل تشــلهم مبــادئ تلــك األرثوذكســية«2.

كانــت أهــم ميــزة للحــزب البلشــفي يف عــام 1917 هــي شــبابه. فعــىل ســبيل املثــال، كان ســن جميــع أعضــاء مكتــب الحــزب يف موســكو، 

باســتثناء عضــو واحــد، أقــل مــن 30 عامــا. كان هنــاك تعــارض بــن املكتــب وبــن لجنــة الحــزب يف موســكو، التــي كانــت مؤلفــة مــن أعضــاء 

أكــر ســنا وأكــر محافظــة. يصــف ســتيفن ف. كوهــن يف ســرته عــن بوخاريــن وضــع البالشــفة يف موســكو قائــال: »يف حــن أن غالبيــة لجنــة 

موســكو أيــدت االنتفاضــة يف النهايــة، فــإن اســتجابتها للمســار الراديــكايل الــذي حــدده لينــن واليســار كانــت بطيئــة وبــدون حــاس. كان 

معظــم أعضائهــا يعتقــدون، كــا أكــد أحدهــم، أنــه: “ال توجــد القــوى، والظــروف املوضوعيــة غــر ناضجــة لذلــك”. قــادة املكتــب، الذيــن 

كانــوا يحثــون شــيوخهم باســتمرار، بقــوا قلقــن إىل وقــت متأخــر مــن شــهر أكتوبــر مــن أن املــزاج “املحــب للســالم” و“التذبــذب الشــديد” 

يف لجنــة موســكو ســيكون قاتــال “عندمــا تحــن اللحظــة الحاســمة”. وبالتــايل فعــىل الرغــم مــن الدعــم الكبــر مــن جانــب بعــض كبــار الســن 

مــن البالشــفة يف موســكو، فــإن شــباب موســكو مييلــون إىل اعتبــار النــر النهــايئ يف موســكو إنجــازا شــخصيا لهــم، ودليــال عــىل بطولــة جيلهــم. 

وكــا قــال أوسينســي عنهــم الحقــا، إنهــم قــادوا النضــال مــن أجــل الســلطة “ضــد مقاومــة كبــرة مــن جانــب جــزء كبــر مــن الجيــل األكــر 

ســنا مــن مســؤويل الحــزب يف موســكو”«3.

كل السلطة للسوفييتات

بعــد أن متكــن لينــن مــن كســب الحــزب إىل منظــور ثــورة جديــدة بقيــادة الطبقــة العاملــة، انتقــل إىل توضيــح الخطــوة التاليــة وهــي 

كســب الجاهــر. ليــس هنــاك مــن ادعــاء أبعــد عــن الحقيقــة مــن ذلــك االفــرتاء الــذي يتكــرر كثــرا حــول أن لينــن كان متآمــراً مصمــاً عــىل 

االســتيالء عــىل الســلطة مــن طــرف أقليــة مــن الثوريــن، عــىل النحــو الــذي دعــا إليــه الثــوري الفرنــيس العظيــم، بالنــي، خــالل القــرن التاســع 

عــرش. فلينــن رغــم أنــه كان يقــدر صــدق وبطولــة بالنــي، الــذي طــور رؤى مهمــة حــول أســلوب االنتفاضــة، مل يكــن يــرى أبــدا أن الثــورة 

االشــرتاكية ميكــن أن تحدثهــا أقليــة مــن الثوريــن املصممــن. وعــىل النقيــض مــن ذلــك فقــد حافــظ لينــن طــوال حياتــه عــىل إميــان قــوي 

بالقــدرات الثوريــة واإلبداعيــة للطبقــة العاملــة. يجــب أن تســتند االشــرتاكية إىل الحركــة الذاتيــة للروليتاريــا، ومشــاركتها النشــطة ورقابتهــا 

عــىل املجتمــع منــذ اللحظــة األوىل. حتــى قبــل عودتــه إىل روســيا كان هنــاك عــدد مــن البالشــفة الذيــن رفعــوا، بدافــع مــن نفــاد الصــر، 

شــعار: “فلتســقط الحكومــة املؤقتــة”. كان هــذا شــعارا يرساويــا متطرفــا، ألن جاهــر العــال كانــت مــا تــزال تحــت تأثــر القــادة اإلصالحيــن 

للســوفييتات، الذيــن كانــوا يدعمــون الحكومــة املؤقتــة. مل تكــن املهمــة املطروحــة عــىل الحــزب البلشــفي يف تلــك املرحلــة هــي االســتيالء عــىل 

الســلطة، بــل كانــت املهمــة هــي كســب الجاهــر. وقــد لخــص لينــن هــذه الفكــرة يف وصيتــه الشــهرة: “ارشح بصــر!”.

كان الحــزب البلشــفي قــد نجــح يف كســب عــدد كبــر مــن العــال األكــر وعيــا وتقدمــا. وكان نفوذهــم، خاصــة يف برتوغــراد، ينمــو كل 

ســاعة. لكــن ذلــك مل يكــن كافيــا، فمــن أجــل تغيــر املجتمــع ال يكفــي الحصــول عــىل دعــم الطليعــة وحدهــا، أو أن يضــم الحــزب بضــع 

عــرشات مــن اآلالف. بــل مــن الــروري كســب ماليــن العــال املتخلفــن سياســيا، ويف حالــة روســيا ال بــد أيضــا مــن كســب قطــاع كبــر، 

عــىل األقــل، مــن الفالحــن، بــدءا مــن الفالحــن الفقــراء والروليتاريــا وشــبه الروليتاريــا الريفيــة. ويف ربيــع عــام 1917، كانــت هــذه املهمــة 

العمالقــة مــا تــزال يف بداياتهــا املبكــرة. كان مــن الــروري أن يفتــح العــال البالشــفة طريقــا نحــو بقيــة الطبقــة العاملــة، وخاصــًة يف األقاليــم 

1:  A. Rabinowitch, The Bolsheviks Come to Power, pp: xxi and xxxi.

2:  M. Liebman, Leninism Under Lenin, p: 134.

3:  S.F. Cohen, Bukharin and the Bolshevik Revolution, p: 50.
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النائيــة، التــي كانــت مــا تــزال لديهــا أوهــام حــول القــادة اإلصالحيــن. كان مــن الــروري التحــدث إليهــا بلغــة تفهمهــا، وتجنــب املارســات 

اليرساويــة املتطرفــة التــي مــن شــأنها تنفرهــا.

كان لينــن يفهــم أن الطبقــة العاملــة تتعلــم مــن التجربــة، وخاصــة تجربــة األحــداث الكــرى. والطريقــة الوحيــدة التــي ميكــن بهــا للتيــار 

الثــوري، الــذي مــا يــزال أقليــة، كســب الجاهــر إىل صفــه هــي اتبــاع مجريــات األحــداث إىل جانــب الجاهــر، واملشــاركة معهــا يف النضــال 

اليومــي الجــاري، وطــرح شــعارات تتوافــق مــع املســتوى الحقيقــي لتطــور الحركــة، ويــرشح بصــر الحاجــة إىل إحــداث تغيــر كامــل للمجتمــع 

باعتبــاره الســبيل الوحيــد للحــل. أمــا الدعــوات املتطرفــة إىل االنتفاضــة والحــرب األهليــة فلــن تكســب الجاهــر، وال حتــى الفئــات املتقدمــة، 

بــل ســتؤدي فقــط إىل تنفرهــا. يصــدق هــذا، كــا رأينــا أعــاله، حتــى يف خضــم الثــورة. وعــىل العكــس مــن ذلــك مــن الــروري تحميــل 

ــة ســلمية،  ــدرة عــىل االســتيالء عــىل الســلطة بطريق ــن ميلكــون الق ــن الذي ــادة اإلصالحي ــة للق ــف والحــرب األهلي مســؤولية حــدوث العن

وبســبب رفضهــم القيــام بذلــك يجعلــون إراقــة الدمــاء أمــرا حتميــا.

لينــن، الــذي أدرك أن الطبقــة الحاكمــة تريــد اســتفزاز العــال الرتــكاب أعــال عنــف ســابقة ألوانهــا، نــدد بأولئــك الذيــن زعمــوا أنــه 

يدعــوا إىل الحــرب األهليــة. وقــد نفــى مــرارا وتكــرارا تهمــة دعــم البالشــفة للعنــف، وألقــى املســؤولية الكاملــة عــن العنــف عــىل كاهــل 

ــورة االشــرتاكية هــي  ــن عجــزوا عــن فهــم أن تســعة أعشــار مهــام الث ــن املتطرفــن الذي ــك يعجــب اليرساوي الطبقــة الحاكمــة. مل يكــن ذل

العمــل مــن أجــل كســب الجاهــر عــن طريــق الدعايــة والتحريــض والــرشح والتنظيــم. بــدون ذلــك، يصــر كل حديــث عــن الحــرب األهليــة 

واالنتفاضــة مجــرد مغامــرة غــر مســؤولة، أو بالنكيــة، كــا تســمى يف املصطلحــات العلميــة للاركســية.

إليكــم مــا قالــه لينــن حــول هــذا املوضــوع: »إن الحديــث عــن الحــرب األهليــة قبــل أن يــدرك الشــعب الحاجــة إليهــا هــو بــال شــك 

ســقوط يف البالنكيــة«1.

مل يكــن البالشــفة هــم الذيــن أثــاروا باســتمرار شــبح العنــف والحــرب األهليــة، بــل الرجوازيــة وحلفاؤهــا اإلصالحيــون هــم مــن كانــوا 

ــدا عــىل “التلميحــات  ــج يف براف ــل، احت ــف. ويف 25 أبري ــدون العن ــح إىل أن البالشــفة يؤي ــرارا أي تلمي ــن م ــد أنكــر لين ــك. لق يقومــون بذل

ــر والعضــو  ــا الســيد الوزي ــال: »أنــت تكــذب، أيه ــر نيكراســوف” حــول أن البالشــفة “يدعــون للعنــف”، وق ــا “الوزي ــي أطلقه ــة” الت الخبيث

الجديــر بحــزب “حريــة الشــعب”. إن الســيد غوتشــكوف هــو الــذي يبــرش بالعنــف عندمــا يهــدد مبعاقبــة الجنــود لتمردهــم عــىل الســلطات. 

ــن يروجــون ألعــال الشــغب، وهــي  ــن” الذي ــي هــي صحيفــة محرضــة عــىل الشــغب ولســان حــال “الجمهوري ــا”، الت إن “روســكايا فولي

صحيفــة مواليــة لــك، هــي التــي تدعــو إىل العنــف. أمــا برافــدا وأنصارهــا فــال يدعــون إىل العنــف، بــل عــىل العكــس مــن ذلــك، إننــا نعلــن 

بوضــوح تــام، وبالتأكيــد أن جهودنــا الرئيســية ينبغــي أن ترتكــز اآلن عــىل أن نــرح للجاهــر الروليتاريــة مشــاكلها الروليتاريــة، املتميــزة 

عــن الرجوازيــة الصغــرة التــي استســلمت للســموم الشــوفينية«2.

يــوم 21 أبريــل (04 مــاي –بالتقويــم الجديــد-)، أصــدرت اللجنــة املركزيــة البلشــفية قــرارا كتبــه لينــن، كان الهــدف منــه كبــح جــاح 

قيــادة برتوغــراد املحليــة التــي كانــت تســبق األحــداث. وكان الهــدف مــن ذلــك تحميــل املســؤولية يف حــدوث أي عنــف للحكومــة املؤقتــة 

ومؤيديهــا، واتهــام “األقليــة الرأســالية برفــض الخضــوع إلرادة األغلبيــة”. وفيــا يــيل فقرتــان مــن ذلــك القــرار:

»1- يجــب عــىل دعــاة الحــزب واملتحدثــن باســمه أن يدحضــوا األكاذيــب الدنيئــة التــي تنرشهــا الصحــف الرأســالية والصحــف الداعمــة 

للرأســالين بأننــا ندعــوا إىل الحــرب األهليــة. هــذه كذبــة حقــرة، ألنــه يف الوقــت الحــايل، طاملــا أن الرأســالين وحكومتهــم ال يســتطيعون 

وال يجــرؤون عــىل اســتخدام القــوة ضــد الجاهــر، طاملــا أن جاهــر الجنــود والعــال يعــرون بحريــة عــن إرادتهــم وينتخبــون ويعزلــون 

ــه، وال فائــدة منــه؛ يف مثــل  بحريــة جميــع الســلطات- ســيكون يف مثــل هــذه الظرفيــة أي تفكــر يف الحــرب األهليــة ســاذجا وال معنــى ل

هــذه الظرفيــة يجــب أن يكــون هنــاك االمتثــال إلرادة غالبيــة الســكان واالنتقــاد الحــر لهــذه اإلرادة مــن قبــل األقليــة الســاخطة؛ وإذا مــا 

تــم اللجــوء إىل العنــف، فســتقع مســؤولية ذلــك عــىل عاتــق الحكومــة املؤقتــة ومؤيديهــا.

ــن يشــكلون،  ــاع الرأســالين، الذي ــاء امتن ــا إخف ــة الرأســالين وصحفه ــة تحــاول حكوم ــن خــالل االحتجــاج ضــد الحــرب األهلي 2- م

ــة«3. ــن الخضــوع إلرادة األغلبي ــن الشــعب، ع ــة م ــة ضئيل ــع، أقلي ــرتاف الجمي باع

وقــد أكــد لينــن يف كل خطبــه ومقاالتــه، التــي كتبهــا يف النصــف األول مــن عــام 1917، عــىل إمكانيــة وأفضليــة االنتقــال الســلمي للســلطة 

1:  LCW, The 7th (April) All-Russia Conference of the RSDLP(B), vol. 24, p: 236. (التشديد من آالن وودز)

2:  LCW,A Shameless Lie of the Capitalists, vol. 24, pp: 110-111.

3:  LCW, Resolution of the CC of the RSDLP(B) Adopted 21 April (4 May), 1917, vol. 24, p: 201.
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إىل الســوفييتات. بــل إنــه أشــار حتــى إىل إمكانيــة دفــع تعويضــات للرأســالين الذيــن يتــم االســتيالء عــىل مشــاريعهم، رشيطــة أن يســلموا 

املصانــع دون أي تخريــب، والتعــاون يف عمليــة إعــادة تنظيــم اإلنتــاج: »ال تحــاول تخويفنــا، أيهــا الســيد شــولجن. فحتــى عندمــا ســنكون 

يف الســلطة، لــن نأخــذ منــك قميصــك “األخــر”، بــل ســنضمن أن تحصــل عــىل مالبــس جيــدة وطعــام جيــد، بــرشط أن تقــوم بالعمــل الــذي 

يتناســب مــع قدراتــك ومؤهالتــك!«1.

ــن  ــم م ــط ه ــاس فق ــن الن ــة م ــة قليل ــن قل ــام 1917. لك ــفة يف ع ــن والبالش ــزي للين ــعار املرك ــو الش ــذا كان ه ــع أن ه ــم الجمي يعل

فهمــوا املحتــوى الحقيقــي لهــذا الشــعار. مــا هــو املعنــى الحقيقــي لشــعار: “كل الســلطة للســوفييتات”؟ هــل كان يعنــي الحــرب األهليــة؟ 

االنتفاضــة؟ االســتيالء عــىل الســلطة مــن طــرف البالشــفة؟ كال عــىل االطــالق. لقــد كان البالشــفة ميثلــون أقليــة داخــل الســوفييتات، التــي 

ــل  ــة هــي االســتيالء عــىل الســلطة، ب ــون واملناشــفة. مل تكــن املهمــة املركزي ــة، االشــرتاكيون الثوري ــا األحــزاب اإلصالحي كانــت تســيطر عليه

كســب األغلبيــة التــي كانــت مــا تــزال لديهــا أوهــام يف اإلصالحيــن. أقــام البالشــفة “رشحهــم الصبــور” عــىل أســاس الفكــرة، التــي تكــررت 

باســتمرار يف كتابــات وخطــب لينــن، مــن مــارس حتــى عشــية ثــورة أكتوبــر، بــأن الزعــاء اإلصالحيــن يجــب أن يأخــذوا الســلطة بأيديهــم، 

وأن هــذا ســيضمن التغيــر الســلمي للمجتمــع، وأن البالشــفة يؤيــدون هــذا بــكل إخــالص، وأنــه إذا قــام القــادة اإلصالحيــون باالســتيالء عــى 

الســلطة، فــإن البالشــفة ســيقترصون عــى النضــال الســلمي مــن أجــل كســب األغلبيــة داخــل الســوفييتات.

وفيــا يــيل بعــض األمثلــة عــن الكيفيــة التــي طــرح بهــا لينــن املســألة (وهنــاك الكثــر منهــا): »مل يكــن جميــع مؤيــدي شــعار “يجــب 

نقــل كل الســلطة إىل الســوفييتات” قــد فكــروا مليــا، عــىل مــا يبــدو، يف حقيقــة أنــه كان شــعارا للتقــدم الســلمي للثــورة، ســلميا ليــس فقــط 

مبعنــى أنــه مل يكــن هنــاك أي أحــد، وال أي طبقــة وال أي قــوة ذات أهميــة، آنــذاك (بــن 27 فرايــر و04 يوليــوز) يف إمكانــه مقاومــة ومنــع 

نقــل الســلطة إىل الســوفييتات. هــذا ليــس كل يشء. كان مــن املمكــن أن يكــون التطــور ســلميا حتــى مبعنــى امكانيــة اتخــاذ رصاع الطبقــات 

واألحــزاب داخــل الســوفييتات لشــكل أكــر ســلمية وبــدون أمل، بــرشط انتقــال كامــل ســلطة الدولــة إىل الســوفييتات يف الوقــت املناســب«2.

بعــد فشــل انتفاضــة كورنيلــوف، تبنــى لينــن مــرة أخــرى شــعار “كل الســلطة للســوفييتات”، يف مقــال بعنــوان “بصــدد املســاومات”، 

ــادة  ــع ق ــة أن يقط ــة، رشيط ــرة االنتفاض ــض لفك ــفة بالتحري ــوم البالش ــث ال يق ــن، بحي ــاء اإلصالحي ــع الزع ــاومة م ــراء مس ــا إىل إج ودع

ــون  ــورة. كان الرجعي ــادي للث ــا جــدا بعــد هزميــة الهجــوم املع ــم. كان هــذا ممكن ــة ويأخــذون الســلطة بأيديه ــع الرجوازي الســوفييتات م

محبطــن ومشوشــن، بينــا كان العــال واثقــن يف أنفســهم وأيــدت الغالبيــة العظمــى نقــل الســلطة إىل الســوفييتات. كان مــن املمكــن، يف 

ظــل تلــك الظــروف، تنفيــذ الثــورة بطريقــة ســلمية، دون عنــف وال حــرب أهليــة. مل يكــن هنــاك يشء ليمنــع ذلــك. كانــت كلمــة واحــدة مــن 

قيــادة الســوفييتات كافيــة لتحقيــق ذلــك. وبعــد ذلــك كان مــن املمكــن تســوية مســألة مــن هــو الحــزب الــذي ســيحكم مــن خــالل النقــاش 

الســلمي داخــل الســوفييتات. قــال لينــن: »لــن يطــرح البالشــفة، عــىل مــا أعتقــد، أي رشوط أخــرى، واثقــن مــن أن الثــورة ســتمي بســالم 

وأن الــراع الحــزيب داخــل الســوفييتات ســيتم بطريقــة ســلمية بفضــل الحريــة الكاملــة للدعايــة والتطبيــق الفــوري لدميقراطيــة جديــدة يف 

تكويــن الســوفييتات (انتخابــات جديــدة) ويف أدائهــا. رمبــا قــد صــار هــذا مســتحيال؟ رمبــا. لكــن إذا كانــت هنــاك ولــو فرصــة واحــدة يف املائــة، 

فــإن محاولــة تحقيــق مثــل هــذا االحتــال تبقــى جديــرة باالهتــام«3.

كان لينــن مقتنعــا متامــا بــأن الثــورة الســلمية كانــت ليــس فقــط ممكنــة، بــل مرجحــة، بــرشط واحــد وهــو أن يقــوم الزعــاء اإلصالحيــون 

يف الســوفييتات باالســتيالء عــىل الســلطة، بــدال مــن تكريــس كل طاقاتهــم لدعــم حكــم املالكــن العقاريــن والرأســالين. لكــن رفضهــم تــويل 

الســلطة، خاصــة بعــد هزميــة كورنيلــوف، هــدد روســيا بالكــوارث. هــذا هــو التناقــض األبــدي لإلصالحيــة، وهــو أنــه مــن خــالل متســكهم 

مبفهــوم التحــول البطــيء التدريجــي والســلمي للمجتمــع، دامئــا مــا يخلقــون أكــر األوضــاع تشــنجا وكارثيــة وعنفــا، وميهــدون الطريــق النتصار 

الــردة الرجعيــة. كان لينــن ينتقــد بشــدة تــرددات وتذبذبــات املناشــفة واالشــرتاكين الثوريــن الذيــن كانــوا يرفضــون االنفصــال عــن الرجوازيــة 

واالســتيالء عــىل الســلطة. وكــا هــو الحــال دامئــا، حــاول اإلصالحيــون تخويــف الجاهــر بخطــر الحــرب األهليــة، وهــو املــرر الــذي تعامــل 

معــه لينــن بــكل احتقــار وســخرية. ويف مقالــه املعنــون بـــ “الثــورة الروســية والحــرب األهليــة” قــام بالــرد عــىل هــذه املــررات الواحــدة 

منهــا تلــو األخــرى، قائــال: »إذا كان هنــاك مــن درس أكيــد بشــكل مطلــق للثــورة، درس أثبتتــه الحقائــق متامــا، فهــو أنــه فقــط التحالــف بــن 

البالشــفة واالشــرتاكين-الثورين واملناشــفة، فقــط النقــل الفــوري لــكل الســلطة إىل الســوفييتات، مــا ميكنــه أن يجعــل مــن احتــال حــرب 

ــواب العــال  ــف، ضــد ســوفييتات ن ــة ضــد هــذا التحال ــة عاجــزة عــن شــن حــرب أهلي ــة يف روســيا مســألة مســتحيلة، ألن الرجوازي أهلي

1:  LCW,Titbits for the ‘Newborn’ Government, vol. 24, p: 363.

2:  LCW, On Slogans, vol. 25, p: 184.

3:  LCW, ‘On Compromises’, vol. 25, p: 307.
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والجنــود والفالحــن؛ فمثــل تلــك “الحــرب” لــن تســتمر ولــو ملعركــة واحــدة؛ لــن تتمكــن الرجوازيــة مــن أن تحــرك، للمــرة الثانيــة منــذ متــرد 

كورنيلــوف، ولــو “كتيبــة همجيــة”، أو حتــى ذلــك العــدد الســابق مــن وحــدات القــوزاق ملهاجمــة الحكومــة الســوفياتية!«1.

لقــد أكــد أن أي حكومــة تســتند عــىل جاهــر العــال والفالحــن، حكومــة تضــع حــداً للحــرب، ومتنــح األرض للفالحــن وتتــرف لصالــح 

الشــعب العامــل، ســيكون يف إمكانهــا أن تقــي عــىل مقاومــة الطبقــات املالكــة، وأنــه عــىل هــذا األســاس ســيكون: »تحقيــق تطــور ســلمي 

للثــورة مســألة ممكنــة ومرجحــة إذا تــم نقــل كل الســلطة إىل الســوفييتات. ميكــن لنضــال األحــزاب مــن أجــل الســلطة داخــل الســوفييتات 

ــة بالكامــل، وتــم القضــاء عــىل تلــك “الرسقــات الصغــرة” واالنتهــاكات ضــد  أن يجــري بطريقــة ســلمية، إذا كانــت الســوفييتات دميقراطي

املبــادئ الدميقراطيــة، مثــل إعطــاء الجنــود الحــق يف ممثــل واحــد لــكل 500 ناخــب، يف حــن أن العــال لديهــم ممثــل واحــد لــكل 1.000 

ناخــب. يجــب أن تختفــي مثــل هــذه الرسقــات الصغــرة يف ظــل جمهوريــة دميقراطيــة.

ــع  ــادل لجمي ــالم الع ــت الس ــل، وأعط ــن دون مقاب ــت كل األرض للفالح ــد قدم ــون ق ــي تك ــوفييتات الت ــاه الس ــا تخش ــاك م ــس هن لي

الشــعوب، عندمــا تواجــه تحالــف الريطانين والفرنســين والرجوازيــن الــروس والكورنيلوفيــن والبوشــانانين والريابوشينســكين وامليلوكوفين 

والبليخانوفيــن والبوتريســوفين.

إنــه ألمــر حتمــي طبعــا أن تقــاوم الرجوازيــة نقــل األرض إىل الفالحــن دون مقابــل، وبقيــة اإلصالحــات املاثلــة يف مجــاالت أخــرى مــن 

الحيــاة، والســالم العــادل والقطــع مــع اإلمرياليــة. لكــن لــي تصــل هــذه املقاومــة إىل مرحلــة الحــرب األهليــة، يجــب أن تتوفــر جاهــر 

مــن نــوع مــا، قــادرة عــىل القتــال ضــد الســوفييتات وهزميتهــا. إن الرجوازيــة ال متتلــك هــذه الجاهــر، وال ميكنهــا أن تحصــل عليهــا مــن 

أي مــكان«.

مــن املثــر للدهشــة أنــه حتــى اآلن، مل يتــم فهــم مقاربــة لينــن تجــاه مســألة الســلطة. ليــس فقــط أعــداء البلشــفية الرجوازيــون هــم 

وحدهــم مــن يســعون بــإرصار إىل أن يصــوروا لينــن بكونــه متعصبــا عنيفــا، محبــا لســفك الدمــاء والفــوىض (يعتــر أورالنــدو فيغــز آخــر 

مثــال عــن هــذا التشــويه املثــر لالشــمئزاز)، بــل، ويــا للعجــب، هنــاك العديــد مــن العصبويــن الذيــن يتخيلــون، لســبب مــا، أنهــم لينينيــون 

عظــاء، والذيــن يكــررون نفــس الهــراء الطفــويل حــول حتميــة العنــف والحــرب األهليــة، دون حتــى أن يدركــوا أن موقــف لينــن كان هــو 

عكــس ذلــك متامــا. لقــد أوضــح لينــن يف عــرشات املقــاالت والخطــب خــالل عــام 1917، أن الفكــرة القائلــة بــأن الثــورة تعنــي بالــرورة 

إراقــة الدمــاء هــي مجــرد كذبــة رجعيــة، ينرشهــا الرجوازيــون واإلصالحيــون بشــكل مقصــود مــن أجــل تخويــف الجاهــر: »يتحــدث البعــض 

عــن “أنهــار الــدم” خــالل حــرب أهليــة. هــذا مذكــور يف قــرار الكاديــت الكورنيلــويف املذكــور أعــاله. وتتكــرر هــذه العبــارة بألــف طريقــة 

مــن قبــل جميــع الرجوازيــن واالنتهازيــن. لكــن ومنــذ متــرد كورنيلــوف صــار جميــع العــال الواعــن طبقيــا يضحكــون مــن ذلــك، وســوف 

يســتمرون يف الضحــك وال ميكنهــم أن يتوقفــوا عــن الضحــك«2.

إذا درســنا تاريــخ العــامل عــىل مــدار املائــة عــام املاضيــة، ســرى أنــه كان يف إمــكان الطبقــة العاملــة، يف مناســبات ال حــر لهــا ويف العديــد 

مــن البلــدان، أن تســتويل عــىل الســلطة بطريقــة ســلمية، كــا حــدث يف عــام 1917، لــو أن قــادة النقابــات العاليــة واألحــزاب االشــرتاكية 

والشــيوعية أرادوا ذلــك. لكنهــم، مثلهــم مثــل املناشــفة واالشــرتاكين الثوريــن، مل تكــن لديهــم أي نيــة لالســتيالء عــىل الســلطة. لقــد وجــدوا 

ــاك خطــر نشــوب الحــرب  ــع أن هن ــة”، وبالطب ــن القــوى غــر مواتي ــات أن “الوقــت مل يحــن بعــد”، وأن “موازي ــة” إلثب ــف حجــة “ذكي أل

األهليــة والعنــف، وإراقــة الدمــاء يف الشــوارع ومــا إىل ذلــك. كانــت تلــك هــي حجــة الزعــاء العاليــن األملــان يف عــام 1933، عندمــا تفاخــر 

هتلــر بأنــه وصــل إىل الســلطة “دون أن تنكــرس ولــو نافــذة زجاجيــة”، عــىل الرغــم مــن أن املنظــات العاليــة األملانيــة كانــت األقــوى يف 

العــامل. إنهــا دامئــا نفــس القصــة مــع هــؤالء الســيدات والســادة، حيــث أن “تدرجهــم” اإلصالحــي يــؤدي دامئــا إىل الكارثــة. إذا كانــت هنــاك 

إراقــة دمــاء، فإنهــا تكــون دامئــا نتيجــة لسياســات التعــاون الطبقــي، والغبــاء الرملــاين، والجبهــات الشــعبية، التــي تعتــر نفســها “واقعيــة” 

و“عمليــة”، لكنــه يتضــح دامئــا يف النهايــة أنهــا أســوأ أنــواع اليوتوبيــا.

قــال لينــن: »إن مهمتنــا تتمثــل يف املســاعدة عــىل بــذل كل مــا هــو ممكــن مــن أجــل تأمــن الفرصــة “األخــرة” لتحقيــق تطــور ســلمي 

للثــورة، واملســاعدة يف ذلــك مــن خــالل طــرح برنامجنــا وتوضيــح طابعــه الوطنــي العــام وتناغمــه املطلــق مــع مصالــح ومطالــب الغالبيــة 

العظمــى مــن الســكان.

بعــد االســتيالء عــىل الســلطة، مــا يــزال بإمــكان الســوفييتات يف الوقــت الحــارض -ورمبــا تكــون هــذه هــي فرصتهــا األخــرة- تأمــن تطــور 

1:  LCW, ‘The Russian Revolution and Civil War’, vol. 26, p: 36.

2:  Ibid., pp: 37 and 38.
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ــج  ــار برام ــراع الســلمي لألحــزاب داخــل الســوفييتات، واختب ــل الشــعب، وال ــن قب ــواب م ــات ســلمية للن ــورة، وإجــراء انتخاب ســلمي للث

مختلــف األحــزاب يف املارســة العمليــة، والتمريــر الســلمي للســلطة مــن حــزب إىل آخــر«1. 

وقــد لخــص تروتســي ذلــك املوقــف يف كتابــه تاريــخ الثــورة الروســية، بالطريقــة التاليــة: »نقــل الســلطة إىل الســوفييتات كان يعنــي، 

مبعنــاه الفــوري، نقــل الســلطة إىل املتنازلــن. كان يف إمــكان ذلــك أن يتــم بطريقــة ســلمية، ببســاطة عــن طريــق إقالــة الحكومــة الربجوازيــة، 

التــي اســتمرت يف الوجــود فقــط بســبب حســن نيــة املتنازلــن وبقايــا ثقــة الجاهــر بهــم. لقــد كانــت دكتاتوريــة العــال والجنــود واقعــا 

حقيقيــا منــذ 27 فرايــر. لكــن العــال والجنــود مل يكونــوا ]وهــذا حتمــي يف تلــك املرحلــة[ عــىل علــم بهــذه الحقيقــة. لقــد ســلموا الســلطة 

للمتنازلــن الذيــن قامــوا بدورهــم بتســليمها للرجوازيــة. لقــد اســتندت مســاعي البالشــفة للتطــور الســلمي للثــورة ليــس عــىل أمــل أن تقــوم 

الرجوازيــة بتســليم الســلطة طواعيــة للعــال والجنــود، بــل عــىل قيــام العــال والجنــود مبنــع املتنازلــن مــن تســليم الســلطة للرجوازيــة.

كان تركيــز الســلطة يف يــد الســوفييتات، يف ظــل نظــام الدميقراطيــة الســوفياتية، ســيفتح أمــام البالشــفة الفرصــة ليصبحــوا أغلبيــة داخــل 

الســوفييتات، وبالتــايل تشــكيل حكومــة عــىل أســاس برنامجهــم. ولتحقيــق هــذه الغايــة مل تكــن االنتفاضــة املســلحة رضوريــة. كان باإلمــكان 

أن يتــم تــداول الســلطة بــن األحــزاب بطريقــة ســلمية. كل الجهــود التــي بذلهــا الحــزب مــن أبريــل إىل يوليــوز كانــت موجهــة نحــو ضــان 

تطــور ســلمي للثــورة مــن خــالل الســوفييتات. “إرشح بصــرب”، كان هــذا هــو مفتــاح السياســة البلشــفية«2.

لكــن رمبــا كان لينــن وتروتســي مجــرد مخادعــن؟ رمبــا طرحــا فكــرة االنتقــال الســلمي فقــط مــن أجــل كســب ثقــة العــال، مــن خــالل 

ــذي كان  ــن وتروتســي، ال ــي عــدم فهــم أي يشء عــن نهــج لين ــل هــذا الــيء يعن ــل مث ــة الســلمية؟ إن تخي اســتغالل أوهامهــم اإلصالحي

مبنيــا عــىل أســاس الصــدق الثــوري. رشح تروتســي، يف شــهادته أمــام لجنــة ديــوي، هــذا األمــر بوضــوح شــديد قائــال: »أعتقــد أن السياســة 

املاركســية، والثوريــة عمومــا، هــي سياســة بســيطة للغايــة: “كــن رصيحــا! ال تكــذب! قــل الحقيقــة!” إنهــا سياســة بســيطة للغايــة«3.

مل يكــن لــدى الحــزب البلشــفي برنامجــان مختلفــان، أحدهــا لألقليــة املثقفــة واآلخــر للعــال “الجاهلــن”. لقــد كان لينــن وتروتســي 

دامئــا يقــوالن الحقيقــة للطبقــة العاملــة، حتــى عندمــا كانــت هــذه الحقيقــة مريــرة وغــر مستســاغة. وبالتــايل فإنهــا عندمــا أكــدا يف عــام 

1917، يف خضــم الثــورة، وعندمــا كانــت مســألة الســلطة عــىل رأس جــدول األعــال، عــىل فكــرة أن التحــول الســلمي ممكــن (ليــس “مــن 

الناحيــة النظريــة” بــل ممكــن فعليــا)، بــرط أن يتخــذ القــادة اإلصالحيــون إجــراءات حاســمة، فإنهــا قامــا بذلــك ألن تلــك هــي الحقيقــة 

بالفعــل. وقــد كانــت كذلــك. فلــو ترفــت القيــادة الســوفياتية بشــكل حاســم، لكانــت الثــورة ســتتم بطريقــة ســلمية، دون حــرب أهليــة، 

ــة الســاحقة مــن املجتمــع. ومــن خــالل قولهــا هــذه الحقيقــة البســيطة للعــال والفالحــن، مل يكــن  ــت تحظــى بدعــم األغلبي ــا كان ألنه

لينــن وتروتســي ينــرشان األكاذيــب، أو يتخليــان عــن النظريــة املاركســية للدولــة، بــل كانــا فقــط يقــوالن مــا كان واضحــا لجاهــر العــال 

والفالحــن.

مــن خــالل إبــراز التناقــض املوجــود بــن أقــوال الزعــاء اإلصالحيــن وأفعالهــم، أعــد البالشــفة الطريــق لــي يكســبوا إىل صفوفهــم األغلبيــة 

الحاســمة داخــل الســوفييتات، وأيضــا داخــل الجيــش (الــذي كان ممثــال بــدوره يف الســوفييتات). كانــت هــذه هــي الطريقــة الحقيقيــة التــي 

اســتعد بهــا الحــزب البلشــفي النتفاضــة 1917، ليــس مــن خــالل الحديــث عنهــا، بــل مــن خــالل التغلغــل فعليــا داخــل صفــوف الجاهــر 

ومنظاتهــا بواســطة تكتيــكات وشــعارات مرنــة تتوافــق حًقــا مــع متطلبــات الوضــع ومتصلــة مــع وعــي الجاهــر، وليــس مــن خــالل أفــكار 

مجــردة محنطــة تــم تعلمهــا عــن ظهــر قلــب مــن كتــب الطبــخ الثــوري. لقــد كان الســبب الوحيــد لعــدم تحقيــق ثــورة ســلمية عــىل الفــور 

يف روســيا، كــا أوضــح لينــن وتروتســي مــرارا، هــو جــن وخيانــة القــادة اإلصالحيــن داخــل الســوفييتات.

ــد عــىل  ــك، ســيكون مــن غــر املجــدي واملــر التأكي ــوري مــن كســب الجاهــر، وإىل أن يتمكــن مــن ذل طاملــا مل يتمكــن الحــزب الث

الحتميــة املزعومــة للعنــف والحــرب األهليــة. إن مثــل هــذا النهــج، وعــوض أن يعمــل عــىل “تثقيــف” الكــوادر أو إعدادهــم للعمــل الثــوري 

الجــاد (الــذي يف تلــك املرحلــة يقــوم بالكامــل تقريبــا عــىل العمــل التحضــري الصبــور الكتســاب نقــاط الدعــم بــن صفــوف العــال والشــباب 

والحركــة العاليــة)، فإنــه يــؤدي إىل إربــاك الكــوادر وإحباطهــم وتنفــر العــال الذيــن نحــاول كســبهم. مل يكــن هــذا أبــدا نهــج املفكريــن 

املاركســين العظــاء يف املــايض، بــل كان دامئــا مــن ســات العصــب اليرساويــة املتطرفــة املوجــودة عــىل هامــش الحركــة العاليــة، والتــي 

تعيــش يف عــامل “ثــوري” خيــايل ال عالقــة لــه بالعــامل الحقيقــي. يف ذلــك البيــت الدافــئ، بعيــدا عــن الواقــع، ميكــن لتلــك املجموعــات الصغــرة 

1:  LCW, vol. 21, book I, pp: 257 and 263-264.

2:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, p: 816, (التشديد من آالن وودز)

3:  The Case of Leon Trotsky, p: 384.
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أن تضيــع الوقــت يف نقاشــات ال تنتهــي عــن “االنتفاضــة” و“تحضــر” أنفســهم معنويــا لـ“حتميــة الحــرب األهليــة”، بينــا ال ينتبهــون نهائيــا 

للمهمــة الحقيقيــة املتمثلــة يف بنــاء املنظمــة الثوريــة.

بــأي طريقــة يســتعد التيــار املاركــيس بشــكل ملمــوس لحســم الســلطة؟ مــن خــالل كســب الجاهــر. كيــف ميكــن تحقيــق هــذه املهمــة؟ 

مــن خــالل وضــع برنامــج للمطالــب االنتقاليــة التــي تنطلــق مــن الوضــع الحقيقــي للمجتمــع واالحتياجــات املوضوعيــة للطبقــة العاملــة 

والشــباب، وتربــط املطالــب الفوريــة باملطلــب املركــزي املتمثــل يف مصــادرة ممتلــكات الرأســالين وتغيــر املجتمــع. إن تســعة أعشــار مهمــة 

الثــورة تتمثــل بالضبــط يف هــذا، كــا أوضــح لينــن وتروتســي مــرات عديــدة. ومــا مل يتــم فهــم هــذه الحقيقــة ســيبقى كل حديــث عــن 

الكفــاح املســلح و“االســتعدادات العســكرية”، والحــرب األهليــة مجــرد دمياغوجيــة غــر مســؤولة.

وكــا أرشنــا أعــاله، عندمــا كان البالشــفة أقليــة صغــرة داخــل الســوفييتات، (التــي كانــت تســيطر عليهــا بالكامــل األحــزاب اإلصالحيــة، 

أي املناشــفة واالشــرتاكيون الثوريــون، الذيــن كانــوا يســعون مــن أجــل التحالــف مــع الرجوازيــة) مل يلعبــوا باالنتفاضــة، بــل شــددوا عــىل 

رضورة كســب األغلبيــة داخــل الســوفييتات، كان شــعارهم: “إرشح بصــر”. متيــل الجاهــر إىل البحــث عــن مــا يبــدو أنــه أســهل الحلــول 

ملشــاكلها وأكرهــا اقتصاديــة. ولهــذا الســبب كان العــال والفالحــون الــروس، آنــذاك كــا هــو الحــال اآلن، يثقــون بالقــادة اإلصالحيــن. وهــي 

الحقيقــة التــي كان عــىل البالشــفة أن يأخذوهــا نقطــة انطــالق لهــم. كان لينــن يفهــم بشــكل عميــق نفســية الجاهــر. ويف 08 يوليــوز، 

كتــب: »مــا تــزال الجاهــر تبحــث عــن “أســهل” مخــرج، مــن خــالل كتلــة الكاديــت مــع كتلــة االشــرتاكين الثوريــن واملناشــفة. لكــن ال 

يوجــد أي مخــرج«1.

أيام يونيو

ــل  ــن قبي ــه مل يكــن م ــايل فإن ــورة، وبالت ــيس للث ــب رئي ــة كمطل ــاء امليليشــيات العالي ــام 1905، شــعار بن ــذ ع ــع، من ــد رف ــن ق كان لين

املصادفــة أن كان مطلــب تســليح العــال أحــد املطالــب األوىل التــي طرحهــا يف برقيتــه التــي بعثهــا إىل البالشــفة مــن ســويرسا. لكــن العــال 

الــروس كانــوا يف الواقــع قــد رشعــوا بالفعــل بتنفيــذ هــذه املهمــة دون انتظــار أن يقولهــا لهــم أحــد.

ــرة مــن األســلحة:  ــة كب ــدءا مــن النشــطاء، باالســتيالء عــىل كمي ــام العــال، ب ــر، ق ــي اندلعــت يف فراي خــالل املصادمــات املســلحة الت

ــة، عــىل مضــض،  ــة املؤقت ــة العســكرية للحكوم ــن املخــازن، كــا ســلمتهم اللجن ــة و30.000 مســدس م ــم االســتيالء عــىل 40.000 بندقي ت

24.000 بندقيــة و400.000 خرطوشــة مــا بــن بــن 02 و03 مــارس. وعــىل هــذا األســاس تــم تشــكيل امليليشــيات العاليــة، مــن أجــل القيــام 

أوال بدوريــات يف املناطــق العاليــة والحفــاظ عــىل النظــام ومنــع املذابــح ونــزع ســالح العنــارص اإلجراميــة واملشــاغبن. إال أنهــا رسعــان مــا 

انتقلــت إىل شــن الهجــوم ضــد العنــارص املعاديــة للثــورة، مبــن يف ذلــك مســؤولو الدولــة القمعيــون املمقوتــون. مل تكــن للميليشــيات العاليــة 

أي عالقــة مــع اإلرهــاب الفــردي وحــرب العصابــات، بــل نبعــت مــن الحركــة الجاهريــة وكانــت تابعــة لهــا، حيــث كانــت مرتبطــة بشــكل 

وثيــق بالســوفييتات ولجــان املصانــع التــي بــدأت تظهــر يف كل مــكان بعــد ثــورة فرايــر. وإذا وافقنــا عــىل أن جهــاز الدولــة هــو “هيئــة ألنــاس 

مســلحن”، فــإن الســلطة يف برتوغــراد كانــت يف أيــدي الشــعب املســلح. بحلــول 19 مــارس، صــارت هنــاك 85 مجموعــة ميليشــيا تعمــل يف 

املدينــة، 20 منهــا تحــت رقابــة لجــان املصانــع أو الهيئــات املاثلــة. وكانــت تضــم حــوايل 10.000 أو12.000 عضــو مقابــل 8.000 عضــو يف 

امليليشــيات النظاميــة. وعــن ذلــك قــال الشــعبوي أ. بيشــيكونوف: “إن الســلطة يف الواقــع توجــد بالكامــل يف أيــدي الحشــود”.

يف 28 أبريــل، ومببــادرة مــن املنشــفي ن. روســتوف، تــم تنظيــم كونفرانــس ملمثلــن منتخبــن مــن 156 مؤسســة مــن أجــل إنشــاء الحــرس 

األحمــر. نــص النظــام األســايس، الــذي صاغــه شــليابنيكوف ووافــق عليــه ســوفييت منطقــة فيبــورغ، التــي يســيطر عليهــا البالشــفة، عــىل 

أن أهــداف هــذه القــوة الجديــدة هــي: »الكفــاح ضــد املؤامــرات املعاديــة للثــورة التــي تقــوم بهــا الطبقــة الحاكمــة ]و[ الدفــاع، بواســطة 

ــز  ــع املواطنــن دون متيي ــكات جمي ــاة وأمــن وممتل ــة حي ــة«، لكــن ويف الوقــت نفســه »حاي األســلحة، عــن كل مكتســبات الطبقــة العامل

ــا يف أحــد األحــزاب  ــات عضويته/ه ــا إثب ــرأة ميكنه/ه ــة مفتوحــة ألي رجــل أو ام ــت العضوي ــس أو الســن أو الجنســية«. كان بســبب الجن

االشــرتاكية أو النقابــات، وتــم انتخابه/هــا أو التوصيــة به/هــا يف اجتــاع عــام لزمالئه/هــا يف العمــل. كانــت الوحــدة األساســية هــي فرقــة 

العــرشة (ديســياتوك) والتــي كان مــن املفــرتض أن تجتمــع فيــا بينهــا لتشــكيل “ســوتنيا”، أو فرقــة املائــة، وكانــت عــرش فــرق مــن هــذه 

األخــرة تتجمــع لتشــكيل كتيبــة. كانــت القــوة بأكملهــا تحــت رقابــة ســوفييت املنطقــة (الــذي كان يف معظمــه تحــت رقابــة البالشــفة). كان 

جميــع الضبــاط منتخبــن مــن طــرف القواعــد.

1:  LCW, A Disorderly Revolution, vol. 25, p: 129.
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وهكــذا اعتــرت امليليشــيات العاليــة دورهــا يف البدايــة دورا دفاعيــا بحتــا. لكــن ومــن خــالل التجربــة، أصبــح دورهــا يتحــول، بشــكل 

غــر محســوس تقريبــا، مــن الدفــاع إىل الهجــوم، حتــى متكنــت بحلــول نوفمــر، وتحــت قيــادة البالشــفة، مــن أن تطــرح مطلــب االســتيالء 

عــىل الســلطة عــىل رأس جــدول األعــال. قــدر أحــد املحللــن املعارصيــن أن تلــك امليليشــيات ضمــت يف صفوفهــا، عشــية ثــورة أكتوبــر، مــا 

بــن 70.000 و100.000 عضــو. ومــن بــن هــؤالء كان هنــاك مــا يقــرب مــن15.000 و20.000 عضــو يف برتوغــراد واملنطقــة املحيطــة بهــا، ومــا 

بــن 10.000 و15.000 يف موســكو واملنطقــة الصناعيــة الوســطى1.

ــيا،  ــوم روس ــوفييتات عم ــر األول لس ــدر املؤمت ــر. أص ــر فأك ــف أك ــوفييتات ينكش ــن للس ــادة اإلصالحي ــر كان دور الق ــوم مي ــع كل ي وم

الــذي عقــد يف برتوغــراد يف الفــرتة مــن 03 يونيــو إىل 24 يونيــو، قــرارا يتعهــد فيــه بتقديــم الدعــم الكامــل للحكومــة. كان البالشــفة ميثلــون 

أقليــة صغــرة يف املؤمتــر: 105 مندوبــا، مقابــل 533 مندوبــا للمناشــفة واالشــرتاكين الثوريــن. لكــن املــزاج يف املصانــع والحاميــات العســكرية 

بالعاصمــة كان يصــر أكــر فأكــر راديكاليــة. وقــد مكنــت تلــك األعــداد الكبــرة مــن املنخرطــن الجــدد يف الحــزب البلشــفي مــن إيصــال هــذا 

الشــعور إىل داخــل الحــزب. يف أوائــل يونيــو، وتحــت تأثــر هــذه الحالــة املزاجيــة، قــررت املنظمــة العســكرية البلشــفية تنظيــم مظاهــرة 

مســلحة يف برتوغــراد لتتزامــن مــع انعقــاد املؤمتــر. كان الغــرض مــن املظاهــرة هــو مارســة الضغــط عــىل املؤمتــر، لكنهــا كانــت أيضــا اســتجابة 

للضغــط املتزايــد مــن قبــل العــال الطليعيــن يف برتوغــراد والذيــن كانــوا يتوقــون لالســتيالء عــىل الســلطة. لــو أن البالشــفة مل يتقدمــوا لقيــادة 

العــال آنــذاك، لكانــت كل أنــواع العنــارص اليرساويــة املتطرفــة الفوضويــة قــد اســتغلت الوضــع إلثــارة مواجهــات مســلحة ســابقة ألوانهــا 

مــع نتائــج كارثيــة.

وجــه عــال برتوغــراد رســالة واضحــة للزعــاء الســوفيات: »اســتولوا عــىل ســلطة الدولــة! اقطعــوا مــع الرجوازيــة! أنهــوا االئتــالف وقومــوا 

باالســتيالء عــىل الســلطة بأيديكــم!«، لكــن قــادة الســوفييتات الرجوازيــن الصغــار مل يكونــوا يريــدون الســلطة، كــا أن حركــة عــال برتوغــراد 

أرعبتهــم. كانــوا مقتنعــن بــأن البالشــفة يســتخدمون املظاهــرة املســلحة وســيلة لالســتيالء عــىل الســلطة. لكــن هــذه الفكــرة كانــت بعيــدة كل 

البعــد عــن تفكــر لينــن يف تلــك املرحلــة. وعــىل العكــس مــن ذلــك، كان البالشــفة يحاولــون كبــح جــاح عــال برتوغــراد، مدركــن أن وقــت 

املواجهــة الحاســمة مل يحــن بعــد. صحيــح أن العــال كان بإمكانهــم االســتيالء عــىل الســلطة يف برتوغــراد يف يونيــو. لكــن املقاطعــات مل تكــن 

قــد وصلــت إىل مســتوى العاصمــة. كانــت جاهــر العــال والفالحــن ســتفرس ذلــك بأنــه هجــوم عــىل حكومتـ“هــا”، وكانــت ســتلتف حــول 

قــادة الســوفييتات الذيــن مــا كانــوا ليــرتددوا يف إغــراق الحركــة يف الدمــاء. كانــت الثــورة الروســية ســتنتهي بهزميــة بطوليــة، مثلــا كان حــال 

كومونــة باريــس. لكــن لينــن مل يكــن ينــوي الســر يف هــذا الطريــق.

ــك،  ــه ذل ــا يعني ــوا م ــا أن البالشــفة فهم ــة. ومب ــة وحشــية ضــد املظاهــرة املرتقب ــورون حمل ــادة الســوفييتات املذع ــرد فعــل شــن ق وك

فقــد قــرروا الرتاجــع وتــم إلغــاء املظاهــرة. لقــد كانــوا مــا يزالــون أقليــة صغــرة داخــل املؤمتــر، وترفــوا عــىل ذلــك األســاس. كانــت املهمــة 

الرئيســية مــا تــزال هــي كســب األغلبيــة داخــل الســوفييتات مــن خــالل العمــل الصبــور والدعايــة والتحريــض. مل يطــرح الحــزب نهائيــا مســألة 

االســتيالء عــىل الســلطة عندمــا كان مــا يــزال أقليــة صغــرة. وقــد تبينــت صحــة قــرار البالشــفة بتنظيــم تراجــع تكتيــي مــن خــالل األحــداث 

التــي وقعــت بعــد ذلــك.

ــم. يف 01  ــة حياته ــوا صدم ــم، وتلق ــون إىل مظاهــرة “رســمية” خاصــة به ــاء اإلصالحي ــا الزع ــفة، دع ــاء مظاهــرة البالش ــىل إلغ ــرد ع لل

يوليــوز، تدفقــت الجاهــر عــىل شــوارع برتوغــراد اســتجابة لدعــوة القــادة الســوفييت، لكنهــم حملــوا يف أيديهــم الفتــات بشــعارات بلشــفية: 

فلتســقط املعاهــدات الرسيــة! فلتســقط سياســة الهجــات اإلســرتاتيجية! مــن أجــل ســالم مــرشف! فليســقط الــوزراء الرأســاليون العــرشة! 

وكل الســلطة للســوفييتات!

مل تكــن يف املظاهــرة بأكملهــا ســوى ثــالث الفتــات تعــر عــن الثقــة يف الحكومــة املؤقتــة: واحــدة لفــوج مــن القــوزاق، وواحــدة ملجموعــة 

بليخانــوف الصغــرة، وواحــدة للبونــد. لقــد أثبتــت هــذه املظاهــرة ليــس للقــادة اإلصالحيــن فحســب، بــل وأيضــا للبالشــفة أنفســهم، بأنهــم 

يف برتوغــراد أقــوى بكثــر مــا كانــوا يتصــورون.

بــذل لينــن وتروتســي، عندمــا كانــا مــا يــزاالن أقليــة، قصــارى جهدهــا لكبــح جــاح العــال والجنــود مــن أجــل تجنــب مواجهــة ســابقة 

ــرا مــا تعرضــا  ــة الســلمين. مل يكــن هــذا باألمــر الســهل، حيــث كث ــا عــىل التحريــض والدعاي ــة. كان كل تركيزهــا منصب ألوانهــا مــع الدول

لغضــب تلــك القطاعــات مــن العــال التــي تقدمــت أكــر مــن بقيــة الطبقــة. وقــد تعرضــا لتهمــة االنتهازيــة بســبب عــدم طرحهــا ملســألة 

االنتفاضــة املســلحة عــىل رأس جــدول األعــال. كان موقفهــا مــن مثــل تلــك االنتقــادات هــو التجاهــل. لقــد كانــا يــدركان أن املهمــة األكــر 

1:  J.L.H. Keep, The Rise of Social Democracy in Russia, pp: 91 and 95.
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إلحاحــا هــي كســب أغلبيــة العــال والجنــود الذيــن مــا زالــوا تحــت تأثــر املناشــفة واالشــرتاكين الثوريــن. كان ذلــك هــو الهــدف الحقيقــي 

مــن وراء شــعار “كل الســلطة للســوفييتات”. وقــد حافــظ لينــن عــىل هــذا املوقــف حتــى يوليــوز، عندمــا دعــا إىل التخــيل عنــه لصالــح شــعار 

“كل الســلطة للجــان املصانــع”.

ألقــى لينــن يف مؤمتــر الســوفييتات، خطابــا يلخــص كل منهجيتــه يف مســألة كســب العــال داخــل الســوفييتات. مل يتضمــن خطابــه أي أثــر 

لالتهامــات أو الشــتائم، بــل تضمــن نــداء بنــرة صبــورة إيجابيــة للعــال، يأخــذ يف االعتبــار أوهامهــم يف القــادة اإلصالحيــن، لكنــه يف الوقــت 

نفســه يقــول الحقيقــة كــا هــي. لقــد نبــه إىل أنــه ال يوجــد ســوى اختيــاران ممكنــان: »إمــا هــذا الخيــار أو ذاك: إمــا الحكومــة الرجوازيــة 

املعتــادة، ويف هــذه الحالــة فــإن الفالحــن والعــال والجنــود وأعضــاء الســوفييتات اآلخريــن ســيكونون عدميــي الجــدوى، وبالتــايل إمــا ســيتم 

ســحقهم عــىل يــد الجــراالت، الجــراالت املعاديــن للثــورة، الذيــن يســيطرون عــىل القــوات املســلحة وال يأبهــون بخطــب الوزيــر كرينســي 

ــار آخــر. فلــي تســتمر هــذه املؤسســات يف الوجــود ال ميكنهــا ال الرتاجــع وال  ــة. ليــس لديهــم خي ــة مذل ــة، أو أنهــم ســيتعرضون مليت الرنان

الوقــوف ســاكنة، ليــس أمامهــا إال مواصلــة التقــدم«1.

ثــم وجــه انتباهــه إىل قضيــة الحــرب امللتهبــة. كان تحليلــه للوضــع واضحــا للغايــة، ورســالته مبــارشة، لدرجــة أنــه مل يكــن مــن املمكــن 

أال تجــد لهــا صــدى عنــد املندوبــن، عــىل الرغــم مــن أنهــم كانــوا يف أغلبهــم، آنــذاك، مؤيديــن للمناشــفة واالشــرتاكين الثوريــن. وبــدون أي 

َح لينــن بــال رحمــة كل الــكالم الدبلومــايس إلظهــار املصالــح الطبقيــة  أثــر لألســاليب البالغيــة أو الدمياغوجيــة، وبقــوة املنطــق الحديــدي، رَشَّ

التــي تكمــن تحتــه، حيــث قــال: »يواصــل الرأســاليون نهــب ممتلــكات الشــعب. الحــرب االمرياليــة مــا زالــت مســتمرة. ومــع ذلــك فإنهــم 

يعدوننــا باإلصالحــات، واإلصالحــات، واملزيــد مــن اإلصالحــات، التــي ال ميكــن تحقيقهــا عــىل اإلطــالق يف ظــل الظــروف الحاليــة، ألن الحــرب 

تســحق وتحــدد كل يشء. ملــاذا ال تتفقــون مــع أولئــك الذيــن يقولــون إن الحــرب ال تشــن مــن أجــل األربــاح الرأســالية؟ مــا هــو املعيــار؟ 

املعيــار هــو، أوال وقبــل كل يشء، مســألة مــن هــي الطبقــة املوجــودة يف الســلطة، مــن هــي الطبقــة التــي مــا زالــت مســيطرة، مــن هــي 

الطبقــة التــي مــا زالــت تجنــي مئــات اآلالف مــن املاليــن مــن العمليــات املرفيــة واملاليــة. إنهــا نفــس الطبقــة الرأســالية، وبالتــايل فــإن 

الحــرب مــا تــزال حربــا إمرياليــة. مل تغــر ال الحكومــة املؤقتــة األوىل، وال الحكومــة الجديــدة مبشــاركة الــوزراء شــبه االشــرتاكين، أي يشء يف 

جوهــر املســألة. املعاهــدات الرسيــة مــا زالــت رسيــة. وروســيا تقاتــل مــن أجــل املضايــق وتقاتــل مــن أجــل مواصلــة سياســة لياخــوف يف 

بــالد فــارس، وهلــم جــرا.

أعلــم أنكــم ال تريــدون ذلــك، أن معظمكــم ال يريــدون ذلــك، وأن الــوزراء ال يريــدون ذلــك، ألنــه ال ميكــن ألحــد أن يريــد ذلــك، ألنــه 

يعنــي ذبــح مئــات املاليــن مــن النــاس. لكــن خــذوا الهجــوم الــذي يتحــدث عنــه كثــرا املليوكوفيــون واملكالكوفيــون. إنهــم يعرفــون متــام 

املعرفــة مــاذا يعنــي ذلــك. إنهــم يعلمــون أن ذلــك مرتبــط مبســألة الســلطة، مبســألة الثــورة. يقــال لنــا إنــه يجــب علينــا التمييــز بــن القضايــا 

السياســية واالســرتاتيجية. إنــه مــن الســخيف طــرح هــذه املســألة أصــال. إن الكاديــت يفهمــون متامــا أن املســألة املطروحــة للنقــاش هــي 

مســألة سياســية.

مــن االفــرتاء القــول إن الكفــاح الثــوري مــن أجــل الســالم الــذي بــدأ مــن األســفل قــد يــؤدي إىل معاهــدة ســالم منفصلــة. إن الخطــوة 

األوىل التــي يجــب أن نتخذهــا إذا كنــا يف الســلطة هــي إلقــاء القبــض عــىل الرأســالين الكبــار وقطــع كل خيــوط مؤامراتهــم. بــدون القيــام 

بذلــك ســيبقى كل الــكالم عــن الســالم دون إلحاقــات أو تعويضــات كالمــا بــدون معنــى عــىل اإلطــالق. ســتكون خطوتنــا الثانيــة هــي أن نعلــن 

لجميــع الشــعوب فــوق رأس حكوماتهــم إننــا نعتــر جميــع الرأســالين لصوصــا: بــدءا مــن تريشــنكو، الــذي ليــس أفضــل مــن مليوكــوف، 

بــل فقــط أقــل غبــاء منــه بقليــل، وكــذا الرأســالين الفرنســين والرأســالين الريطانيــن، وكل اآلخريــن.

ــات  ــن الســالم دون إلحاق ــدال م ــاظ عــىل الوضــع الراهــن ب ــرتح الحف ــن التشــوش وتق ــة م ــد تورطــت جريدتكــم إيزفيســتيا يف حال لق

وتعويضــات. إن فكرتنــا عــن الســالم “بــدون إلحاقــات” مختلفــة. حتــى مؤمتــر الفالحــن اقــرتب مــن الحقيقــة عندمــا تحــدث عــن جمهوريــة 

“فيدراليــة”، وبذلــك عــر عــن فكــرة أن الجمهوريــة الروســية ال تريــد قمــع أي أمــة، ســواء بالطريقــة الجديــدة أو القدميــة، وال ترغــب يف 

إخضــاع أي أمــة، ال فنلنــدا وال أوكرانيــا، واللــذان يتــم خلــق رصاعــات غــر مقبولــة وغــر محتملــة معهــا. إننــا نريــد جمهوريــة روســيا واحــدة 

غــر مقســمة وحكومــة ثابتــة. لكنــه ال ميكــن تأمــن حكومــة ثابتــة إال باالتفــاق الطوعــي لجميــع الشــعوب املعنيــة. إن “الدميقراطيــة الثورية” 

كلمــة عظيمــة، إال أنــه يتــم تطبيقهــا عــىل حكومــة تتســبب بأخطائهــا يف تعقيــد مشــكلة أوكرانيــا وفنلنــدا، اللتــان ال تريــدان االنفصــال. إنهــا 

تقــوالن فقــط: “ال تؤجلــوا تطبيــق املبــادئ األساســية للدميقراطيــة حتــى الجمعيــة التأسيســية!”.

1:  LCW, First All-Russia Congress of Soviets, vol. 25, p: 18.
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ال ميكــن إبــرام معاهــدة ســالم بــدون إلحاقــات أو تعويضــات حتــى تتخلــوا عــن اإللحاقــات التــي قمتــم بهــا. إنــه أمــر مثــر للســخرية، 

إنهــا مهزلــة  ، كل عــال أوروبــا يضحكــون علينــا، قائلــن: إنكــم تتحدثــون ببالغــة شــديدة وتدعــون الشــعوب إىل اإلطاحــة برأســالييهم، لكنكــم 

ترســلون رأســالييكم إىل الــوزارة. اقبضــوا عليهــم، افضحــوا حيلهــم، اكشــفوا مؤامراتهــم! لكنكــم ال تقومــون بذلــك رغــم امتالككــم ملنظــات 

ــدان  ــورات يف البل ــب، وأن الث ــع تحــت الطل ــورة ال تصن ــة 1905 و1917. وتعلمــون أن الث ــم مــن تجرب ــا. لقــد مررت ــة ال ميكــن مقاومته قوي

األخــرى قــد متــت بطريقــة االنتفاضــة الشــاقة الدمويــة، وأنــه ال توجــد يف روســيا أي جاعــة أو طبقــة، قــد تقــاوم ســلطة الســوفييتات. يف 

روســيا، وبفضــل ظــروف اســتثنائية، ميكــن لهــذه الثــورة أن تكــون ثــورة ســلمية. وإذا مــا قامــت هــذه الثــورة اليــوم أو غــدا، باقــرتاح الســالم 

عــىل جميــع الشــعوب عــن طريــق القطــع مــع كل الطبقــات الرأســالية، فــإن كال مــن فرنســا وأملانيــا، أي شــعبيها، ســيقبالن فــورا ألن هذيــن 

البلديــن قــد هلــكا، وألن موقــف أملانيــا ميــؤوس منــه، وألنــه ال ميكنهــا أن تنقــذ نفســها وألن فرنســا... ]رئيــس الجلســة: “وقتــك قــد انتهــى”[ 

ســأنهي يف نصــف دقيقــة. (ضجــة؛ صيحــات مــن الجمهــور تطالــب بالســاح للمتحــدث مبواصلــة كالمــه؛ احتجاجــات وتصفيــق.)«.

مــن املعــر أن األغلبيــة قــررت منــح املتحــدث مزيــدا مــن الوقــت، فواصــل لينــن خطابــه، حيــث قــام بفضــح الطبيعــة اإلمرياليــة للحــرب، 

لكنــه أخــذ يف االعتبــار النزعــة “الدفاعيــة النزيهــة” لجمهــوره، فعمــل عــىل تفســر االنهزاميــة الثوريــة بلغــة ميكــن أن تلقــى صــدى لهــا بــن 

ــا. لكننــا ال نثــق  العــال والجنــود. قــال: نحــن لســنا ســلمين، نحــن عــىل اســتعداد للقتــال ضــد القيــر ]األملــاين[، الــذي هــو أيضــا عدون

بالرأســالين. تخلصــوا مــن الــوزراء الرأســالين العــرشة! اجعلــوا القــادة الســوفييت يســتولون عــىل الســلطة، عندهــا سنشــن حربــا ثوريــة 

ضــد اإلمرياليــة األملانيــة، يف الوقــت الــذي ســنحارب مــن أجــل مــد الثــورة إىل أملانيــا وجميــع القــوى املتحاربــة األخــرى. هــذه هــي الطريقــة 

الوحيــدة للحصــول عــىل الســالم:

»عندمــا ســنأخذ الســلطة بــن أيدينــا، ســنقيد الرأســالين، عندهــا لــن تكــون الحــرب مــن نــوع الحــرب التــي تــدور اآلن، ألن طبيعــة 

الحــرب تحددهــا الطبقــة التــي تخوضهــا، وليــس مــا هــو مكتــوب عــىل الــورق. ميكنكــم أن تكتبــوا عــىل الــورق أي يشء تريدونــه، لكــن طاملــا 

بقيــت للطبقــة الرأســالية أغلبيــة داخــل الحكومــة، فــإن الحــرب ســتبقى حربــا إمرياليــة بغــض النظــر عــا تكتبونــه، وبغــض النظــر عــن 

بالغتكــم، وبغــض النظــر عــن عــدد الــوزراء شــبه االشــرتاكين الذيــن لديكــم...

ــا إمرياليــة، ومهــا كانــت رغبتكــم يف الســالم، ومهــا كان صــدق تعاطفكــم مــع الشــعب العامــل ورغبتكــم يف  مــا تــزال الحــرب حرب

الســالم -أنــا مقتنــع متامــا أنهــا صادقــة إىل حــد بعيــد- فإنكــم بــال حــول وال قــوة، ألنــه ال ميكــن إنهــاء  الحــرب إال باملزيــد مــن دفــع الثــورة 

إىل األمــام. عندمــا بــدأت الثــورة يف روســيا، بــدأ كذلــك مــن األســفل رصاع ثــوري مــن أجــل الســالم. إذا أخذتــم الســلطة بــن أيديكــم، وإذا مــا 

تــم نقــل الســلطة إىل املنظــات الثوريــة الســتخدامها يف محاربــة الرأســالين الــروس، فــإن الشــعوب العاملــة يف بعــض البلــدان ســيصدقونكم 

وميكنكــم اقــرتاح الســالم. بعــد ذلــك ســيصر ســالمنا مضمونــا عــىل األقــل مــع طرفــن، مــع البلديــن اللــذان ينزفــان وقضيتهــا ميــؤوس منهــا: 

أملانيــا وفرنســا. وإذا أجرتنــا الظــروف آنــذاك عــىل شــن حــرب ثوريــة -ال أحــد يــدري، ونحــن ال نســتبعد هــذا االحتــال- ســوف نقــول: “نحــن 

لســنا مســاملن، نحــن ال ننبــذ الحــرب عندمــا تكــون الطبقــة الثوريــة يف الســلطة وتكــون قــد قامــت بالفعــل بحرمــان الرأســالين مــن أي 

فرصــة للتأثــر عــىل األمــور مــن خــالل مفاقمــة الخــراب االقتصــادي الــذي مّكنهــم مــن جنــي مئــات املاليــن”. إن الحكومــة الثوريــة ســترشح 

لــكل األمــم بالتأكيــد أنــه يجــب أن تكــون كل األمــم حــرة، وذلــك بــأال تحــارب األمــة األملانيــة مــن أجــل الحفــاظ عــىل األلــزاس واللوريــن، كــا 

أنــه يجــب عــىل األمــة الفرنســية أال تقاتــل مــن أجــل مســتعمراتها. ألنــه إذا قاتلــت فرنســا مــن أجــل مســتعمراتها، فــإن روســيا متتلــك خيفــا 

وبخــارى، اللتــان هــا أيضــا مبثابــة مســتعمرتن. عندهــا ســيبدأ تقســيم املســتعمرات. كيــف ســيتم تقســيمها؟ عــىل أي أســاس؟ عــىل أســاس 

موازيــن القــوى. لكــن موازيــن القــوى تغــرت. إن الرأســالين يف وضــع حيــث مخرجهــم الوحيــد هــو الحــرب. وعندمــا ستســتولون عــىل 

الســلطة الثوريــة، ســيكون مبقدوركــم ضــان الســالم بطريقــة ثوريــة، أي عــن طريــق توجيــه نــداء ثــوري إىل جميــع األمــم ورشح تكتيكاتكــم 

مــن خــالل إعطــاء املثــال بأنفســكم«1.

إن األمــر األكــر إثــارة للدهشــة هنــا هــو الغيــاب التــام لصيغــة لينــن الســابقة حــول “االنهزاميــة الثوريــة”، كــا أنــه ال توجد أي إشــارة إىل 

الحــرب األهليــة وال دعــوة الجنــود لتحويــل حرابهــم ضــد ضباطهــم، وبالتأكيــد ال تلميــح إىل أن هزميــة روســيا ســتكون “أهــون الرشيــن”! هــذا 

التغيــر يعكــس تحــوال مهــا يف تفكــر لينــن بخصــوص التكتيــكات منــذ فرايــر. إن مســألة الدفــاع عــن الوطــن مقابــل االنهزاميــة الثوريــة، 

التــي كثــرا مــا طرحهــا بعبــارات شــديدة الوضــوح يف الفــرتة الســابقة، تبــن أنهــا ليســت بتلــك البســاطة. إن موقــف لينــن مــن الحــرب مل 

يتغــر مــن حيــث الجوهــر بالطبــع. مل يكــن تغيــر النظــام مــن االســتبداد القيــري إىل الجمهوريــة الرجوازيــة الدميقراطيــة يعنــي أن الحــرب 

مــن جانــب روســيا صــارت أقــل إمرياليــة مــن ذي قبــل. لكنــه عندمــا عــاد إىل روســيا وجــد، كــا قــال، إىل جانــب الحشــد االشــرتايك الشــوفيني 

1:  Ibid., pp: 21-23 and 26-27.
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املعتــاد، فئــة واســعة مــن العــال النزيهــن مــن أنصــار الدفــاع عــن الوطــن داخــل الســوفييتات والذيــن كان عليهــم أن يتعلمــوا عــن طريــق 

التجربــة والحجــة ليفهمــوا الطبيعــة الرجعيــة للحــرب. إن مجــرد تكــرار الشــعارات القدميــة كان ســيعني فصــل البالشــفة متامــا عــن الطبقــة 

العاملــة. كانــت هنــاك حاجــة إىل مقاربــة جديــدة، مــا يعكــس الفــرق بــن الكتابــة والتحــدث ملجموعــات صغــرة مــن نشــطاء الحــزب، وبــن 

مخاطبــة الجاهــر الواســعة مــن العــال الذيــن اســتيقظوا للتــو عــىل الحيــاة السياســية.

أيام يوليوز

ــويل  ــم ت ــن ورفضه ــرتاكين الثوري ــفة واالش ــن املناش ــاء. وكان ج ــآذان ص ــداءات ب ــك الن ــوفييتات تل ــون للس ــادة اإلصالحي ــتقبل الق اس

الســلطة، يعنــي أن املبــادرة ســتنتقل حتــا إىل معســكر الــردة الرجعيــة. النظــام القيــري مل يكــن قــد هــزم بشــكل حاســم، عــىل الرغــم مــن 

التغيــر الــذي كان قــد حــدث يف شــهر فرايــر. وخلــف ســتار الجبهــة الشــعبية الروســية (الحكومــة املؤقتــة)، كانــت الطبقــة الحاكمــة تعيــد 

تجميــع صفوفهــا وتســتعد لالنتقــام. وكانــت النتيجــة هــي ردة “أيــام يوليــوز” الرجعيــة. كانــت النتيجــة هــي هجــوم فاتــح  يوليــوز. ففــي 

نفــس اليــوم الــذي تظاهــر فيــه العــال والجنــود يف شــوارع برتوغــراد مطالبــن بالســالم ونــرش املعاهــدات الرسيــة، شــن كرينســي هجومــا 

ــاط  ــة “عفويــة” يف شــارع نيفســي، حيــث تنافســت الســيدات والســادة الرجوازيــن األنيقــن مــع الضب ــدا. نظمــت مظاهــرات وطني جدي

والصحفيــن يف الهجــوم عــىل البالشــفة. وعــاد الرجعيــون يزحفــون مــرة أخــرى بعــد أن اســتعادوا شــجاعتهم بأنبــاء الهجــوم.

ــة  ــارص الرجعي ــة العن ــه ســيؤدي إىل تقوي ــك الهجــوم، مشــرًة إىل أن ــة البلشــفية بشــدة عــىل ذل يف مؤمتــر الســوفييتات، احتجــت األقلي

داخــل القــوات املســلحة، التــي ستســتفيد مــن املوقــف ملحاولــة إعــادة فــرض االنضبــاط واســتعادة الســيطرة. وأن الثــورة ســتقع يف خطــر 

كبــر. كتــب لينــن قائــال: »إن الهجــوم، مهــا كانــت نتائجــه مــن وجهــة النظــر العســكرية، ســيعني تقويــة املعنويــات اإلمرياليــة سياســيا، 

وتعزيــز املشــاعر اإلمرياليــة، وترســيخ االفتتــان باإلمرياليــة. وهــذا يعنــي تقويــة موقــف قــادة الجيــش القدامــى الذيــن مل يتغــروا (“شــن 

الحــرب كــا كنــا نشــنها حتــى اآلن”)، وتعزيــز املوقــف الرئيــي للثــورة املضــادة«1.

وقــد وجــدت هــذه التحذيــرات تأكيــدا لهــا يف شــخص الجــرال كورنيلــوف. لــو نجــح الهجــوم لــكان سيشــجع القــوى الرجعيــة ويدفــع 

بفئــة مــن الرجوازيــن الصغــار والفالحــن نحــو معســكر الرجوازيــة، ويعــزل الروليتاريــا الثوريــة. أمــا إذا فشــل، فقــد يــؤدي إىل االنهيــار التــام 

للجيــش، مــا ســينتج عنــه إحبــاط معنويــات الجاهــر. وقــد كان هــذا االحتــال هــو مــا حــدث فعــال.

يف 02 يوليــوز اندلعــت أزمــة وزاريــة حــول املســألة األوكرانيــة، والتــي كشــفت عــن عجــز الحكومــة املؤقتــة املطلــق عــن حــل القضيــة 

الوطنيــة. صــارت رضورة كــرس االئتــالف وطــرد الــوزراء الرجوازيــن أكــر وضوحــا. لكــن كلــا ازدادت األزمــة تعمقــا، كلــا متســك الــوزراء 

“االشــرتاكيون” بالليراليــن الرجوازيــن. كان كرنســي يتحــرك برسعــة نحــو اليمــن وأصبــح مــن املســتحيل متييــزه عــن وزراء حــزب الكاديــت. 

كان القــادة اإلصالحيــون مرعوبــن مــن الجاهــر. وقــد زادتهــم مظاهــرة يونيــو رعبــا، وكلــا كانــوا يــرون زيــادة تأثــر البالشــفة، وكلــا كانــوا 

يــرون تزايــد الخطــر عــىل موقفهــم مــن جهــة اليســار، كلــا تشــبثوا بحــاس باليمــن. بينــا قــام البالشــفة، مــن جانبهــم، بتكثيــف حملتهــم 

للمطالبــة بــأن ينفصــل املناشــفة واالشــرتاكيون الثوريــون عــن الرأســالين وأن يأخــذوا الســلطة بأيديهــم. كان موقــف البالشــفة هــذا هــو 

الطريقــة الوحيــدة يف الواقــع لــي يتمكنــوا مــن كســب الجاهــر. حتــى أن لينــن أخــر قــادة الســوفييتات بأنهــم إذا اســتولوا عــىل الســلطة، 

ســيضمن لهــم البالشــفة أن النضــال مــن أجــل الســلطة ســيقتر عــىل النضــال الســلمي لكســب األغلبيــة داخــل الســوفييتات. يرشح تروتســي 

ذلــك قائــال: »بعــد كل تجــارب التحالــف، صــار يبــدو أنــه ال ميكــن أن يكــون هنــاك ســوى مخــرج واحــد، أي القطــع مــع الكاديــت وتشــكيل 

حكومــة ســوفياتية بحتــة. كان مــن شــأن مطلــب تشــكيل حكومــة ســوفياتية يف ظــل موازيــن القــوى التــي كانــت ســائدة داخــل الســوفييتات 

آنــذاك أن يعنــي، مــن وجهــة النظــر الحزبيــة، تركيــز الســلطة يف أيــدي االشــرتاكين الثوريــن واملناشــفة. كنــا ندفــع بشــكل مقصــود مــن أجــل 

تحقيــق هــذه النتيجــة، ألن إعــادة انتخــاب الســوفييتات بشــكل متكــرر وفــرت اآلليــة الالزمــة لضــان تعبــر صــادق مبــا فيــه الكفايــة عــن 

مــزاج التجــذر املتزايــد لجاهــر العــال والجنــود. لقــد توقعنــا أن انهيــار االئتــالف مــع الرجوازيــة ســوف يــؤدي بالــرورة إىل متكــن التيارات 

الراديكاليــة مــن أن تكتســب الهيمنــة داخــل الســوفييتات. ويف مثــل هــذه الظــروف ســوف يتحــول نضــال الروليتاريــا مــن أجــل الســلطة 

بشــكل طبيعــي إىل نضــال داخــل املنظــات الســوفياتية، وسيســتمر بطريقــة ســلمية«.

كان الضغــط مــن أجــل القيــام بتحــرك حاســم يتصاعــد مــن جانــب العــال والجنــود يف برتوغــراد. ومــرة أخــرى دعــا البالشــفة إىل تنظيــم 

مظاهــرة مســلحة للضغــط عــىل القــادة الســوفياتين. يــرشح تروتســي دوافــع البالشــفة قائــال: »كان مــا يــزال هنــاك بعــض األمــل يف أن تــؤدي 

1:  LCW, An Alliance to Stop the Revolution, vol. 25, p: 53.
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ــاد العقائــدي ألنصــار االئتــالف وتجرهــم عــىل أن يدركــوا أخــرا أنهــم ال يســتطيعون البقــاء يف  ــار العن مظاهــرة الجاهــر الثوريــة إىل انهي

الســلطة إال إذا قطعــوا بشــكل كامــل مــع الرجوازيــة. وعــىل عكــس كل مــا قيــل وكتــب يف الصحافــة الرجوازيــة آنــذاك، مل تكــن لــدى حزبنــا 

أي نيــة يف االســتيالء عــىل مقاليــد الســلطة عــن طريــق متــرد مســلح. لقــد كانــت مجــرد مظاهــرة ثوريــة اندلعــت بشــكل عفــوي عــىل الرغــم 

مــن أنهــا اسرتشــدت سياســيا بنــا«1.

كان الجنــود هــم األكــر ســخطا. اســتقبل فــوج املدفعيــة األول، الــذي يتمركــز يف حــي فيبــورغ العــايل، األخبــار التــي تشــر إىل أنــه ســيتم 

إرســال 500 مــن أفــراد طاقــم املدفعيــة إىل الجبهــة بغضــب عــارم. عندهــا اســتخلص أعضــاء الفــوج، الــذي كان تأثــر البالشــفة عليهــم قويــا، 

النتيجــة بأنفســهم: ال بــد مــن اإلطاحــة بالحكومــة املؤقتــة. تعاطــف العديــد مــن البالشــفة -وخاصــة منهــم أعضــاء املنظمــة العســكرية- مــع 

ــة  ــة البلشــفية عارضــت بشــدة أي محاول ــة املركزي ــر قــوة الســالح. لكــن اللجن ــل العســكريون دامئــا إىل اإلفــراط يف تقدي هــذا الهــدف. ميي

لالســتيالء عــىل الســلطة يف برتوغــراد يف تلــك املرحلــة. مل تكــن األقاليــم األخــرى جاهــزة بعــد، وبالتــايل فــإن االســتيالء عــىل العاصمــة ســيكون 

مبثابــة انقــالب. قــال لينــن: »ميكــن لخطــوة واحــدة خاطئــة مــن جانبنــا أن تدمــر كل يشء. إذا متكنــا اآلن مــن االســتيالء عــىل الســلطة، فمــن 

الســذاجة االعتقــاد بأننــا ســنكون قادريــن عــىل االحتفــاظ بهــا... مــا زلنــا أقليــة ضئيلــة حتــى يف ســوفييتات العاصمتــن، ناهيــك عــن بقيــة 

الســوفييتات األخــرى... هــذه حقيقــة أساســية، وتحــدد ســلوك حزبنــا... ينبغــي أال نســتبق األحــداث. إن الوقــت يف صالحنــا«2.

ــوا مــن منــع االنفجــار الــذي كان عــىل وشــك الحــدوث. ففــي 03 يوليــوز، اندفــع الجنــود والبحــارة والعــال،  لكــن البالشــفة مل يتمكن

ــة شــارك  ــك انتفاضــة عفوي ــوا لحــا للمدافــع يف الجبهــة، إىل شــوارع العاصمــة. كانــت تل ــن مــن ســعي الحكومــة إلرســالهم ليكون الغاضب

فيهــا عــدد كبــر مــن النــاس دون هــدف أو اســرتاتيجية واضحــة. بــدا القــادة اإلصالحيــون يف حالــة ذهــول عندمــا حــارص حشــد كبــر مــن 

العــال والبحــارة قــر توريــد حيــث كانــت تجتمــع اللجنــة التنفيذيــة للســوفييت. جــاءت املظاهــرة مببــادرة مــن أســفل، مــن عــال وجنــود 

برتوغــراد، الذيــن أغضبهــم تــردد قــادة الســوفييتات، والذيــن زاد مــن ســخطهم إعــالن الحكومــة عــن هجــوم يوليــوز. مل يســع البالشــفة آنــذاك 

لالســتيالء عــىل الســلطة بــل بذلــوا قصــارى جهدهــم لكبــح جــاح الجاهــر، خوفــا مــن عــزل برتوغــراد عــن بقيــة روســيا.

ــغب  ــرو الش ــات الســود ومث ــث املئ ــد ب ــوي. وق ــكل عف ــة بش ــد تطــورت الحرك ــوايل: »لق ــوم امل ــه يف الي ــي إىل زوجت ــب لوناتشارس كت

والعمــالء املندســون والالســلطويون واليائســون قــدرا كبــرا مــن الفــوىض والعبــث يف املظاهــرة«3. حــاول الالســلطويون وأعضــاء املئــات الســود 

ــادي االشــرتايك  ــاء القبــض عــىل القي ــة إللق ــة فعلي ــاك محاول ــادة الســوفييت، وكانــت هن ــى واعتقــال ق ــن إىل مهاجمــة املبن ــع املتظاهري دف

الثــوري تشــرنوف. مكــن هــذا الحــدث الصحافــة الرجعيــة الحقــا مــن وصــف مظاهــرة يوليــوز بكونهــا محاولــة انقــالب قــام بهــا البالشــفة 

ضــد الثــورة واألغلبيــة الســوفياتية. ال توجــد ذرة حقيقــة يف هــذه املزاعــم. حيــث أن اللجنــة املركزيــة البلشــفية كانــت قــد اجتمعــت عــىل 

الســاعة الرابعــة بعــد زوال يــوم 03 يوليــوز وقــررت أن تفعــل كل مــا هــو ممكــن لكبــح الحركــة التــي كانــت عــىل وشــك التحــول إىل انتفاضــة 

شــاملة. تــم إرســال املندوبــن عــىل عجــل إىل املصانــع والثكنــات إلقنــاع الجاهــر بالعــدول عــن الخــروج إىل الشــوارع، لكــن بعد فــوات األوان. 

كانــت الحركــة قــد بــدأت ومل يكــن هنــاك يشء ميكنــه أن يوقفهــا.

ويف وقــت متأخــر مــن ليلــة ذلــك اليــوم، قــررت اللجنــة املركزيــة، مــع لجنــة برتوغــراد واملنظمــة العســكرية، املشــاركة يف املظاهــرة، مراعاة 

للحالــة املزاجيــة للجاهــر، وذلــك مــن أجــل منحهــا طابعــا منظــا وســلميا. كان لينــن آنــذاك يف عطلــة نقاهــة الســتعادة قــواه بعــد االرهــاق 

الــذي عانــاه خــالل األشــهر القليلــة املاضيــة. لكنــه بعــد أن علــم بالتحــول املفاجــئ لألحــداث، ســارع إىل العاصمــة حيــث وجــد حالــة مــن 

الفــوىض املنــذرة بالخطــر. يف 04 يوليــوز شــارك عــدد كبــر مــن النــاس يف املظاهــرات. احتشــد أكــر مــن نصــف مليــون يف شــوارع برتوغــراد 

دون دعــوة وال هــدف وال قيــادة. كان ذلــك العــدد القليــل مــن الالســلطوين يف برتوغــراد مرسوريــن وكان شــعارهم: “الشــوارع ســتنظمنا!”. 

لكــن األمــور مل تكــن بهــذه البســاطة، كــا أظهــرت األحــداث الالحقــة.

بحلــول 04 يوليــوز، اتخــذت املظاهــرة طابعــا ضخــا ومهــددا. وكان البالشــفة يبذلــون كل قواهــم إلبقــاء األمــور تحــت الســيطرة. يتذكــر 

تروتســي ذلــك قائــال: »قمنــا، نحــن البالشــفة، باســتقبال كل مجموعــة جديــدة مــن املتظاهريــن، ســواء يف الشــارع أو يف القــر، بالخطابــات 

ــن عــىل  ــا الحــايل، ســيكون أنصــار التســويات غــر قادري ــه مــا دامــت الجاهــر يف مزاجه ــن لهــم أن ــة ندعوهــم إىل الهــدوء  مؤكدي الثوري

تشــكيل حكومــة ائتالفيــة جديــدة. كان بحــارة كرونشــتادت هــم األشــد عزمــا، وكان مــن الصعــب علينــا أن نبقيهــم داخــل حــدود مظاهــرة 

عاديــة«.

1:  L. Trotsky, The Russian Revolution, in The Essential Trotsky, pp: 35-36 and 37.

2:  A. Rabinowitch, Prelude to Revolution: The Petrograd Bolsheviks and the July 1917 Uprising, pp. 117-8 and 121-2.

3:  O. Figes, A People’s Tragedy: The Russian Revolution 1891-1924, p: 424.
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تــم إرســال تروتســي إلنقــاذ القيــادي االشــرتايك الثــوري تشــرنوف الــذي “اعتقــل” مــن قبــل بحــارة كرونشــتادت. خــالل “اعتقالــه”، هــز 

أحــد العــال الغاضبــن قبضتــه يف وجــه تشــرنوف وصــاح فيــه: “عليــك أن تســتويل عــىل الســلطة، يــا ابــن العاهــرة، عندمــا تســلم إليــك!”. 

ويتذكــر تروتســي مشــاعر الشــك والتجهــم التــي حارصتــه مــن جميــع الجوانــب وهــو يشــق طريقــه عــر صفــوف البحــارة املتمرديــن. كانــوا 

ينتظــرون مــن تروتســي أن يعطيهــم األمــر باالســتيالء عــىل الســلطة، لكنــه بــدال مــن ذلــك طلــب منهــم إطــالق رساح ســجينهم. رصخ البحــارة 

ــة أو عمــل خاطــئ أن يعرضــه لالعتــداء أو حتــى القتــل. يف  ــه كان مــن شــأن أدىن كلمــة خاطئ بغضــب يف وجــه تروتســي، الــذي شــعر أن

الســاعة الســابعة مســاء، اقتحــم حشــد مــن عــال مصنــع بوتيلــوف، املســلحن والغاضبــن، اجتاعــا للقــادة الســوفيات املرعوبــن. صعــد 

عامــل يرتــدي زيــا أزرق اللــون املنصــة، ولــوح بندقيتــه يف الهــواء، وصــاح يف النــواب: »أيهــا الرفــاق! كــم مــن الوقــت يجــب أن نتحمــل نحــن 

العــال الخيانــة؟ أنتــم هنــا جميعــا تناقشــون وتجــرون الصفقــات مــع الرجوازيــة واملالكــن العقاريــن... أنتــم منشــغلون بخيانــة الطبقــة 

ــع بوتيلــوف.  ــا منثــل 30.000 عامــل مــن مصن ــك! نحــن هن ــن تتحمــل ذل ــة ل ــة. حســنا عليكــم فقــط أن تفهمــوا أن الطبقــة العامل العامل

وســنواصل طريقنــا. كل الســلطة للســوفييتات! إننــا نتمســك بقــوة ببنادقنــا! أيهــا الكرينســكيون والتســريتيليون لــن تخدعونــا!«1.

اضطــر قــادة الســوفييت للتفــاوض مــن أجــل كســب الوقــت، بينــا كان كرنســي يعمــل عــىل جلــب قــوات “مواليــة” مــن الجبهــة. لكــن 

وصــول القــوات مــن الجبهــة كان إشــارة إىل انطــالق الــردة الرجعيــة. لقــد ســعى الرجوازيــون لالنتقــام مــن الخــوف الــذي عانــوا منــه. كان 

الهجــوم املضــاد مــن تنظيــم قــادة الســوفييت، الذيــن اســتعادوا رباطــة جأشــهم لحظــة وصــول فيلــق فولهنيــان، وأحســوا أنــه مل يعــد لديهــم 

أي ســبب للتفــاوض مــع املتورطــن املزعومــن يف “التمــرد املســلح”. تــم إعــالن البالشــفة “حزبــا معاديــا للثــورة”. وقامــت قــوات القــوزاق 

والرشطــة بإطــالق النــار عــىل املتظاهريــن مــن أســطح املنــازل، مــا تســبب يف حالــة مــن الذعــر. ويف وقــت الحــق، عندمــا وصلــت القــوات 

املواليــة للحكومــة ونزعــت ســالح املتمرديــن، نفثــت الطبقــة الوســطى ســموم غضبهــا. تعــرض العــال للــرب عــىل يــد الســيدات والســادة 

املحرتمــن يف شــارع نيفســي. كانــت هنــاك حملــة مــن الغــارات واالعتقــاالت والــرب وحتــى القتــل. يف ليلــة 04- 05 يوليــوز، أعطــى وزيــر 

العــدل، ب. ن. بريفرجيــف، للصحــف وثائــق تصــور لينــن كعميــل أملــاين. ويف ليلــة 05 يوليــوز، تعــرض مقــر برافــدا للتحطيــم مــن قبــل 

القــوات الحكوميــة، ومنعــت الصحــف البلشــفية، وتــم إرســال الفيالــق املتمــردة إىل الجبهــة لــي تتعــرض للذبــح. وفجــأة تأرجــح البنــدول 

بعنــف يف اتجــاه اليمــن.

بعد أحداث يوليوز

كشــفت مظاهــرة يومــي 02 و03 يوليــوز أشــياء كثــرة. لقــد كشــفت أن القــادة اإلصالحيــن فقــدوا بشــكل حاســم قاعدتهــم يف برتوغــراد، 

لكنهــا كشــفت أيضــا أن برتوغــراد، وكــا ســبق للبالشــفة أن أكــدوا، ليســت روســيا، وأن املناشــفة واالشــرتاكين الثوريــن مــا زالــوا ميتلكــون 

احتياطيــات ضخمــة مــن الدعــم بــن العــال والفالحــن يف األقاليــم. بــل وحتــى يف برتوغــراد مل يكــن الجنــود عــىل مــزاج واحــد. فعــىل الرغــم 

مــن أن غالبيــة الجنــود، وخاصــة البحــارة، كانــوا إىل جانــب البالشــفة يف ذلــك الوقــت، فــإن بعــض الوحــدات بقيــت ســلبية أو أنهــا مل تحــدد 

موقفهــا. ومــع ذلــك فإنــه مل تكــن يف برتوغــراد أي حاميــة عســكرية عــىل اســتعداد للقتــال دفاعــا عــن الحكومــة املؤقتــة أو حتــى القــادة 

الســوفيات.

ــو أن  ــىل، لكــن ل ــات القت ــن أداء مثــن األخطــاء. ســقط مئ ــا م ــد دامئ ــل. إذ ال ب ــود مل يخرجــوا ســاملن بشــكل كام لكــن العــال والجن

البالشــفة مل يضعــوا أنفســهم يف قيــادة املظاهــرة مــن أجــل إعطاءهــا طابعــا منظــا وســلميا، لســالت وديــان مــن الدمــاء، وعــالوة عــىل ذلــك 

كان تأثــر الحــزب عــىل العــال األكــر تقدمــا ســيتحطم كليــا. يف بعــض األحيــان يكــون مــن الــروري الذهــاب مــع العــال حتــى عندمــا 

يكونــون مخطئــن، لــي يتعلمــوا بتجربتهــم الخاصــة ويســتخلصوا النتائــج الروريــة. كانــت تجربــة أيــام يوليــوز مؤملــة، لكــن العــال تعلمــوا 

أن يثقــوا يف تقديــرات البالشــفة الذيــن حذروهــم مســبقا مــا ســوف يحــدث، ثــم مل يتخلــوا عنهــم بــل وقفــوا إىل جانبهــم.

يف 02 يوليــوز، ونتيجــة لالنقســام الــذي حــدث داخــل الحكومــة حــول املســألة األوكرانيــة، اســتقال ثالثــة وزراء مــن الكاديــت، تالهــم يف 

وقــت الحــق بريفرزيــف، ويف 07 يوليــوز اســتقال رئيــس الــوزراء األمــر لفــوف. اتفــق الــوزراء املتبقــون يف الحكومــة عــىل تعيــن كرينســي 

وعهــدوا إليــه بتشــكيل حكومــة جديــدة - االئتــالف الثــاين. لقــد أدى الهجــوم عــىل اليســار إىل تقويــة املعســكر املعــادي للثــورة الــذي بــدأ 

يشــعر بأنــه ميتلــك املبــادرة. وبعــد قمــع الحركــة يف برتوغــراد، شــعر الرجوازيــون أن الوقــت قــد حــان لـ“اســتعادة النظــام”. طالــب حــزب 

ــدو  ــاح اليســاري، يف شــخص البالشــفة. يقــدم أورالن ــوزراَء االشــرتاكين بقطــع عالقاتهــم مــع الســوفييتات، ورضورة ســحق الجن الكاديــت ال

1:  Ibid., pp: 38-39 and 431.
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فيغــز صــورة عــن مــزاج الهســتريا املعاديــة للبالشــفة الــذي كان موجــودا يف ذلــك الوقــت، حيــث يقــول: »بحلــول صبــاح يــوم 05 يوليــوز، 

ــل  اســتولت عــىل العاصمــة هســتريا مناهضــة للبالشــفة. رشعــت الصحــف اليمينيــة الصفــراء بالنبــاح طلبــا للــدم البلشــفي، وصــارت تَُحمِّ

“العمــالء األملــان” املســؤولية يف الهزائــم التــي كانــت تحــدث يف الجبهــة. كــا اتهمــت البالشــفة بأنهــم خططــوا لالنتفاضــة لــي تتزامــن مــع 

التقــدم األملــاين. وقــد أقــر الجــرال بولوفتســوف، الــذي كان مســؤوال عــن عمليــات القمــع ألنــه كان رئيــس الدائــرة العســكرية ببرتوغــراد، بــأن 

الهجــوم عــىل البالشــفة تضمــن “نزعــة قويــة مــن معــاداة الســامية”؛ لكــن وبالطريقــة املعتــادة التــي يــرر بهــا أمثالــه مــن الــروس املذابــح 

ضــد اليهــود قــال إن: “اليهــود يتحملــون املســؤولية، ألن النســبة املائويــة لليهــود بــن القــادة البالشــفة كانــت أقــرب مــن مائــة يف املائــة. وقــد 

كان الجنــود منزعجــن مــن رؤيــة اليهــود يتحكمــون يف كل يشء، واملالحظــات التــي ســمعتها يف الثكنــات أظهــرت بوضــوح مــا كان الجنــود 

يفكــرون فيــه”«1.

ــن  ــان”، يف حــن أن االشــرتاكين الثوري ــن و“العمــالء األمل ــة هســترية عــىل لين ــة حمل ــال املظاهــرات شــنت الصحاف ــذي ت ــوم ال ويف الي

واملناشــفة، الذيــن كانــوا يعرفــون أن تلــك مجــرد أكاذيــب، التزمــوا الصمــت بجــن. لكــن تواطؤهــم مــع الثــورة املضــادة مل ينتــه عنــد ذلــك 

الحــد، فقــد دعــا املناشــفة واالشــرتاكيون الثوريــون لينــن والقــادة البالشــفة اآلخريــن إىل “تســليم أنفســهم إىل العدالــة”. كانــت تلــك مبثابــة 

دعــوة مفتوحــة لهــم لــي يضعــوا رقابهــم تحــت مقصلــة الجــالد. كان الرجعيــون آنــذاك يطالبــون بالــدم.

يف 06 يوليــوز، أصــدرت الحكومــة أمــرا بالقبــض عــىل لينــن وكامينيــف وزينوفييــف. بعــض الكتــاب (ومــن بــن أحدثهــم نجــد أورالنــدو 

فيغــز) يحاولــون اتهــام لينــن بالجــن. هــذا هــراء. تظهــر التقاريــر أن لينــن كان قــد قــرر تســليم نفســه، لكنــه تراجــع عــن ذلــك بعــد النقــاش 

مــع بقيــة قــادة الحــزب اآلخريــن. يف اليــوم التــايل إلصــدار أمــر االعتقــال، وعــىل إثــر مداهمــة الرشطــة لبيــت شــقيقته، كتــب لينــن مذكــرة 

ــة للســوفييت، يطلــب منهــا فتــح تحقيــق وعــرض عليهــا تقديــم نفســه للســلطات، رشيطــة أن تقــر  ــة املركزي ــة التنفيذي موجهــة إىل اللجن

الســلطة التنفيذيــة للســوفييت اعتقالــه، إذ قــال: »اآلن فقــط، يف الســاعة 15:15، مــن يــوم 07 يوليــوز، علمــت أنــه قــد جــرت عمليــة تفتيــش 

يف شــقتي الليلــة املاضيــة، عــىل الرغــم مــن احتجاجــات زوجتــي، وذلــك عــىل أيــدي رجــال مســلحن ودون أن يقدمــوا أي أمــر بالتفتيــش. إين 

أســجل احتجاجــي عــىل هــذا وأطلــب مــن مكتــب الســوفييت ومــن لجنتــه التنفيذيــة التحقيــق يف هــذا االنتهــاك الصــارخ للقانــون.

ويف الوقــت نفســه أعتقــد أنــه مــن واجبــي أن أؤكــد رســميا وخطيــا مــا ال ميكــن ألي عضــو مــن أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة املركزيــة أن 

يشــك فيــه، وذلــك أنــه يف حالــة إصــدار الحكومــة أمــرا بالقبــض عــيل، وكان ذلــك القــرار مدعومــا مــن طــرف اللجنــة التنفيذيــة للســوفييت، 

فــإين ســأقدم نفــيس العتقــايل يف املــكان الــذي تحــدده يل اللجنــة التنفيذيــة املركزيــة.

فالدمير إيليتش أوليانوف (ن. لينن)، عضو اللجنة التنفيذية املركزية للسوفييت«2.

ويف مذكراتهــا عــن لينــن تشــر كروبســكايا إىل أنــه: »جــادل بــرورة املثــول أمــام املحكمــة. احتجــت ماريــا إليشــنا ]أخــت لينــن[ بحــرارة 

ضــد ذلــك. قــال يل إيليتــش: “لقــد قررنــا غريغــوري ]زينوفييــف[ وأنــا الظهــور، اذهبــي وأخــري كامينيــف”. كان كامينيــف يقيــم يف شــقة 

أخــرى ليســت بعيــدة. نهضــُت عــىل عجــل. فضمنــي إيليتــش وقــال يل: “فلنقــل وداعــا، إذ قــد ال نــرى بعضنــا مــرة أخــرى”«3.

حــاول أعضــاء اللجنــة املركزيــة إقنــاع لينــن بــأن ذلــك غــر وارد. ومــا جعــل لينــن يغــر رأيــه أخــرا هــو قــرار اللجنــة التنفيذية الســوفياتية 

إلغــاء تحقيقهــا يف أحــداث يوليــوز. عندمــا ذهــب أوردجونيكيــدزه ونوغــن إىل قــر تورايــد يحمــالن رســالة لينــن وللتفــاوض بشــأن رشوط 

ــه، رفــض ممثــل الســوفييت تقديــم أي تأكيــدات لهــا، واكتفــى بوعدهــا بأنــه “ســيعمل مــا يف وســعه”. ووفقــا ألوردجونيكيــدزه،  اعتقال

فحتــى املعتــدل نوغــن “كان غــر مرتــاح ملصــر لينــن لــو أنــه ســلم نفســه”. كان قــد أصبــح مــن الواضــح آنــذاك أن الســوفييت مل يعــد لــه 

أي نفــوذ عــىل الحكومــة وأن القضــاء، الــذي كان مــا زال تحــت ســيطرة العنــارص القيريــة، ســيكون مبثابــة خــادم مطيــع للثــورة املضــادة. 

وقــد أوضــح لينــن ذلــك يف خطــاب كتبــه للنــرش، حيــث قــال: »لقــد غرنــا رأينــا بشــأن تســليم أنفســنا للحكومــة ألنــه... مــن الواضــح أن تهمــة 

التجســس ضــد لينــن وغــره قــد تــم اختالقهــا مــن طــرف قــوى الثــورة املضــادة بشــكل متعمــد... يف هــذا الوقــت ال ميكــن أن تكــون هنــاك 

أي ضانــة مبحاكمــة عادلــة. شــكلت اللجنــة التنفيذيــة املركزيــة... لجنــة للتحقيــق يف تهــم التجســس لكــن هــذه اللجنــة تــم حلهــا تحــت 

ضغــط قــوى الثــورة املضــادة... إن تســليم أنفســنا إىل الســلطات اآلن ســيكون مبثابــة وضــع أنفســنا يف أيــدي امليلوكوفيــن واألليكسينســكين 

والبريفرزيفيــن، أي يف أيــدي أرشس أعــداء الثــورة والذيــن ليســت االتهامــات املوجهــة ضدنــا بالنســبة لهــم ســوى حلقــة يف الحــرب األهلية«4.

1:  Ibid., p: 433.

2:  LCW, To the Bureau of the Central Executive Committee, vol. 43, p: 636.

3:  N.K. Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 366.

4:  A. Rabinowitch, The Bolsheviks Come to Power, p: 34
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يف النهايــة متكــن قــادة الحــزب مــن إقنــاع لينــن باالختبــاء. كان ذلــك هــو املوقــف الصحيــح بــال شــك. كان لينــن أكــر فائــدة للثــورة 

وهــو عــىل قيــد الحيــاة مــا لــو قتــل أو اعتقــل. صحيــح أن قســا مــن الحــزب كان يؤيــد ذهــاب لينــن إىل املحاكمــة، حيــث يقــوم بالدفــاع 

عــن نفســه ضــد التهــم التــي لفقــت لــه، كــا كان تروتســي قــد فعــل يف عــام 1906. لكــن تلــك الفكــرة كانــت جنونيــة. ويف وقــت الحــق، 

خلصــت أغلبيــة مؤمتــر الحــزب الســادس، الــذي اجتمــع يف برتوغــراد يف نهايــة يوليــوز، إىل القــرار الصحيــح وقــررت أن لينــن لــن يصــل أبــدا 

إىل قاعــة املحكمــة، إذ كانــت قــوات الثــورة املضــادة ســتغتاله برصاصــة قاتلــة، “أثنــاء محاولــة فــرار”. وحتــى لــو كان ذلــك مجــرد احتــال، 

فإنــه مل يكــن للحــزب أن يخاطــر بحيــاة لينــن بتلــك الطريقــة.

ال شــك يف أن حيــاة لينــن كانــت يف خطــر يف تلــك اللحظــة. كانــت الثــورة املضــادة قــد انتقلــت إىل الهجــوم. يف ســوفييت برتوغــراد قــال 

أحــد النــواب املناشــفة: »إن املواطنــن الذيــن يبــدو عليهــم أنهــم عــال أو يشــتبه يف كونهــم مــن البالشــفة هــم معرضــون بشــكل دائــم لخطر 

الــرب«. وأضــاف آخــر إن: »أشــخاصا أذكيــاء للغايــة يقومــون بالتحريــض عــىل أفعــال معاديــة للســامية«1. تعرضــت العديــد مــن مقــرات 

الحــزب البلشــفي للمداهمــة والتحطيــم. حــدث ذلــك ملطبعــة تــرود، التــي كانــت تطبــع الكثــر مــن األدبيــات لصالــح النقابــات والبالشــفة. 

وتعــرض إيفــان فوينــوف، البلشــفي البالــغ مــن العمــر 23 عامــا، لالعتقــال أثنــاء توزيعــه لجريــدة ليســتوك برافــدي (املنشــور الرافــدي، الــذي 

هــو أحــد األســاء العديــدة التــي اضطــرت جريــدة الحــزب الســتعالها مــن أجــل مراوغــة الحظــر). وأثنــاء “اســتجوابه”، تعــرض الســجن 

للــرب عــىل رأســه بعنــف، مــا أدى إىل مقتلــه عــىل الفــور. وبالنظــر إىل ذلــك الجــو املســموم بالهســتريا واالتهامــات املوجهــة ضــد لينــن 

شــخصيا بأنــه “عميــل أملــاين”، فقــد كان مــن الجرميــة تقدميــه لعنايــة “القانــون” الحنونــة بينــا الثــورة املضــادة يف أوجهــا.

بعــد ذلــك بعامــن، وأثنــاء انتفاضــة ســبارتاكوس يف برلــن -وهــي حركــة تشــبه بشــكل الفت للنظــر أيــام يوليوز- فشــلت روزا لوكســمبورغ 

ــارد،  ــدم ب ــورة. مل يتصــورا أنهــا ســيقتالن ب ــن للث ــاط معادي ــم اعتقالهــا مــن قبــل ضب وكارل ليبكنخــت يف اتخــاذ االحتياطــات الالزمــة فت

لكــن هــذا بالضبــط مــا حــدث لهــا. لقــد كان ملقتــل اثنــن مــن أبــرز قــادة الطبقــة العاملــة األملانيــة تأثــر كاريث عــىل كل الثــورة األملانيــة 

وتاريــخ العــامل. نعــم لقــد أظهــرا شــجاعة شــخصية، لكــن يــا لــه مــن مثــن فظيــع ذلــك الــذي تــم تقدميــه مقابــل هــذا العمــل الخاطــئ! لــو 

أنهــا كانــا قــد تحــوال إىل الرسيــة، كــا فعــل لينــن، لــكان مســتقبل الثــورة األملانيــة ســيكون يف أيــد أمينــة، لكنهــا بــدال مــن ذلــك تعرضــت 

لإلجهــاض. مل تكــن الطبقــة العاملــة األملانيــة وحدهــا هــي مــن دفعــت مثــن تلــك الكارثــة، بــل العــامل بــأرسه دفــع الثمــن مــع صعــود هتلــر 

وكل أهــوال الفاشــية والحــرب التــي تلــت ذلــك. يجــب أن يتــم اتخــاذ كل هــذه االعتبــارات بالحســبان قبــل التفكــر يف الــكالم التافــه عــن 

“الشــجاعة الشــخصية” ومــا إىل ذلــك.

قــادة املناشــفة واالشــرتاكين الثوريــن، الذيــن طالبهــم لينــن بضانــات بشــأن اعتقالــه، لعبــوا دورا مثــرا لالشــمئزاز. حيــث اقــرتح دان 

إصــدار قــرار، أيدتــه غالبيــة األحــزاب اإلصالحيــة يف الســوفييتات، يتهــم البالشــفة بارتــكاب جرائــم ضــد الشــعب والثــورة، ووصــف تهــرب 

لينــن مــن االعتقــال بأنــه “غــر مقبــول”. وهــو نفــس الــدور الــذي لعبــه الزعيــان االشــرتاكيان الدميوقراطيــان األملانيــان نوســك وشــيدمان، 

عــام 1919، كرشيكــن لهيئــة األركان العامــة والقــوات شــبه العســكرية يف مقتــل ليبكنخــت ولوكســمبورغ. كــا طالبــوا البالشــفة بإدانة ســلوك 

ـــلب  لينــن، وقــرروا تعليــق عضويــة اللجنــة التنفيذيــة للســوفييت لجميــع األشــخاص الخاضعــن للتحقيــق. وقــد احتــج نوغــن قائــال: »يُطـْ

منكــم تبنــي قــرار بشــأن البالشــفة قبــل محاكمتهــم. يطلــب منكــم أن تضعــوا خــارج القانــون قــادة الفصيــل الــذي شــارك يف الثــورة معكــم«2. 

لكــن الجنــاح اليمينــي داخــل الســوفييت مل يكــن مهتــا باحتجاجــات نوغــن، فتمــت املصادقــة عــىل قــرار دان بأغلبيــة ســاحقة. ويف القاعــة 

كانــت الهجــات عــىل البالشــفة أكــر حقــدا.

اآلن وبعــد أن ازدادت شــهية أعــداء الثــورة، بــدأوا ينفثــون غضبهــم ضــد الحركــة العاليــة بشــكل عــام، ومل يعــودوا يهتمــون بالتمييــز 

بــن يســارها وميينهــا. خــالل اجتــاع للّجنــة املؤقتــة ملجلــس الدومــا، يــوم 05 يوليــوز، قــام نــواب مجلــس الدومــا اليمينيــن مــن أمثــال أ. 

م. ماســلينيكوف وفالدميــر بوريشــكيفيتش (املعــروف بــدوره يف اغتيــال راســبوتن) بشــن حملــة ضــد قــادة الســوفييتات املعتدلــن، الذيــن 

وصفوهــم بأنهــم “حاملــون”، و“مجانــن يصــورون أنفســهم عــىل أنهــم دعــاة ســالم”، و“الوصوليــن الصغــار”، و“مجموعــة مــن املتعصبــن، 

الغربــاء ]أي اليهــود[، والخونــة”. كــا طالــب ماســلينيكوف بإعــادة الســلطة ملجلــس الدومــا وبــأن تكــون الحكومــة مســؤولة أمامــه وحــده. 

كان ذلــك طلبــا بتصفيــة ازدواجيــة الســلطة، وبــأن تتوقــف الســوفييتات عــن لعــب أي دور. بــل ذهــب بوريشــكيفيتش أبعــد مــن ذلــك، 

ــو أنــه متــت تصفيــة ألــف أو ألفــن أو خمســة آالف مــن األوغــاد يف  ــا الحقيقيــة للثــورة املضــادة قائــال: »ل حيــث عــر رصاحــة عــن النواي

1:  Ibid., p: 41.

2:  Ibid., p: 36.
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الجبهــة، وبضعــة عــرشات مــن األوغــاد يف الداخــل، ملــا كنــا لنعــاين مــن هــذا الخــزي غــر املســبوق«1.

كــا طالــب بإعــادة تطبيــق عقوبــة اإلعــدام، ليــس يف الجبهــة فقــط، بــل ويف الداخــل أيضــا. وقــد تصاعــدت األصــوات املطالبــة بهــذا 

اإلجــراء بشــكل رسيــع خــالل األســابيع التــي تلــت هزميــة يوليــوز. كان معنــى ذلــك واضحــا، حيــث كانــت الرجوازيــة تســعى جاهــدة إلعــادة 

“النظــام” -أي اســتعادة ســيطرتها عــىل املجتمــع والدولــة التــي هــي، يف أخــر املطــاف، كــا أوضــح لينــن، هيئــة مــن األشــخاص املســلحن-. 

كانــت إعــادة فــرض االنضبــاط داخــل صفــوف الجيــش باســتعال أكــر الوســائل وحشــية، مبــا يف ذلــك عقوبــة اإلعــدام، هــي الــرشط املســبق 

لتصفيــة ازدواجيــة الســلطة وإعــادة بنــاء الدولــة القدميــة. وكان ذلــك يعنــي بنــاء نظــام ديكتاتــوري، كــا أثبتــت األحــداث الالحقــة.

غــرت هزميــة يوليــوز موازيــن القــوى الطبقيــة. ومــع كل خطــوة كانــت تخطوهــا الثــورة إىل الــوراء، كانــت الثــورة املضــادة تصــر أكــر 

فأكــر جــرأة. كــا أن مــزاج العــال والجنــود يف العاصمــة كان يصــر أكــر فأكــر تشــاؤما. كانــوا قــد تعلمــوا درســا قاســيا. كانــت األقاليــم 

األخــرى تقــف ضدهــم. وكان الشــعور بالعزلــة والعجــز يســيطر عــىل العاصمــة. اضطــر العــال إىل طأطــأة رؤوســهم وانتظــار الفرصــة التاليــة. 

ويف خضــم كرنفــال الــردة الرجعيــة هــذا، وعندمــا كان البالشــفة يتعرضــون للمطــاردة واالضطهــاد مــن جميــع الجهــات، ارتفــع صــوت واحــد 

جــريء وواضــح: صــوت ليــون تروتســي، الــذي أصــدر رســالة مفتوحــة إىل الحكومــة املؤقتــة، بتاريــخ 10 (23) يوليــوز 1917، كتــب فيهــا:

»الوزراء املواطنون:

لقــد علمــت أنــه يف عالقــة مــع أحــداث 16-17 يوليــوز، صــدر أمــر قضــايئ بالقبــض عــىل لينــن وزينوفييــف وكامينيــف، لكــن ليــس عــيل. 

وأود، بالتــايل، أن ألفــت انتباهكــم إىل مــا يــيل:

أنا أتفق مع األطروحات الرئيسية للينن وزينوفييف وكامينيف، ودعوت لها يف جريدة “فريود” ويف خطابايت العامة.

كان موقفي تجاه أحداث 16-17 يوليوز نفس موقفهم.

ــرتك  ــاع املش ــالل االجت ــرق إال خ ــن الف ــا م ــة وغره ــالح املدفعي ــة س ــة لفرق ــط املقرتح ــا، بالخط ــف وأن ــف وزينوفيي ــم، كاميني مل نعل

للمكاتــب ]اللجــان التنفيذيــة[ يف 16 يوليــوز. وقــد اتخذنــا خطــوات فوريــة ملنــع الجنــود مــن الخــروج. أبلــغ زينوفييــف وكامينيــف البالشــفة، 

وأبلغــت أنــا تنظيــم مــا بــن الجهــات ]أي مجموعــة ميزرايونتــيس[ الــذي أنتمــي إليــه.

لكــن عندمــا خرجــت املظاهــرات، عــىل الرغــم مــن الجهــود التــي بذلناهــا، ألقينــا، رفاقــي البالشــفة وأنــا، العديــد مــن الخطــب أمــام 

قــر تورايــد، والتــي دافعنــا خاللهــا عــن الشــعار الرئيــيس للجاهــر: “كل الســلطة للســوفييتات”، لكننــا، يف الوقــت نفســه، دعونــا هــؤالء 

املتظاهريــن، ســواء منهــم الجنــود أو املدنيــن، إىل العــودة إىل ديارهــم وثكناتهــم بطريقــة ســلمية ومنظمــة.

وخــالل كونفرانــس انعقــد يف قــر تورايــد، يف وقــت متأخــر مــن ليلــة 16-17 يوليــوز، بــن بعــض البالشــفة ومنظــات األحيــاء، دعمــت 

فكــرة كامينيــف بأنــه ينبغــي القيــام بــكل يشء ملنــع تكــرار التظاهــر يــوم 17 يوليــوز. لكــن عندمــا علمنــا مــن املحرضــن، الذيــن وصلــوا مــن 

مختلــف األحيــاء، أن الفيالــق وعــال املصانــع قــد قــرروا بالفعــل أن يخرجــوا، وأنــه كان مــن املســتحيل منــع الحشــود مــن الخــروج حتــى 

انتهــاء األزمــة الحكوميــة، اتفــق جميــع الحارضيــن عــىل أن أفضــل يشء يفعلونــه هــو توجيــه املظاهــرة يف مســارات ســلمية، وأن يطلبــوا مــن 

الجاهــر تــرك أســلحتهم يف املنــزل.

خالل يوم 17 يوليوز، والذي قضيته يف قر تورايد، قمنا، أنا والرفاق البالشفة، أكر من مرة بحث الجاهر يف هذا االتجاه. 

واقــع أننــي لســت مرتبطــا بـــ “برافــدا” ولســت عضــوا يف الحــزب البلشــفي ال يعــود إىل وجــود خالفــات سياســية بيننــا، بــل لظــروف 

معينــة يف تاريــخ حزبنــا فقــدت اآلن كل معنــى.

محاولــة الصحــف خلــق االنطبــاع بأننــي “ال عالقــة يل” بالبالشــفة ال متلــك مــن الحقيقــة إال مــا ميلكــه ذلــك التقريــر الــذي يزعــم أننــي 

طلبــت مــن الســلطات حايتــي مــن “عنــف الغوغاء”، ومئــات الشــائعات الكاذبــة األخــرى التــي تنرهــا تلــك الصحافــة نفســها.

ــف  ــن وكاميني ــذي أصدرمتــوه عــىل لين ــض ال ــر القب ــن أم ــا اســتبعادي م ــه ال ميكنكــم منطقي ــن الواضــح أن ــه، م ــا قلت ــاء عــىل كل م بن

وزينوفييــف. وال ميكــن أيضــا أن يخامــر أذهانكــم أي شــك يف أين معــارض ســيايس عنيــد مثــل هــؤالء الرفــاق املذكوريــن أعــاله. إن تــريك يف 
ــذي يكمــن وراء الهجــوم عــىل لينــن وزينوفييــف وكامينيــف«.2 ــورة ال ــان املعــادي للث الخــارج يؤكــد فقــط عــىل الطغي

1:  Ibid., p: 45.

2:  The Age of Permanent Revolution, pp: 98-99 (التشديد من آالن وودز)    
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وبالتايل وجدت السلطات نفسها ملزمة باعتقاله، فاعتقلته وسجنته يف قلعة كريستي.

لينن يغر رأيه

كان لينــن وهــو يف مــكان اختبــاءه يف قريــة رازيليــف الصغــرة عــىل خليــج فنلنــدا، عــىل بعــد حــوايل 30 كيلومــرتا إىل الشــال الغــريب 

مــن العاصمــة، يتتبــع األحــداث مبــزاج كئيــب. لقــد تركــت أحــداث يوليــوز ومــا أعقبهــا انطباعــا قويــا عليــه. وســيكون مــن املفيــد ألولئــك 

الذيــن يتخيلــون أن الثــورة الروســية، عــام 1917، قــد اتبعــت مســارا تصاعديــا نحــو النــر تحــت القيــادة املطلقــة لرجــل مل يكــن يخامــره أي 

شــك يف نجاحــه، أن يدرســوا تطــور فكــره يف ذلــك الوقــت. مل يكــن ذلــك معروفــا بشــكل عــام، لكــن لينــن يف البدايــة كان مييــل إىل املبالغــة 

يف تقديــر قــوة الثــورة املضــادة واســتخلص اســتنتاجات متشــامئة. 

أشــار ألكســندر رابينوفيتــش يف كتابــه املهــم عــن الثــورة البلشــفية، الــذي كتبــه باالعتــاد عــىل مذكــرات كل مــن شــومتان وزينوفييــف، 

إىل مــا يــيل: »يتذكــر شــومتان أن لينــن قــد بالــغ لفــرتة مــن الزمــن يف تقديــر مــدى قــوة وتأثــر الــردة الرجعيــة وكان متشــامئا بشــأن اآلفــاق 

املبــارشة للثــورة يف روســيا. لقــد اعتــر أنــه مل تعــد هنــاك فائــدة مــن الحديــث عــن الجمعيــة التأسيســية ألن “املنتريــن” لــن يعقدوهــا؛ 

وبالتــايل يجــب عــىل الحــزب أن ينظــم القــوى التــي مــا زال ميتلكهــا ويســتعد للعمــل الــرسي “عــىل محمــل الجــد ولفــرتة طويلــة”. وقــد 

عــززت التقاريــر الكئيبــة التــي نقلهــا شــومتان يف البدايــة إىل لينــن يف رازليــف مــن هــذه القناعــات. مــرت عــدة أســابيع قبــل أن تبــدأ األخبــار 

يف التحســن. وقــد أكــد زينوفييــف تشــاؤم لينــن يف أعقــاب أيــام يوليــوز، حيــث كتــب يف أواخــر العرشينــات أن لينــن يف ذلــك الوقــت افــرتض 

بدايــة فــرتة ردة رجعيــة أطــول وأعمــق مــا حــدث بالفعــل«1.

وقالــت ماريــا ســوليموفا، وهــي عاملــة بلشــفية اســتقر عندهــا لينــن يــوم 06 يوليــوز، إنهــا عندمــا أبلغتــه آخــر األخبــار، رد قائــال: »أنــت، 

أيتهــا الرفيقــة ســوليموفا، قــد يعتقلونــك، أمــا أنــا فسيشــنقونني«. والدليــل عــىل أن تلــك الفكــرة كانــت تخامــره هــو الرســالة التــي بعثهــا 

لكامينيــف حيــث كتــب: »Entre nous ]بينــك وبينــك[: إذا اعتقلــوين، أطلــب منــك أن تنــرش دفــرت مالحظــايت “املاركســية والدولــة”«2.

دفــرت املالحظــات املشــار إليــه هنــا هــو كتابــه الشــهر “الدولــة والثــورة”، الــذي هــو أحــد أهــم األعــال النظريــة املاركســية وأكرهــا تأثرا، 

والــذي كتبــه يف ذلــك الوقــت. ظــل لينــن عــىل اتصــال وثيــق بالعاصمــة مــن خــالل الرســائل، وكتــب العديــد مــن املقــاالت والبيانــات، ونّقــب 

يف الصحــف بحثــا عــن األخبــار. لكــن ذلــك مل يكــن كافيــا إلبقائــه عــىل اتصــال بنبــض الحركــة يف ذلــك املوقــف الــذي كان يتغــر برسعــة كل 

يــوم، وأحيانــا كل ســاعة. وقــد دفعــه االنطبــاع العميــق الــذي تركتــه أحــداث يوليــوز عليــه إىل الدعــوة إىل تغيــر التكتيــكات، مــا أدى إىل 

انــدالع جــدال حــاد آخــر داخــل الحــزب.

ــة  ــرب األهلي ــتحيال اآلن، وأن الح ــار مس ــورة ص ــلمي للث ــار الس ــاده أن املس ــتنتاج مف ــوز، إىل اس ــام يولي ــاس أي ــىل أس ــن، ع ــل لين توص

أصبحــت حتميــة، وأنــه كان مــن الــروري عــىل الحــزب أن يضــع االنتفاضــة عــىل رأس جــدول األعــال عــىل الفــور. كتــب يقــول: »كل اآلمــال 

يف التطــور الســلمي للثــورة الروســية قــد اختفــت إىل األبــد«. وخلــص إىل أن هزميــة يوليــوز قــد أدت إىل تصفيــة نظــام ازدواجيــة الســلطة. 

كانــت الســوفييتات، تحــت قيــادة الجنــاح اليمينــي، قــد انتقلــت يف الواقــع إىل جانــب الثــورة املضــادة. ولذلــك صــار مــن املســتبعد تحويلهــا 

واســتخدامها لحســم الســلطة. وهــو مــا يعنــي أن املنظــور الســابق للتحــول الســلمي مل يعــد ممكنــا. لذلــك دعــا إىل التخــيل عــن شــعار: “كل 

الســلطة للســوفييتات”، وقــال إنــه عــىل الحــزب بــدال مــن ذلــك أن يركــز كل جهــوده عــىل اإلعــداد لالنتفاضــة، باالســتناد إىل لجــان املصانــع، 

كتــب قائــال: »لقــد كان شــعار “كل الســلطة للســوفييتات!” شــعارا مــن أجــل التطــور الســلمي للثــورة، وكان ذلــك ممكنــا يف أبريــل ومــاي 

ويونيــو وحتــى 05 - 09 يوليــوز، أي حتــى ذلــك الوقــت الــذي انتقلــت فيــه الســلطة الفعليــة إىل أيــدي الديكتاتوريــة العســكرية. مل يعــد 

هــذا الشــعار صحيحــا، ألنــه ال يأخــذ يف االعتبــار أن الســلطة قــد انتقلــت مــن يــد إىل يــد أخــرى وأن الثــورة قــد تعرضــت يف الواقــع للخيانــة 

التامــة مــن طــرف االشــرتاكين الثوريــن واملناشــفة. ولــن تســاعد اإلجــراءات املغامراتيــة وال التمــردات وال املقاومــة الجزئيــة وال املحــاوالت 

اليائســة ملواجهــة الــردة الرجعيــة«3.

اتضــح الحقــا أن هــذا التقييــم كان ســابقا ألوانــه، وقــد قــام لينــن بتصحيحــه بعــد ذلــك. لكــن مــن املمكــن تفهمــه يف ظــل الظــروف التــي 

كانــت ســائدة يف ذلــك الوقــت. إن مــا كان مييــز لينــن هــو التفكــر يف املرحلــة التاليــة، والتنبــؤ بحتميــة االنتفاضــة يف ذلــك الوقــت بالضبــط 

1:  A. Rabinowitch, Bolsheviks Come to Power, p: 37.

2:  LCW, Note to L.B. Kamenev, vol. 36, p: 454.

3:  LCW, The Political Situation, vol. 25, pp: 177-178.
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الــذي بــدا فيــه كــا لــو أن الثــورة املضــادة قــد انتــرت بشــكل كامــل. لقــد رأى أن موجــة الثــورة املضــادة ســوف تنحــرس يف النهايــة، وأنــه 

عــىل البالشــفة أن يضعــوا عــىل كاهلهــم مهمــة االســتيالء عــىل الســلطة. وقــد تبــن أن هــذا صحيــح، لكــن مبعنــى آخــر، إذ كان لينــن متشــامئا 

للغايــة. مل يكــن انتصــار الجنــاح اليمينــي داخــل الســوفييتات حاســا كــا كان لينــن يعتقــد، بــل وعــىل العكــس مــن ذلــك كان مــن شــأن 

االســتقطاب والتجــذر املتناميــن داخــل املجتمــع أن يعــرا عــن نفســيها حتــا داخــل الســوفييتات باعتبارهــا املنظــات الجاهريــة الرئيســية 

للطبقــة العاملــة. 

ــر عــن تطلعــات ومــزاج الجاهــر بســبب  ــح أنهــا مناســبة جــدا للتعب ــع ليســت الســوفييتات حــال ســحريا يف حــد ذاتهــا. صحي بالطب

ــك املنظــات  ــى تل ــرق، تتخلــف حت ــورة، حــن تتغــر أمزجــة الجاهــر برسعــة ال ــة. لكــن يف خضــم الث شــكلها الدميقراطــي واملــرن للغاي

عــن الركــب، وتصــر انعكاســا للوضــع الــذي كان باألمــس، وليــس اليــوم. كان لينــن قــد حــذر منــذ بدايــة أبريــل مــن خطــأ النظــرة الصنميــة 

ــا هــو مــا هــي الطبقــات التــي  ــا ليــس كهيــكل؛ املهــم بالنســبة لن ــل قــال: »إن الســوفييتات مهمــة لن للســوفييتات. ففــي كونفرانــس أبري

متثلهــا«. مل تكــن املســألة متعلقــة باملشــاركة يف “برملانيــة ســوفياتية”، واملنــاورة مــع القــادة يف القمــة، بــل إيجــاد طريــق نحــو العــال الذيــن 

كانــوا يتطلعــون إىل الســوفييتات.

بعــد يوليــوز تغــر ميــزان القــوى الطبقــي بشــكل كبــر. القــادة اإلصالحيــون مل يفهمــوا شــيئا. كانــوا يشــبهون شــخصا يقطــع الغصــن الــذي 

يجلــس عليــه. ومــع كل رضبــة كانــت توجــه ضــد البالشــفة، كانــت ثقــة اليمــن تــزداد وعدوانيتــه تشــتد. مل يكــن ذلــك موجهــا ضــد البالشــفة 

فقــط بــل ضــد الســوفييتات نفســها. مل يقتــر املناشــفة واالشــرتاكيون الثوريــون عــىل رفــض تــويل الســلطة، بــل إنهــم مــن خــالل ترفاتهــم، 

كانــوا يشــجعون الثــورة املضــادة، وكانــوا، كــا قــال لينــن، يجعلــون مــن انــدالع العنــف والحــرب األهليــة مســتقبال حتميــا. وبهــذا املعنــى 

ــة، التــي تســتند إىل الســوفييتات، تســاعد بنشــاط  ــة اليميني ــادة اإلصالحي ــة للثــورة، حيــث كانــت القي فقــد كانــت تلــك ســوفييتات معادي

الرجوازيــة عــىل اســتعادة ســيطرتها عــىل الدولــة.

ويف وقــت الحــق كتــب لينــن قائــال: »كل تجربــة الثورتــن، تجربــة عــام 1905 وعــام 1917، وجميــع قــرارات الحــزب البلشــفي، وجميــع 

تريحاتــه السياســية طيلــة ســنوات عديــدة، ميكــن أن تختــزل يف أن ســوفييتات نــواب العــال والجنــود ليســت كذلــك يف الواقــع إال باعتبارهــا 

جهــازا لالنتفاضــة، جهــازا للســلطة الثوريــة. لكــن بخــالف ذلــك ليســت الســوفييتات ســوى لعبــة ال معنــى لهــا ميكنهــا أن تــؤدي فقــط إىل 

الالمبــاالة والســلبية وخيبــة األمــل بــن الجاهــر، التــي تشــعر باالشــمئزاز املــرشوع مــن التكــرار الالمتناهــي للقــرارات واالحتجاجــات«1.

وعــىل الرغــم مــن كل يشء متكــن البالشــفة مــن التعــايف برسعــة إىل حــد مــا مــن آثــار هزميــة يوليــوز. اتضــح أن انتصــار الثــورة املضــادة 

أكــر ضحالــة وأقــل وزنــا مــا افــرتض لينــن. مــن املثــر للدهشــة أن القليــل فقــط مــن األعضــاء غــادروا الحــزب بعــد يوليــوز، عــىل الرغــم 

مــن حقيقــة أن البالشــفة مــروا بوقــت عصيــب، وذلــك حتــى يف بعــض املصانــع التــي تأثــر فيهــا العــال املتخلفــون بوابــل الدعايــة املعاديــة 

ــة. فالحكومــة  ــدأ الحــزب يســتعيد نفــوذه ومنــوه. كانــت األســباب متجــذرة يف الظــروف املوضوعي ــة، ب للبالشــفة. ويف غضــون أســابيع قليل

املؤقتــة، وعــىل الرغــم مــن نجاحهــا املؤقــت، مل تحــظ سياســاتها بالشــعبية مطلقــا. كانــت األخبــار القادمــة مــن الجبهــة تتحــول مــن يسء إىل 

أســوأ. دمياغوجيــة كرنســي “الوطنيــة” مل تنفعــه مــع الجنــود الذيــن كان كل مــا يريدونــه هــو ترسيحهــم والعــودة إىل املنــزل. وقــد أدت 

محــاوالت اســتعادة االنضبــاط يف ظــل تلــك الظــروف إىل جعــل األمــور أســوأ. الحــظ الجنــود بقلــق متزايــد عــودة ظهــور العنــارص املعاديــة 

للثــورة بــن صفــوف الضبــاط. كان الضبــاط املوالــون للقيــر قــد طأطــأوا رؤوســهم منــذ فرايــر، لكنهــم بــدأوا اآلن يف إعــادة تجميــع صفوفهــم 

وفــرض أنفســهم بثقــة أكــر.

ــى غشــت كان  ــه وحت ــة البلشــفية. هــذا عــىل الرغــم مــن أن ــال للدعاي ــر تقب ــدأت الســوفييتات تصــر أك ــن ب ــع لين وعــىل عكــس توق

الســوفييتان الوحيــدان يف برتوغــراد اللــذان كان البالشــفة يتمتعــون فيهــا بنفــوذ قــوي هــا ســوفييت كولبينســي وســوفييت منطقــة فيبــورغ 

التــي كانــت معقــل الحركــة العاليــة، بينــا كانــت جميــع الســوفييتات املحليــة األخــرى يف العاصمــة تؤيــد املناشــفة واالشــرتاكين الثوريــن. 

ــي  ــن “منظم ــرارات تدي ــث أصــدرت ق ــا ضــد البلشــفية حي ــا عدائي ــوز، موقف ــام يولي ــد أي ــت، بع ــد تبن ــك الســوفييتات ق ــت بعــض تل كان

املظاهــرة”. لكــن املــزاج بــدأ يتغــر، وأصبــح العــال املناشــفة واالشــرتاكيون الثوريــون أكــر انتقــادا تجــاه قادتهــم.

انطلقــت آنــذاك ســرورة متناقضــة: حيــث كان القــادة اإلصالحيــون داخــل اللجنــة التنفيذيــة لســوفييت عمــوم روســيا يتعهــدون بالدعــم 

غــر املــرشوط لكرنســي، بينــا كان شــك الســوفييتات املحليــة يف الحكومــة يتزايــد رسيعــا مبــرور الوقــت. تجــىل ذلــك يف النمــو املســتمر 

ــول منتصــف  ــيس) والبالشــفة. وبحل ــات (ميزرايونت ــن الجه ــا ب ــة م ــوف)، ولجن ــون (مارت ــه املناشــفة األممي ــذي كان ميثل ــار اليســاري ال للتي

1:  LCW, Theses for a Report at the 8 October Conference of the Petrograd Organisation, vol. 26, p: 143.
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ــة األوىل  ــي واملقاطع ــي وكولومنس ــرة فاسيليفس ــي، يف جزي ــورغ وكولبنس ــة إىل فيب ــدر باإلضاف ــفية تص ــرارات البلش ــارت الق ــف، ص الصي

للمدينــة. فعــىل الرغــم مــن أن تلــك الســوفييتات كانــت مــا تــزال رســميا تحــت ســيطرة املناشــفة واالشــرتاكين الثوريــن، فــإن العــال كانــوا 

ــدور يف أذهانهــم، أي البالشــفة. ويشــر  ــح عــا ي ــوا يعــرون بشــكل صحي ــن كان ــن الذي ــال لالســتاع إىل أفــكار األشــخاص الوحيدي أكــر مي

ألكســاندر رابينوفيتــش إىل أنــه: »مــع ذلــك فباســتثناء ســوفييت منطقــة فيبــورغ رمبــا، يبــدو أن أيــا مــن تلــك الســوفييتات مل يكــن تحــت 

الســيطرة الفعليــة للبالشــفة. حيــث احتفــظ املناشــفة واالشــرتاكيون الثوريــون، أو باألصــح املناشــفة األمميــون ويســار االشــرتاكين الثوريــن، 

بنفوذهــم يف معظــم ســوفييتات املقاطعــات حتــى أواخــر خريــف عــام 1917«1.

تروتسيك والحزب البلشفي

كانــت أحــداث 1917 لحظــة حاســمة بالنســبة للحركــة الثوريــة يف روســيا. ففــي تلــك الســنة، أخــرا، تــم وضــع جميــع النظريــات والرامــج 

ــن استســلموا  ــع لين ــن م ــرب املتعاون ــى أق ــار. فحت ــرون مل ينجحــوا يف االختب ــار الحاســم: محــك املارســة. كث ــراد عــىل محــك االختب واألف

لضغــوط اللحظــة وفشــلوا يف الوفــاء ملســؤولياتهم التاريخيــة. مل يكــن ذلــك يعــود بالكامــل إىل خصائصهــم الشــخصية، عــىل الرغــم مــن أن 

هــذه األخــرة تلعــب دورا، بــل ودورا مهــا. إن الفكــرة القائلــة بأنــه ميكــن اختــزال التاريــخ إىل مجــرد لعبــة للقــوى االقتصاديــة العميــاء ال 

يشــكل فيهــا الرجــال والنســاء ســوى دمــى مصرهــا محــدد ســلفا، مثــل شــخصيات مأســاة يونانيــة، فكــرة ليــس لهــا أيــة عالقــة مــع املاركســية. 

مل ينكــر ماركــس وإنجلــز أبــدا دور الفــرد يف التاريــخ، لقــد أوضحــا فقــط أن البــرش ليســوا فاعلــن أحــرار بشــكل كامــل، بــل إنهــم محكومــون 

بالواقــع االجتاعــي القائــم، والقــوى الطبقيــة، ووعــي الجاهــر، واالتجاهــات السياســية والتحيــزات واألوهــام، والتــي كلهــا عوامــل تلعــب 

دورا حاســا، لكــن يف التحليــل األخــر (وفقــط يف التحليــل األخــر) هــي نفســها تتحــدد مــن خــالل أمنــاط تطويــر وســائل اإلنتــاج. تعتــر 

ــة، السياســة،  ــة” (الدول ــة الفوقي ــن “القاعــدة” (القــوى املنتجــة) و“البني ــة ب ــة املطــاف، لكــن العالق ــة حاســمة يف نهاي القاعــدة االقتصادي

الديــن، الفلســفة، األخــالق، إلــخ) ليســت مبــارشة وميكانيكيــة، بــل غــر مبــارشة وديالكتيكيــة. هنــاك مجــال واســع لترفــات األفــراد إلحــداث 

تغيــر، وحتــى تغيــر حاســم يف مجــرى التاريــخ، كــا أثبتــت ذلــك الثــورة الروســية بشــكل واضــح.

ــي  ــك الت ــة الصحيحــة هــي تل ــا تتبناهــا عقــول الجاهــر. إن النظري ــة عندم ــوة مادي ــح ق ــة تصب ــرة أن النظري الحــظ ماركــس ذات م

تتوقــع، إىل حــد مــا مــن الصحــة، املســار الرئيــيس لألحــداث. وعنــد التســلح بهــذه النظريــة يصــر مــن املمكــن وضــع منظــور يوضــح مســبقا 

الخــط العــام للتطــور حتــى قبــل أن تتوفــر لنــا الوقائــع التــي تدعمــه. ذلــك ميكــن التيــار الثــوري مــن توجيــه قواتــه بشــكل صحيــح وتوقــع 

االتجاهــات الحقيقيــة قبــل ظهورهــا. ويف هــذا الصــدد ال ميكــن ألي شــخص يــدرس الجــدال الــذي شــهدته الحركــة االشــرتاكية الدميقراطيــة 

ــات التــي تنبــأت بدقــة مدهشــة مبــا حــدث بالفعــل  الروســية خــالل العقــد الــذي ســبق عــام 1917، إال أن يفاجــأ بتفــوق إحــدى النظري

ــة  ــة الرجوازي ــة “املرحل ــفت نظري ــا كش ــان م ــك رسع ــن ذل ــض م ــىل النقي ــا ع ــة. بين ــورة الدامئ ــي للث ــة تروتس ــي نظري ــام 1917، وه ع

الدميقراطيــة”، التــي تبناهــا املناشــفة، عــن طبيعتهــا الرجعيــة بعــد فرايــر مبــارشة، عندمــا اســتخدمت لتريــر دعــم املناشــفة واالشــرتاكين 

الثوريــن للحكومــة الرجوازيــة املؤقتــة، يف حــن شــكلت صيغــة لينــن “دكتاتوريــة الروليتاريــا والفالحــن الدميقراطيــة” ذريعــة لكامنيــف 

وســتالن لالستســالم للمناشــفة والتخــيل عــن الثــورة االشــرتاكية لصالــح الدميقراطيــة البورجوازيــة.

خــالل عــام 1917 اختفــت كل الخالفــات التــي فصلــت بــن لينــن وتروتســي، كــا لــو أنهــا مل تكــن موجــودة. ونشــأ بــن الرجلــن شــعور 

صــادق بالتضامــن والتقــارب اســتمر حتــى وفــاة لينــن. ويف بدايــة أكتوبــر، يف وثيقــة موجهــة إىل كونفرانــس البالشــفة يف برتوغــراد، والــذي كان 

يناقــش قامئــة املرشــحن إىل الجمعيــة التأسيســية، أيــد لينــن إدراج تروتســي يف القامئــة، وكتــب مــا يــيل: »ال أحــد ســيعارض ترشــيح تروتســي، 

ألنــه أوال قــد اتخــذ فــور وصولــه موقفــا أمميــا؛ وثانيــا، ألنــه عمــل داخــل ميزرايونتــيس مــن أجــل االندمــاج ]مــع البالشــفة[؛ وثالثــا، ألنــه 

أثبــت خــالل أيــام يوليــوز الصعبــة أنــه يف حجــم املهمــة ومؤيــد مخلــص لحــزب الروليتاريــا الثوريــة«2.

كتــب راســكولنيكوف يف مذكراتــه قائــال: »كان موقــف تروتســي تجــاه فالدميــر إيليتــش (لينــن) موقــف تقديــر عظيــم. لقــد وضعــه يف 

مكانــة أعــىل مــن أي ممــن قابلهــم، ســواء يف روســيا أو يف الخــارج. ويف النــرة التــي يتكلــم بهــا تروتســي عــن لينــن تشــعر باحــرتام املتعلــم 

ألســتاذه. يف تلــك األوقــات كان لينــن ميتلــك رصيــدا مــن 30 ســنة يف خدمــة الروليتاريــا، وكانــت لرتوتســي 20 ســنة. وقــد تالشــت أصــداء 

ــذ لحظــة عــودة ليــف  ــكات لينــن وتروتســي. ومن ــن تكتي ــاك فــرق ب ــل الحــرب بشــكل كامــل. مل يكــن هن خالفاتهــم خــالل فــرتة مــا قب

1:  A. Rabinowitch, Bolsheviks Come to Power, p: 77.

2:  LCW, From the Theses for a Report at the 8 October Conference of the St. Petersburg Organisation, vol. 41, p: 447.
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دافيدوفيتــش (تروتســي) إىل روســيا صــار تقاربهــا، الــذي كان قــد أصبــح ملحوظــا بالفعــل خــالل الحــرب، كامــال وواضحــا. منــذ خطاباتــه 

األوىل شــعرنا جميعــا، نحــن اللينينيــون القدامــى، أنــه واحــد منــا«1.

مبجــرد انضــام تروتســي رســميا إىل الحــزب، يف املؤمتــر الســادس، تــم انتخابــه لعضويــة اللجنــة املركزيــة. لقــد أثــارت شــعبية تروتســي 

الهائلــة بــن العــال البالشــفة وتقدمــه الرسيــع، اســتياء “البالشــفة القدمــاء” الذيــن أظهــروا غضبهــم مــن خــالل معارضتهــم ملقــرتح لينــن 

إدراجــه يف هيئــة تحريــر برافــدا، وهــو املقــرتح الــذي تــم إقــراره الحقــا يف شــتنر عندمــا انتخــب عضــوا يف هيئــة التحريــر. وكــا ذكــر لينــن 

يف الوثيقــة املشــار إليهــا أعــاله (والتــي، باملناســبة، مل تنــرش يف االتحــاد الســوفيايت إال عــام 1962)، مل يدخــل تروتســي إىل الحــزب البلشــفي 

لوحــده، بــل جــاءت  معــه مجموعــة مهمــة، ميزرايونتــيس (أو مجموعــة مــا بــن املقاطعــات). لقــد عمــل تروتســي يف الواقــع، وباتفــاق مــع 

لينــن، عــىل تأجيــل انضامــه إىل الحــزب البلشــفي مــن أجــل كســب تلــك املجموعــة، التــي انضمــت أخــرا إىل البالشــفة بعــد أيــام يوليــوز. ويف 

املؤمتــر الســادس، حــن انضمــت ميزرايونتــيس إىل الحــزب البلشــفي، وانتخــب تروتســي إىل اللجنــة املركزيــة، وكان هــو واحــدا مــن األســاء 

األربعــة (إىل جانــب لينــن وكامينيــف وزينوفييــف) التــي متكنــت مــن الحصــول عــىل أكــر عــدد مــن األصــوات (131 مــن أصــل 134).

الســبب الوحيــد لتأخــر تروتســي يف االنضــام إىل البالشــفة بشــكل رســمي بعــد عودتــه، هــو أنــه، باتفــاق كامــل مــع لينــن، كان يعمــل 

عــىل كســب مجموعــة ميزرايونتــيس. مجموعــة ميزدورايــوين كوميتيــت (’Mezhdurayonny komitet‘)، أو ميزرايونــكا، كــا كانــت معروفــة 

شــعبيا، تعنــي “لجنــة مــا بــن املقاطعــات”. مل تكــن منظمــة جديــدة، كــا رأينــا بالفعــل، بــل كانــت قــد تشــكلت يف عــام 1913، واســتمرت 

يف نشــاطها الثــوري طــوال الحــرب. كانــت عضويتهــا مكونــة بشــكل أســايس مــن ثوريــن مل يشــعروا، ألســباب مختلفــة، بامليــل إىل االنضــام إىل 

حــزب لينــن. كان مــن بينهــم املناشــفة األمميــون، والفريوديــون، والبالشــفة التوفيقيــون، وأنصــار تروتســي، وأفــراد يســاريون، وكان الكثــر 

منهــم مــن املوهوبــن الذيــن لعبــوا فيــا بعــد دورا مهــا يف الثــورة وشــغلوا مناصــب قياديــة يف الحكومــة الســوفياتية. مــن بــن هــؤالء كان 

لوناتشارســي، أول مفــوض شــعبي للتعليــم والثقافــة؛ وأدولــف جــويف، الدبلومــايس الســوفيايت الــذي انتحــر الحقــا احتجاجــا عــىل اســتيالء 

ســتالن عــىل الســلطة؛ وفولودارســي وأوريتســي، وهــا زعيــان بلشــفيان مهــان يف برتوغــراد، واللــذان ليســا معروفــن بشــكل واســع ألنهــا 

تعرضــا لالغتيــال يف وقــت مبكــر عــىل أيــدي إرهابيــن مــن االشــرتاكين الثوريــن اليســارين؛ وريازانــوف، الكاتــب املعــروف؛ وبوكروفســي، 

املــؤرخ. ومانويلســي ويورينيــف، والكثــر مــن اآلخريــن. كانــت تلــك املجموعــة يف فرايــر 1917 قــوة كبــرة تضــم 4.000 عضــو يف برتوغــراد2. 

وقــد كان التحاقهــم بالحــزب تطــورا مهــا، كــا اعــرتف لينــن الحقــا.

ــة  ــات النظــر، رأى إمكاني ــاي، ومبجــرد أن رأى التشــابه الجوهــري يف وجه ــذ اللحظــة األوىل لعــودة تروتســي، يف شــهر م ــن، من رأى لين

وجــود رشاكــة معــه مــن شــأنها أن تــؤيت نتائــج مهمــة. أجــرى الرجــالن مناقشــات، تقــرر خاللهــا أنــه يرتتــب عــىل تروتســي تأجيــل انضامــه 

ــكوك  ــكاكات والش ــر إىل كل االحت ــهلة، بالنظ ــة س ــك مهم ــن تل ــيس. مل تك ــة ميزرايونت ــب مجموع ــن كس ــن أوال م ــى يتمك ــفة حت إىل البالش

القدميــة. ويف وقــت الحــق، خــالل شــهادته أمــام لجنــة ديــوي، أوضــح تروتســي تلــك الظــروف قائــال:

»تروتســي: كنــت أعمــل مــع الحــزب البلشــفي. كانــت توجــد يف برتوغــراد مجموعــة كانــت مشــابهة برنامجيــا لحــزب البالشــفة، لكنهــا 

كانــت مســتقلة مــن الناحيــة التنظيميــة. لقــد اســترشت لينــن حــول مــا إذا كان مــن األفضــل أن ألتحــق بالحــزب البلشــفي عــىل الفــور، أم 

أنــه ســيكون مــن األفضــل أن أدخــل مــع هــذه املنظمــة العاليــة الجيــدة التــي تضــم ثالثــة أو أربعــة عــال ثوريــن.

غولدمان: ثالثة أو أربعة؟

تروتســي: ثالثــة آالف أو أربعــة آالف عامــل ثــوري. اتفقنــا عــىل أنــه مــن األفضــل التحضــر لدمــج املنظمتــن يف مؤمتــر للحــزب الشــيوعي. 

مــن الناحيــة الرســمية بقيــُت يف تلــك املنظمــة وليــس يف الحــزب البلشــفي، حتــى غشــت 1917. لكــن النشــاط كان متطابقــا متامــا. لقــد تــم 

ذلــك فقــط مــن أجــل التحضــر لعمليــة االندمــاج عــىل نطــاق أوســع«3.

ويف 10 مــاي، ومــن أجــل التأكيــد عــىل األهميــة التــي يعلقهــا لينــن عــىل هــذه املســألة، حــر بنفســه اجتاعــا ملجموعــة ميزرايونتــيس 

1:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, p: 814.

2:   يعطــي بعــض املؤلفــن تقديــرا أقــل، رمبــا لكونهــم يعتمــدون عــىل معطيــات شــليابنيكوف. ومــع ذلــك فــإن تقديــرات شــليابنيكوف مشــكوك فيهــا، لكونــه 

كان يعــر عــن موقــف معــادي تجــاه ميزرايونتــيس، رمبــا بســبب ترددهــا يف االنضــام إىل البالشــفة قبــل ثــورة فرايــر. أمــا رقــم حــوايل 4.000 عضــو الــذي ذكــره 

تروتســي، قــد أكــده كل مــن إ. هـــ كار يف كتابــه عــن الثــورة البلشــفية، املجلــد 01، 102 ويف إشــارة توضيحيــة ألعــال لينــن املختــارة، املجلــد 24، 601. (الطبعــة 

االنجليزيــة).

3:  The Case of Leon Trotsky, p: 21.
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وقــام بخطــوة اســتثنائية متثلــت يف منحهــم مقعــدا داخــل هيئــة تحريــر برافــدا وداخــل اللجنــة التنظيميــة ملؤمتــر الحــزب1. ويف هــذا الصــدد 

كتــب قائــال: »امتثــاال لقــرار مؤمتــر عمــوم روســيا، تقدمــت اللجنــة املركزيــة لحزبنــا، إدراكا منهــا للرغبــة الشــديدة يف االتحــاد مــع منظمــة 

مــا بــن املقاطعــات، باملقرتحــات التاليــة (والتــي تــم تقدميهــا ملنظمــة مــا بــن املقاطعــات يف البدايــة باســم الرفيــق لينــن وعــدد قليــل مــن 

أعضــاء اللجنــة املركزيــة فقــط، إال أنــه متــت املوافقــة عليهــا فيــا بعــد مــن قبــل غالبيــة أعضــاء اللجنــة املركزيــة): الوحــدة مطلوبــة عــىل 

الفــور.

ســيُطلب مــن اللجنــة املركزيــة لحــزب العــال االشــرتايك الدميقراطــي الــرويس ضــم ممثــل عــن منظمــة بــن املقاطعــات إىل هيئــة تحريــر 

جريــديت الحــزب (برافــدا الحاليــة، التــي ســيتم تحويلهــا إىل جريــدة شــعبية لعمــوم روســيا، والجهــاز املركــزي املزمــع إنشــاؤه يف املســتقبل 

القريــب).

طلب مــن اللجنــة املركزيــة تشــكيل لجنــة تنظيميــة خاصــة للتحضــر ملؤمتــر الحــزب (يف غضــون ســتة أســابيع). ســيحق لكونفرانــس  ســيُ

ــة. وإذا مــا انشــق املناشــفة، أنصــار مارتــوف، عــن أنصــار الدفــاع عــن الوطــن،  ــن اثنــن لهــذه اللجن ــن املقاطعــات أن يعــن مندوب مــا ب

فســيكون مــن املرغــوب فيــه ومــن الــروري إرشاك مندوبيهــم يف اللجنــة املذكــورة أعــاله. يجــب ضــان النقــاش الحــر للقضايــا الخالفيــة مــن 

خــالل منشــورات للنقــاش تصدرهــا هيئــة بريبــوا ومــن خــالل النقــاش الحــر يف جريــدة بروسفيشــيني (كومينيســت)، التــي ســيتم اســتئناف 

نرشهــا«2.

مل يكــن اهتــام لينــن بكســب مجموعــة مــا بــن املقاطعــات شــيئا عرضيــا عــىل اإلطــالق. لقــد أقنعتــه تجربــة األســابيع القليلــة التــي 

تلــت انتفاضــة فرايــر بــرورة التجديــد الجــذري للحــزب البلشــفي مــن األعــىل إىل األســفل. لقــد كان بحاجــة إىل حلفــاء مــن اليســار مــن 

ــه الرئيــيس يف العــال البالشــفة يف القاعــدة، وخاصــة  ــاء”. كان أمل ــل للنزعــة املحافظــة “للبالشــفة القدم ــوا دور وزن مقاب شــأنهم أن يلعب

ــا. لقــد كان بحاجــة إىل أشــخاص ذوي خــرة،  ــك مل يكــن كافي ــود. لكــن ذل ــع والجن ــدة مــن الشــباب وعــال املصان ــارص جدي يف تدفــق عن

ومنظريــن ودعــاة وكتــاب، قادريــن عــىل أن يلعبــون دورا يف هــز القيــادة، ومحاربــة الروتــن، وطبــع نشــاط الحــزب بخــط ثــوري واضــح.

يف البدايــة اســتجابت منظمــة ميزرايونتــيس ملبــادرات لينــن بنــوع مــن االحتيــاط. مل تــر األرضيــة مهيــأة مبا يكفــي النضــام ميزرايونتيس 

ــه أخــرا يف املؤمتــر الســادس. ومــع ذلــك فحتــى قبــل االندمــاج الرســمي، كانــت  إىل البالشــفة إال خــالل الصيــف فقــط، وهــو مــا قامــوا ب

املنظمتــان تعمــالن معــا بشــكل وثيــق. وقــد كتــب املــؤرخ اإلنجليــزي الشــهر للثــورة الروســية، إ. هـــ. كار، إنــه خــالل مؤمتــر ســوفييتات عموم 

روســيا، الــذي انعقــد يف بدايــة يونيــو، والــذي كان يســيطر عليــه بقــوة املناشــفة واالشــرتاكيون الثوريــون: »كان تروتســي ولوناتشارســي مــن 

بــن املندوبــن العــرشة لـــ “االشــرتاكين الدميقراطيــن املتحديــن” الذيــن أيــدوا البالشــفة بقــوة خــالل األســابيع الثالثــة للمؤمتــر«3.

ومــن أجــل ترسيــع انضــام ميزرايونتــيس إىل الحــزب البلشــفي، وهــو مــا عارضــه بعــض قــادة ميزرايونتــيس، كتــب تروتســي يف برافــدا 

البيــان التــايل: »ال يوجــد، يف رأيــي، يف الوقــت الحــايل ]يف يوليــوز[ أي اختالفــات مــن حيــث املبــدأ أو يف التكتيــكات بــن ميزرايونتــيس وبــن 

املنظمــة البلشــفية. وبالتــايل فإنــه ال توجــد دوافــع تــرر الوجــود املنفصــل لهاتــن املنظمتــن«4.

ــخ، فقــد وصــف  ــر التاري ــد الســتاليني يف تزوي ــه عــىل خطــى التقلي ــخ الحــزب الشــيوعي (Istoriya KPSS)، وســرا من ــاب تاري أمــا كت

ميزرايونتــيس بأنهــا مجموعــة “تتأرجــح بــن املنشــفية والبلشــفية”، لكنــه يضيــف، دون أي تفســر، أنهــا “يف صيــف 1917، التحقــت بصفــوف 

الحــزب البلشــفي”5. بعــد عامــن مــن الثــورة، كتــب لينــن، أنــه يف عــام 1917 “متكنــت البلشــفية مــن أن تكســب إىل صفوفهــا أفضــل العنــارص 

ــد هــو مجموعــة املناشــفة  ــال اآلخــر الوحي ــا”. ملــن تشــر هــذه الســطور؟ االحت ــرب إليه ــت األق ــي كان ــارات الفكــر االشــرتايك الت ــن تي ب

اليســارين، بزعامــة الريــن، والتــي تقدمــت بطلــب االنضــام إىل البالشــفة يف نفــس الوقــت الــذي انضمــت فيــه مجموعــة ميزرايونتــيس. لكــن 

موقــف لينــن مــن تلــك املجموعــة كان معروفــا بأنــه نقــدي للغايــة. ويف نفــس الخطــاب الــذي ألقــاه أمــام كونفرانــس 08 أكتوبــر، رفــض 

لينــن بســخط مقــرتح انتخــاب الريــن كمرشــح للبالشــفة إىل الجمعيــة التأسيســية، واصفــا املقــرتح بأنــه “فضيحــة حقيقيــة”6.

وبالتــايل فــإن اإلشــارة إىل أفضــل العنــارص ال ميكــن أن تكــون إال لرتوتســي وميزرايونتــيس. لقــد اتضحــت حقيقــة أنــه ال توجــد فــروق 

1:  E.H. Carr, The Bolshevik Revolution, vol. 1, p: 99.

2:  LCW, The Question of the Internationalists, 31 (18) May, 1917, vol. 24, pp: 431-432.

3:  E.H. Carr, The Bolshevik Revolution, vol. 1, p: 89.

4:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, p: 811.

5:  Istoriya KPSS, vol. 2, pp. 657-8, note.

6:  LCW, From the Thesis for a Report at the 8 October Conference of the St. Petersburg Organisation, vol. 41, p: 447.
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ــار فــرتة عضويتهــم يف مجموعــة  ــد انضامهــم إىل الحــزب، تقــرر اعتب ــه عن ــة بــن البالشــفة وبــن ميزرايونتــيس يف واقــع أن سياســية حقيقي

بــن املقاطعــات كأقدميــة تعــادل االنضــام إىل الحــزب البلشــفي. يشــر هــذا إىل أن الخــط الســيايس للمنظمتــن كان هــو نفســه مــن حيــث 

الجوهــر، وهــي النقطــة التــي تــم التأكيــد عليهــا يف إشــارة كتبــت يف مختــارات لينــن نــرشت خــالل حياتــه والتــي نصــت عــىل أنــه: »فيــا 

يتعلــق مبســألة الحــرب تبنــت ميزرايونتــيس موقفــا أمميــا، وكانــت يف تكتيكاتهــا قريبــة مــن البالشــفة«.

مترد كورنيلوف

بــدأ البالشــفة، ببــطء يف البدايــة، لكــن بنشــاط يتزايــد أكــر فأكــر، يعيــدون تجميــع صفوفهــم. وتحــت قيــادة ياكــوف ســفردلوف، املنظــم 

ــال األورال، رسعــان مــا عــادت األمــور إىل نصابهــا يف برتوغــراد. مل ينجــح القمــع يف تدمــر  ــل، املنحــدر مــن جب ــذي ال يعــرف الكل ــارع ال الب

الحــزب، وهــذا مل يكــن صدفــة. كانــت الثــورة املضــادة مــا تــزال تتلمــس طريقهــا وكانــت مــا تــزال مضطــرة لتمويــه ترفاتهــا مــن خــالل 

التحــدث باســم الثــورة والســوفييتات. وحتــى القــوات التــي أخمــدت مظاهــرة يوليــوز قامــت بذلــك باســم الدفــاع عــن الســوفييتات. كان 

مــن شــأن الهجــوم الريــح أن يتســبب لهــم يف املشــاكل، عــىل الرغــم مــن أن ذلــك هــو مــا أراده كرينســي. كانــوا مضطريــن للتقــدم بحــذر. 

وحتــى محاكــات “العمــالء األملــان” اضطــروا إىل تأجيلهــا، جزئيــا بســبب االفتقــار الكامــل ألي دليــل. لكــن ورغــم ذلــك كانــت الظــروف مــا 

تــزال صعبــة بالطبــع. لقــد أدى فقــدان املقــرات والســجالت إىل تعطيــل العمــل مؤقتــا. اشــتىك أحــد أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة قائــال: »لقــد 

فقدنــا كل يشء تقريبــا، مســتنداتنا وحســاباتنا وأموالنــا، فقدنــا حرفيــا كل يشء!«. كان منــع برافــدا رضبــة موجعــة، واضطــر الحــزب إىل إصــدار 

منشــورات تنســخ بطابعــة يدويــة متداعيــة تعــود إىل فــرتة النظــام القيــري. ومل يتمكــن البالشــفة مــن اســتئناف نــرش جريدتهــم بشــكل 

عــادي إال مــع مطلــع شــهر غشــت. ومــع ذلــك فقــد كانــت املعنويــات تتعــاىف برسعــة. متكــن ســفردلوف مــن إرســال تلغــراف إىل املنظــات 

الحزبيــة يف املقاطعــات ليخرهــا أن »املــزاج العــام يف بيــرت ]االســم العامــي لبيرتوغــراد[ ممتــاز. لقــد مررنــا مــن املحنــة. املنظمــة مل تتحطــم«1.

اجتمعــت القيــادة البلشــفية خــالل الفــرتة مــن 13 إىل 14 يوليــوز ملناقشــة مقــرتح لينــن بتغيــر التكتيــكات، وهــو مــا رفضــه أغلبهــم. 

صــوت عــرشة قــادة مــن بــن الخمســة عــرش الحارضيــن، ضــد املقــرتح. كــا أن القــرار الــذي اعتمدتــه اللجنــة املركزيــة يف األخــر مل يــرش إىل 

نهايــة فــرتة التطــور الســلمي للثــورة أو إىل الحاجــة لالســتعداد لالنتفاضــة املســلحة. عندمــا اكتشــف لينــن ذلــك يف اليــوم املــوايل، شــعر بقلــق 

شــديد. تســاءل عــا تعنيــه هــذه االنتظاريــة؟ وقــد شــن، يف مقالــه “عــن الشــعارات”، هجومــا مبــارشا عــىل ميــل رفاقــه إىل تأجيــل العمــل 

الثــوري وتقديــم تنــازالت لإلصالحيــن. كان الوضــع قــد شــهد منعطفــا حــادا بعــد أحــداث يوليــوز، وكانــت الــردة الرجعيــة قــد بــدأت تأخــذ 

املبــادرة، وقــال: »يجــب، يف املقــام األول، وقبــل كل يشء، أن يعــرف الشــعب الحقيقــة، يجــب أن يعــرف مــن الــذي ميتلــك بالفعــل ســلطة 

ــن2 (كرينســي  ــدي زمــرة عســكرية مــن الكافينياكي ــة، أال وهــي أن الســلطة توجــد يف أي ــة الكامل ــار الشــعب بالحقيق ــة. يجــب إخب الدول

وبعــض الجــراالت والضبــاط، إلــخ)، الذيــن تدعمهــم الطبقــة الرجوازيــة التــي يرأســها حــزب الكاديــت، وجميــع أنصــار النظــام امللــي، الذيــن 

يتحركــون مــن خــالل جرائــد املئــات الســود نوفــوي فرمييــا وجيفــوي ســلوفو، إلــخ، إلــخ«.

اتضــح الحقــا صــدق هــذه التوقعــات، حيــث أن الضبــاط الكافينياكيــن كانــوا يحــرون بالفعــل لهجــوم مضــاد ســاحق. لــذا فقــد كان مــن 

الــروري تحضــر الحــزب وتحذيــر الجاهــر مــن أن املواجهــة وشــيكة. أمــا عــن دور الســوفييتات فقــد كتــب لينــن: »قــد تعــود الســوفييتات 

إىل الظهــور يف هــذه الثــورة الجديــدة، وســوف تظهــر حتــا، لكــن ليســت هــذه الســوفييتات القامئــة اآلن، ليســت األجهــزة التــي تتعــاون مــع 

الرجوازيــة، بــل أجهــزة النضــال الثــوري ضــد الرجوازيــة. صحيــح أنــه ســيكون علينــا حتــى يف ذلــك الوقــت أن نؤيــد بنــاء الدولــة بأكملهــا 

عــىل منــوذج الســوفييتات. ليســت املســألة متعلقــة بالســوفييتات عمومــا، بــل هــي مســألة النضــال ضــد الثــورة املضــادة الحاليــة وضــد خيانــة 

ــوفييتات الحالية«3. الس

خــالل الكونفرانــس الثــاين ملنظمــة الحــزب مبدينــة برتوغــراد، عــر فولودارســي (الــذي جــاء مــع منظمــة ميزرايونتــيس ولعــب دورا بــارزا 

داخــل املنظمــة البلشــفية يف برتوغــراد، حتــى اغتيالــه عــىل يــد إرهــايب مــن االشــرتاكين الثوريــن اليســارين، عــام 1918) عــن آراء العديــد 

مــن الحارضيــن عندمــا قــال: »إن األشــخاص الذيــن يزعمــون أن الثــورة املضــادة منتــرة إمنــا يصــدرون األحــكام عــىل الجاهــر بنــاء عــىل 

مارســات قادتهــا. لكــن بينــا يتجــه الزعــاء ]املناشــفة واالشــرتاكيون الثوريــون[ نحــو اليمــن، فــإن الجاهــر تتحــرك نحــو اليســار. كرينســي 

1:  A. Rabinowitch, The Bolsheviks Come to Power, pp: 59, 62.

2:  لويــس كافينيــاك جــرال فرنــيس شــغل منصــب وزيــر الحربيــة يف الحكومــة املؤقتــة التــي جــاءت بعــد ثــورة فرايــر 1848 يف فرنســا، قــام بقمــع انتفاضــة عــال 

باريــس يف يونيــو مــن تلــك الســنة.

3:  LCW, On Slogans, vol. 25, pp: 188, 189.



387 سنة الثورة

وتســريتييل وأفكســنتييف نهايتهــم قريبــة... ســوف تتأرجــح الرجوازيــة الصغــرة إىل جانبنــا. وبأخذنــا لهــذا يف االعتبــار يصــر مــن الواضــح 

أن شــعار “كل الســلطة للســوفييتات” مــازال صحيحــا«.

ــة؛ ســوف  ــة االقتصادي ــال األزم ــل أي يشء حي ــادرة عــىل فع ــن تكــون ق ــة ل ــة الحالي ــال: »الحكوم ــرغ- قائ ــدوب آخــر -فين وأضــاف من

تتأرجــح الســوفييتات واألحــزاب السياســية نحــو اليســار. غالبيــة القــوى الدميقراطيــة تتجمــع حــول الســوفييتات وبالتــايل فــإن رفــض شــعار: 

“كل الســلطة للســوفييتات” ميكــن أن تكــون لــه عواقــب وخيمــة للغايــة«1.

كان لينــن مخطئــا يف واقــع األمــر، وهــو مــا اعــرتف بــه هــو نفســه الحقــا. كان يعيــش يف ظــروف الرسيــة ومعــزوال عــن الوضــع امللمــوس، 

لــذا مل يتمكــن مــن قراءتــه بشــكل صحيــح. وقــد أظهــرت التطــورات الالحقــة أنــه كان مــا يــزال يف إمــكان البالشــفة كســب األغلبيــة داخــل 

الســوفييتات وإلحــاق الهزميــة بالزعــاء اإلصالحيــن اليمينيــن، وهــذا بالضبــط هــو مــا ضمــن نجــاح ثــورة أكتوبــر. يبــدو ذلــك واضحــا جــدا 

اآلن إىل درجــة أنــه مــن غــر الــروري إضافــة أي تعليــق. ومــع ذلــك فإنــه مل يكــن أي يشء مضمــون آنــذاك. اســتمر الكــر والفــر طــوال 

الصيــف، وكان ملخــاوف لينــن مــا يررهــا.

كانــت نقطــة التحــول الحاســمة هــي بالضبــط تلــك اللحظــة التــي بــدا فيهــا كــا لــو أن البالشــفة تعرضــوا لهزميــة حاســمة وأن املبــادرة 

ــم اســتبدال الجــرال  ــوز، ت ــدول التأرجــح نحــو اليمــن. يف 18 يولي ــف عــام 1917، واصــل البن ــورة املضــادة. طــوال صي ــد الث ــت إىل ي انتقل

بروســيلوف بالجــرال الفــار كورنيلــوف، وهــو مغامــر مل يكــن ينحــدر مــن االرســتقراطية، عــىل عكــس معظــم أعضــاء فئــة الضبــاط اآلخريــن، 

بــل كان ابنــا ملــالك عقــاري قوزاقــي صغــر. كان كورنيلــوف إنســانا شــجاعا وكان أيضــا متمــردا مجبــوال عــىل عــدم االمتثــال لألوامــر. وبســبب 

ضيــق نظرتــه وأميتــه السياســية، كان لديــه حــل عســكري لجميــع املشــاكل: فليــس هنــاك يف روســيا مــن مشــكلة ال ميكــن حلهــا بوابــل مــن 

الرصــاص ورضبــة مــن ســوط ضابــط. كان يقــال عنــه إنــه “بقلــب أســد ودمــاغ خــروف”.

وتأكيــدا منــه عــىل املطلــب الرئيــيس لقــوى الثــورة املضــادة، أرص كورنيلــوف عــىل إعــادة تطبيــق عقوبــة اإلعــدام يف الجبهــة، حيــث قــام، 

عمليــا، بتطبيقهــا بالفعــل مــن خــالل إصــدار األوامــر بإطــالق النــار عــىل الجنــود الفاريــن. ولقبــول تــويل القيــادة العليــا، أمــىل كورنيلــوف 

رشوطــه عــىل كرينســي. فباإلضافــة إىل إعــادة فــرض عقوبــة اإلعــدام، طالــب بحظــر االجتاعــات يف الجبهــة، وحــل الفيالــق الثوريــة ووضــع 

ــة اإلعــدام عــىل املدنيــن وفــرض  ــم توســيع هــذه املطالــب لتشــمل اعــادة فــرض عقوب ــود. ويف وقــت الحــق ت حــد لســلطات لجــان الجن

ــرض  ــال لف ــا مكتم ــذا برنامج ــدام. كان ه ــة اإلع ــت طائل ــة، تح ــكك الحديدي ــالح والس ــع الس ــات يف مصان ــر اإلرضاب ــة وحظ ــكام العرفي األح

دكتاتوريــة رجعيــة رصيحــة.

كرينســي، مــن جانبــه، مل يعــرتض عــىل أي مــن هــذه اإلجــراءات، باســتثناء توقيــت فرضهــا رمبــا. كان خالفــه الرئيــيس مــع كورنيلــوف 

هــو أنــه ال ميكــن أن يكــون هنــاك ســوى بونابــرت واحــد، وكان كرينســي مصمــا عــىل االحتفــاظ بهــذا الــدور لنفســه. ومــع ذلــك فــإن 

الراعــات الشــخصية مل متنــع كرينســي مــن االتصــال بكورنيلــوف واملشــاركة يف املؤامــرة. لقــد دفــع هــذا باملؤرخــن، أمثــال أورالنــدو فيغــز، 

إىل االفــرتاض أن كورنيلــوف مل يكــن أبــدا ينــوي اإلطاحــة بكرينســي وتنصيــب نفســه ديكتاتــورا، بــل فقــط إنقــاذ الحكومــة املؤقتــة مــن 

البالشــفة. لكــن أبحــاث فيغــز نفســها تتناقــض مــع هــذا االدعــاء، حيــث يقــول: »ليــس هنــاك مــن ينكــر أن الكثــر مــن أنصــار كورنيلــوف 

كانــوا يحثونــه عــىل التخلــص مــن الحكومــة املؤقتــة بالكامــل. فنقابــة الضبــاط، عــىل ســبيل املثــال، وضعــت مخططــات النقــالب عســكري، 

ــزب  ــاء ح ــن أعض ــه م ــكل يف معظم ــذي كان يتش ــت، وال ــف غش ــد يف منتص ــذي انعق ــن”، ال ــؤولن العمومي ــس املس ــن أن “كونفران يف ح

الكاديــت ورجــال أعــال ميينيــن، قــد شــجع كورنيلــوف بوضــوح عــىل الســر يف هــذا االتجــاه. ويف مركــز هــذه األوســاط اليمينيــة كان هنــاك 

فاســييل زافويكــو، وهــو شــخصية غامضــة إىل حــد مــا -مضــارب وصناعــي وصحفــي ومتآمــر ســيايس- كان، حســب الجــرال مارتينــوف، مبثابــة 

“املستشــار الشــخيص لكورنيلــوف، بــل وميكــن للمــرء أن يقــول مرشــده فيــا يتعلــق مبســائل الدولــة”. كانــت خطــط زافويكــو االنقالبيــة 

معروفــة عــىل نطــاق واســع لدرجــة أنــه حتــى وايتهــول ســمع عنهــا: ففــي وقــت مبكــر مــن يــوم 08 غشــت، أبلغــت وزارة الخارجيــة يف لنــدن 

ســفرها يف برتوغــراد، بوكانــان، أنــه وفقــا ملصادرهــا العســكرية فــإن زافويكــو يخطــط لإلطاحــة بالحكومــة املؤقتــة. كــا ال ينبغــي أن ينكــر 

املــرء أن كورنيلــوف نفســه كانــت لديــه طموحاتــه الخاصــة يف املجــال الســيايس -نزعــة متجيــد كورنيلــوف، التــي ســاهم يف خلقهــا، كانــت 

تجســيدا واضحــا لذلــك- وال بــد أن يكــون قــد أحــس باإلغــراء مــن خــالل اإللحــاح املســتمر ألنصــاره، مــن أمثــال زافويكــو، الســتغالل شــعبيته 

الهائلــة مــن أجــل تنصيــب نفســه ديكتاتــورا«2.

1:  A. Rabinowitch, Bolsheviks Come to Power, p: 68.

2:  O. Figes, A People’s Tragedy: The Russian Revolution 1891-1824, pp: 445-46.
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ــوف كان يزعــم أن زحــف جيشــه عــىل برتوغــراد مل يكــن إال  ــث يعتمــد عــىل أن كورنيل ــرة للشــفقة، حي ــل مث طريقــة فيغــز يف التحلي

مــن أجــل “إنقــاذ” الحكومــة مــن “االنقــالب البلشــفي”، الــذي قيــل إنهــم يخططــون للقيــام بــه يف نهايــة غشــت. كان “االنقــالب البلشــفي” 

مجــرد افــرتاء، وكان مــن الواضــح أن اختالقــه كان مــررا لقيــام كورنيلــوف بتوجيــه األمــر للجــرال كرميــوف بالزحــف عــىل برتوغــراد. وال يتعــن 

ــا لــي يــرى أن كورنيلــوف كان يســتخدم فقــط التكتيــك املعــروف املتمثــل يف إخفــاء العمــل الهجومــي تحــت  عــىل املــرء أن يكــون عبقري

ســتار إجــراء دفاعــي. فمــن خــالل التظاهــر بأنــه يســعى “إلنقــاذ” الحكومــة الحاليــة، كان ســوف يضعهــا تحــت رحمتــه، ثــم سيكنســها جانبــا 

وينصــب نفســه ديكتاتــورا. هــذا الســيناريو ليــس جديــدا. إنــه نفــس الطريــق القديــم الــذي يجتــازه كل البونابارتيــون، بــدء مــن نابليــون.

حــاول البونابــريت الطمــوح اآلخــر، كرينســي، عقــد صفقــة مــع كورنيلــوف مــن خــالل مبعوثــه، النائــب األكتوبــري ف. ن. لفــوف. لكــن 

كورنيلــوف أخــر لفــوف أنــه يطالــب بصالحيــات ديكتاتوريــة لنفســه. مل يكــن هنــاك مجــال لبونابــرت ثــان! عندهــا فقــط بــدأ كرينســي 

ينــدد بـ“مؤامــرة كورنيلــوف املضــادة للثــورة” ضــد الحكومــة. أصــدر األمــر لكورنيلــوف بســحب قواتــه. لــو أنــه كان بالفعــل يعمــل إلنقــاذ 

الحكومــة املؤقتــة، لــكان خضــع لألوامــر وتراجــع إىل الثكنــات. لكنــه، بــدال مــن ذلــك، أعلــن عزمــه عــىل “إنقــاذ روســيا” مــن حكومــة أصبحــت 

اآلن تحــت ســيطرة البالشــفة!

يف 25 غشــت بــدأ الجــرال كورنيلــوف زحفــه عــىل برتوغــراد. كان ذلــك مبثابــة تحــول مفاجــئ وحــاد يف األحــداث، وهــو مــا يعــد أحــد 

الخصائــص الرئيســية للفــرتة الثوريــة. نــرى هنــا أهميــة التكتيــكات، التــي بطبيعتهــا يجــب أن تكــون مرنــة، بحيــث ميكــن للحــزب الثــوري 

تغيــر املســار يف غضــون أيــام، أو حتــى ســاعات إذا لــزم األمــر. كان الســؤال املطــروح هــو: مــا هــو املوقــف الــذي يجــب عــىل البالشــفة أن 

ــة للثــورة التــي نهجتهــا الحكومــة، كان مــن  يتخــذوه يف الــراع بــن كرينســي وكورنيلــوف؟ عــىل الرغــم مــن السياســة القمعيــة واملعادي

الــروري االنضــام إىل الكفــاح ضــد قــوى الــردة الرجعيــة املفتوحــة التــي كان ميثلهــا كورنيلــوف. لقــد فهــم العــال ذلــك بشــكل غريــزي، 

مبــن فيهــم العــال البلشــفيون يف منطقــة فيبــورغ، الذيــن كانــوا أول مــن ســارعوا إىل الدفــاع عــن برتوغــراد.

كان القــادة اإلصالحيــون يف اللجنــة التنفيذيــة الســوفياتية، الذيــن شــعروا بالقلــق مــن هــذا التحــول يف األحــداث، مضطريــن إىل إصــدار 

ــادة  ــم إطــالق رساح الق ــورة املضــادة. ت ــاح ضــد الث ــة الكف ــوة البالشــفة للمشــاركة يف لجن ــورة. متــت دع ــن الث ــاع ع ــوة للعــال للدف الدع

البالشــفة، مبــن فيهــم تروتســي، مــن الســجون التــي كانــوا يقبعــون فيهــا منــذ أحــداث يوليــوز. وعــىل الفــور قبــل البالشــفة بعــرض تشــكيل 

جبهــة موحــدة، وانخرطــوا بقــوة يف الكفــاح ضــد الثــورة املضــادة. ومــع ذلــك فــإن السياســة البلشــفية مل تكــن تعنــي بــأي حــال مــن األحــوال 

دعــم الحكومــة املؤقتــة، كــا أوضــح لينــن قائــال: »حتــى يف الوقــت الحــايل يجــب علينــا أال ندعــم حكومــة كرينســي. هــذا غــر مبــديئ. قــد 

يطــرح علينــا الســؤال التــايل: ألــن نحــارب كورنيلــوف؟ بالطبــع يجــب علينــا ذلــك! لكــن هــذا ليــس الــيء نفســه؛ يوجــد خــط فاصــل هنــا، 

خــط تخطــاه بعــض البالشــفة الذيــن ســقطوا يف التوفيقيــة وســمحوا ألنفســهم بــأن يجرفهــم مســار األحــداث. ســنقاتل ضــد كورنيلــوف، ونحــن 

نقاتــل ضــده، متامــا مثلــا تفعــل قــوات كرينســيك، لكننــا ال ندعــم كرينســي. وعــى العكــس مــن ذلــك، نحــن نكشــف ضعفــه. هنــا يوجــد 

الفــرق. إنــه باألحــرى فــرق بســيط، لكنــه رضوري للغايــة ويجــب عــدم نســيانه«1.

رصح لينــن بــأن البالشــفة ســوف يســتخدمون كرينســي “كمســدس احتياطــي” للقتــال ضــد كورنيلــوف، وبعــد ذلــك، عندمــا ســيصرون 

ــا  ــف مــن عداءن ــدون التخفي ــا ضــد كرينســي. وب ــه: »نحــن نغــر شــكل كفاحن ــة الحســاب مع ــة، ســيعودون لتصفي ــاء بدرجــة كافي أقوي

تجاهــه، ودون الرتاجــع عــن أي كلمــة قلناهــا ضــده، ودون التخــيل عــن مهمــة اإلطاحــة بــه، نقــول إنــه يجــب علينــا أن نأخــذ يف االعتبــار 

ــا أن نخــوض الكفــاح ضــده بطريقــة مختلفــة، أي أنــه يجــب  ــا أال نعمــل عــىل االطاحــة بكرينســي اآلن. علين الوضــع الحــايل. يجــب علين

علينــا أن نوضــح للشــعب (الــذي يقاتــل ضــد كورنيلــوف) ضعــف كرينســي وتذبذبــه. لقــد تــم القيــام بذلــك يف املــايض أيضــا. لكنــه صــار 

اآلن الــيء األكــر أهميــة وهــذا مــا يشــكل التغيــر«2.

هــذا هــو جوهــر تكتيــك لينــن طــوال عــام 1917: عــدم مهاجمــة القــادة اإلصالحيــن مبــارشة، بــل التغلــب عليهــم. العمــل عــىل مهاجمــة 

العــدو الرئيــيس: كبــار مــاليك األرايض والرأســالين وقــوى الــردة الرجعيــة، وإعطــاء الدليــل يف املارســة عــى أن اإلصالحيــن عاجــزون عــن 

خــوض النضــال ضــد الرجعيــة، وغــر قادريــن عــى التــرصف بحــزم لصالــح العــال والفالحــن.

ــال  ــب الع ــال إىل جان ــم يف النض ــفة بثقله ــى البالش ــة. ألق ــدة يف املارس ــة املوح ــة للجبه ــة اللينيني ــيكيا للسياس ــاال كالس ــك مث كان ذل

والجنــود املناشــفة واالشــرتاكين الثوريــن، الذيــن كانــوا قــد صدقــوا يف وقــت ســابق التشــهر القائــل بــأن البالشــفة “عمــالء أملــان”. لقــد أثبتــوا 

1:  LCW, To the CC of the RSDLP, vol. 25, pp: 285-286.

2:  LCW, To the CC of the RSDLP, vol. 25, 286.
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يف املارســة أنهــم كانــوا أفضــل املقاتلــن ضــد الثــورة املضــادة، وبالتــايل وضعــوا األســاس لكســب جاهــر العــال والجنــود الذيــن كانــوا حتــى 

ذلــك الوقــت يســاندون القــادة اإلصالحيــن.

ال شــك يف أن مشــاركة البالشــفة كانــت حاســمة يف إلحــاق الهزميــة بكورنيلــوف، وهــو مــا يعــرتف بــه حتــى فيغــز املناهــض للبالشــفة، 

ــا عــىل املنظمــة العســكرية  حيــث يقــول: »مثلــت لجنــة النضــال جبهــة موحــدة للحركــة الســوفياتية بأكملهــا، لكنهــا كانــت تعتمــد فعلي

البلشــفية، والتــي بدونهــا، عــىل حــد تعبــر ســوخانوف، “كان ميكــن أن ميــر الوقــت يف إصــدار النــداءات وإلقــاء الخطــب الفارغــة مــن قبــل 

خطبــاء فقــدوا ســلطتهم”. وحدهــم البالشــفة مــن كانــت لديهــم القــدرة عــىل تعبئــة وتســليح جاهــر العــال والجنــود، وقــد عملــوا بتعــاون 

وثيــق مــع خصومهــم داخــل الســوفييتات«1.

عمــل البالشــفة باســتخدام األســاليب الثوريــة عــىل تعبئــة العــال ضــد الكورنيلوفيــن. كان الكورنيلوفيــون مــن الناحيــة النظريــة ميتلكــون 

قــوة هائلــة. كانــت قواتهــم الصداميــة تســمى الفرقــة الهمجيــة، وتــم تجنيدهــا مــن بــن القبائــل الجبليــة املحاربــة يف شــال القوقــاز. لكــن 

رسعــان مــا توقفــت حركــة القــوات الرجعيــة، بقيــادة الجــرال كرميــوف. قــام عــال الســكك الحديديــة بتخريــب حركــة القطــارات حيــث 

ــم إيقــاف تقــدم القــوات، اخــرتق املحرضــون البالشــفة  ــة. ومبجــرد مــا ت ــد خفي ــو بأي ــا، كــا ل أخرجوهــا عــن مســارها وأطاحــوا بهــا جانب

صفــوف القــوات املتمــردة وأقنعــوا القــوزاق بعــدم القتــال. قــام وفــد مــن مســلمي القوقــاز الذيــن تصــادف وجودهــم يف مؤمتــر الســوفييتات 

ــض عــىل  ــون القب ــود أنفســهم يلق ــدأ الجن ــا ب ــان م ــة. ورسع ــم األصلي ــة بلغته ــة الهمجي ــة أعضــاء الفرق ــت التمــرد مبخاطب ــراد وق يف برتوغ

الضبــاط املتمرديــن، يف حــن انتحــر كرميــوف، وتحطمــت ثــورة كورنيلــوف مثلــا تنكــرس املوجــة عــىل صخــر الشــاطئ.

كتــب ماركــس ذات مــرة أن الثــورة تحتــاج إىل ســوط الثــورة املضــادة لــي تتقــدم، وقــد أكــدت األحــداث أن ذلــك صحيــح. ومــا كان 

مــن املفــرتض منــه أن يكــون الخطــوة الحاســمة للثــورة املضــادة تحــول إىل نقيضــه. لقــد أعطــت هزميــة كورنيلــوف دفعــة قويــة للثــورة. 

انقلــب الجنــود يف كل مــكان ضــد ضباطهــم، وتــم القبــض عــىل الكثــر منهــم عــىل يــد جنودهــم. تعــرض الضبــاط املمقوتــون منهــم لإلعــدام. 

ــث  ــم، حي ــوا بأقدامه ــم صوت ــا أنه ــل الســلطة إىل الســوفييتات. ك ــوري عــىل الســالم، ونق ــع الف ــح التوقي ــود لصال ــس الجن ــت مجال وصوت

تفككــت وحــدات كاملــة، وعــاد الجنــود الفالحــون إىل قراهــم. وبــدوره كان وصــول الكثــر مــن العنــارص الراديكاليــة مــن الجبهــة مبثابــة 

حافــز النــدالع ثــورات الفالحــن التــي شــهدها شــهر شــتنر. لقــد دخلــت الثــورة مرحلتهــا الحاســمة.

النضال من أجل كسب الجاهر

كانــت الســوفييتات، دون شــك، هــي الســاحة الحاســمة للنضــال. ومنــذ اللحظــة األوىل لعــودة لينــن، صــار الحــزب البلشــفي موجهــا بحزم 

نحــو هــدف االســتيالء عــىل الســلطة. لكــن الــرشط املســبق لذلــك كان هــو كســب األغلبيــة الســاحقة مــن الطبقــة العاملــة. وكان هــذا يعنــي 

كســب األغلبيــة داخــل تلــك املنظــات التــي تتمتــع بــوالء جاهــر العــال والجنــود، أي الســوفييتات. لكــن العائــق الكبــر كان هــو هيمنــة 

الزعــاء اإلصالحيــن، املناشــفة واالشــرتاكين الثوريــن، عليهــا. فمــن فرايــر حتــى الصيــف، اســتمرت األغلبيــة يف يــد املناشــفة واالشــرتاكين 

الثوريــن الذيــن فضلــوا التحالــف مــع الليراليــن الرجوازيــن، رغــم أنهــم اضطــروا إىل تغطيــة هــذه السياســة باســتخدام الصيغــة القدميــة، 

ــوا  ــن كان ــك«. كان هــذا إلســكات انتقــادات العــال الســوفياتين الذي ــة “بقــدر” مــا طبقــت هــذه السياســة أو تل »دعــم الحكومــة املؤقت

بطبيعتهــم ال يثقــون يف الحكومــة الرجوازيــة، لكنهــم كانــوا يثقــون يف قادتهــم ومــا كانــوا ليتخلــوا عنهــم بشــكل تلقــايئ، رغــم أنهــم مل يكونــوا 

يتفقــون مــع بعــض سياســاتهم. كان وضــع البالشــفة يف البدايــة ســيئا للغايــة. كان ضعفهــم داخــل الســوفييتات، بعــد فرايــر مبــارشة، أكــر 

مــا تشــر إليــه األرقــام. كانــت لديهــم متثيليــة كبــرة يف بعــض الســوفييتات ألنهــم تعاونــوا مــع املناشــفة لتقديــم قوائــم مشــرتكة. وهكــذا 

متكــن البالشــفة، يف ســاراتوف، مــن الحصــول عــىل ثالثــة مقاعــد مــن أصــل خمســة يف هيئــة رئاســة الســوفييت، بينــا مل يكــن لديهــم ســوى 

28 نائبــا مــن أصــل 248 نائبــا يف الجلســة العامــة2.

منــذ الربيــع فصاعــدا شــن البالشــفة حملــة نشــطة إلجــراء انتخابــات جديــدة للســوفييتات. خــالل الثــورة تتعلــم الجاهــر برسعــة مــن 

تجربتهــا الخاصــة. صحيــح أن الســوفييتات معــر أكــر صدقــا عــن الحالــة املزاجيــة املتغــرة للجاهــر ووعيهــا أكــر مــن أي برملــان. لكــن 

ــان تعكــس أفــكار وتطلعــات الجاهــر باألمــس وليــس  حتــى الســوفييتات تخلفــت عــن الوضــع املتغــر برسعــة، وكانــت يف أغلــب األحي

أفكارهــا وتطلعاتهــا اليــوم. كان البالشــفة أقويــاء دامئــا يف لجــان املصانــع ألنهــا كانــت األقــرب إىل العــال يف القواعــد ومــن ثــم كانــت تعكــس 

1:  O. Figes, A People’s Tragedy: The Russian Revolution 1891-1924, p: 452.

2:  J.L.H. Keep, The Rise of Social Democracy in Russia, p: 142.
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برسعــة أكــر املــزاج الحقيقــي املوجــود يف القــاع.

ــرة أخــرى، نقطــة التحــول  ــوف، م ــة كورنيل ــد شــكلت قضي ــن شــهري غشــت وشــتنر. وق ــا ب ــن الســوفييتات تحــوال جذري شــهد تكوي

الحاســمة. فتهديــد الثــورة املضــادة دفــع الســوفييتات إىل املطالبــة باتخــاذ إجــراءات حاســمة، وبــدأت الشــعارات البلشــفية بخصــوص القطيعة 

ــال  ــة الســوفياتية تغــرق تحــت جب ــة التنفيذي ــدأت اللجن ــة و“كل الســلطة للســوفييتات” تتغلغــل بــن صفــوف الجاهــر. ب مــع الرجوازي

الرقيــات التــي تطالبهــا باالســتيالء عــىل الســلطة. وعــىل الرغــم مــن أن الســرورة مل تكــن بوتــرة واحــدة، فــإن االتجــاه العــام صــار، مــن ذلــك 

الوقــت فصاعــدا، يف صالــح البالشــفة بشــكل واضــح. كانــت اللجنــة التنفيذيــة الســوفياتية مــا تــزال متمســكة بسياســتها املشــؤومة يف دعــم 

ــح إعطــاء الســلطة للســوفييتات، مقابــل 97  ــا لصال ــاك 86 مندوب ــة. كان هن ــة، لكنهــا مل تكــن تحظــى ســوى بأغلبيــة ضئيل الحكومــة املؤقت

معارضــا فقــط. لكــن الوضــع كان يتغــر كل يــوم، بــل وكل ســاعة تقريبــا.

حــدث تحــول حاســم يف األســبوع األول مــن شــهر شــتنر، عندمــا انتقلــت الســيطرة عــىل ســوفييت برتوغــراد إىل أيــدي البالشــفة. ظهــر 

ميــزان القــوى الجديــد عندمــا حصــل قــرار اقرتحــه البالشــفة، يطالــب بتشــكيل حكومــة مــن العــال والفالحــن، عــىل 229 صوتــا لصالحــه 

مقابــل 115 صوتــا ضــده وامتنــاع 51 عــن التصويــت، مــا أظهــر أن العديــد مــن العــال املناشــفة واالشــرتاكين الثوريــن قــد صوتــوا لصالــح 

البالشــفة. نتيجــة لذلــك أعلنــت القيــادة اإلصالحيــة املصدومــة اســتقالتها. شــعر اإلصالحيــون بالذعــر إزاء فقدانهــم لهــذا الســوفييت الرئيــيس، 

فبــدأوا عــىل الفــور حملــة غاضبــة عــىل صفحــات إزفســتيا، زاعمــن، كــا هــي العــادة يف مثــل هــذه الحــاالت، أن االجتــاع مل يكــن متثيليــا، 

ودعــوا جميــع املندوبــن إىل حضــور االجتــاع املــوايل مــن أجــل إســقاط القــرار1.

كانــت جلســة 09 شــتنر ســاخنة جــدا. كان الجميــع يــدرك األهميــة الحيويــة للنتيجــة. عملــت جميــع الفصائــل عــىل أن يحــر جميــع 

مندوبيهــا. حــر حــوايل 1.000 منــدوب. خــي الوفــد البلشــفي مــن عــدم متكنهــم مــن الحصــول عــىل األغلبيــة مبفردهــم ألجــل اإلطاحــة 

بالرئاســة، فاقرتحــوا أن يكــون التصويــت عــىل أســاس نســبي. أدان لينــن هــذه الخطــوة اإلجرائيــة، التــي كان يخــى أن تشــوش عــىل جوهــر 

القضيــة التــي يدافــع عنهــا البالشــفة. كانــت القضيــة هــي مســألة ســلطة العــال، وال ينبغــي الســاح ألي قــدر مــن املشــاحنات الدســتورية 

بإخفــاء ذلــك. لكنــه مل يكــن هنــاك مــا يــرر قلــق لينــن، فالقضايــا كانــت واضحــة مبــا فيــه الكفايــة للجميــع، وكان لذلــك االقــرتاح اإلجــرايئ 

ميــزة أنــه ســاعد يف كســب العنــارص املــرتددة، أي مجموعــة مارتــوف وحتــى االشــرتاكين الشــعبين األكــر ميينيــة. وعــىل أي حــال، فقــد قــام 

ــم للحــل  ــا خــارج جــدول األعــال. لكــن اليمــن أخطــأ حســاباته. فمــن خــالل رفضه ــس الجلســة، تســريتييل، برفــض التســوية لكونه رئي

الوســط وإلــزام املندوبــن بالتصويــت عــىل قــرار مبــارش طرحــه اإلصالحيــون، يقــول بــأن التصويــت الســابق يف 01 شــتنر ال يتوافــق مــع خــط 

الســوفييتات، ويجــدد الدعــم للقيــادة القدميــة، أجــروا البالشــفة عــىل االنتقــال إىل الهجــوم ورفــع حــدة االســتقطاب داخــل االجتــاع. لقــد 

صــارت املســألة: “إمــا هــذا... أو ذاك”.

كان تروتســي هــو املتحــدث الرئيــيس باســم البالشــفة، يف أول ظهــور علنــي لــه منــذ إطــالق رساحــه. تــم اســتقباله بتصفيــق حــار مــن 

جانــب جــزء مــن القاعــة، قبــل أن يشــن هجومــا عنيفــا عــىل الرئاســة. ســألهم هــل مــا يــزال كرينســي عضــوا يف هيئــة الرئاســة، نعــم أم ال؟ 

وضــع الســؤال هيئــة الرئاســة يف موقــف جــد حــرج. وبعــد ترددهــم للحظــة، جــاء الجــواب باإليجــاب، وهــو مــا اســتغله تروتســي إىل أقــى 

الحــدود، حيــث قــال: »لقــد اعتقدنــا اعتقــادا راســخا أنــه لــن يُســمح لكرينســي بالجلــوس يف منصــة الرئاســة. لكننــا كنــا مخطئــن. إن شــبح 

كرينســي يجلــس اآلن بــن دان وتشــيدز... وبالتــايل فإنــه عندمــا يقرتحــون عليكــم املوافقــة عــىل الخــط الســيايس للرئاســة، ال تنســوا أنكــم 

ســتوافقون بذلــك عــىل سياســات كرينســي«2. 

حتــى يف هــذه املرحلــة كان البالشــفة ال يوجهــون نرانهــم بشــكل رئيــيس نحــو اإلصالحيــن، بــل كانــوا يركــزون دامئــا عــىل الرجوازيــن 

وكرينســي الــذي كان قــد صــار متاهيــا بشــكل كامــل مــع الرجوازيــة. ومــن خــالل هــذه الدعايــة املاهــرة، نجحــوا يف كســب العــال الذيــن 

كانــوا حتــى وقــت قريــب يقفــون بحــزم خلــف املناشــفة واالشــرتاكين الثوريــن. ومــن خــالل تركيــز هجاتهــم عــىل العــدو الطبقــي، متكنــوا 

مــن أن يفضحــوا بشــكل منهجــي سياســات التعــاون الطبقــي التــي يتبناهــا اإلصالحيــون وجبنهــم وعــدم رغبتهــم يف مواجهــة أعــداء العــال 

والفالحــن، وبالتــايل دقــوا إســفينا بــن اإلصالحيــن وبــن مؤيديهــم.

ــاع 67. كان انتصــار البالشــفة  ــف؛ وامتن ــا ضــد التحال ــف؛ 519 صوت ــح التحال ــا لصال ــت واضحــة جــدا: 414 صوت جــاءت نتيجــة التصوي

هــذا عظيــا لكــون اإلصالحيــن مل يدخــروا أي جهــد يف إغــراق االجتــاع مبؤيديهــم وأرصوا عــىل تحويــل التصويــت إىل اســتفتاء حــول هــذه 

1:  O. Anweiler, Los Soviets en Rusia: 1905-1921, p: 189.

2:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, p: 805.
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القضيــة: التحالــف أو الســلطة للســوفييتات؟ اإلصالحيــة أو البلشــفية؟ وكانــت الهزميــة رضبــة قويــة للجنــاح اليمينــي. كانــوا قــد اســتثمروا 

الكثــر مــن أجــل الفــوز يف هــذا االجتــاع إىل درجــة أن خســارتهم لألصــوات حطمتهــم متامــا. ومــن ناحيــة أخــرى شــعر الجنــاح اليســاري 

بالثقــة واســتغل الوضــع لصالحــه. يف 11 شــتنر عندمــا دافــع دان، يف ســوفييت برتوغــراد، عــن التحالــف ضــد موقــف تروتســي الــذي دافــع 

عــن تشــكيل حكومــة ســوفياتية، تــم رفــض التحالــف بعــرشة أصــوات فقــط، وامتنــاع ســبعة عــن التصويــت، أمــا اآلن فقــد حســمت املعركــة 

يف برتوغــراد بشــكل كامــل.

صــار املــد يتدفــق بقــوة لصالــح البالشــفة يف كل مــكان. يــوم 05 شــتنر، أعلــن مؤمتــر ســوفييت وســط ســيبريا دعمــه الكامــل للبالشــفة. 

ورسعــان مــا حــذت موســكو حــذوه، حيــث فــاز البالشــفة باألغلبيــة ليــس فقــط يف مجلــس الســوفييت، بــل كذلــك يف لجنــة الجنــود التــي 

كانــت موجــودة بشــكل منفصــل عنــه. ويف انتخابــات اللجنــة التنفيذيــة الســوفياتية لعــال موســكو، التــي جــرت يف 19 شــتنر، فــاز البالشــفة 

بـــ 32 مقعــدا مقابــل 16 مقعــدا للمناشــفة. تــم انتخــاب نوغــن رئيســا. ويف 05 أكتوبــر، قــدم البالشــفة قــرارا بشــأن الوضــع الراهــن يف جلســة 

ســوفييت العــال والجنــود وكانــت النتيجــة 335 صوتــا مــع القــرار، مقابــل 254 صوتــا ضــده. لكــن الوضــع يف اللجنــة التنفيذيــة لســوفييت 

الجنــود كان مختلفــا، فهنــا اســتمر البالشــفة أقليــة، حيــث حصلــوا عــىل 16 مقعــدا مقابــل 26 مقعــدا لالشــرتاكين الثوريــن وتســعة للمناشــفة 

- وهــو الوضــع الــذي اســتمر حتــى ثــورة أكتوبــر. لهــذا الســبب كانــت االجتاعــات العامــة املشــرتكة بــن اللجنتــن التنفيذيتــن تشــهد تــوازن 

القــوى بــن الفصائــل املتصارعــة وكان البالشــفة يجــدون أنفســهم يف بعــض األحيــان يف موقــع األقليــة، عــىل الرغــم مــن أنهــم عــادة مــا كانــوا 

يتمكنــون مــن متريــر توصياتهــم. مــن جهــة أخــرى متكــن البالشــفة منــذ شــهر مــاي مــن كســب األغلبيــة يف منطقــة موســكو ككل1.

كان للبالشــفة موقــع قــوي يف املناطــق الشــالية املحيطــة ببرتوغــراد. ففــي ســوفييت كرونشــتاد كان لديهــم 100 منــدوب، بينــا كان 

لالشــرتاكين الثوريــن اليســارين 75 مندوبــا، و12 للمناشــفة األمميــن و07 مناديــب لالســلطوين، بقيــة املناديــب (90) كانــوا مســتقلن. كــا 

حصــل البالشــفة عــىل األغلبيــة يف فنلنــدا -خاصــة يف هيلســينغفورس وفيبــورغ، حيــث كانــت ســلطة الحكومــة املؤقتــة قــد ســقطت فعــال 

ــب  ــدن إىل جان ــات ووين ــال ودورب ــة العظمــى يف ريف ــت الغالبي ــوز اليســار واضحــا. ففــي شــتنر كان ــذ شــتنر. يف إســتونيا أيضــا كان ف من

البالشــفة واالشــرتاكين الثوريــن اليســارين. ويف اللجنــة اإلقليميــة املنتخبــة يف أكتوبــر، كان هنــاك ســتة بالشــفة وأربعــة اشــرتاكين ثوريــن 

يســارين ومنشــفي أممــي واحــد واشــرتايك ثــوري ميينــي واحــد. قطــع مجلــس أســطول البلطيــق -ســنرتوبالت- جميــع العالقــات مــع الحكومــة 

املؤقتــة وبــدأ يســر شــؤونه الخاصــة بنفســه. ويف منتصــف أكتوبــر صــوت الفيلــق الخامــس، الــذي كان يعتــر مــن أرقــى أفــواج الخطــوط 

ــع املناطــق  ــل جمي ــة بلشــفية. وهكــذا مل تقــف برتوغــراد وحدهــا إىل جانــب البالشــفة، ب ــدة ضمــت أغلبي ــة جدي ــة، لتشــكيل لجن األمامي

املحيطــة بهــا أيضــا.

إن الكفــاح مــن أجــل كســب النفــوذ داخــل النقابــات، التــي هــي األجهــزة األساســية لتنظيــم الطبقــة العاملــة، احتــل تاريخيــا مكانــة 

مركزيــة يف اســرتاتيجية الحــزب البلشــفي وتكتيكاتــه. ومــع ذلــك فخــالل الثــورة الروســية، وبينــا اســتمر النضــال مــن أجــل الســيطرة عــىل 

النقابــات بــال هــوادة، صــار يف املركــز الثــاين خلــف النضــال املــوازي داخــل الســوفييتات ولجــان املصانــع. كانــت هنــاك عــدة أســباب لذلــك. 

ففــي روســيا القيريــة عاشــت النقابــات العاليــة حيــاة محفوفــة باملخاطــر يف ظــل نظــام اســتبدادي عــرض أعضاءهــا، يف كثــر مــن األحيــان، 

ــة  ــة ضعيف ــات يف حال ــت النقاب ــام 1917 كان ــة. وهكــذا ففــي ع ــا يف الحرك ــدت بشــدة حريته ــي قي ــواع الحظــر الت ــع أن ــاالت وجمي لالعتق

نســبيا، حيــث كانــت ال تضــم ســوى أقليــة صغــرة مــن العــال، معظمهــم مــن العــال األكــر تأهيــال واألفضــل أجــرا. أمــا أغلبيــة العــال غــر 

املنظمــن الذيــن تدفقــوا إىل ســاحة النضــال بعــد شــهر فرايــر، فقــد نظمــوا أنفســهم بشــكل تلقــايئ يف الســوفييتات ولجــان املصانــع التــي 

كانــت أكــر مرونــة وأكــر متثيليــة مــن النقابــات التــي غالبــا مــا كانــت تحــت ســيطرة العنــارص املحافظــة التــي كانــت متيــل بشــكل طبيعــي 

إىل املناشــفة وليــس إىل الجنــاح الثــوري.

كانــت لجــان املصانــع مــن بــن املؤسســات األوىل التــي التحقــت بالبالشــفة. وبحلول يونيــو- يوليــوز كانــت لجــان مصانــع برتوغــراد قــد 

صــارت بالفعــل تحــت ســيطرة البالشــفة. خــالل كونفرانــس لجــان املصانــع الثالــث لعمــوم روســيا (22-17 أكتوبــر)، كان أكــر مــن نصــف 

املندوبــن ذوي الحــق يف التصويــت (البالــغ عددهــم 167 عضــوا) مــن البالشــفة الذيــن متتعــوا أيضــا بدعــم 24 مندوبــا اشــرتاكيا ثوريــا، بينــا 

كانــت املعارضــة تتألــف مــن ســبعة مناشــفة و13 مــن النقابيــن الالســلطوين. كان ذلــك كــا قــال تروتســي بفخــر: »أوضــح تعبــر عــن 

الدعــم الروليتــاري املبــارش واألكيــد يف البلــد بــأرسه«2.

بطبيعــة الحــال مل يكــن العمــل يف الســوفييتات ولجــان املصانــع يعنــي أن البالشــفة أهملــوا النقابــات. بــل عــىل العكــس متامــا، إذ طيلــة 

1:  O. Anweiler, Los Soviets en Rusia: 1905-1921, pp: 190-191.

2:  L. Kochan, Russia in Revolution, p: 269.
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عــام 1917 كانــت النقابــات العاليــة ميدانــا للــراع املســتمر بــن التيــار الثــوري والقــادة اإلصالحيــن. كان تقــدم البالشــفة أرسع بــن عــال 

الصلــب يف برتوغــراد، حيــث حققــوا بشــكل رسيــع نجاحــا ســاحقا. كان العــال يلتحقــون بشــكل جاعــي بالبالشــفة خــالل اجتاعــات املصانع 

التــي كانــت جميــع القــرارات الرئيســية تتخــذ فيهــا بالتصويــت عــر رفــع األيــدي. وهنــاك أيضــا كانــت فئــات شــابة جديــدة تنجــذب عــىل 

الفــور نحــو الجنــاح الثــوري. وقــد كانــت تلــك الفئــات بالــذات هــي التــي غــرت الوضــع الداخــيل للحــزب البلشــفي نفســه. يف أبريــل كان 

جميــع أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة يف نقابــة عــال الصلــب يف برتوغــراد، باســتثناء أربعــة منهــم، مــن البالشــفة. وبحلــول يونيــو كان ملنظمــة 

برتوغــراد جهــاز كامــل يضــم أكــر مــن مائــة شــخص يتلقــون أجورهــم مــن صنــدوق النقابــة. ومــن برتوغــراد امتــد تأثــر الحــزب يف النقابــات 

إىل مناطــق أخــرى. بحلــول شــهر مــاي، صــارت نقابــات عــال الصلــب تضــم 54.000 عضــو، وبحلــول غشــت صــارت تضــم 138.000 عضــو1. 

وبالنظــر إىل أن إجــايل القــوى العاملــة يف صناعــة الصلــب كان يف ينايــر 1917، يبلــغ 546.100 عامــل، فــإن ذلــك ميثــل نســبة كبــرة مــن بــن 

إحــدى الفئــات الرئيســية مــن الروليتاريــا. وبحلــول نهايــة العــام رصحــت تلــك النقابــات أنهــا صــارت تضــم 544.527 عضــوا يف 236 فرعــا.

أمــا يف نقابــة عــال النســيج، الذيــن كانــوا يشــكلون ثــاين أهــم مجموعــة، فقــد كانــت الصــورة أكــر اختالطــا. يف يونيــو رصحــت النقابــة 

أنهــا تضــم 240.000 عضــو، وميكــن أن تكــون قــد وصلــت إىل 400.000 عضــو بحلــول أكتوبــر. كان ذلــك الرقــم نصــف إجــايل العاملــن يف 

القطــاع. كانــت النســاء تشــكلن الجــزء األكــر مــن القــوى العاملــة فيــه. وقــد تأثــر القطــاع بالبطالــة بشــدة، لذلــك كان املطلــب الرئيــيس يف 

البدايــة هــو إيجــاد حلــول للمشــاكل االجتاعيــة واالقتصاديــة امللحــة بــدال مــن السياســة الثوريــة. وهــذا مــا يفــرس ســبب ســيطرة املناشــفة 

واالشــرتاكين الثوريــن عــىل النقابــة يف الفــرتة التــي تلــت فرايــر (باســتثناء برتوغــراد، حيــث كانــت للبالشــفة مجموعــة صغــرة قبــل ثــورة 

فرايــر، رسعــان مــا أصبحــت القــوة املهيمنــة). لكــن البالشــفة، الذيــن اســتخدموا مــرة أخــرى قاعدتهــم يف برتوغــراد كمنصــة انطــالق، رشعــوا 

يف كســب املواقــع الواحــد تلــو اآلخــر، بــدءا باملناطــق الصناعيــة الرئيســية. يف يونيــو دعــوا إىل كونفرانــس جهــوي تــم فيــه إصــدار عــدد مــن 

القــرارات املســتوحاة مــن توصيــات بلشــفية، طالبــت، مــن بــن أمــور أخــرى، بفــرض الرقابــة العاليــة عــىل الصناعــة. زعــم قــادة املناشــفة، 

بنفــس الطريقــة التــي تلجــأ إليهــا جميــع البروقراطيــات النقابيــة عندمــا تتعــرض للهزميــة، أن الكونفرانــس “غــر رشعــي”. لكنــه يف الواقــع كان 

يعكــس التحــول العــام نحــو اليســار بــن العــال الذيــن بــدأوا يف التحــرر مــن تأثــر القــادة اإلصالحيــن. اتضحــت الحالــة املزاجيــة الســائدة 

بــن العــال يف حقيقــة أن الكونفرانــس انتخــب لجنــة تنفيذيــة جديــدة احتــل البالشــفة فيهــا موقــع القيــادة. 

وهكــذا، خطــوة بخطــوة، بــدأ العمــل الــدؤوب واملنهجــي الــذي قــام بــه التيــار الثــوري، ينتــزع املواقــع الواحــد منهــا تلــو اآلخــر مــن يــد 

املناشــفة واالشــرتاكين الثوريــن. وبحلــول غشــت متكــن البالشــفة مــن الحصــول عــىل موقــع قــوي يف النقابــات الصناعيــة الرئيســية. يــرشح 

ــو 1917) ســوى عــىل  ــات العــال (يوني ــال: »بينــا مل يحصــل البالشــفة يف مؤمتــر عمــوم روســيا لنقاب ــات قائ ــر منــو البالشــفة يف النقاب أنويل

%36,4 فقــط مــن األصــوات، مــن أصــل 117 مندوبــا، فــإن الكونفرانــس الدميقراطــي الــذي انعقــد يف شــتنر، شــهد وقــوف %58 إىل جانــب 

البالشــفة، مقابــل %38 للمناشــفة واالشــرتاكين الثوريــن اليمينيــن«.

 وحــدث تغــر يف الوعــي حتــى يف نقابــات العــال ذوي الياقــات البيضــاء والحرفيــن التــي عــادة مــا تكــون محافظــة. متكــن البالشــفة مــن 

كســب العديــد مــن األنصــار داخلهــا، رغــم أنهــم اســتمروا أقليــة. ومــع ذلــك فــإن األمــور كانــت مختلفــة يف الهيــاكل القياديــة للنقابــات. أدى 

بــطء حركيــة الهيــاكل النقابيــة إىل أن التغــرات التــي شــهدتها القواعــد اســتغرقت وقتــا طويــال قبــل أن تنعكــس يف القمــة. ويف العديــد مــن 

النقابــات مل يتمكــن البالشــفة مــن الحصــول عــىل القيــادة إال بعــد ثــورة أكتوبــر. بــل إن بعضهــا لعــب دورا معاديــا للثــورة بشــكل رصيــح، ال 

ســيا نقابــة موظفــي البنــوك ونقابــة عــال الســكك الحديديــة لعمــوم روســيا، وحاولــت عرقلــة عمــل الحكومــة الســوفياتية بعــد الثــورة.

بقــي البالشــفة، حتــى شــهر غشــت، أقليــة صغــرة داخــل الطبقــة العاملــة. كانــوا أصغــر مجموعــة يف الســوفييتات. وينطبــق الــيء نفســه 

عــىل املجالــس املحليــة والنقابــات. يف أبريــل بلــغ عــدد أعضــاء الحــزب حــوايل 80.000. وبحلــول غشــت وصــل العــدد إىل 240.0002. لكــن 

نفــوذ الحــزب بــن الطبقــة العاملــة كان ينمــو، ال ســيا منــذ متــرد كورنيلــوف. يف بعــض املناطــق، مثــل إيفانوفــو- فوزنيســينك، كان البالشــفة 

قــد صــاروا أغلبيــة منــذ الربيــع، لكــن تلــك الحــاالت كانــت اســتثنائية. أمــا يف األقاليــم، وال ســيا يف املناطــق الريفيــة، فقــد كانــت الهــوة التــي 

تفصــل البالشــفة عــن األحــزاب اإلصالحيــة هائلــة.

بــدت أحــداث يوليــوز كــا لــو أنهــا وقعــت شــهادة وفــاة البالشــفة. لكــن الحــزب متكــن، يف غضــون أســابيع قليلــة، مــن اســتعادة كل 

املواقــع التــي فقدهــا. كانــت تكتيــكات البالشــفة يف النضــال ضــد كورنيلــوف هــي نقطــة التحــول الحاســمة، حيــث حققــت للبالشــفة شــعبية 

كبــرة باعتبارهــم املقاتلــن األكــر حزمــا وحيويــة ضــد الثــورة املضــادة، وقضــت نهائيــا عــىل االفــرتاءات ضدهــم بكونهــم “معاديــن للثــورة” 

1:  J.L.H. Keep, The Rise of the Social Democracy in Russia, p: 101.

2:  O. Anweiler, Los Soviets en Rusia, pp: 187, 186.
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و“عمــالء لألملــان”. بــدأ املــد يتدفــق بقــوة لصالــح البالشــفة لدرجــة أصبــح مــن الواضــح أن الحكومــة املؤقتــة عاجــزة عــن حــل أي مشــكلة 

ــوا مجــرد عمــالء للرأســالين. اكتســب شــعار البالشــفة:  ــرويس، وأن القــادة اإلصالحيــن كان ــي تواجــه الشــعب ال مــن املشــاكل امللحــة الت

“الســالم والخبــز واألرض” قاعــدة أوســع مــن أي وقــت مــى.

بحلــول أواخــر غشــت وأوائــل شــتنر، أصبــح البالشــفة القــوة الجاهريــة الرئيســية، ليــس فقــط يف برتوغــراد وموســكو، بــل ويف األقاليــم 

أيضــا. وعــىل الرغــم مــن أن الحــزب اســتمر صغــرا نســبيا يف مــا يخــص العضويــة، فقــد كان لــكل عضــو عالقــة مــع 20 أو 30 أو 50 عامــال 

ــاد  ــى االضطه ــوري، كان حت ــار الث ــح التي ــوة لصال ــق بق ــد يتدف ــا كان امل ــك الظــروف، عندم ــرون أنفســهم بالشــفة. يف ظــل تل ــا يعت وجندي

يخدمــه كحافــز للنمــو. والعــال الذيــن ينظمــون اإلرضابــات مــن أجــل الحصــول عــىل أجــور أعــىل، مــا يعرضهــم لحملــة مــن االســتهجان 

مــن قبــل الصحافــة الرجوازيــة التــي كانــت تهاجمهــم باعتبارهــم بالشــفة، بــدأوا يقتنعــون متامــا بعدالــة قضيــة البالشــفة، عــىل الرغــم مــن 

أنهــم مل يكونــوا قــد قــرأوا ولــو ســطرا واحــدا مــن كتابــات لينــن. كان التيــار البلشــفي ينمــو لســبب بســيط هــو أن سياســاته وشــعاراته كانــت 

تتوافــق بشــكل وثيــق مــع احتياجــات وتطلعــات العــال والفالحــن.

»خــالل الكونفرانــس الســابع لعمــوم روســيا، يف األســبوع األول مــن شــهر مــاي1، حــر 149 مندوبــا ميثلــون 79.204 عضــو حــزيب. كانــت 

أكــر التجمعــات هــي تلــك القادمــة مــن إقليمــي برتوغــراد واألورال (أكــر مــن 14.000 لــكل منهــا)، مــع حضــور مهــم إلقليــم موســكو 

(7.000 عضــو) وحــوض دونيتــس (5.000 عضــو). زادت قــوة الحــزب برسعــة خــالل األشــهر القليلــة التاليــة. ويف غشــت أخــر ســفردلوف 

املؤمتــر الســادس أن عــدد املنظــات ارتفــع مــن 78 إىل 162، وقــدر القــوة الكليــة للحــزب بـــ200.000 عضــو. ال تتوفــر معلومــات حــول عــدد 

أعضــاء الحــزب بحلــول نوفمــر، لكــن مــن املفــرتض أنــه قــد حدثــت زيــادة أخــرى، حيــث إن البيانــات غــر املكتملــة املتاحــة لســكرتارية 

اللجنــة املركزيــة حــول عضويــة املنظــات تظهــر حــدوث زيــادة يف عــدد مــن املنظــات بعــد شــهر غشــت«2.

انعكــس منــو الحــزب يف عــدد كبــر مــن اإلحصائيــات. تحقــق النــر األول يف لجــان املصانــع. كان ذلــك األمــر مهــا ألن لجــان املصانــع 

ــد  ــوري بع ــكل ف ــع بش ــان املصان ــرت لج ــل. ازده ــن العم ــال يف أماك ــي للع ــزاج الحقيق ــق امل ــكل وثي ــس بش ــي تعك ــات الت ــي املنظ ه

ــا  ــرا م ــذي كث ــوم عمــل مــن مثــاين ســاعات، وال ــت يف طليعــة النضــال مــن أجــل ي ــر، باعتبارهــا اســتمرارا للجــان اإلرضاب. كان ــورة فراي ث

نفــذه العــال مببــادرة ذاتيــة منهــم. لقــد اســتقبلت لجــان املصانــع مطلــب الرقابــة العاليــة الــذي رفعــه البالشــفة بتأييــد كبــر، وعملــت 

عــىل فرضــه يف العديــد مــن الــرشكات حيــث مارســت الرقابــة عــىل عمليــات التوظيــف والترسيــح وتشــكيل ميليشــيات عاليــة ومكافحــة 

محــاوالت أربــاب العمــل تخريــب اإلنتــاج.

انعقــد أول مؤمتــر للجــان املصانــع يف برتوغــراد، خــالل الفــرتة املمتــدة مــا بــن 30 مــاي و03 يونيــو. شــهد ذلــك املؤمتــر صدامــا مريــرا بــن 

البالشــفة واملناشــفة حــول دور ومهــام اللجــان. كان املناشــفة يعارضــون بطبيعــة الحــال الرقابــة العاليــة التــي تتعــارض مــع كامــل مفهومهــم 

عــن الطبيعــة الرجوازيــة للثــورة وحــق الرجوازيــن يف الحكــم. لكــن املؤمتــر صــادق عــىل القــرار البلشــفي. شــارك لينــن يف ذلــك املؤمتــر 

وصــاغ القــرار “حــول تدابــر مواجهــة االضطــراب االقتصــادي”، الــذي متــت املصادقــة عليــه بأغلبيــة كبــرة. ابتــداء مــن صيــف 1917 صــارت 

لجــان املصانــع يف برتوغــراد وموســكو واألورال بلشــفية بشــكل راســخ.

ــة، كان البالشــفة  ــس البلدي ــات املجال ــى يف انتخاب ــع. فحت ــة األخــرى عــىل أن البالشــفة يكســبون املواق ــن األدل ــر م ــاك الكث ــت هن كان

ــراد، زادوا عــدد مقاعدهــم مــن 37 إىل 67،  ــت يف غشــت، يف برتوغ ــي أجري ــة الت ــات املحلي ــة. خــالل االنتخاب ــج مذهل ــون عــىل نتائ يحصل

ــدا، لكــن املناشــفة شــهدوا  ــت عــىل 42 مقع ــدا. حصــل الكادي ــوا 75 مقع ــن حقق ــن الذي ــف االشــرتاكين الثوري ــاين خل ــز الث ــوا املرك واحتل

انخفــاض عــدد مقاعدهــم مــن 40 إىل 08 فقــط. هــذا يظهــر بوضــوح امليــل القــوي نحــو اليســار. والــيء األكــر إثــارة للدهشــة كان هــو 

ــو: ــات يوني ــج انتخاب ــج بنتائ ــك النتائ ــايل تل ــة يف موســكو. يقــارن الجــدول الت ــات املحلي ــج االنتخاب نتائ

جدول يوضح نتائج االنتخابات املحلية مبوسكو حسب الشهور

النسبة املائويةعدد األصوات
شتنريونيوشتنريونيواألحزاب

%14%374.88554.37458االشراكيون الثوريون
%04%76.40715.88712املناشفة

1:   شهر ماي يف التقويم الجديد، ويقصد به شابرو كونفرانس أبريل.

2:  L. Schapiro, The Communist Party of the Soviet Union, p: 171.
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( O. Anweiler, Los Soviets en Rusia: 1905-1921, p: 188. :املصدر) 

هــذا مهــم ألنــه كانــت تلــك أول مــرة يحصــل فيهــا البالشــفة عــىل أغلبيــة مطلقــة مــن األصــوات. تشــر أرقــام شــهر يونيــو إىل انتخابــات 

مجلــس دومــا مدينــة موســكو، يف حــن تشــر أرقــام شــهر شــتنر إىل انتخابــات املقاطعــات. ويف هــذه األخــرة مل تكــن املشــاركة عاليــة جــدا 

(%50). ومــع ذلــك فــإن هــذا ال يقلــل مــن أهميــة النتيجــة املحققــة. يجــب أال ننــى أن انتخابــات الرملــان واملجالــس املحليــة ليســت املجــال 

األكــر مالءمــة بالنســبة للحــزب الثــوري. يكــون مــن األســهل عــىل الحــزب الثــوري عمومــا الحصــول عــىل نتائــج أفضــل يف انتخابــات النقابــات 

أو لجــان املصانــع. وقــد كان هــذا هــو الحــال بشــكل خــاص يف روســيا عــام 1917، عندمــا كان انتبــاه الجاهــر مركــزا عــىل الســوفييتات. لكــن 

ورغــم ذلــك، فإنــه مــن أجــل الوصــول إىل أوســع فئــات املجتمــع، مل يتجاهــل البالشــفة حتــى االنتخابــات املحليــة. كانــت نتيجــة انتخابــات 

موســكو ذات أهميــة كبــرة ألنهــم متكنــوا ألول مــرة مــن الفــوز بأغلبيــة مطلقــة يف مركــز حــري مهــم.

يف بيرتســبوغ كان نفــس االتجــاه واضحــا، وإن مل يكــن بنفــس الدرجــة التــي كان عليهــا يف موســكو. مــا بــن غشــت ونوفمــر ارتفعــت 

ــن 206.000 إىل  ــن م ــرتاكين الثوري ــوات االش ــت أص ــن انخفض ــن 184.000 إىل 424.000؛ يف ح ــفة م ــا البالش ــل عليه ــي حص ــوات الت األص

152.000، وارتفعــت أصــوات الكاديــت مــن 114.000 إىل 274.000. املثــر للدهشــة هــو أن املناشــفة زادوا بدورهــم مــن عــدد أصواتهــم مــن 

24.000 إىل 29.000، لكــن هــذا التقــدم النســبي مل يكــن ليخفــي حقيقــة أنهــم كانــوا قــد أصبحــوا أقليــة صغــرة آنــذاك وأنهــم توقفــوا عمليــا 

عــن أن يكونــوا قــوة حقيقيــة داخــل الطبقــة العاملــة يف العاصمــة.

تكتيكات االنتفاضة

مــن كوخــه يف رازليــف، كان لينــن يتابــع باهتــام شــديد ســرورة الثــورة، ويلتهــم جميــع التقاريــر واإلحصــاءات والروايــات، وأي يشء 

ميكنــه أن يســاعد يف فهــم املســألة األكــر أهميــة وهــي متــى يجــب عــىل الحــزب أن يــرب؟ وباســتخدامه لطريقتــه الدقيقــة املعتــادة قــام 

لينــن بدراســة نتائــج كل االنتخابــات وكل األصــوات يف الســوفييتات والنقابــات ومجالــس املــدن، يف محاولــة منــه ملعرفــة مــا الــذي تعنيــه 

بالنســبة مليــزان القــوى الطبقيــة. مل ينــس لينــن ولــو للحظــة أن إحصــاءات االنتخابــات تقــدم عالقــة القــوى بطريقــة جزئيــة ومشــوهة، لكــن 

كل يشء كان يشــر إىل تقــدم رسيــع للحــزب الثــوري. كانــت ذكــرى متــرد كورنيلــوف مــا تــزال حيــة يف أذهــان العــال والجنــود، وكان خطــر 

ــدة يف الســوفييتات  ــات جدي ــاك انتخاب ــت هن ــكان كان ــار اســتقطابا وتجــذرا رسيعــن داخــل الســوفييتات. يف كل م ــد أث ــورة املضــادة ق الث

ومنظــات الجنــود يف الجبهــة. ويف جميعهــا تقريبــا، ســجل التصويــت لصالــح البالشــفة تقدمــا مذهــال. كانــت الســلطة تنزلــق مــن بــن أيــدي 

ــة الرئيســية (برتوغــراد،  ــدأت الســوفييتات يف املراكــز الصناعي ــة الطــوارئ. ب ــن أظهــروا عجزهــم الكامــل خــالل حال ــن الذي الزعــاء اليميني

فنلنــدا، األســطول، الجيــوش الشــالية، موســكو واملنطقــة الصناعيــة الوســطى، األورال) تغــر، الواحــد منهــا تلــو اآلخــر، والءهــا مــن املناشــفة 

واالشــرتاكين الثوريــن نحــو البالشــفة.

ــة.  ــود يف الجبه ــن والجن ــوفييتات الفالح ــىل س ــيطرين ع ــتمروا مس ــون اس ــرتاكيون الثوري ــجمة. فاالش ــن منس ــورة مل تك ــح أن الص صحي

لكــن هنــاك أيضــا بــدأت تتطــور ســرورة فــرز داخــيل. بــدأ تيــار يســاري يتطــور برسعــة داخــل الحــزب االشــرتايك الثــوري، وصــار يتجــه نحــو 

ــة  ــوداء ومنطق ــة األرض الس ــوى يف منطق ــوري أق ــرتايك الث ــزب االش ــي للح ــاح اليمين ــفة. كان الجن ــب البالش ــاف إىل جان ــقاق واالصطف االنش

الفولغــا الوســطى. أمــا يف أوكرانيــا فقــد تقاســموا الســيطرة مــع القوميــن اليســارين. أمــا املناشــفة فقــد كانــوا يفقــدون املواقــع يف كل مــكان. 

مل يتمكنــوا مــن الحفــاظ عــىل النفــوذ الــذي كان لديهــم عــىل ســوفييتات عمــوم روســيا عنــد بدايــة الثــورة، ســوى يف معقلهــم التقليــدي، 

القوقــاز. كان هــذا هــو ميــزان القــوى الــذي حــدد خطــوة لينــن التاليــة. لقــد أصبــح البالشــفة اآلن القــوة الحاســمة داخــل الســوفييتات. كان 

القــادة اإلصالحيــون معزولــن ومحارصيــن يف ملجأهــم األخــر، أي اللجنــة التنفيذيــة الســوفياتية. أمل يحــن الوقــت لحســم األمــور، لتوجيــه 

الربــة الحاســمة؟

كان لينــن مقتنعــا بــأن الوقــت قــد حــان، وأن أي تأخــر قــد يكــون قاتــال. لكــن بقيــة قــادة الحــزب اآلخريــن مل يكونــوا يفكــرون عــىل 

نفــس املنــوال. كانــت قيــادة الحــزب مــا تــزال متأثــرة بشــدة بهزميــة يوليــوز، ومتيــل إىل الحــذر املفــرط. وزينوفييــف، الــذي كان يتبــع خــط 

لينــن دامئــا، اهتــز بشــدة وصــار يتشــبث اآلن بكامينيــف، الــذي ســلك، كالعــادة، طريــق “االعتــدال”. بــدأ لينــن منــذ بدايــة شــتنر يقصــف 
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اللجنــة املركزيــة بالرســائل، مطالبــا إياهــا بــإرصار البــدء يف تنظيــم االنتفاضــة. ويف رســالة لــه إىل اللجنــة املركزيــة، بتاريــخ 14-12 (27-25) 

ــن،  ــود يف كال العاصمت ــواب العــال والجن ــة يف ســوفييتات ن ــم عــىل األغلبي ــد حصوله ــة: »إن البالشــفة، بع ــات التالي ــح بالكل شــتنر، افتت

ميكنهــم ويجــب عليهــم أن يأخــذوا ســلطة الدولــة بأيديهــم«1.

ســقطت رســالة لينــن كالقنبلــة. شــعر أعضــاء اللجنــة املركزيــة بالصدمــة مــن محتواهــا ونرتهــا إىل درجــة أنهــم قــرروا اتالفهــا، كــا ذكــر 

بوخاريــن الحقــا: »عندمــا دخلــت، جــاء ميلوتــن فجــأة ملقابلتــي وقــال: “أنــت تعلــم، أيهــا الرفيــق بوخاريــن، لقــد تلقينــا رســالة صغــرة هنا”. 

قمنــا بقــراءة الرســالة. جميعنــا بدأنــا نلهــث. مل يكــن أحــد قــد طــرح املســألة بهــذه الحــدة بعــد. ال أحــد كان يعلــم مــا الــذي ينبغــي فعلــه. 

كان الجميــع يف حــرة لفــرتة مــن الوقــت. ثــم تداولنــا وتوصلنــا إىل قــرار. ورمبــا كانــت هــذه هــي املــرة الوحيــدة يف تاريــخ حزبنــا التــي قــررت 

فيهــا اللجنــة املركزيــة حــرق رســالة للرفيــق لينــن«2.

وتتالــت الرســائل، وكانــت كل واحــدة منهــا أكــر إلحاحــا مــن ســابقتها: »مــاذا نفعــل؟ نحــن نكتفــي فقــط بإصــدار القــرارات. نحــن 

نضيــع الوقــت. لقــد حددنــا “تواريــخ” (20 أكتوبــر، مؤمتــر الســوفييتات. أليــس مــن الســخيف تأجيلــه لفــرتة طويلــة؟ أليــس مــن الســخف 

االعتــاد عــىل ذلــك؟). يف ظــل هــذه الظــروف ســيكون “انتظــار” مؤمتــر الســوفييتات ومــا شــابه، مبثابــة خيانــة لألمميــة، وخيانــة لقضيــة 

الثــورة االشــرتاكية العامليــة.

يجــب علينــا... أن نعــرتف بحقيقــة أن هنــاك تيــارا، أو رأيــا، داخــل لجنتنــا املركزيــة وبــن قــادة حزبنــا يفضــل انتظــار مؤمتــر الســوفييتات، 

ويعــارض االســتيالء عــىل الســلطة عــىل الفــور، يعــارض انتفاضــة فوريــة. يجــب التغلــب عــىل هــذا التيــار، أو الــرأي، وإال فــإن البالشــفة ســوف 

يغطــون أنفســهم بالعــار األبــدي ويدمــرون أنفســهم كحــزب. إن تفويــت مثــل هــذه اللحظــة و“انتظــار” مؤمتــر الســوفييتات ســيكون حاقــة 

مطلقــة أو خيانــة محضــة«.

وأخــرا اضطــر لينــن، املســتاء مــن تكتيــكات التأخــر داخــل اللجنــة املركزيــة، إىل التهديــد باالســتقالة منهــا وحمــل النضــال إىل قواعــد 

ــر  ــة املؤمت ــذ بداي ــة من ــذه السياس ــل ه ــا ملث ــي أطلقتُه ــتمرة الت ــداءات املس ــك الن ــىل تل ــب ع ــة مل تج ــة املركزي ــث أن اللجن ــزب: »حي الح

الدميقراطــي، وبالنظــر إىل حقيقــة أن اللجنــة املركزيــة تحــذف مــن مقــااليت كل اإلشــارات إىل تلــك األخطــاء الصارخــة التــي ارتكبهــا البالشــفة، 

مثــل القــرار املخــزي باملشــاركة يف الرملــان التمهيــدي، وقبــول املناشــفة يف رئاســة مجلــس الســوفييتات، إلــخ، الــخ.. فــإين مضطــر إىل اعتبــار 

ذلــك تلميحــا “خفيــا” لعــدم رغبــة اللجنــة املركزيــة حتــى ولــو النظــر يف هــذه املســألة، وتلميــح خفــي إىل أنــه يجــب عــيل أن أغلــق فمــي، 

وكاقــرتاح يل بــأن أتقاعــد.

أنــا مجــر عــىل تقديــم اســتقالتي مــن اللجنــة املركزيــة، وإذ أقــوم بذلــك أحتفــظ لنفــيس بحريــة مارســة الحملــة بــن قواعــد الحــزب ويف 

مؤمتــر الحــزب. ألننــي مقتنــع عميــق االقتنــاع بأنــه إذا “انتظرنــا” حتــى مؤمتــر الســوفييتات وتركنــا اللحظــة الحاليــة متــر، فســوف نتســبب 

يف تدمــر الثــورة«3.

أزمة القيادة

ــن  ــم ع ــادة الحــزب وامتناعه ــردد ق ــن ت ــه م ــة هــو خوف ــراءات فوري ــاذ إج ــىل رضورة اتخ ــن ع ــي وراء إرصار لين ــبب الحقيق كان الس

التحضــر لالســتيالء عــىل الســلطة وبالتــايل إضاعــة الفرصــة. ومبجــرد مــا ســتضيع الفرصــة قــد يســتغرق األمــر ســنوات عديــدة لــي تســنح 

مجــددا. وهــذا بالضبــط هــو ســبب رضورة وجــود الحــزب والقيــادة الثوريــة. رمبــا كان لينــن يشــك يف عضــوي اللجنــة املركزيــة الجديديــن، 

يــويف وأوريتســي، اللــذان جــاءا مــع ميزرايونتــيس ومل يكــن يعرفهــا. كان يتســاءل مــا إذا كانــا مــن أنصــار النزعــة التوفيقيــة؟ ومــا إذا كان 

تروتســي ســيتفق مــع كامينيــف وزينوفييــف؟ إال أنــه كان مخطئــا يف عــدم ثقتــه يف عضــوي اللجنــة املركزيــة الجديديــن، إذ أنهــا، مثــل 

تروتســي، وقفــا بثبــات عــىل اليســار. لكــن املقاومــة الرشســة التــي خاضهــا رفاقــه القدامــى كامينيــف وزينوفييــف، وكذلــك ســتالن وإن 

بحــذر أكــر، كانــت رضبــة موجعــة لــه.

عنــد كل نقطــة تحــول حاســمة كانــت تحــدث خالفــات حــادة وجــدال شــديد بــن أعضــاء القيــادة. وقــد اندلــع مثــل ذلــك الجــدال حــول 

1:  LCW, The Bolsheviks Must Assume Power, vol. 26, p: 19.

2:  M. Liebman, Leninism Under Lenin, pp. 137, 69, 81 and 82.

3:  LCW, The Crisis has Matured, vol. 26, p: 84.
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ــة  ــن داخــل اللجن ــاورة مــن جانــب املناشــفة واالشــرتاكين الثوري ــك الكونفرانــس من مســألة املشــاركة يف الكونفرانــس الدميقراطــي. كان ذل

التنفيذيــة املركزيــة للســوفييتات عندمــا شــعروا بــأن الســلطة بــدأت تنزلــق مــن بــن أيديهــم. مــن الناحيــة النظريــة كان الســبب وراء دعــوة 

اللجنــة التنفيذيــة لعقــد الكونفرانــس هــو البــت يف مســألة الســلطة، لكنــه يف الواقــع كان يرمــي لــذر الرمــاد يف أعــن الجاهــر وتحويــل 

ــم  ــارى جهده ــون قص ــادة اإلصالحي ــذل الق ــة. ب ــاريع العقيم ــب واملش ــو الخط ــار نح ــف املس ــد وتحري ــوري املتصاع ــد الث ــن امل ــاه ع االنتب

لتقليــص متثيليــة العــال والفالحــن، وأغرقــوا الكونفرانــس بالعنــارص الرجوازيــة الصغــرة. كانــوا يحاولــون إنشــاء بديــل للســوفييتات التــي 

كان نفوذهــم فيهــا يرتاجــع كل ســاعة. ومــا أثــار اشــمئزاز لينــن أن اللجنــة املركزيــة البلشــفية صوتــت لصالــح املشــاركة يف تلــك املرسحيــة 

وحثــت املنظــات الحزبيــة عــىل »بــذل قصــارى جهدهــا لتشــكيل أكــر مجموعــة ممكنــة مــن املندوبــن مــن أعضــاء حزبنــا«1.

كان لينــن متشــككا جــدا يف هــذا القــرار، لكنــه وافــق عليــه عــىل مضــض، رشيطــة أن ينفصــل البالشــفة بشــكل واضــح عــن جميــع التيارات 

األخــرى ويقــرأوا بيانــا يفضحــون فيــه قــادة الســوفييتات. وقــد جــاء يف ذلــك البيــان: »إن حزبنــا، يف ســياق نضالــه مــن أجــل الســلطة مــن 

أجــل تحقيــق برنامجــه، مل يرغــب أبــدا وال يرغــب يف أن يســتويل عــىل الســلطة ضــد اإلرادة املنظمــة ألغلبيــة الجاهــر الكادحــة يف البلــد«.

ــة داخــل الســوفييتات. وتشــر  ــا حــزب األغلبي ــا ســنأخذ الســلطة باعتبارن ــي أنن ــال: »هــذا يعن ــب تروتســي قائ ــان كت ــن هــذا البي وع

ــرارات ومقرتحــات  ــان: “وحدهــا ق ــال البي ــادم. وق ــات حــول “اإلرادة املنظمــة للجاهــر الكادحــة” إىل مؤمتــر الســوفييتات الق ــك الكل تل

ــك مؤمتــر ســوفييتات عمــوم روســيا...”«2. ــا يعــرتف بذل ــذ، ك ــا إىل التنفي ــي ميكــن أن تجــد طريقه ــس الحــايل... هــي الت الكونفران

يف الواقــع لقــد كان قــرار املشــاركة يف الكونفرانــس الدميقراطــي خطــأ، كــا أكــد لينــن الحقــا، لكنــه كان خطــأ بســيطا نســبيا، وميكــن 

تصحيحــه بســهولة. كان الخطــأ األخطــر هــو موافقــة الوفــد البلشــفي يف الكونفرانــس عــىل املشــاركة يف مــا ســمي بجهــاز “مــا قبــل الرملــان” 

(Pre-parliament) الــذي تــم االتفــاق عــىل إنشــاءه هنــاك. كان ذلــك خطــأ فادحــا. كانــت تلــك الخطــوة الهادفــة إلنشــاء “حكومــة تريــف 

أعــال” محاولــة مفضوحــة مــن قبــل القــادة اإلصالحيــن لخلــق االنطبــاع بــأن روســيا قــد صــار لديهــا اآلن نظــام برملــاين، يف حــن أن جهــاز 

“مــا قبــل الرملــان” كان مجــرد ملحــق للحكومــة الرجوازيــة املؤقتــة مــع حقــوق استشــارية فقــط. كان مــن الواضــح أنهــا منــاورة رجعيــة، 

ومــع ذلــك فقــد صــوت املندوبــون البالشــفة بأغلبيــة 77 مقابــل 50 لصالــح املشــاركة فيــه. تســببت هــذه الخطــوة يف حــدوث انقســام داخــل 

اللجنــة املركزيــة، حيــث قــاد تروتســي النضــال مــن أجــل مقاطعــة “مــا قبــل الرملــان”. أمــا لينــن، الــذي كان قلقــا بالفعــل مــن أن القــادة 

البالشــفة يضيعــون الوقــت، فقــد أصيــب بالغضــب واإلحبــاط الشــديدين. أرص بشــدة عــىل أن ينســحب البالشــفة مــن “مــا قبــل الرملــان” 

ويكرســوا كل طاقاتهــم لإلعــداد االنتفاضــة.

وكتــب يف حاشــية املقالــة التــي أعلــن فيهــا عــن أن املشــاركة يف الكونفرانــس الدميقراطــي كانــت خطــأ وطالــب بانســحاب البالشــفة مــن 

“مــا قبــل الرملــان”: »لقــد دعــا تروتســي إىل املقاطعــة. أحســنت أيهــا الرفيــق تروتســي! لكــن املقاطعــة ُهـــزمت داخــل املجموعــة البلشــفية 

بالكونفرانــس الدميقراطــي. تعيــش املقاطعــة!

ال ميكننــا أن نوافــق ويجــب علينــا أال نوافــق، تحــت أي ظــرف مــن الظــروف، عــىل املشــاركة. إن املجموعة املشــاركة يف أحد الكونفرانســات 

ليســت هــي أعــىل جهــاز للحــزب، بــل وحتــى قــرارات الهيئــات العليــا للحــزب ميكنهــا أن تخضــع للمراجعة عــىل أســاس التجربة.

يجــب علينــا أن نســعى جاهديــن وبــأي مثــن إىل حــل مســألة املقاطعــة يف جلســة عامــة للجنــة التنفيذيــة ويف مؤمتــر اســتثنايئ للحــزب. 

ــات داخــل الحــزب. يجــب أن نجــذب الجاهــر إىل  ــع االنتخاب ــر ولجمي ــات املؤمت ــة النتخاب ــة اآلن أرضي ــح مســألة املقاطع يجــب أن تصب

مناقشــة هــذه املســألة. يجــب عــىل العــال الواعــن طبقيــا أن يأخــذوا األمــر بــن أيديهــم وأن ينظمــوا املناقشــة وميارســوا الضغــط عــىل “مــن 

هــم يف القمــة”.

ــا تذبذبــات ملحوظــة قــد تصبــح مدمــرة، ألن الــراع يتطــور. ويف ظــل ظــروف  ــه توجــد يف “قمــة” حزبن ــاك أدىن شــك يف أن ليــس هن

معينــة، عنــد لحظــة معينــة، قــد تــؤدي التذبذبــات إىل تدمــر القضيــة. يجــب علينــا أن نعبــئ كل قواتنــا للنضــال، يجــب علينــا أن نتمســك 

بالخــط الصحيــح لحــزب الروليتاريــا الثوريــة قبــل فــوات األوان.

ليــس كل يشء عــىل مــا يــرام مــع القــادة “الرملانيــن” لحزبنــا؛ يجــب إيــالء اهتــام أكــر لهــم، يجــب أن يكــون هنــاك إرشاف أكــر عليهــم 

مــن جانــب العــال؛ يجــب تحديــد كفــاءة املجموعــات الرملانيــة بشــكل أوضــح.

1:  LCW, vol. 26, p: 530, note 4.

2:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, p: 836.



397 سنة الثورة

إن خطــأ حزبنــا واضــح. ينبغــي عــىل حــزب الطبقــة الطليعيــة املكافــح أال يخــاف مــن األخطــاء. مــا ينبغــي عليــه أن يخشــاه هــو اإلرصار 

عــىل الخطــأ، ورفــض االعــرتاف بالخطــأ ورفــض تصحيحــه بدافــع مــن اإلحســاس الزائــف بالعــار«1.

وأخــرا (لكــن ليــس مــن دون رصاع حــاد داخــل اللجنــة املركزيــة حيــث عــارض كامينيــف االنســحاب مــن “مــا قبــل الرملــان”) تــم القبــول 

بتوصيــة لينــن وانســحب البالشــفة منــذ اليــوم األول، بعــد أن قــرأوا أوال بيانــا انتهــى بشــعار: “عــاش النضــال املبــارش واملفتــوح مــن أجــل 

الســلطة الثوريــة يف البلــد!”.

يف اليــوم الســابق عــىل قيــادة تروتســي للبالشــفة خــارج “مــا قبــل الرملــان”، اجتمعــت اللجنــة املركزيــة، بضغــط مــن لينــن، ملناقشــة 

مســألة االنتفاضــة مــرة أخــرى. وبالنظــر إىل األهميــة البالغــة للوضــع، فــإن لينــن جــاء مــن فنلنــدا، متنكــرا بشــعر مســتعار، لكــن مل يكــن 

هنــاك أي يشء كوميــدي أو مرسحــي يف ذلــك النقــاش، الــذي عليــه كان يتعلــق مصــر الثــورة. شــن لينــن هجومــا ســاحقا عــىل أنصــار النزعــة 

التوفيقيــة داخــل اللجنــة املركزيــة، وقــد جــاء يف املحــر مــا يــيل: »يؤكــد الرفيــق لينــن عــىل أن نوعــا مــن الالمبــاالة تجــاه مســألة االنتفاضــة 

كان ملحوظــا منــذ بدايــة شــتنر. لكــن هــذا غــر مقبــول إذا كنــا قــد رفعنــا شــعار اســتيالء الســوفييتات عــىل الســلطة بــكل جديــة. لــذا فقــد 

حــان الوقــت لالنتبــاه إىل الجانــب التقنــي للمســألة. يبــدو أن الكثــر مــن الوقــت قــد ضــاع بالفعــل«2.

ويتابــع رسد األســباب التــي تدعــو البالشــفة إىل حســم الســلطة دون تأخــر. مــن املعــر أنــه قــد أشــار أوال إىل الوضــع األممــي، حيــث 

أخبــار التمــردات يف األســطول األملــاين وإرضابــات العــال التشــيكين واملظاهــرات واملتاريــس يف إيطاليــا، تشــر إىل أن ظــروف الثــورة بــدأت 

تنضــج عــىل نطــاق عاملــي. كتــب لينــن يف “رســالة إىل الرفــاق البالشــفة” قائــال: »ألقــوا نظــرة عــىل الوضــع األممــي. إن تطــور الثــورة العامليــة 

أمــر ال خــالف عليــه«3.

كان التأخــر غــر مســموح بــه ألن مصــر الثــورة كان عــىل املحــك. إمــا أن يســتويل البالشــفة عــىل الســلطة، أو أن كرينســي ســينتقل 

إىل الهجــوم عــىل الســوفييتات. قــد تتعــرض برتوغــراد الحمــراء للحصــار مــن جانــب األملــان، وســيتم تأجيــل الجمعيــة التأسيســية إىل أجــل 

غــر مســمى: »إن مــا يتــم القيــام بــه لتســليم األرايض بنارفــا ومــن أجــل استســالم برتوغــراد يجعــل األمــر أكــر إلحاحــا بالنســبة لنــا التخــاذ 

إجــراءات حاســمة«. ومــرة أخــرى وجــه نفــس التحذيــر: إن الجاهــر قــد ســئمت مــن الكلــات والقــرارات، وســتبدأ يف اعتبــار البالشــفة 

وكأنهــم مثلهــم مثــل جميــع األحــزاب األخــرى إذا هــم مل يتحركــوا لحســم الســلطة: »الغيــاب والالمبــاالة مــن جانــب الجاهــر راجــع لتعبهــا 

مــن الكلــات والقــرارات. لدينــا اآلن األغلبيــة وراءنــا. ومــن الناحيــة السياســية الوضــع ناضــج متامــا لحســم الســلطة«4.

ــادة البلشــفية خــالل عــام 1917؟ ال ميكــن اإلجابــة عــىل  كيــف ميكــن أن نفــرس األزمــات والتذبذبــات التــي ظهــرت بــن صفــوف القي

هــذا الســؤال إذا مــا انطلقنــا مــن تصــور مثــايل عــن الحــزب البلشــفي. قــال تروتســي: »كيــف يعقــل أن لينــن، الــذي ســبق لنــا أن رأينــاه يف 

بدايــة أبريــل معــزوال بــن قــادة حزبــه، يجــد نفســه مــرة أخــرى وحيــدا بــن نفــس املجموعــة يف شــتنر وأوائــل أكتوبــر؟ ال ميكنــك فهــم هــذا 

إذا كنــت تصــدق تلــك األســطورة الغبيــة التــي تصــور تاريــخ البلشــفية وكأنــه انبثــاق للفكــرة الثوريــة املطلقــة. لقــد تطــورت البلشــفية، يف 

الواقــع،  يف بيئــة اجتاعيــة محــددة تخضــع لتأثراتهــا غــر املتجانســة ومــن بينهــا تأثــر البيئــة الرجوازيــة الصغــرة والتخلــف الثقــايف. وعنــد 

كل موقــف جديــد مل يكــن الحــزب يكيــف نفســه إال مــن خــالل املــرور بأزمــة داخليــة«5.

إنــه مبثابــة قانــون أنــه مــع اقــرتاب موعــد االنتفاضــة تتعــرض قيــادة الحــزب الثــوري لضغــوط شــديدة مــن جانــب الطبقــات األخــرى، 

ويبــدأ قســم مــن تلــك القيــادة يف التذبــذب. وليــس مــن الصعــب العثــور عــىل ســبب ذلــك. إذ ليــس مــن الســهل القيــام بتقييــم دقيــق ملــزاج 

الجاهــر. وبالنظــر إىل املســؤولية الهائلــة التــي تقــع عــىل كاهــل القيــادة يف مثــل هــذه اللحظــة، واملخاطــر الكــرى التــي ينطــوي عليهــا كل 

قــرار وضغــط “الــرأي العــام” الرجــوازي وشــد األعصــاب إىل نقطــة االنهيــار، تظهــر جميــع نقــاط الضعــف عاريــة. لكنــه مــن غــر املســموح 

بالضعــف والتذبــذب عشــية االنتفاضــة.

1:  LCW, From a Publicist’s Diary, vol. 26, pp: 57-58.

2:  LCW, Meeting of the Central Committee of the RSDLP(B) 10 (23) October, 1917, vol. 26, p: 188.

3:  LCW, Letter to the Bolshevik Comrades Attending the Congress of Soviets of the Northern Region, vol. 26, p: 182.

4:  LCW, Meeting of the Central Committee of the RSDLP(B) 10 (23) October, 1917, vol. 26, p: 188.

5:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, p: 989.
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مؤمتر السوفييتات

الدفــاع والهجــوم، مــن وجهــة نظــر املنطــق الصــوري، متناقضــان بشــكل مطلــق. لكنهــا، يف املارســة العمليــة، غالبــا مــا يتحــوالن إىل 

بعضهــا البعــض، حيــث ميكــن لنضــال دفاعــي أن يتحــول، يف ظــل ظــروف معينــة، إىل نضــال هجومــي، والعكــس صحيــح. هنــاك العديــد مــن 

نقــاط التشــابه بــن الحــروب بــن األمــم وبــن الحــروب بــن الطبقــات. لكــن هنــاك اختالفــات أيضــا. الجيــش الرجــوازي الدائــم يتــم إعــداده 

ومتويلــه وتســليحه طيلــة عقــود اســتعدادا للحــرب. وميكــن لهيئــة األركان العامــة اختيــار متــى وأيــن تبــدأ املواجهــات. لكــن حتــى يف هــذا 

النــوع مــن الحــروب ال تكــون املســألة مســألة عســكرية بحتــة. لقــد ســبق لكالوزفيتــز أن أوضــح أن الحــرب هــي اســتمرار للسياســة بوســائل 

أخــرى. إن األعــال العســكرية للحكومــات الرجوازيــة تحددهــا املصالــح الطبقيــة للرجوازيــة. ولهــذا الســبب يؤكــد املاركســيون دامئــا أنــه ال 

أهميــة للبحــث يف مســألة مــن أطلــق الرصاصــة األوىل لفهــم طبيعــة حــرب مــا.

تحــاول كل حكومــة دامئــا يف كل حــرب تحميــل مســؤولية اندالعهــا للعــدو. ليــس هــذا حادثــا عرضيــا وال نــزوة. ليســت الحــرب مجــرد 

مســألة عســكرية فقــط، بــل هــي مســألة سياســية أيضــا. إن حشــد الــرأي العــام يف الداخــل والخــارج لدعــم الحــرب مســألة أساســية ال ميكــن 

حلهــا إال عــىل املســتوى الســيايس. وقــد ســبق لنابليــون أن أوضــح أن أهميــة الــروح املعنويــة يف الحــروب مقارنــة مــع أهميــة الجوانــب املاديــة 

هــي ثالثــة إىل واحــد. وبالتــايل فــإن املهمــة األساســية للدبلوماســية هــي إقنــاع الــرأي العــام بــأن جيشــه قــد تحــرك للدفــاع عــن النفــس فقــط 

وردا عــىل اســتفزاز غــر محتمــل واعتــداء مــن جانــب العــدو، ومــا إىل ذلــك. الحكومــة التــي ال تتــرف بهــذه الطريقــة ترتكــب خطــأً فادحــا، 

وتتســبب يف أرضار جســيمة لجهودهــا الحربيــة.

يصــدق هــذا أكــر بألــف مــرة عندمــا يتعلــق األمــر بالثــورة االشــرتاكية. إن الروليتاريــا، عــىل عكــس الطبقــة الســائدة، ال متتلــك جيشــا، وال 

ميكنهــا أن متتلــك قــوة مســلحة قــادرة عــىل إلحــاق الهزميــة بقــوات الدولــة الرجوازيــة مــا دامــت هــذه األخــرة ســليمة. ويف حــن أن الحــرب 

التقليديــة تكــون يف األســاس مســألة عســكرية، حيــث ال تلعــب الدبلوماســية إال دورا ثانويــا رغــم أهميتــه، فــإن مهمــة الثــورة االشــرتاكية هــي 

يف األســاس مهمــة سياســية لكســب الجاهــر والقــوات املســلحة. األدوار معكوســة هنــا.

تبــدأ الغالبيــة العظمــى مــن نضــاالت الطبقــة العاملــة، يف الواقــع، باعتبارهــا نضــاالت دفاعيــة: نضــاالت للدفــاع عــن مســتويات املعيشــة، 

عــن مناصــب الشــغل، عــن الحقــوق الدميقراطيــة، إلــخ. لكــن يف ظــل ظــروف معينــة، وخاصــة مــع وجــود القيــادة الصحيحــة، ميكــن لهــذه 

النضــاالت الدفاعيــة أن متهــد الطريــق لنضــال هجومــي، مبــا يف ذلــك اإلرضاب العــام، الــذي يطــرح مســألة الســلطة. ومــع ذلــك فحتــى يف 

ســياق الثــورة، مــن الــروري تحميــل الطبقــة الســائدة كل املســؤولية عــن أعــال العنــف، مــن أجــل كســب الجاهــر، ليــس فقــط الطبقــة 

العاملــة، بــل وأيضــا الرجوازيــة الصغــرة. وبالتــايل فإنــه ليــس مــن الصحيــح فحســب، بــل ومــن الــروري للغايــة أن يتــم تقديــم الحركــة يف 

صــورة دفاعيــة. وقــد كتــب لينــن يف يونيــو، قائــال: »يجــب أن تكــون الروليتاريــا االشــرتاكية وحزبنــا رزينــن ومتحديــن قــدر اإلمــكان، ويجــب 

أن يظهــروا أكــر قــدر مــن الصــر واليقظــة. فلنــرتك كافيناكيــي املســتقبل يبــادرون أوال. كونفرانــس حزبنــا كان قــد حــذر بالفعــل مــن وصولهم. 

لــن مينحهــم عــال برتوغــراد أي فرصــة للتنصــل مــن املســؤولية. إن العــال سيســتغلون وقتهــم ويجمعــون قواتهــم، ويســتعدون للمقاومــة 

عندمــا ســيقرر هــؤالء الســادة التحــول مــن األقــوال إىل األفعــال«1.

وتاريــخ الثــورة الروســية، قبــل وأثنــاء وبعــد أكتوبــر، يكفــي إلثبــات ذلــك. عشــية ثــورة أكتوبــر كان هنــاك اختــالف يف الــرأي بــن لينــن 

وتروتســي بشــأن التاريــخ املناســب لالنتفاضــة. أراد لينــن االنتقــال مبــارشة إىل االســتيالء عــىل الســلطة يف شــتنر، يف حــن كان تروتســي يؤيــد 

تأجيــل االنتفاضــة حتــى مؤمتــر الســوفييتات. ملــاذا اتخــذ تروتســي هــذا املوقــف؟ هــل كان يعــاين مــن نقــص يف الجــرأة؟ كال عــىل االطــالق. 

ــن أن  ــن م ــىل يق ــة بالنســبة للجاهــر. كان تروتســي ع ــة للغاي ــة مهم ــون مســألة الرعي ــورة تك ــى يف الث ــه حت ــم تروتســي أن ــد فه لق

البالشــفة ســيحصلون عــىل األغلبيــة يف املؤمتــر، وبالتــايل ميكنهــم أن يظهــروا أمــام الجاهــر بكونهــم ســلطة رشعيــة يف املجتمــع. مل تكــن تلــك 

مســألة ثانويــة، بــل كانــت عامــال حاســا يف تحقيــق انتقــال ســلمي للســلطة. ومــرة أخــرى مل يكــن العنــر الحاســم عســكريا، بــل سياســيا. 

وباملناســبة فقــد قــدم البالشــفة انتفاضــة أكتوبــر كعمــل دفاعــي للحيلولــة دون انــزالق روســيا إىل الفــوىض والحــرب األهليــة. وهــذا ليــس 

مصادفــة. فحتــى عندمــا تكــون يف وضــع يســمح لــك بالهجــوم (وهــو الــيء الــذي ال يتســنى دامئــا، بــل العكــس)، يكــون مــن الــروري دامئــا 

التــرف والتحــدث كــا لــو كنــت تخــوض نضــاال دفاعيــا، وتحميــل كل املســؤولية للعــدو.

ــل إىل  ــا. إن املي ــدا أعصابه ــام الرجــوازي وفق ــرأي الع ــط ال ــرا بضغ ــا تأث ــىل الســلطة ألنه ــتيالء ع ــف االس ــف وزينوفيي ــارض كاميني ع

املبالغــة يف تقديــر قــوة العــدو والتقييــم املتشــائم لإلمكانيــات الكفاحيــة للطبقــة العاملــة، ســمة مميــزة لهــذا النــوع مــن العقليــات. كان 

1:  LCW, The Turning Point, vol. 25, p: 83.
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التأجيــل بالنســبة لهــم، يعنــي التأجيــل إىل األبــد. وقــد اتضــح موقــف كامينيــف مــن خــالل محادثــة كان قــد أجراهــا مــع راســكولنيكوف قبــل 

أســابيع قليلــة مــن االنتفاضــة: »عندمــا التقيــت بصديقــي القديــم ل. ب. كامينيــف، انخرطــت عــىل الفــور يف مناقشــة معــه حــول “خالفاتنــا”. 

كانــت نقطــة انطــالق حجــة ليــف بوريســوفيتش هــي أن حزبنــا مل يكــن مســتعدا بعــد لقيــادة االنتفاضــة. صحيــح أنــه لدينــا جاهــر كبــرة 

ــل لقطعــه لالنتقــال مــن التصويــت  ــاك طريــق طوي ــزال هن ــا، لكــن مــا ي ــا، ويصادقــون بســهولة عــىل قراراتن مــن مختلــف الرشائــح ورائن

ــة برتوغــراد ســتظهر حازمــة يف املعركــة، ومســتعدة  “الورقــي” إىل املشــاركة النشــطة يف االنتفاضــة املســلحة. مل يكــن مــن املؤكــد أن حامي

للقتــال أو املــوت. وعنــد أول ظــرف حــرج ســيهجرنا الجنــود وســيهربون.

وأضــاف الرفيــق كامينيــف: أمــا الحكومــة، مــن جهــة أخــرى، فتمتلــك قــوات رائعــة التنظيــم تحــت ترفهــا، مخلصــة لقضيتهــا، مــن 

ــة. ــى النهاي ــا وســيقاتلون بحــاس حت ــد ضدن ــن متــت تعبئتهــم بشــكل جي القــوزاق والكاديــت الذي

ــأن  ــة ب ــر القائل ــة النظ ــف إىل وجه ــق كاميني ــر، توصــل الرفي ــا يف الن ــتنتاجات املتشــامئة حــول فرصن ــىل كل هــذه االس ــاد ع وباالعت

ــوراء وســيؤخر لفــرتة طويلــة تطــور الثــورة«1. ــا، األمــر الــذي ســيعيدنا إىل ال ــار حزبن ــة فاشــلة لالنتفاضــة ســتؤدي إىل الهزميــة وانهي محاول

كان لينــن شــديد اإلرصار عــىل رضورة االســتيالء عــىل الســلطة عــىل الفــور، ألنــه كان يخــى، ألســباب وجيهــة، مــن أن يتســبب البالشــفة 

التوفيقيــون يف إضاعــة الفرصــة متامــا. لكــن اعرتاضــه عــىل تأجيــل االنتفاضــة حتــى مؤمتــر الســوفييتات مل يكــن صحيحــا. لقــد دعــم تروتســي 

هــذا التأجيــل ليــس فقــط لكســب العنــارص املتذبذبــة داخــل اللجنــة املركزيــة، بــل كذلــك ألســباب تكتيكيــة وجيهــة. كان غالبيــة العــال 

والجنــود مــا يزالــون يثقــون يف ســلطة الســوفييتات. كانــوا ســيدعمون االســتيالء عــىل الســلطة إذا مــا تــم باســم الســوفييتات، لكنهــم مل يكونــوا 

ليدعمــوه بالــرورة لــو تــم باســم البالشــفة وحدهــم. لذلــك كان يجــب أن تتزامــن االنتفاضــة مــع مؤمتــر الســوفييتات، حيــث كان البالشــفة 

ــال آخــر لسياســة  ــا إذا مل يكــن مجــرد مث ــك. كان يتســاءل م ــن يشــك يف هــذا التكتي ــة. كان لين ــن مــن الفــوز باألغلبي وحلفاؤهــم متأكدي

املراوغــة والغبــاء الرملــاين الرشعــي؟ 

ــة العمــل مــن أجــل كســب الســوفييتات حتــى  ومــع ذلــك فقــد كان موقــف تروتســي صحيحــا بــال شــك. لقــد أدرك الحاجــة ملواصل

لحظــة االنتفاضــة، وذلــك مــن أجــل حشــد أقــى القــوى لالنتفاضــة، وتقليــل املقاومــة. لذلــك أيــد، رغــم معارضــة لينــن، تأجيــل االنتفاضــة 

لتتزامــن مــع مؤمتــر الســوفييتات حيــث ســيفوز البالشــفة باألغلبيــة. وهكــذا فحتــى يف ســياق االنتفاضــة نفســها، يبقــى ملســألة الرشعيــة 

ــة مــن الجاهــر. اندلعــت االنتفاضــة، كــا اقــرتح تروتســي، بالتزامــن  ــات الخامل موقــع جــد مهــم، وتلعــب دورا حاســا يف كســب الفئ

مــع املؤمتــر. لكــن هــذا مل مينــع بالطبــع الســتالينين مــن االدعــاء بــأن اقــرتاح تروتســي »يعنــي يف املارســة تخريــب االنتفاضــة والســاح 

للحكومــة املؤقتــة بتعبئــة قواتهــا لســحق االنتفاضــة خــالل اليــوم الــذي افتتــح فيــه املؤمتــر«2.

بنــاء عــىل إرصار لينــن اتخــذت اللجنــة املركزيــة قــرار تنظيــم االنتفاضــة يف 10 أكتوبــر. يبــدو مــن الواضــح أن لينــن كان ينــوي االســتفادة 

مــن مؤمتــر ســوفييتات املنطقــة الشــالية، الــذي انعقــد يف برتوغــراد يف الفــرتة مــن 11 إىل 13 أكتوبــر، لبــدء االنتفاضــة. وبحســب البلشــفي 

الالتفــي، التســيس، فــإن الخطــة كانــت أن يعلــن املؤمتــر الشــايل نفســه بكونــه حكومــة، وهــذه ســتكون البدايــة. كان ذلــك واحــدا مــن 

العديــد مــن املؤمتــرات اإلقليميــة للســوفييتات التــي عقــدت للتحضــر ملؤمتــر ســوفييتات عمــوم روســيا. ســيطر اليســار عــىل املؤمتــر: 51 

البالشــفة، 24 مــن االشــرتاكين الثوريــن اليســارين، أربعــة مــن املاكســيالين (منظمــة إرهابيــة صغــرة منشــقة عــن االشــرتاكين الثوريــن)، 

ومنشــفي أممــي واحــد، وفقــط عــرشة اشــرتاكين ثوريــن وأربعــة مناشــفة، والذيــن رسعــان مــا انســحبوا. كان مــن املقــرر يف البدايــة عقــد 

املؤمتــر يف هيلســينجفورس بفنلنــدا، فتــم نقلــه إىل العاصمــة باعتبارهــا مكانــا أكــر مالءمــة لبــدء االنتفاضــة.

كتــب لينــن يف رســالة إىل منــدويب البالشــفة يف مؤمتــر املنطقــة الشــالية، أنهــم ســيكونون “خونــة لألمميــة” إذا اقتــروا عــىل “مجــرد 

قــرارات”. لكــن املؤمتــر مل يصــوت لصالــح انتفاضــة فوريــة. وبــدال مــن ذلــك مــرر قــرارا طالــب بحكومــة ســوفياتية، لكنــه ربطهــا مبؤمتــر 

لعمــوم روســيا. كان هــذا هــو املــزاج الســائد يف ذلــك الوقــت. وقــد أظهــرت التقاريــر الــواردة مــن العديــد مــن املناطــق نفــس الصــورة، 

وهــي أن العــال ســيكونون مســتعدين للقتــال مــن أجــل إقامــة حكومــة ســوفياتية إذا أعلنهــا مؤمتــر الســوفييتات، لكــن ليــس بالــرورة 

إذا أعلنهــا حــزب واحــد، أي البالشــفة، بــدون توقيــع مــن ســلطة الســوفييتات. وعــالوة عــىل ذلــك، كشــفت التقاريــر الداخليــة، وخاصــة مــن 

املنظمــة العســكرية البلشــفية، عــن حالــة مخيبــة لآلمــال مــن عــدم االســتعداد و“أوجــه القصــور الصارخــة”. رمبــا كانــت تلــك التقاريــر مبالغــا 

فيهــا. كانــت املنظمــة العســكرية متيــل دامئــا إىل إيــالء أهميــة مفرطــة للجانــب العســكري التقنــي البحــت، بينــا يف الواقــع كانــت املســائل 

1:  F.F. Raskolnikov, Kronstadt and Petrograd in 1917, pp: 256-257.

2:  LCW, vol. 26, p: 547, note 79.
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السياســية هــي الحاســمة. ومــع ذلــك فــإن هــذه التقاريــر كشــفت شــيئا مــا. فبعــد التجربــة املريــرة التــي عاشــها املناضلــون البالشــفة خــالل 

أيــام يوليــوز، صــاروا يخافــون مــن العزلــة وصــاروا مييلــون إىل توخــي الحــذر، ورمبــا املبالغــة يف الحــذر. ومــع ذلــك فقــد أصبــح مــن الواضــح 

بشــكل متزايــد أن الحــزب مل يكــن مســتعدا بعــد نفســيا أو تنظيميــا للقفــزة الحاســمة. كانــت هنــاك حاجــة لبضعــة أســابيع أخــرى. وهــذا 

كان يعنــي بالفعــل أن االنتفاضــة ســوف تتزامــن مــع املؤمتــر الثــاين لســوفييتات عمــوم روســيا.

الفصل األخر

خــالل األشــهر التــي ســبقت أكتوبــر، نجــح البالشــفة، بفضــل تكتيــكات متقنــة ومرنــة، يف زيــادة نفوذهــم بشــكل كبــر داخــل الســوفييتات 

إىل درجــة أنــه صــارت لديهــم، مــع حلفائهــم، األغلبيــة يف مؤمتــر الســوفييتات. وهــذا وحــده مــا يفــرس الطابــع الســلمي نســبيا النتفاضــة 

أكتوبــر. مل يكــن الســبب عســكريا يف املقــام األول، بــل ألنــه كان قــد تــم إنجــاز تســعة أعشــار العمــل مســبقا. كانــت ســاحة النضــال األكــر 

أهميــة هــي الســوفييتات نفســها. يقــدم أنويلــر الوصــف التــايل مليــزان القــوى بــن األحــزاب داخــل الســوفييتات عشــية االنتفاضــة:

»1) يف الســوفييتات العاليــة، يف معظــم املــدن الصناعيــة الكــرى، حصــل البالشــفة عــىل األغلبيــة، وينطبــق الــيء نفســه عــىل غالبيــة 

ســوفييتات الجنــود. كانــت النقــاط األساســية لنفوذهــم هــي:

أ- فنلنــدا، إســتالند ]إســتونيا[، بيرتســبورغ واملنطقــة املحيطــة بهــا، وجــزء مــن الجبهــة الشــالية وســالح البحريــة؛ ب- املنطقــة الصناعيــة 

املركزيــة حــول موســكو؛ ج- جبــال األورال ؛ د- ســيبريا حيــث كانــت قوتهــم متوازنــة مــع االشــرتاكين الثوريــن.

ــاح  ــاك جن ــة. كان هن ــون القــوة املهيمن ــا يزال ــون م ــة، كان االشــرتاكيون الثوري 2) يف ســوفييتات الفالحــن وســوفييتات الخطــوط األمامي

يســاري قــوي، انفصــل أخــرا عــن حــزب االشــرتاكين الثوريــن خــالل األســابيع التــي ســبقت أكتوبــر، وقــف إىل جانــب البالشــفة وكثــرا مــا 

ســاعدهم يف الحصــول عــىل األغلبيــة يف معظــم الســوفييتات. كان االشــرتاكيون الثوريــون املعتدلــون ميتلكــون قــوة أكــر يف:

أ- منطقــة البحــر األســود ووســط الفولغــا؛ ب- أوكرانيــا (مــع األحــزاب االشــرتاكية القوميــة)؛ ج- الجبهــات الرشقيــة والجنوبيــة الرشقيــة 

والرومانيــة.

ــاز،  ــورة. فقــط يف القوق ــا بعــد األشــهر األوىل مــن الث ــة يف كل مــكان تقريب 3) فقــد املناشــفة مركزهــم املهيمــن يف الســوفييتات العالي

وخاصــة يف جورجيــا، حيــث كان مــا يــزال يف إمكانهــم أن يســتندوا إىل الفالحــن، وحيــث كانــوا أقــوى بكثــر مــن البالشــفة يف أكتوبــر .1917

4) وألول مــرة لعبــت مجموعــات مــن املاكســيالين والالســلطوين دورا مهــا يف بعــض الســوفييتات. لقــد دعمــوا البالشــفة يف أكتوبــر 

وســاهموا بشــكل كبــر يف تجــذر الجاهــر«1.

يبالــغ أنويلــر يف تقديــر الــدور الــذي لعبــه الالســلطويون واملاكســياليون، والذيــن كانــوا أقليــة صغــرة متثــل امليــول اليســارية املتطرفــة 

املوجــودة دامئــا، لكنهــا ال تســتطيع أن تلعــب أي دور حقيقــي. مــن املمكــن أن تحقــق تلــك التيــارات بعــض النمــو خــالل الثــورة. وقــد أوضــح 

لينــن نفســه أن الجاهــر قــد ســئمت مــن االنتظــار. وميكــن أن يســقط بعــض العــال األفــراد، أو حتــى بعــض املجموعــات الصغــرة مــن 

العــال، الذيــن تقدمــوا كثــرا عــن بقيــة الطبقــة، يف شــباك الشــعارات اليرساويــة املتطرفــة  التــي تبــدو جذريــة. لكــن مقابــل كل واحــد مــن 

ــزال  ــة، حتــى عندمــا تكــون هــذه األخــرة مــا ت ــة التقليدي ــاك 50 أو 100 أو 1.000 ممــن ســيتجهون نحــو املنظــات الجاهري هــؤالء هن

تحــت قيــادة اإلصالحيــن. إن الســبب يف أن الالســلطوين مل يلعبــوا دورا مهــا يف الثــورة الروســية كان هــو وجــود الحــزب البلشــفي. يف كتابــه 

“الدولــة والثــورة”، كتــب لينــن عــن العــال الالســلطوين بعبــارات متعاطفــة، عندمــا انتقــد مفاهيمهــم الخاطئــة عــن الدولــة وأشــار إىل أن 

الالســلطوية (والنزعــة اليســارية املتطرفــة بشــكل عــام) هــي الثمــن الــذي يجــب عــىل الحركــة أن تدفعــه مقابــل انتهازيــة القــادة اإلصالحيــن.

يف ظــل الظــروف الروســية، كانــت اإلصالحيــة دامئــا مجــرد نبتــة ضعيفــة ومريضــة. مل تكــن هنــاك نقابــات عاليــة إصالحيــة قويــة أو 

أحــزاب عاليــة إصالحيــة كــا هــو الحــال يف أوروبــا الغربيــة. ومــع ذلــك، ولألســباب التــي ســبق رشحهــا، فقــد بحــث العــال الــروس يف فراير، 

حتــى عندمــا أسســوا الســوفييتات، عــن الســبل األقــل وعــورة ودعمــوا األحــزاب اإلصالحيــة داخــل الســوفييتات. وحدهــا تجربــة األحــداث 

العظيمــة مــا مكــن الجاهــر مــن رفــض هــؤالء القــادة والتحــرك يف اتجــاه البلشــفية. لكــن هــذه الســرورة مل تكــن ســهلة وال تلقائيــة. مل 

تكــن ممكنــة إال بفضــل سياســات وتكتيــكات البالشــفة الصحيحــة بشــكل عــام، وقبــل كل يشء بفضــل توجههــم الواضــح نحــو تلــك املنظــات 

1:  O. Anweiler, Los Soviets en Rusia: 1905-1921, p: 194.
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الجاهريــة، التــي أنشــأها العــال والتــي كانــت لهــا قــوة جــذب هائلــة، عــىل الرغــم مــن سياســات القــادة، أي: الســوفييتات والنقابــات.

ــذي دار حــول  ــك الجــدل ال ــر يف ذل ــة القامئــة عشــية أكتوب ــا العــال باملنظــات الجاهري ــي يتمســك به لقــد اتضحــت الطريقــة الت

موعــد االنتفاضــة ومؤمتــر الســوفييتات. كان لينــن قلقــا جــدا، ألســباب وجيهــة، بشــأن الغبــاء الدســتوري والرملــاين للقــادة البالشــفة مــن 

أمثــال كامينيــف وزينوفييــف. كان يخــى التأخــر، ألن كل يــوم ميــر كان يعطــى الوقــت والفرصــة لألعــداء لــي يعيــدوا تجميــع صفوفهــم 

وشــن هجــوم جديــد. كانــت هنــاك شــائعات مســتمرة (تبــن الحقــا أنهــا صحيحــة) حــول أن كرينســي كان يخطــط لنقــل مقــر الحكومــة إىل 

موســكو. كان هنــاك احتــال كبــر بــأن الحكومــة املؤقتــة ستســمح بســقوط برتوغــراد يف أيــدي األملــان، عــوض أن تراهــا تنضــم إىل البالشــفة. 

كانــت هنــاك أدلــة كثــرة عــىل أن الرجوازيــة يف العاصمــة ]برتوغــراد[ كانــت تنتظــر جيــوش القيــر ]األملــاين[ الســتقبالهم كمنقذيــن. كان 

األملــان قــد اســتولوا عــىل ريغــا يف وقــت متــرد كورنيلــوف. ويف وقــت الحــق احتلــوا جزيرتــن اســرتاتيجيتن يف بحــر البلطيــق، الــيء الــذي 

وضعهــم عــىل مســافة قصــرة مــن برتوغــراد. لقــد كان الخطــر حقيقيــا مبــا فيــه الكفايــة.

اعــرتف الرئيــس الســابق ملجلــس الدومــا، ميخائيــل رودزيانكــو، بكلــات واضحــة أنــه ســيكون مــن األفضــل لــو قــام األملــان باالســتيالء 

عــىل برتوغــراد، حيــث قــال: »يبــدو أن برتوغــراد مهــددة (مــن قبــل األملــان)... أقــول فلتذهــب برتوغــراد إىل الجحيــم... يخــى النــاس أن 

تتعــرض مؤسســاتنا املركزيــة يف برتوغــراد للتدمــر. وردا عــىل هــذا اســمحوا يل أن أقــول إننــي ســأكون ســعيدا لــو تــم تدمــر تلــك املؤسســات 

ألنهــا مل تجلــب لروســيا ســوى الحــزن«1.

كان كرينســي يســتعد للتخلــص مــن حاميــة برتوغــراد املتمــردة، باســتخدام مــرر التهديــد األملــاين. ومــع ازديــاد الفجــوة بــن الطبقــات 

يف االتســاع، ازداد بشــكل كبــر خطــر حــل القــوات الســوفياتية عــىل يــد قــوى الــردة الرجعيــة.

كانــت الحجــة الرئيســية التــي اســتخدمت ضــد لينــن هــي: “يجــب علينــا أن ننتظــر مؤمتــر الســوفييتات”. لكــن لينــن كان يخــى أن 

يتــم تأجيــل املؤمتــر. كان قــادة الســوفييتات قــد أجلــوه بالفعــل يف مــرة ســابقة خوفــا مــن فقدانهــم للســيطرة. وبالتــايل مــا الــذي ســيمنعهم 

مــن تكــرار ذلــك مــرة أخــرى؟ ثــم كان ملعــاريض االنتفاضــة حجــة أخــرى وهــي: ملــاذا ال ننتظــر انعقــاد الجمعيــة التأسيســية املوعــودة؟ كانــوا 

يبحثــون دامئــا عــن الذرائــع لتأجيــل االنتفاضــة. وهنــا أيضــا كان لينــن يعتقــد أنــه مــن املحتمــل جــدا أن تقــوم الحكومــة املؤقتــة بتأجيــل، 

أو حتــى إلغــاء، عقــد انتخابــات الجمعيــة التأسيســية. وهــذا مــا يفــرس معارضتــه العنيــدة النتظــار مؤمتــر الســوفييتات، أو أي يشء آخــر.

ــن مل  ــف، الذي ــف وزينوفيي ــات كاميني ــا تذبذب ــون، كان ســببه جزئي ــادة البالشــفة مياطل ــن أن الق ــه املســتمر م ــن وخوف ــاذ صــر لين نف

ــر بالوضــع عــىل  ــىل اتصــال أك ــذي كان ع ــن. تروتســي، ال ــة لين ــه كان أيضــا نتيجــة لعزل ــادة البلشــفية. لكن ــن داخــل القي ــا معزول يكون

األرض، كان يؤيــد التحضــر لالنتفاضــة، لكــن بجعلهــا تتزامــن مــع انعقــاد مؤمتــر الســوفييتات، الــيء الــذي ســيعطيها الرشعيــة الالزمــة يف 

أعــن الجاهــر. لقــد أظهــر بذلــك املوقــف امتالكــه لنظــرة ثاقبــة عــن نفســية العــال. كان البالشــفة قــد حققــوا بالتأكيــد تقدمــا عظيــا 

منــذ الصيــف. كان منــو عــدد األعضــاء رسيعــا جــدا لدرجــة أنــه أغــرق القــدرة الهزيلــة ألجهــزة الحــزب، التــي مل تتمكــن مــن مواكبــة ذلــك. 

ــاد  ــر، أف ــة، يف 16 أكتوب ــة املركزي ــاع اللجن ــغ عــدد األعضــاء حــوايل 240.0002. وخــالل اجت ــاد املؤمتــر الســادس، بل يف غشــت، وقــت انعق

ســفردلوف أن “منــو الحــزب وصــل أبعــادا هائلــة: وقــد صــار عــدد أعضائــه يف الوقــت الحــايل يقــدر بـــ 400.000 عــىل األقــل”3.

مــن املســتحيل، يف الواقــع، الوصــول إىل رقــم دقيــق لعــدد أعضــاء الحــزب يف ذلــك الوقــت. لقــد كان جهــاز الحــزب البلشــفي مــا يــزال 

ضعيفــا نســبيا وغارقــا يف العمــل باســتمرار. وخــالل الثــورة تصــر ملتطلبــات الســاعة األســبقية عــىل مهــام أخــرى مثــل التدقيــق يف أرقــام 

العضويــة. ولذلــك فــإن أي تقديــر يجــب بالــرورة أن يكــون ذا طابــع تقريبــي. لينــن نفســه اعــرتف بأنــه كان مــن املســتحيل تقريبــا الحصول 

عــىل فكــرة دقيقــة عــن عــدد األعضــاء يف شــتنر، لكنــه أشــار إىل الزيــادة التــي عرفتهــا مســاهات العــال املاليــة كدليــل عــىل النمــو الرسيــع 

ــة الحــزب، وعــدد الحضــور واالجتاعــات، ومــا  ــات التــي تعرفهــا عضوي ــات تتعلــق بالتقلب ــاب أي إحصائي للحــزب، حيــث قــال: »أمــام غي

إىل ذلــك، ال ميكــن الحكــم عــىل حجــم الدعــم الواعــي للحــزب مــن طــرف الجاهــر إال مــن خــالل البيانــات املنشــورة بشــأن املســاهات 

النقديــة لصالــح الحــزب. تُظهــر هــذه البيانــات عمــال طوليــا عظيــا مــن جانــب العــال البالشــفة يف جمــع األمــوال لصالــح برافــدا، والجرائــد 

التــي تــم منعهــا، ومــا إىل ذلــك. وتقاريــر هــذه املســاهات كانــت تنــرش بشــكل دائــم«4.

1:  A. Rabinowitch, The Bolsheviks Come to Power, p: 226.

2:   ليبان هو من يعطي هذا الرقم، أما شابرو فإنه، باالعتاد عىل مصادر مختلفة، يقدر العدد بـ 200.000 عضو.

3:  M. Liebman, Leninism Under Lenin, p: 158.

4:  LCW, The Russian Revolution and Civil War, vol. 26, p: 32.
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الــيء األكيــد هــو حقيقــة أن البالشــفة، الذيــن بــدأوا العــام وهــم منظمــة صغــرة جــدا، منــوا برسعــة إىل أن أصبحــوا القــوة املهيمنــة 

داخــل الطبقــة العاملــة. لكــن وحتــى مــع عضويــة تقــدر بـــ400.000، فــإن البالشــفة مل يكونــوا قادريــن عــىل قيــادة ماليــن العــال والجنــود 

نحــو االســتيالء عــىل الســلطة، لــو مل يطبقــوا تكتيــكات وأســاليب مرنــة ولــو مل يكــن لديهــم توجــه صحيــح نحــو املنظــات الجاهريــة. لقــد 

ســبقت اإلشــارة إىل التقــدم الــذي كان الحــزب يحققــه داخــل الســوفييتات. لكــن هــذا ال يــروي القصــة الكاملــة. فبينــا كانــت الشــعارات 

البلشــفية تجــد لهــا صــدى كبــرا بــن العــال، فــإن هــؤالء األخريــن كانــوا مــا يزالــون يتطلعــون إىل الســوفييتات لــي تعمــل عــىل تطبيــق 

هــذه الشــعارات يف الواقــع. لقــد كانــت العالقــة ديالكتيكيــة: فبــدون سياســات الحــزب البلشــفي كانــت الســوفييتات عدميــة الفائــدة. بــل 

إنهــا تحــت قيــادة اإلصالحيــن اليمينيــن صــارت يف الواقــع أجهــزة معاديــة للثــورة. لكــن ومــن جهــة أخــرى، فــإن سياســات البالشــفة بــدون 

الســوفييتات مل تكــن لتتمكــن بالــرورة مــن كســب انتبــاه الجاهــر، التــي كانــت مــا تــزال لديهــا أوهــام عميقــة حــول تلــك املنظــات التــي 

بنتهــا بنفســها، والتــي اعتــادت عــىل التوجــه إليهــا للبحــث عــن حــل ملشــاكلها. مل تكتســب أفــكار البالشــفة قــوة ال تقــاوم إال عندمــا ارتبطــت 

يف أذهــان الجاهــر باملنظــات التــي أعطتهــا والءهــا، أي: الســوفييتات.

االستيالء عى السلطة

لقــد وصلــت ســاعة العمــل الحاســم. وبحلــول ذلــك الوقــت كان صــر العــال البالشــفة يف القاعــدة قــد بــدأ ينفــذ بســبب عــدم اتخــاذ 

القيــادة إلجــراءات حاســمة. يف 19 أكتوبــر (01 نوفمــر)، وخــالل اجتــاع رسي للجنــة املركزيــة، قــرأ لينــن مــرة أخــرى بيانــا يؤكــد عــىل رضورة 

تنظيــم االنتفاضــة فــورا. ومــع معارضــة صوتــن اثنــن فقــط -كامينيــف وزينوفييــف- تقــرر أن الطريقــة الوحيــدة إلنقــاذ الثــورة مــن الخــراب 

هــي االنتفاضــة املســلحة. لكــن رفيقــي لينــن القدميــن، كامينيــف وزينوفييــف، املقتنعــن بــأن االنتفاضــة ســتكون كارثيــة بالنســبة للحــزب 

والثــورة، شــنا حملــة محمومــة لوقفهــا. ويف 18 أكتوبــر وصــال إىل أقــى حــد بنرشهــا ملقــال يف جريــدة غــر حزبيــة، جريــدة غــوريك نوفايــا 

جيــزن، يعــارض بشــكل رصيــح   تنظيــم االنتفاضــة باعتبارهــا “عمــال يائســا” مــن شــأنه أن يــؤدي إىل »العواقــب األكــر تدمــرا عــىل الحــزب 

وعــىل الروليتاريــا وعــىل مصــر الثــورة«. 

والجديــر بالذكــر أن املقالــة، التــي صــدرت بتوقيــع كامينيــف، أعلنــت أنهــا ال تتحــدث باســم عضويــن فقــط داخــل اللجنــة املركزيــة، بــل 

باســم عــدد كبــر (مل يتــم تســميتهم) مــن “قــادة الحــزب”، تقــول املقالــة: »ليــس فقــط أنــا والرفيــق زينوفييــف، بــل وكذلــك عــدد مــن الرفــاق 

قــادة الحــزب، نعتقــد أن أخذنــا املبــادرة يف شــن انتفاضــة مســلحة يف الوقــت الحــارض، يف ظــل موازيــن القــوى الطبقيــة الحاليــة، وبشــكل 

مســتقل عــن مؤمتــر الســوفييتات، وقبــل بضعــة أيــام عــىل انعقــاده، ســتكون خطــوة غــر مقبولــة، وكارثيــة عــىل الروليتاريــا«1.

أقــل مــا ميكــن أن نقــول عــن ذلــك التــرف هــو أنــه انتهــاك خطــر لالنضبــاط الحــزيب. فمــن خــالل تريحهــا العلنــي ضــد االنتفاضــة 

املســلحة، أفــى كامينيــف وزينوفييــف للعــدو بــأرسار قــرارات الحــزب الرئيســية بشــأن االنتفاضــة، التــي كان مــن املفــرتض أن تبقــى رسيــة 

للغايــة. لينــن الــذي أثــار عنــده هــذا التــرف غضبــا شــديدا كتــب، يف إجــراء غــر مســبوق، رســالة حانقــة إىل اللجنــة املركزيــة يديــن فيهــا 

كامينيــف وزينوفييــف باعتبارهــا كارسي إرضابــات وطالــب بطردهــا مــن الحــزب2. يف الواقــع مل تصــادق اللجنــة املركزيــة عــىل اقــرتاح لينــن. 

وقــد اســتقال كامينيــف (لكــن ليــس زينوفييــف) مــن اللجنــة املركزيــة، وتــم منــع كال الرجلــن مــن اإلدالء بــأي تريحــات أخــرى تتعــارض 

مــع قــرارات اللجنــة. لكنهــا مل يُطــردا ومل يُطلــب منهــا إدانــة أفعالهــا. مل تكــن محاكــم االعرتافــات الســتالينية وعمليــات اإلدانــة القرسيــة 

قــد ظهــرت بعــد. وعــىل الرغــم مــن الطبيعــة الخطــرة للخطــأ الــذي ارتكبــاه فإنــه مل يســتعمل ضدهــا. ويف اليــوم التــايل لالنتفاضــة، حــر 

كامينيــف وزينوفييــف إىل مقــر الحــزب البلشــفي وتــم تقليدهــا مناصــب مســؤولة داخــل الحــزب والدولــة الســوفياتية.

مل تتســبب قضيــة كامينيف-زينوفييــف يف رضر دائــم. لقــد كان املــد يتدفــق بقــوة يف اتجــاه االنتفاضــة. ويف مثــل تلــك الظــروف يكــون 

مــن املمكــن عــادة تصحيــح أخطــاء الثــوار إذا توفــرت قيــادة ذكيــة تحافــظ عــىل رباطــة جأشــها. لكــن العكــس صحيــح يف معســكر الــردة 

ــع الجهــات، ومحارصتهــم مبجموعــة مــن التناقضــات، صــار السياســيون الرجعيــون، الذيــن  ــة، فبفعــل غرقهــم يف مشــاكل مــن جمي الرجعي

ــات املتكــررة حــول “عجــز”  ــح. هــذا هــو تفســر التعليق ــون أي خطــأ، فجــأة ال يســتطيعون فعــل أي يشء صحي ــوا باألمــس يرتكب مل يكون

و“تصلــب” و“غبــاء” كرينســي والقيــر نيكــوال وامللــك لويــس ومــاري أنطوانيــت وتشــارلز األول، وقامئــة طويلــة مــن الشــخصيات املاثلــة 

األخــرى. كان اإلغريــق يقولــون: “مــن تــرد اآللهــة تدمــره، تجعــل منــه يف البدايــة أحمقــا”، لكــن إذا دققنــا يف املســألة ســنجد أن ذلــك الحمــق 

1:  Protokoly Tsentral’nogo Komitera RSDRP b, p: 116.

2:  LCW, Letter to the CC of the RSDLP(B), vol. 26, p: 223-227.
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متجــذر يف الواقــع املوضوعــي. يــؤدي النظــام االجتاعــي املفلــس إىل وضــع مــأزوم، ويف مثــل ذلــك الوضــع املــأزوم تكــون الخيــارات محــدودة 

ــة يكــون مــن املمكــن حتــى للحمقــى والتافهــن أن يحكمــوا  ــة املواتي وتتضاعــف احتــاالت الخطــأ ألــف مــرة. يف ظــل الظــروف التاريخي

بنجــاح (وكثــرا مــا يفعلــون). لكــن عندمــا ميــرض النظــام الســيايس واالجتاعــي ويــرشف عــىل املــوت، ال تكــون حتــى ألكــر الــوزراء موهبــة 

وبراعــة القــدرة الكافيــة إلنقــاذ النظــام. تكــون مثــل تلــك األنظمــة ممزقــة باألزمــات الداخليــة واالنقســامات يف القمــة. يحــاول أحــد أقســام 

ــازالت، بينــا يحــاول القســم اآلخــر وقــف موجــة التمــرد املتصاعــدة بنهــج سياســة  ــم التن ــة مــن خــالل تقدي الطبقــة الســائدة درء الكارث

القمــع. وتكــون النتيجــة هــي ظهــور التذبذبــات وقلــة الكفــاءة. هــذا كلــه ال يعنــي أن نوعيــة القيــادة الثوريــة غــر مهمــة. بــل عــىل العكــس. 

فحتــى أفضــل الظــروف املواتيــة ميكــن أن تضيــع خــالل الحــروب والثــورات. لــو أن زينوفييــف وكامينيــف وســتالن هــم مــن كانــوا عــىل رأس 

الحــزب البلشــفي، بــدال مــن لينــن وتروتســي، لكانــت الفرصــة قــد ضاعــت كليــا بــال شــك. عندهــا كان كل هــؤالء املؤرخــن األذكيــاء الذيــن 

يتحدثــون اآلن عــن غبــاء كرينســي ونيكــوال لعــدم قيامهــا بهــذا اإلجــراء أو ذاك، ســيكتبون اليــوم أطروحــات دكتــوراه حــول مــدى ذكائهــا 

وبُعــد نظرهــا، وحــول كــم كان لينــن وتروتســي طوباويــان لتخيلهــا أنــه ميكــن للعــال االســتيالء عــىل الســلطة.

ميكــن للصــدف أن تلعــب بالتأكيــد دورا يف التاريــخ، مبــا يف ذلــك األخطــاء، والنظــام الــذي يكــون عــىل حافــة الهاويــة يكــون أكــر عرضــة 

الرتــكاب األخطــاء. ارتكبــت الحكومــة املؤقتــة خطــأ مــن الدرجــة األوىل عندمــا طالبــت بإرســال ثلثــي حاميــة برتوغــراد إىل الجبهــة. كانــت 

تلــك محاولــة خرقــاء إلضعــاف الحاميــة الثوريــة يف العاصمــة، لكنهــا كانــت هديــة للبالشــفة، لســببن: أوال، ألنهــا تســببت يف خلــق موجــة مــن 

الســخط داخــل الثكنــات، مــا دفــع حتــى أكــر الفئــات تخلفــا نحــو البالشــفة. بــدأت حتــى تلــك الفيالــق التــي شــاركت يف قمــع مظاهــرات 

يوليــوز يف إصــدار قــرارات تديــن الحكومــة املؤقتــة وتدعــو الســوفييتات إىل االســتيالء عــىل الســلطة. وثانيــا، ألنهــا أظهــرت أن الحكومــة كانــت 

تســتعد لشــن الهجــوم ضــد برتوغــراد الحمــراء، فصــار مــن حــق الثــورة اتخــاذ إجــراءات للدفــاع عــن نفســها. كان ذلــك شــيئا ميكــن ألي عامــل 

وجنــدي أن يفهمــه. كــا أنهــا أســكتت املتذبذبــن بــن صفــوف البالشــفة. بــل حتــى القــادة اإلصالحيــون اضطــروا عــىل مضــض أن يعلنــوا 

مواقــف شــبه معارضــة للحكومــة.

حتــى اللجنــة التنفيذيــة الســوفياتية اضطــرت لرفــض التوقيــع عــىل ذلــك الطلــب. وقــاد البالشــفة التحريــض ضــده، وطالبــوا بإنشــاء لجنــة 

برتوغــراد العســكرية الثوريــة، وهــي هيئــة ســوفياتية رســمية رسعــان مــا اكتســبت قــوة هائلــة وأصبحــت عمليــا رأس حربــة ثــورة أكتوبــر. 

عينــت لجنــة برتوغــراد العســكرية الثوريــة مفوضــن عنهــا يف كل متجــر ومســتودع أســلحة دون أن تواجــه أي معارضــة. ومنــذ ذلــك الحــن 

فصاعــدا مل يعــد مــن املمكــن نقــل األســلحة دون إذن مــن اللجنــة. أثــار األمــر الــذي وجهــه تروتســي ملصنــع سيسرتوريتســي لألســلحة بــأن 

يقــدم 5.000 بندقيــة للحــرس األحمــر الذعــر يف األوســاط الرجوازيــة، األمــر الــذي أثــار بعــض العويــل بشــأن نيــة البالشــفة ذبــح الرجوازيــن؛ 

لكــن البنــادق وصلــت عــىل أي حــال. وهكــذا فقــد كانــت االســتعدادات لالنتفاضــة تجــري تحــت أنظــار الســلطات نفســها والتــي كانــت 

عاجــزة عــن منعهــا.

ومــع ذلــك فقــد كان عــدد الحــرس األحمــر يف برتوغــراد قليــال جــدا. تــرتاوح التقديــرات مــا بــن 23.000 وأقــل مــن 12.000. مل يكــن يف 

مقــدور مثــل تلــك القــوة الصغــرة أن تهــزم القــوة الهائلــة لجهــاز الدولــة القديــم. لكــن جوهــر األمــر كان هــو أن العمــل الســيايس الــذي 

قــام بــه البالشــفة خــالل األشــهر التســعة التــي ســبقت أكتوبــر، قــد نجــح يف كســب الجاهــر، وبالتــايل األقســام الحاســمة داخــل الجيــش 

أيضــا. وبكونــه قائــد لجنــة برتوغــراد العســكرية الثوريــة، كان تروتســي مســؤوال شــخصياً عــن كســب حاميــة برتوغــراد، كــا يشــر مارســيل 

ليبــان قائــال:

ــوف-  ــرتح أنتون ــة. اق ــكرية الثوري ــة العس ــلطة اللجن ــرتاف بس ــت االع ــة رفض ــة القلع ــة أن حامي ــادة االنتفاض ــم ق ــر، عل »يف 23 أكتوب

أوفســينكو إرســال كتيبــة ثوريــة لنــزع ســالح الحاميــة والحلــول محلهــا. لكــن تروتســي اقــرتح عــوض هــذه العمليــة الخطــرة، اســتخدام 

أســلوب بلشــفي واشــرايك منوذجــي، وهــو أســلوب التحريــض الســيايس. ذهــب شــخصيا إىل القلعــة، ودعــا إىل عقــد اجتــاع عــام للجنــود، 

ــة. ــن اســتعدادهم لإلطاحــة بالحكومــة املؤقت ــرار يعل وخاطبهــم، ومتكــن مــن كســبهم، وأقنعهــم باملصادقــة عــىل ق

يف حــن أن التحضــر العســكري لالنتفاضــة كان ناقصــا مــن بعــض الجوانــب، فــإن اإلعــداد الســيايس لهــا، خــالل األيــام القليلــة املاضيــة 

ــات  ــتاع إىل الخطاب ــد االس ــة بع ــة إىل االنتفاض ــزة يف العاصم ــق املتمرك ــت الفيال ــا. انضم ــا ومثالي ــا، كان مكثف ــن بدايته ــاعات م ــل س وقب

الناريــة التــي ألقاهــا املندوبــون البالشــفة؛ كانــت قاعــات االجتاعــات الكــرى يف برتوغــراد، مثــل قاعــة الســرك الحديــث، مليئــة دامئــا، وقــد 

اســتخدمها الخطبــاء البالشــفة (ويف مقدمتهــم تروتســي) إلبقــاء الحــاس الثــوري مشــتعال عنــد العــال والبحــارة والجنــود. كان شــهر أكتوبــر 

ــه، ســواء يف برتوغــراد أو يف املقاطعــات عــىل حــد ســواء، شــهر النشــاط الســيايس املتواصــل: نظمــت الســوفييتات يف مختلــف املناطــق  كل

الكونفرانســات واملؤمتــرات. نفــس الــيء فعلــه الحــزب البلشــفي، الــذي كان قــد اضطــر إىل تأجيــل مؤمتــر اســتثنايئ تــم تحديــده يف نهايــة 
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الشــهر. يف أكتوبــر 1917، أخــذت الثــورة الدامئــة شــكال ملموســا يف نقــاش دائــم. وإذا كانــت الجاهــر مل تشــارك بشــكل مبــارش يف االنتفاضــة، 

فذلــك ألنهــا مل تكــن بحاجــة للقيــام بذلــك. لقــد عــر دعمهــم لسياســة البالشــفة عــن نفســه مــن خــالل وســائل أخــرى للتعبــر، تتناســب مــع 

الطابــع الروليتــاري والدميقراطــي للمــرشوع، وللتقاليــد االشــرتاكية«1. 

مــن املفارقــة أن االســتيالء الفعــيل عــىل الســلطة بــدا وكأنــه مهمــة ثانويــة مقارنــة بجميــع األعــال التحضريــة التــي جــرت مــن قبــل. 

ويف عملــه الضخــم، تاريــخ الثــورة الروســية، يصــف تروتســي بالتفصيــل الســهولة التــي تــم بهــا االســتيالء عــىل برتوغــراد. لقــد تــم ضــان 

الطبيعــة الســلمية للثــورة مــن خــالل حقيقــة أن البالشــفة، تحــت قيــادة تروتســي، كانــوا قــد كســبوا بالفعــل حاميــة برتوغــراد إىل صفوفهــم. 

ويف الفصــل الــذي عنونــه بـ“االســتيالء عــىل العاصمــة”، يــرشح الطريقــة التــي ســيطر بهــا العــال عــىل قلعــة بيــرت وبولــس الرئيســية، قائــال: 

»جميــع جنــود حاميــة القلعــة وافقــوا بارتيــاح كامــل عــىل القبــض عــىل القائــد، لكــن رجــال الدراجــات احتفظــوا مبوقــف مــراوغ. مــا الــذي 

يخفيــه صمتهــم الغامــض: عــداء خفــي أم نزعــة متــرد أخــرة؟ كتــب بالغونرافــوف: “لقــد قررنــا عقــد اجتــاع خــاص لرجــال الدراجــات، ودعوة 

أفضــل املحرضــن لدينــا، وعــىل رأســهم تروتســي، الــذي كان لــه ســلطة ونفــوذ هائلــن عــىل جاهــر الجنــود”. عــىل الســاعة الرابعــة بعــد 

الظهــر، التقــت الكتيبــة بأكملهــا يف املبنــى املجــاور للســرك الحديــث. قــام الجــرال بوراديلــوف بأخــذ الكلمــة بصفتــه معارضــا للحكومــة، 

واشــرتاكيا ثوريــا. كانــت اعرتاضاتــه حــذرة لدرجــة أنهــا بــدت ملتبســة، ولذلــك كان هجــوم ممثــيل اللجنــة أكــر تدمــرا. انتهــت هــذه املعركــة 

الخطابيــة مــن أجــل الفــوز بقلعــة بيــرت وبولــس كــا كان متوقعــا لهــا: صــوت أغلبيــة الجنــود، باســتثناء ثالثــن جنديــا، لصالــح قــرار تروتســي. 

ــر وهكــذا كان  ــت انتفاضــة أكتوب ــاء. هكــذا كان ــة الدم ــال ودون إراق ــدالع القت ــل ان وهكــذا متــت تســوية رصاع دمــوي محتمــل آخــر قب

أســلوبها«2. 

أرص لينــن منــذ البدايــة عــىل أنــه يجــب أن تتــم االنتفاضــة عــىل أســاس الحركــة الجاهريــة. وقبــل ثــورة أكتوبــر بقليــل كتــب قائــال: 

ــة  ــة ثوري ــة... يجــب أن تعتمــد االنتفاضــة عــىل َهبَّ ــل عــىل الطبقــة الطليعي »يجــب أال تعتمــد االنتفاضــة عــىل مؤامــرة أو عــىل حــزب، ب

للشــعب«3.

هل كان أكتوبر انقالبا؟

كثــرا مــا يصــف نقــاد البلشــفية الرجوازيــون ثــورة أكتوبــر بأنهــا انقــالب. هــذا االدعــاء كاذب حتــى النخــاع. لقــد اســتمرت الثــورة عــىل 

ــة الحاســمة مــن العــال  ــة، مــن كســب األغلبي ــر الوســائل دميقراطي ــا الحــزب البلشــفي، باســتخدام أك مــدى تســعة أشــهر، متكــن خالله

والفالحــن الفقــراء. هــذا الواقــع وحــده هــو مــا يفــرس قدرتهــم عــىل التغلــب بســهولة عــىل مقاومــة قــوات كرينســي. وعــالوة عــىل ذلــك، 

كــا ســرى الحقــا، مل تكــن هنــاك مــن طريقــة لــي يتمكــن البالشــفة مــن االحتفــاظ بالســلطة لــوال دعــم األغلبيــة الســاحقة يف املجتمــع. 

كان التدخــل الفعــال للجاهــر هــو العامــل الحاســم يف كل مرحلــة مــن مراحــل الثــورة. وقــد تــرك ذلــك التدخــل بصمتــه الواضحــة عــىل 

ــن  ــا السياســين والعســكرين ســوى عــض شــفاههم وهــم يشــاهدون عاجزي ــا. مل يكــن بإمــكان الطبقــة الســائدة وممثليه الســرورة برمته

انــزالق الســلطة مــن بــن أيديهــم. صحيــح أنهــم كانــوا متورطــن يف مؤامــرات مســتمرة ضــد الثــورة، مبــا يف ذلــك االنتفاضــة املســلحة التــي 

قادهــا الجــرال كورنيلــوف، التــي كانــت تهــدف إىل اإلطاحــة بكرينســي وإرســاء ديكتاتوريــة عســكرية، لكــن كل ذلــك تحطــم عــىل صخــرة 

الحركــة الجاهريــة.

ــوا  ــد قدم ــورة. لق ــداء الث ــك أشــد أع ــت، مبــن يف ذل ــك الوق ــع يف ذل ــن طــرف الجمي ــة م ــة مقبول ــم الجاهــر للبالشــفة حقيق كان دع

لذلــك، بطبيعــة الحــال، جميــع أنــواع التفســرات مثــل التأثــرات الخبيثــة و“الدمياغوجيــة” وعــدم نضــج العــال والفالحــن وجهلهــم وجميــع 

االدعــاءات األخــرى املوجهــة بشــكل أســايس ضــد الدميقراطيــة نفســها. أمــا مســألة كيــف صــارت الجاهــر فجــأة جاهلــة وغــر ناضجــة مبجــرد 

مــا توقفــت عــن دعــم الحكومــة املؤقتــة، فهــو لغــز مــن أعظــم األلغــاز عــىل اإلطــالق. لكــن إذا تركنــا جانبــا االدعــاءات املدفوعــة بالحقــد 

املفضــوح والخبــث والغضــب، ســيمكننا أن نــرى يف املقطــع التــايل، املقتطــف مــن جريــدة ميينيــة، اعرتافــا قيــا بــأن البالشــفة قــد متتعــوا 

بالفعــل بدعــم الجاهــر، فيــوم 28 أكتوبــر، كتبــت روســكايا فوليــا مــا يــيل: »مــا هــي فــرص نجــاح البالشــفة؟ مــن الصعــب اإلجابــة عــىل 

هــذا الســؤال، ألن قاعــد دعمهــم األســاس هــي... جهــل الجاهــر الشــعبية. إنهــم يراهنــون عليهــا ويعملــون عليهــا مــن خــالل الدمياغوجيــا 

1:  M. Liebman, Leninism Under Lenin, pp: 179-180.

2:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, vol. 3, pp: 211-212, (التشديد من آالن وودز) 

3:  LCW, Marxism and Insurrection, vol. 26, p: 22.
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التــي ال ميكــن ألي يشء أن يوقفهــا«1.

مــن املســتحيل فهــم مــا حــدث عــام 1917 دون رؤيــة الــدور األســايس للجاهــر. وينطبــق الــيء نفســه عــىل الثــورة الفرنســية 1789-

1794، وهــي الحقيقــة التــي يفشــل املؤرخــون يف كثــر مــن األحيــان يف فهمهــا (مــع بعــض االســتثناءات، وال ســيا الالســلطوي كروبوتكــن، ويف 

وقتنــا الحــايل جــورج رودي). لكــن هنــا وللمــرة األوىل يف التاريــخ، إذا اســتثنينا حلقــة كومونــة باريــس القصــرة واملجيــدة، نجحــت الطبقــة 

العاملــة بالفعــل يف االســتيالء عــىل الســلطة والبــدء، عــىل األقــل، يف التحويــل االشــرتايك للمجتمــع. هــذا بالضبــط هــو الســبب الــذي يضطــر 

أعــداء االشــرتاكية إىل الكــذب بشــأن ثــورة أكتوبــر وتشــويه ســمعتها. ال ميكنهــم أن يغفــروا للينــن والبالشــفة كونهــم متكنــوا مــن قيــادة أول 

ثــورة اشــرتاكية ناجحــة، وإثبــات أن مثــل هــذا الــيء ممكــن، وبالتــايل رســم الطريــق لألجيــال القادمــة. كانــت تلــك ســابقة خطــرة! لذلــك 

مــن الــروري “إثبــات” (مبســاعدة الطاقــم املعتــاد مــن األكادمييــن “املوضوعيــن”) أن هــذا كلــه كان عمــال ســيئا للغايــة، ويجــب أال يتكــرر.

ــا  ــا مــا يتــم تريــره باإلشــارة إىل األعــداد الصغــرة نســبيا التــي شــاركت فعلي ــر كانــت مجــرد انقــالب غالب ــأن ثــورة أكتوب إن االدعــاء ب

يف االنتفاضــة. لكــن هــذه الحجــة التــي تبــدو عميقــة، ال تصمــد أمــام أبســط تحليــل. إنهــا يف املقــام األول تخلــط بــن االنتفاضــة املســلحة 

وبــن الثــورة، أي أنهــا تخلــط بــن الجــزء والــكل. إن االنتفاضــة ليســت يف الواقــع ســوى جــزء مــن الثــورة، رغــم أنــه جــزء مهــم جــدا. يشــبهها 

تروتســي بقمــة املوجــة. يف الواقــع لقــد كانــت املواجهــات املســلحة يف برتوغــراد قليلــة جــدا، بــل ميكــن للمــرء أن يقــول إن االنتفاضــة كانــت 

بــدون إراقــة دمــاء. وكان الســبب وراء ذلــك هــو أن تســعة أعشــار املهــام كان قــد تــم إنجازهــا مســبقا، مــن خــالل كســب األغلبيــة الســاحقة 

مــن العــال والجنــود. كان مــا يــزال مــن الــروري اســتخدام القــوة املســلحة للتغلــب عــىل مقاومــة أنصــار النظــام القديــم، إذ مل يشــهد 

التاريــخ استســالم أي طبقــة حاكمــة دون قتــال، لكــن املقاومــة كانــت ضئيلــة. وقــد انهــارت الحكومــة مثــل بيــت مــن ورق، ألنــه مل يكــن 

هنــاك أحــد مســتعد للدفــاع عنهــا.

يف موســكو، وأساســا بســبب أخطــاء البالشــفة املحليــن الذيــن مل يترفــوا بالدقــة الكافيــة، متكنــت قــوات الثــورة املضــادة يف البدايــة مــن 

املبــادرة إىل الهجــوم ونفــذت مذبحــة. وعــىل الرغــم مــن ذلــك فقــد ســمح لهــم، بشــكل ال يصــدق، بــأن يذهبــوا إىل حــال ســبيلهم عــىل أســاس 

وعــد منهــم بأنهــم لــن يشــاركوا يف أي أعــال عنــف أخــرى ضــد الســلطة الســوفياتية. لقــد كانــت مثــل هــذه الترفــات مارســات مميــزة 

لأليــام األوىل للثــورة، التــي اتســمت بنــوع مــن الســذاجة مــن جانــب الجاهــر، التــي مل تكــن قــد فهمــت بعــد مســتوى العنــف الرهيــب 

الــذي كان املدافعــون عــن النظــام القديــم قادريــن عليــه. إن الثــورة مل تكــن أبــدا نظامــا إرهابيــا متعطشــا للدمــاء، بــل عــىل العكــس مــن 

ذلــك كانــت متســاهلة بشــكل غــر عــادي، إىل أن أبــان معســكر الثــورة املضــادة عــن طبيعتــه الحقيقيــة. كان الجــرال األبيــض، كراســنوف، 

مــن أوائــل مــن قــادوا التمــرد ضــد البالشــفة عــىل رأس جيــش مــن القـــوزاق. هزمــه الحــرس األحمــر وســلمه القــوزاق أنفســهم، لكــن ومــرة 

أخــرى تــم إطــالق رساحــه عــىل أســاس كلمــة رشف منــه. وعــن هــذا كتــب فيكتــور سيـــرج محقــا: »لقــد ارتكبت الثــورة خطــأ إظهار الشــهامة 

تجــاه قائــد الهجــوم القوزاقــي. كان يجــب إعـــدامه عــىل الفــور. لكنــه بعــد بضعــة أيــام اســتعاد حريتــه، بعــد أن أعطــى كلمــة رشف بعــدم 

حمــل الســالح مــرة أخــرى ضــد الثــورة. لكــن مــا قيمــة وعــود الــرشف تجــاه أعــداء الوطــن وامللكيــة الخاصــة؟ فانطلــق ليغــرق منطقــة 

الــدون بالنــار والحديــد«2.

ــن أوجــه  ــد م ــاك العدي ــا؟ هن ــت انقالب ــر كان ــي أن انتفاضــة أكتوب ــال الفعــيل تعن ــات القت ــة نســبيا يف عملي ــوى قليل هــل مشــاركة ق

التشــابه بــن الحــرب الطبقيــة وبــن الحــرب بــن األمــم. ففــي هــذه األخــرة أيضــا، ال تكــون ســوى نســبة صغــرة جــدا مــن الســكان مشــاركة 

يف القــوات املســلحة. فقــط أقليــة صغــرة مــن الجيــش هــي التــي تكــون يف الخطــوط األماميــة. ومــن بــن هــؤالء، حتــى يف ســياق معركــة 

كبــرة، ال تشــارك ســوى أقليــة مــن الجنــود عــادة يف القتــال. يعــرف الجنــود ذوو الخــرة أن الكثــر مــن الوقــت ميــي يف االنتظــار والخمــول، 

حتــى أثنــاء املعركــة. ويف كثــر مــن األحيــان ال يتــم اســتدعاء قــوات االحتيــاط إىل العمــل. لكــن دون توفــر قــوات االحتيــاط، ال ميكــن ألي 

جــرال مســؤول أن يأمــر جنــوده بالتقــدم. وعــالوة عــىل ذلــك ال ميكــن شــن الحــرب بنجــاح دون وجــود دعــم مخلــص مــن جانــب املواطنــن 

يف الداخــل، عــىل الرغــم مــن أنهــم ال يشــاركون بشــكل مبــارش يف القتــال. لقــد نقــش هــذا الــدرس يف جمجمــة البنتاغــون خــالل املراحــل 

األخــرة مــن حــرب فيتنــام.

إن اســتيقاظ الجاهــر ومشــاركتها النشــطة ومبادرتهــا وقوتهــا اإلبداعيــة هــي مــا يشــكل جوهــر كل ثــورة عظيمــة. وقــد اتضــح ذلــك 

بطريقــة مذهلــة حقــا خــالل األشــهر التســعة مــا بــن ثــوريت فرايــر وأكتوبــر. لقــد تحركــت الجاهــر مــرارا وتكــرارا، يف فرايــر ومــاي ويونيــو 

ويوليــوز وشــتنر، مــن أجــل تغيــر املجتمــع. فــإذا كانــوا مل ينجحــوا عــىل الفــور يف ذلــك، فهــذا ليــس لعــدم املحاولــة مــن جانبهــم، بــل ألنهــم 

1:  J. Reed, Ten Days that Shook the World, p: 298(التشديد من آالن وودز)   

2:  V. Serge, Year One of the Russian Revolution, p. 87.
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يف كل مــرة كانــوا يكبحــون مــن قبــل قادتهــم، الذيــن رفضــوا بعنــاد أن يأخــذوا الســلطة عندمــا تــم تقدميهــا لهــم عــىل طبــق مــن ذهــب. كــم 

مــرة رأينــا نفــس الــيء منــذ ذلــك الحــن؟ يف أملانيــا أعــوام 1918 و1920 و1923؛ يف بريطانيــا عامــي 1926 و1945؛ يف إســبانيا عــام 1936؛ يف 

فرنســا عــام 1936 ومــرة   أخــرى عــام 1968؛ يف الرتغــال يف 1974-1975؛ يف إيطاليــا يف 1919-1920 ويف 1943 و1969، وطــوال الســبعينيات؛ 

يف باكســتان يف 1968-1969؛ يف تشــييل يف 1970-1973، ويف العديــد مــن البلــدان األخــرى يف جميــع أنحــاء العــامل. يف كل تلــك الحــاالت، بعــد 

ــو بالوســائل الســلمية وعبــدت الطريــق النتصــار الــردة الرجعيــة، خــرج نفــس هــؤالء  ــادة عــن إمكانيــة تغيــر املجتمــع ول أن تخلــت القي

ــة؛ وأن  ــت غــر مواتي ــن القــوى كان املتشــامئن بنفــس الحجــج املحبطــة القدميــة حــول أن: الظــرف املوضوعــي مل يكــن ناضجــا؛ وأن موازي

الجاهــر مل تكــن جاهــزة؛ وأن الدولــة كانــت قويــة للغايــة؛ ومــا إىل ذلــك. دامئــا مــا يتــم إلقــاء اللــوم عــىل الجنــود الذيــن حاربــوا بالفعــل، 

لكــن ليــس عــىل الجــراالت الذيــن رفضــوا القيــادة. ولــو أن قيــادة الحــزب البلشــفي كانــت يف أيــدي ســتالن وزينوفييــف وكامينيــف،، بــدال 

مــن لينــن وتروتســي، لــكان نفــس هــؤالء الســيدات والســادة ســيكتبون اآلن، باالعتــاد عــىل مجموعــة كبــرة مــن الوقائــع، كيــف أن مصــر 

الثــورة الروســية كان هــو الهزميــة منــذ البدايــة، بســبب عــدم نضــج الظــرف املوضوعــي وموازيــن القــوى الطبقيــة غــر املواتيــة و“عــدم نضــج” 

الجاهــر.

لقــد أظهــرت الجاهــر، يف الواقــع، عــن أكــر قــدر مــن النضــج واملبــادرة، كــا فعلــت يف كل ثــورة. صحــوة الجاهــر ومســتوى وعيهــم 

العــايل وكرامتهــم التــي اكتشــفوها للتــو باعتبارهــم بــرشا ميتلكــون عقــال يفكــر، تجلــت بألــف طريقــة وطريقــة. وأفضــل طريقــة للكشــف 

عنهــا ليــس مــن خــالل اإلحصــاءات الجافــة، بــل بالتحديــد مــن خــالل األحــداث التــي تضــخ الحيــاة يف اإلحصــاءات، مثــل تلــك التــي استشــهد 

بهــا ذلــك املراقــب النبيــه للثــورة الروســية، جــون ريــد، حيــث يقــول: »يف كل مــكان حولهــم كانــت روســيا العظمــى يف حالــة مخــاض تلــد 

عاملــا جديــدا. فالخــدم الذيــن كانــوا مــن قبــل يعاملــون مثــل البهائــم، ومــا كانــوا يحصلــون عــىل أي أجــر تقريبــا، صــاروا يحققــون اســتقاللهم. 

وملــا كان زوج مــن األحذيــة يكلــف أكــر مــن مائــة روبــل، يف حــن كانــت األجــرة الشــهرية ال تزيــد وســطيا عــن خمســة وثالثــن روبــال، فقــد 

كان الخــدم يرفضــون الوقــوف يف الطابــور وإتــالف أحذيتهــم. ولكــن األكــر أهميــة مــن ذلــك هــو أنــه يف روســيا الجديــدة صــار لــكل الرجــال 

ــات.  ــدة مدهشــة؛ وظهــرت الســوفييتات؛ وظهــرت النقاب ــة تتحــدث عــن أشــياء جدي ــد عالي والنســاء الحــق يف التصويــت. وظهــرت جرائ

حتــى اإليزفوتشــيي (ســائقو العربــات) كانــت لهــم نقابتهــم، وكان لهــم أيضــا مــن ميثلهــم يف ســوفييت برتوغــراد. ونظــم مســتخدمو الفنــادق 

واملطاعــم صفوفهــم وصــاروا يرفضــون البقشــيش. علقــوا عــىل جــدران املطاعــم الفتــات تقــول: “ال نقبــل البقشــيش هنــا” أو “أن يكــون عمــل 

اإلنســان هــو خدمــة املائــدة لكســب عيشــه، ليــس مــررا إلهانتــه بتقديــم البقشــيش لــه”«1.

إن الحجــة القائلــة بــأن البالشــفة قــد اســتولوا عــىل الســلطة بــدون الجاهــر (أي نفــذوا انقالبــا) تقــوم عــادة عــىل فكــرة أن الســلطة 

مل تحســم مــن طــرف الطبقــة العاملــة بــل مــن طــرف الحــزب. ومــرة أخــرى هــذه الحجــة خاطئــة متامــا. إن الطبقــة العاملــة بــدون تنظيــم 

-أي النقابــات والحــزب- ليســت ســوى مــادة خــام لالســتغالل. لقــد أشــار ماركــس إىل ذلــك منــذ وقــت طويــل. صحيــح أن الروليتاريــا متتلــك 

قــوة هائلــة، فــال ميكــن ألي عجلــة أن تــدور وال ألي مصبــاح أن يــيء، بــدون إذنهــا. لكــن بــدون تنظيــم تبقــى هــذه القــوة مجــرد إمكانيــة. 

وبنفــس الطريقــة يعــد البخــار قــوة هائلــة، لكنــه بــدون مكبــس ســيتبدد يف الهــواء. وبالتــايل فمــن أجــل أن تتوقــف قــوة الطبقــة العاملــة عــن 

أن تكــون مجــرد إمكانيــة وتصبــح حقيقــة، يجــب تنظيمهــا وتركيزهــا يف نقطــة واحــدة. ال ميكــن تحقيــق ذلــك إال مــن خــالل حــزب ســيايس 

بقيــادة شــجاعة وبعيــدة النظــر وبرنامــج صحيــح. كان الحــزب البلشــفي، بقيــادة لينــن وتروتســي، هــو ذلــك الحــزب. فاســتند عــىل الحركــة 

ــا. كانــت هــذه هــي خطيئتهــم األساســية مــن وجهــة نظــر الطبقــة الســائدة  ــا وصوت ــة الرائعــة، وأعطاهــا شــكال محــددا وهدف الجاهري

ــق  ــدايئ والحان ــم الع ــا، وموقفه ــم عليه ــفية وحقده ــم للبلش ــبب وراء كراهيته ــو الس ــذا ه ــة. ه ــة العالي ــل الحرك ــاء داخ ــا األوفي وخدمه

تجاههــا، والــذي مــا زال يحــدد موقفهــم منهــا حتــى بعــد ثالثــة أجيــال.

أبــدا مل يكــن البالشــفة يتحركــون خلــف ظهــور الجاهــر، بــل كانــوا هــم الحــزب الــذي أعطــى تعبــرا واعيــا لســعي الطبقــة العاملــة 

لتغيــر املجتمــع. إذا كنــا لنقــول شــيئا عــن الحــزب خــالل عــام 1917، فهــو أنــه غالبــا مــا تخلــف عــن مواكبــة املــزاج الثــوري للجاهــر، وهــي 

حقيقــة أدركهــا لينــن برسعــة، وتبــدو واضحــة يف مصــادر ال حــر لهــا، مثــل املقتطــف التــايل مــن مذكــرات الناشــط البلشــفي البــارز، جنــدي 

البحريــة راســكولنيكوف، الــذي يتذكــر لقــاء جاهريــا للجنــود، خاطبهــم قبــل فــرتة قصــرة مــن االنتفاضــة، حيــث يقــول: »لقــد اندهشــت 

مــن حالــة نفــاد الصــر الثــوري الــذي وجدتــه يف ذلــك االجتــاع. شــعرت أن كل واحــد مــن هــؤالء اآلالف مــن الجنــود والعــال كان مســتعدا 

يف أي لحظــة للنــزول إىل الشــوارع ويف يــده األســلحة. مشــاعرهم املليئــة بالحقــد، وكراهيتهــم الشــديدة تجــاه الحكومــة املؤقتــة مل تكــن تدفــع 

يف اتجــاه الســلبية عــىل اإلطــالق. مل يســبق يل أن رأيــت مثــل هــذا الشــغف الثــوري والشــوق الشــديد للفعــل إال يف كرونشــتاد عشــية أحــداث 

1:  J. Reed, Ten Days That Shook the World, p: 14.
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يوليــوز. مــا يــزال هــذا يعــزز إميــاين العميــق بــأن قضيــة الثــورة الروليتاريــة تســر عــىل الطريــق الصحيــح«1.

ــة. مل  ــورة العاملي ــورة كان البالشــفة يضعــون نصــب أعينهــم منظــور الث ــة مــن مراحــل الث ــه يف كل مرحل ومــن الــروري أن نضيــف أن

يعتقــدوا أبــدا أنــه بإمكانهــم االحتفــاظ بالســلطة يف روســيا وحدهــا. إن هــذه الــروح األمميــة املتأججــة تظهــر مثــل خيــط ناظــم يف جميــع 

كتابــات وخطــب لينــن. يف 24 أكتوبــر، كتــب إىل قــادة الحــزب دعــوة حاســية للفعــل، قــال فيهــا: »إننــي أحــث الرفــاق بــكل قــوة عــىل إدراك 

أن كل يشء اآلن معلــق بخيــط؛ وأننــا نواجــه مشــاكل ال تحلهــا الكونفرانســات أو املؤمتــرات (مبــا يف ذلــك مؤمتــرات الســوفييتات)، بــل تحلهــا 

الشــعوب وحدهــا، تحلهــا الجاهــر، يحلهــا نضــال الشــعب املســلح«2.

انتصار البلشفية

تــم االســتيالء الفعــيل عــىل الســلطة بسالســة حتــى أن الكثريــن مل يعرفــوا أنــه حــدث. ولهــذا الســبب فــإن أعــداء ثــورة أكتوبــر يصورونهــا 

عــىل أنهــا كانــت انقالبــا. يف الواقــع هنــاك ســببان وراء تلــك السالســة: أحدهــا تقنــي واآلخــر ســيايس. لقــد تــم تنفيــذ االســتعدادات التقنيــة 

للهجــوم النهــايئ بدقــة كبــرة مــن قبــل اللجنــة العســكرية الثوريــة، بقيــادة تروتســي. كانــت القاعــدة األساســية، كــا هــو الحــال دامئــا يف 

الحــروب، هــي تركيــز القــوى، يف اللحظــة الحاســمة وعنــد النقطــة الحاســمة، مبــا يخلــق تفوقــا ســاحقا للقــوى، ثــم الــرب بقــوة. لكــن هــذا 

ليــس كافيــا أثنــاء االنتفاضــة، إذ لعــب عنــر املفاجــأة واملنــاورة، لخــداع العــدو فيــا يتعلــق بالنوايــا الحقيقيــة للثــوار، دورا مهــا هنــا، 

كــا يف أي نــوع آخــر مــن العمليــات العســكرية. لقــد تــم تقديــم كل خطــوة عــىل أنهــا خطــوة دفاعيــة، لكــن طبيعــة االنتفاضــة كانــت يف 

الواقــع ومــن الناحيــة العمليــة، هجوميــة بالــرورة، حيــث تحركــت برسعــة لتحتــل املواقــع الواحــد منهــا تلــو اآلخــر، ومداهمــة العــدو عــىل 

حــن غــرة.

ــت  ــل كان سياســيا. كان ــا، ب ــا، مل يكــن عســكريا وال تقني ــة ودون أمل تقريب ــك الرسع ــذ االنتفاضــة بتل ــي وراء تنفي لكــن الســبب الحقيق

تســعة أعشــار مهــام االنتفاضــة قــد تــم إنجازهــا مســبقا -مــن خــالل كســب أغلبيــة ســاحقة يف ســوفييتات العــال والجنــود. وعندمــا دقــت 

ســاعة الحقيقــة، مل تجــد الحكومــة املؤقتــة، مثلــا حــدث للنظــام القيــري يف فرايــر، مــن يدافــع عنهــا. يظهــر املوقــف الحقيقــي يف لحظــة 

االنتفاضــة مــن خــالل تريحــات أحــد الفاعلــن الرئيســين يف األحــداث- كرينســي، الــذي كتــب يف مقتطــف مــيلء بالســخرية والحــرسة: 

»كانــت ليلــة 24-25 أكتوبــر ليلــة توقعــات محمومــة. كنــا ننتظــر وصــول القــوات مــن الجبهــة. لقــد اســتدعيتهم يف الوقــت املناســب وكان 

مــن املقــرر أن يصلــوا إىل برتوغــراد صبــاح 25 أكتوبــر. لكــن وبــدال مــن وصــول القــوات، كل مــا حصلنــا عليــه هــو برقيــات ومكاملــات هاتفيــة 

تقــول إن الســكك الحديديــة تتعــرض للتخريــب.

يف الصبــاح (25 أكتوبــر)، مل تكــن القــوات قــد وصلــت بعــد. كان مقــر الهاتــف املركــزي ومكتــب الريــد ومعظــم املكاتــب الحكوميــة قــد 

احتلــت مــن قبــل فيالــق مــن الحــرس األحمــر. كــا أن املبنــى الــذي كان يضــم مجلــس الجمهوريــة، والــذي كان يف اليــوم الســابق فقــط 

مرسحــا ملناقشــات غبيــة وال نهائيــة، قــد احتــل أيضــا مــن قبــل الحــرس األحمــر«3.

ــي  ــرك ل ــفة بالتح ــوم البالش ــط أن يق ــر فق ــه ينتظ ــاين بأن ــفر الريط ــام الس ــى أم ــابق يتباه ــت س ــذي كان يف وق ــي، ال ــس كرينس نف

يســحقهم، وجــد نفســه اآلن بــدون قــوات تقــوم باملهمــة واضطــر للفــرار مــن برتوغــراد يف ســيارة تكرمــت الســفارة األمريكيــة بتوفرهــا لــه.

ليــس هــذا هــو املــكان املناســب لتكــرار تاريــخ االنتفاضــة بالتفصيــل، فقــد تــم التطــرق إىل ذلــك مبــا فيــه الكفايــة يف كتابــات جــون ريــد 

وليــون تروتســي. إن مــا يثــر الدهشــة يف ثــورة أكتوبــر هــو كيــف متكنــت مــن أن تعمــل تحــت األنظــار املركــزة للــرأي العــام. لــو أن النــاس 

مل يكونــوا عــىل علــم بــأن البالشــفة ينــوون االســتيالء عــىل الســلطة، فــإن التريحــات العلنيــة التــي قــام بهــا كامينيــف وزينوفييــف كانــت 

ســتنبههم إىل الحقيقــة. الجريــدة الفرنســية “Entente”، التــي كانــت تصــدر يف برتوغــراد، كتبــت يف 15 نوفمــر، أي بعــد أســبوع عــىل الثــورة: 

»حكومــة كرينســي تناقــش وتــرتدد، بينــا حكومــة لينــن وتروتســي تهاجــم وتعمــل. يطلــق عــىل هــذه األخــرة اســم حكومــة املتآمريــن، 

لكــن هــذا خطــأ. إنهــا حكومــة املغتصبــن، أجــل، مثلهــا يف ذلــك مثــل جميــع الحكومــات الثوريــة التــي تنتــر عــىل خصومهــا. أمــا املتآمريــن 

فــال! كال! إنهــم مل يتآمــروا. بــل عــىل العكــس مــن ذلــك متامــا، لقــد تحركــوا علنــا وبجــرأة ودون تالعــب بالكلــات ودون إخفــاء لنواياهــم، 

وضاعفــوا مــن تحريضهــم وكثفــوا دعايتهــم يف املصانــع والثكنــات وعــىل الجبهــة وداخــل البلــد، ويف كل مــكان، حتــى أنهــم حــددوا مســبقا 

1:  F.F. Raskolnikov, Kronstadt and Petrograd in 1917, p: 266.

2:  LCW, Letter to the Central Committee Members, vol. 26, p: 234.

3:  A. Kerensky, Memoirs, p: 437.
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موعــد حملهــم للســالح وموعــد اســتيالئهم عــىل الســلطة... هــل هــم متآمــرون؟ أبــدا...«1.

يف مســاء 24 أكتوبــر، بــدأت مجموعــات مــن الحــرس األحمــر يف احتــالل مطابــع الصحافــة الرجوازيــة، حيــث طبعــوا أعــدادا كبــرة مــن 

اإلعالنــات الثوريــة وكذلــك الجرائــد البلشــفية، مثــل رابوتــي بــوت وســولدات. الجنــود الــذي تلقــوا األمــر مبهاجمــة تلــك املطابــع رفضــوا 

االمتثــال. كانــت هــذه هــي الصــورة العامــة يف برتوغــراد. كانــت املقاومــة غــر موجــودة عمليــا. بينــا كان املندوبــون إىل املؤمتــر يراقبــون مــن 

املداخــل -بعضهــم بحــذر، والبعــض اآلخــر بشــغف- خــروج فيالــق الجنــود والبحــارة مــن قــر ســمولني إىل النقــاط الرئيســية يف املدينــة. ويف 

الســاعة الواحــدة صباحــا، احتلــوا وكالــة التلغــراف. بعــد نصــف ســاعة، تــم االســتيالء عــىل مكتــب الريــد. ويف الســاعة الخامســة تــم االســتيالء 

عــىل مكتــب الهاتــف. بحلــول العــارشة صباحــا تــم رضب طــوق حــول قــر الشــتاء، حيــث كان مــن املتوقــع أن تكــون بعــض املقاومــة. لكنــه 

يف الواقــع ســقط بســهولة.

مل تعمــل انتفاضــة أكتوبــر إال أعــىل تأكيــد الــيء الــذي كان واقعــا بديهيــا. كان الجميــع يعلــم أن البالشــفة وحلفاؤهــم ســيحصلون عــىل 

أغلبيــة حاســمة يف مؤمتــر الســوفييتات. لذلــك اتخــذ القــرار بــأن تتزامــن االنتفاضــة مــع افتتــاح أشــغال املؤمتــر. كان مــن الواضــح أن الجانــب 

الرســمي هنــا يجــب أن يأخــذ املركــز الثــاين وراء متطلبــات العمليــة العســكرية. إن الفكــرة القائلــة بــأن مســألة االنتفاضــة املســلحة يجــب 

ــة يف الرملــان  ــة يف جلســة علني ــة مبناقشــة خطــط معركــة حربي تحديدهــا مــن خــالل نقــاش عــام يف املؤمتــر ســخيفة مثــل ســخافة املطالب

ف بــال شــك خائنــا ورمبــا يُحتجــز يف ملجــأ للمجرمــن املجانــن. ومــع ذلــك  صنَّ خــالل زمــن الحــرب. أي شــخص يطالــب مبثــل هــذا األمــر ســيُ

فــإن هــذه االعتبــارات مل متنــع منتقــدي ثــورة أكتوبــر مــن الشــكوى مــن أن لينــن وتروتســي مل ينتظــرا املوافقــة الرســمية مــن طــرف مؤمتــر 

الســوفييتات قبــل شــن الهجــوم. ليــس ملثــل هــذه الحجــج أي منطــق. لقــد كان رأي األغلبيــة الســاحقة مــن العــال والجنــود معروفــا جيــدا: 

يجــب أن تســتويل الســوفييتات عــىل الســلطة. وقــد متــت تســوية هــذا بشــكل مســبق، وجــاء املؤمتــر لــي يضــع توقيعــه عليــه. ومبجــرد أن تــم 

حــل هــذه املســألة املركزيــة، صــارت مهمــة تحديــد متــى وكيــف يجــب القيــام باالنتفاضــة -والــذي هــو قــرار تقنــي وعســكري بحــت- مهمــة 

الهيئــات املختصــة، وقــد كانــت يف هــذه الحالــة هــي اللجنــة العســكرية الثوريــة، وفقــا لقوانــن الحــرب وليــس وفقــا للدميقراطيــة الشــكلية.

يف الســاعة 14:35، افتتــح تروتســي جلســة طارئــة ملجلــس ســوفييت برتوغــراد. وعنــد صعــوده إىل املنصــة، صــاح بالكلــات التــي كان 

ــكرية  ــة العس ــت اللجن ــودة! عاش ــد موج ــة مل تع ــة املؤقت ــن أن الحكوم ــة، أعل ــكرية الثوري ــة العس ــن اللجن ــة ع ــا: »نياب ــع ينتظرونه الجمي

ــة!«. الثوري

وبــدأ يــرسد مكتســبات االنتفاضــة تباعــا، ومل يتوقــف إال لــي يــرشح الوضــع يف قــر الشــتاء، حيــث قــال: »مل يتــم االســتيالء عــىل قــر 

الشــتاء بعــد، لكــن مصــره ســيتقرر قريبــا... يف تاريــخ الحــركات الثوريــة، ال أعــرف أي أمثلــة عــن حركــة شــهدت مشــاركة مثــل هــذا العــدد 

ــة  ــة، برئاســة كرينســي، قــد ماتــت، وتنتظــر رضب الهائــل مــن الجاهــر وتطــورت دون ســفك دمــاء. لقــد كانــت ســلطة الحكومــة املؤقت

مكنســة التاريــخ للتخلــص منهــا... نــام الســكان بســالم ومل يعرفــوا أنــه يف ذلــك الوقــت تــم اســتبدال ســلطة بأخــرى«2.

عنــد هــذه اللحظــة دخــل لينــن إىل القاعــة، وهــو مــا يــزال متنكــرا يف زي عامــل. ويف منتصــف خطابــه، توقــف تروتســي مؤقتــا وتوجــه 

إىل الرجــل الــذي كان قــد صــار متحــدا معــه بشــكل كامــل كرفيــق ســالح. كانــت كل خالفــات املــايض قــد نســيت يف خضــم النضــال. “عــاش 

الرفيــق لينــن، الــذي عــاد إلينــا مــرة أخــرى”، كانــت هــذه هــي كلــات تروتســي وهــو يــرتك املنصــة للينــن، الــذي خاطــب املندوبــن ألول 

مــرة. ويف خطابــه التاريخــي أمــام مؤمتــر الســوفييتات، يف 25 أكتوبــر 1917، قــال:

»أيها الرفاق، إن ثورة العال والفالحن، التي كان البالشفة يتحدثون دامئا عن رضورتها قد أنجزت. 

مــا هــي أهميــة ثــورة العــال والفالحــن؟ إن أهميتهــا هــي، أوال وقبــل كل يشء، أنــه ســتكون لدينــا حكومــة ســوفياتية، ســيكون لدينــا 

جهــاز الســلطة الخــاص بنــا، حيــث لــن يكــون للرجوازيــة أي نصيــب عــىل اإلطــالق. الجاهــر املضطَهــدة نفســها هــي مــن ســتصنع الســلطة. 

ســيتم تحطيــم جهــاز الدولــة القديــم مــن أسســه وســيتم إنشــاء جهــاز إداري جديــد عــىل شــكل منظــات ســوفياتية.

تبدأ من اآلن فصاعدا مرحلة جديدة يف تاريخ روسيا، وهذه الثورة الروسية الثالثة يجب أن تؤدي يف النهاية إىل انتصار االشرتاكية.

إن إحــدى مهامنــا امللحــة هــي وضــع حــد فــوري للحــرب. مــن الواضــح للجميــع أنــه مــن أجــل إنهــاء هــذه الحــرب، املرتبطــة ارتباطــا 

وثيقــا بالنظــام الرأســايل الحــايل، يجــب النضــال ضــد رأس املــال نفســه.

1:  J. Reed in Ten Days That Shook the World, p. 107.

2:  A. Rabinowitch, The Bolsheviks Come to Power, p. 278.
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وستساعدنا يف ذلك حركة الطبقة العاملة العاملية، التي بدأت بالفعل تتطور يف إيطاليا وبريطانيا وأملانيا.

ــن  ــوري، ســوف يوقــظ يف كل مــكان اســتجابة حاســية ب ــة مــن أجــل ســالم عــادل وف ــة األممي ــه للدميقراطي ــذي نقدم ــرتاح ال إن االق

ــا. ــة الروليتاري ــز ثق ــة عــىل الفــور مــن أجــل تعزي ــع املعاهــدات الرسي ــة. يجــب نــرش جمي ــة األممي الجاهــر الروليتاري

داخــل روســيا، قــال قســم كبــر مــن الفالحــن إنهــم راهنــوا عــىل الرأســالين فــرتة طويلــة مبــا يكفــي، وإنهــم ســوف يســرون اآلن مــع 

العــال. إن مرســوما واحــدا يضــع حــدا للملكيــة العقاريــة سيكســبنا ثقــة الفالحــن. ســيفهم الفالحــون أن خالصهــم ممكــن فقــط بالتحالــف 

مــع العــال. ســوف ننشــئ رقابــة عاليــة حقيقيــة عــىل اإلنتــاج.

لقــد تعلمنــا اآلن بــذل جهــود متضافــرة. والثــورة التــي تــم تحقيقهــا للتــو هــي دليــل عــىل ذلــك. إننــا منتلــك قــوة التنظيــم الجاهــري 

الــذي ســيتغلب عــىل كل يشء وســيقود الروليتاريــا إىل الثــورة العامليــة.

يجب أن نبدأ اآلن يف بناء دولة اشرتاكية بروليتارية يف روسيا.

عاشت الثورة االشرتاكية العاملية!، (تصفيق عاصف)«1.

النضال داخل املؤمتر

لقــد انتــرت االنتفاضــة بــكل املقاييــس. الهــدف الوحيــد الــذي مل يكــن قــد تحقــق بعــد هــو االســتيالء عــىل قــر الشــتاء، الــذي ظــل 

يف أيــدي القــوات املواليــة للحكومــة. عــر لينــن، الــذي كان يأمــل يف أن تنتهــي االنتفاضــة قبــل افتتــاح مؤمتــر الســوفييتات، عــن نفــاد صــره 

مــن ذلــك التأخــر، الــذي نتــج عــن قلــة خــرة الثــوار. تــم التحضــر الســيايس لالنتفاضــة باحرتافيــة أكــر بكثــر مــن التحضــر التقنــي، الــذي 

كان أبعــد مــا يكــون عــن الكــال. كانــت هنــاك العديــد مــن العيــوب التنظيميــة. وصلــت القــوات يف وقــت متأخــر بســبب انفجــار أنابيــب 

إحــدى القاطــرات، واتضــح أن قذائــف مدفــع الهجــوم كان حجمهــا خاطئــا، كــا مل يتمكنــوا مــن العثــور عــىل فانــوس أحمــر لإلشــارة إىل بدايــة 

الهجــوم، ومــا إىل ذلــك. لكــن يف النهايــة، مل يكــن أي مــن هــذه األشــياء حاســا. مثــل تلــك املفارقــات تنتمــي إىل صنــف الحــوادث التاريخيــة. 

كان األمــر الحاســم هــو كســب الجاهــر مــا تــرك الحكومــة املؤقتــة معزولــة ومشــلولة عندمــا دقــت ســاعة الحقيقــة. وهكــذا فعــىل الرغــم 

مــن وجــود ثالثــة آالف ُمدافــع داخــل قــر الشــتاء، فإنهــم فــروا ببســاطة أثنــاء الليــل. كان الضبــاط القــادة يف الداخــل يفهمــون الوضــع 

ــم عقــد هــذه  ــال: »ال أعــرف ملــاذا ت ــة حــن ق ــه األدمــرال فرديريفســي مبالحظــة ذكي ــم عقــد مجلــس حــرب، أدىل في الحقيقــي. وقــد ت

الجلســة، ليســت لدينــا قــوة عســكرية حقيقيــة وبالتــايل فنحــن غــر قادريــن عــىل اتخــاذ أي إجــراء مهــا كان«.

تــم االســتيالء عــىل قــر الشــتاء بــدون إراقــة دمــاء، ويف عمليــة أقــرب إىل مداهمــة بوليســية عاديــة. عندمــا أطلــق الطــراد أورورا طلقــات 

تحذيريــة تبخــرت حاميــة القــر ببســاطة أثنــاء الليــل. وقــد خاطــب وزيــر الزراعــة االشــرتايك الثــوري اليمينــي، ســيميون ماســلوف، مجلــس 

الدومــا بيــأس: »لقــد أرســلتنا الدميقراطيــة إىل الحكومــة املؤقتــة. مل نكــن نريــد أي مناصــب، لكننــا ذهبنــا. لكــن اآلن، عندمــا وقعــت املأســاة، 

عندمــا بــدأ يتــم إطــالق النــار علينــا، ال أحــد يدعمنــا«2.

وعندمــا انطلــق الهجــوم يف النهايــة، مل تكــن هنــاك أي مقاومــة. يف حــوايل الســاعة الثانيــة صباحــا، وبينــا كان أعضــاء الحكومــة املؤقتــة 

املرهقــون واملحبطــون جالســن حــول الطاولــة ينتظــرون، انفتــح البــاب بقــوة، وكان هــذا مــا وقــع حســب أحــد الحارضيــن: »دخــل رجــل 

صغــر إىل الغرفــة، مثــل قشــة تقذفهــا موجــة، تحــت ضغــط الغوغــاء الذيــن تدفقــوا وانتــرشوا برسعــة، ومثــل املــاء مــألوا كل أركان الغرفــة«.

كان الرجــل الصغــر هــو أنتونــوف أوفســيينكو مــن اللجنــة العســكرية الثوريــة. قــال الوزيــر كونوفالــوف: “الحكومــة املؤقتــة هنــا، مــاذا 

تريــدون؟”. فجــاء الجــواب القطعــي: “أنتــم جميعــا رهــن االعتقــال”.

كان مــن املقــرر بــدء أشــغال مؤمتــر الســوفييتات عــىل الســاعة الثانيــة مســاء، لكــن تــم تأجيلــه، وفتــح أبوابــه أخــرا عــىل الســاعة 10:40 

مســاء، بينــا كان حصــار قــر الشــتاء مــا يــزال مســتمرا. وقــد تخللــت املناقشــات أصــوات إطــالق النــار أحيانــا. وداخــل املؤمتــر كان هنــاك 

عــرض درامــي.

لقــد كانــت جلســة بالغــة األهميــة. أعلــن تروتســي، باســم اللجنــة العســكرية الثوريــة، أن الحكومــة املؤقتــة مل تعــد موجــودة. وقــال: 

1:  LCW, Meeting of the Petrograd Soviet of Workers’ and Soldiers Deputies, 25 October (7 November), 1917, vol. 26, pp: 239-240.

2:  A. Rabinowitch, The Bolsheviks Come to Power, p: 284 and 290 (التشديد من آالن وودز)   
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“إن طبيعــة الحكومــات الرجوازيــة هــي خــداع الشــعب. نحــن ســوفييتات نــواب العــال والجنــود والفالحــن، ســنخوض تجربــة فريــدة مــن 

نوعهــا يف التاريــخ؛ ســنبني ســلطة لــن يكــون لهــا أي هــدف آخــر ســوى تلبيــة احتياجــات الجنــود والعــال والفالحــن”.

أعطــى التصويــت يف املؤمتــر أغلبيــة واضحــة للبالشــفة وحلفاءهــم االشــرتاكين الثوريــن اليســارين. فمــن أصــل 670 مندوبــا، كان هنــاك 

300 مــن البالشــفة و193 مــن االشــرتاكين الثوريــن -أكــر مــن نصفهــم مــن اليســار- و82 مــن املناشــفة - مــن بينهــم 14 مناشــفة أمميــون. 

وكــا رأينــا فقــد كان البالشــفة يتمتعــون بنفــوذ قــوي يف املراكــز الصناعيــة الرئيســية يف الشــال والغــرب. وكانــت قاعــدة دعمهــم مــا تــزال 

تنمــو. افتتــح املؤمتــر أشــغاله بانتخــاب هيئــة رئاســة الســوفييت. قــدم البالشــفة قامئــة مشــرتكة مــع االشــرتاكين الثوريــن اليســارين واملناشــفة 

األمميــن. وكانــت النتيجــة: 14 بالشــفة، 07 اشــرتاكين ثوريــن، 04 مناشــفة، إال أن هــؤالء األخريــن رفضــوا شــغل املقاعــد املخصصــة لهــم. 

وقــد صوتــت الغالبيــة العظمــى داخــل املؤمتــر لصالــح تشــكيل حكومــة ســوفياتية.

ــة  ــوات املوالي ــد انتــرت، وأن الق ــن تروتســي أن االنتفاضــة ق ــا أعل ــه. وعندم ــن ال حــدود ل كان ســخط املناشــفة واالشــرتاكين الثوري

للحكومــة املؤقتــة كانــت تقــرتب مــن برتوغــراد، وأنــه يجــب إرســال وفــد إليهــم إلخبارهــم بالحقيقــة، كان هنــاك رصاخ “أنــت تســتبق إرادة 

مؤمتــر الســوفييتات!”، لكــن وقــت املجامــالت الشــكلية كان قــد انتهــى، فأجــاب تروتســي بــرود: »لقــد تــم اســتباق إرادة مؤمتــر ســوفييتات 

عمــوم روســيا مــن خــالل انتفاضــة عــال وجنــود برتوغــراد«.

مل يكــن املناشــفة واالشــرتاكيون الثوريــون وحدهــم مــن يعــارض االنتفاضــة. فحتــى يف تلــك الســاعة املتأخــرة كان البالشــفة التوفيقيــون مــا 

يزالــون يعارضــون االســتيالء عــىل الســلطة. رسد جــون ريــد حكايــة عــن لقــاء مؤقــت جمعــه مــع ريازانــوف، نائــب رئيــس النقابــات العاليــة 

حيــث قــال: »كان يبــدو أســودا ويعــض لحيتــه الرماديــة. ورصخ: “هــذا جنــون! جنــون!”. “إن الطبقــة العاملــة األوروبيــة لــن تتحــرك! وكل 

ــة. وآمــال  ــى النهاي ــه حت ــذاك مريضــا جــدا، حافــظ عــىل تذبذب ــذي كان آن ــوف ال ــده بشــكل عشــوايئ وهــرب«. مارت ــوح بي ــم ل روســيا” -ث

لينــن يف أنــه ســيجد طريقــه أخــرا إىل املعســكر الثــوري كانــت عقيمــة. أرص مارتــوف عــىل تشــكيل حكومــة ائتالفيــة مــع القــادة االشــرتاكين 

اليمنيــن “مــن أجــل منــع الحــرب األهليــة”. كان ذلــك االقــرتاح، يف الواقــع، ســيبطل االنتفاضــة وســيعيد عقــارب الســاعة إىل وضعهــا الســابق. 

ــن  ــه. أعل ــن ل ــوا مؤيدي ــن كان ــن التوفيقي ــه، لك ــي يعارضان ــن وتروتس ــن لين ــالق. كان كل م ــىل اإلط ــر وارد ع ــار كان غ ــك الخي ــل ذل مث

لوناتشارســي، نيابــة عــن الفريــق البلشــفي، أنــه ليــس لديــه أي اعــرتاض عــىل ذلــك االقــرتاح، والــذي تــم متريــره بالفعــل. لكــن املناشــفة 

رسعــان مــا كشــفوا إفــالس ذلــك االقــرتاح مــن خــالل تنديدهــم باإلطاحــة بالحكومــة املؤقتــة، ثــم انســحبوا مــن املؤمتــر. وأثنــاء خروجهــم، 

وســط الســخرية والصفــر مــن جانــب املندوبــن، قصفهــم صــوت تروتســي قائــال: »كل هــؤالء الذيــن يســمون باالشــرتاكين املســاومن، هــؤالء 

املرعوبــن املناشــفة واالشــرتاكين الثوريــن والبونــد، دعوهــم يذهبــون! إنهــم مجــرد نفايــات ســيتم رميهــا يف مزبلــة التاريــخ!«1.

مل يكــن انتصــار االنتفاضــة هــو الحلقــة األخــرة للثــورة البلشــفية. فقــد احتشــدت قــوى الــردة الرجعيــة وحاولــت شــن هجــوم مضــاد، 

لكنهــا تعرضــت للهزميــة. ثــم اندلعــت حــرب أهليــة داميــة ضــد البالشــفة اســتمرت أربــع ســنوات أخــرى. يف ذلــك الــراع واجهــت الســلطة 

الســوفياتية قــوى اإلمرياليــة العامليــة، عــىل شــكل 21 جيشــا غازيــا أجنبيــا. يف إحــدى املراحــل كان كل مــا تبقــى يف أيــدي البالشــفة مــن أراض 

هــي املنطقــة املحيطــة مبوســكو وبرتوغــراد، والتــي تعــادل تقريبــا مســكويف القدميــة. ومــع ذلــك تــم هــزم أعــداء الثــورة الواحــد منهــم تلــو 

اآلخــر. ومــن شــظايا الجيــش القيــري القديــم، متكــن تروتســي مــن بنــاء قــوة بروليتاريــة جديــدة، هــي الجيــش األحمــر، الــذي أدهــش 

العــامل بانتصاراتــه. كانــت بســالة وتنظيــم وانضبــاط الجيــش األحمــر هــي مفتــاح النــر، لكنــه مل يكــن لينجــح بــدون النــداء األممــي للثــورة 

البلشــفية. فمــن خــالل األمميــة الشــيوعية وجــه لينــن وتروتســي نــداء إىل عــال العــامل، تــم اســتقباله بحــاس شــديد. فقــد رفــض عــال 

املوانــئ الريطانيــون تحميــل ســفن األســلحة املتجهــة إىل القــوات املعاديــة للثــورة يف بولنــدا. وكانــت هنــاك متــردات يف كل الجيــوش التــي 

أرســلت للقتــال ضــد البالشــفة. وعــىل عكــس كل التوقعــات متكنــت الســلطة الســوفياتية مــن النجــاة لتظهــر للعــامل للمــرة األوىل أنــه مــن 

املمكــن إدارة املجتمــع بــدون رأســالين ومرفيــن ومــالك أرايض. صحيــح أن الثــورة الروســية، يف ظــل ظــروف التخلــف االقتصــادي والثقــايف 

الفظيــع، عانــت مــن انحطــاط بروقراطــي، لكــن ليــس قبــل أن تقــدم دليــال مذهــال عــىل اإلمكانــات الهائلــة لالقتصــاد املخطــط املؤمــم.

ــاء، يف الطبيعــة  ــه سلســلة مــن انتصــارات الوعــي عــىل القــوى العمي ــه عــىل أن ــة يف مجمل ــص التطــور التاريخــي للبرشي ــا تلخي »ميكنن

ــع  ــراع م ــى اآلن ألعظــم االنتصــارات يف ال ــه حت ــي أن يتباهــى بتحقيق ــدي واإلبداع ــر النق ــن للفك ــع ويف اإلنســان نفســه. ميك ويف املجتم

الطبيعــة. لقــد وصلــت العلــوم الفيزيائيــة والكيميائيــة بالفعــل إىل درجــة أن اإلنســان صــار عــىل وشــك أن يصبــح ســيد املــادة. لكــن العالقــات 

االجتاعيــة مــا تــزال تنمــو بشــكل بطــيء جــدا. الدميقراطيــة الرملانيــة مجــرد دميقراطيــة شــكلية. إنهــا باملقارنــة مــع األنظمــة امللكيــة وغرهــا 

1:  J. Reed, Ten Days That Shook the World, pp: 122-123 and 131.
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مــن بقايــا املــايض، متثــل بالطبــع مكتســبا مهــا، لكنهــا ال متــس القــوى العميــاء للعالقــات االجتاعيــة بــن الطبقــات يف املجتمــع. وقــد كانــت 

ثــورة أكتوبــر أول مــن وقــف يف مواجهــة هــذه القــوى العميــاء. أراد النظــام الســوفيايت أن يضــع هدفــا وخطــة وتنظيــا للمجتمــع الــذي بقــي 

حتــى اآلن محكومــا برتاكــم األفعــال وردود األفعــال«1.

ســنرتك الكلمــة األخــرة للثوريــة العظيمــة التــي طاملــا تــم تصويرهــا، زورا هــي أيضــا، بأنهــا كانــت معارضــة عنيــدة للينــن وللبلشــفية. 

فمــن زنزانتهــا يف أملانيــا، رحبــت روزا لوكســمبورغ بثــورة أكتوبــر بالكلــات التاليــة: »فقــط الحــزب الــذي يعــرف كيــف يقود، أي يعــرف كيف 

يدفــع األشــياء إىل األمــام، هــو مــن يكســب الدعــم يف األوقــات العصيبــة. إن العزميــة التــي قــدم بهــا لينــن ورفاقــه، يف اللحظــة الحاســمة، 

ــا، مــن  الحــل الوحيــد الــذي ميكــن أن يدفــع األشــياء (“كل الســلطة يف يــد الروليتاريــا والفالحــن”)، حولتهــم، بــن عشــية وضحاهــا تقريب

أقليــة مضطَهــدة ومفــرتى عليهــا ومحظــورة، كان عــىل قائدهــا أن يختبــئ مثــل مــارات يف األقبيــة، إىل متحكمــن بشــكل مطلــق يف املوقــف.

وعــالوة عــىل ذلــك فقــد حــدد البالشــفة عــىل الفــور هــدف االســتيالء عــىل الســلطة يف برنامــج ثــوري كامــل وبعيــد املــدى: ليــس حايــة 

الدميقراطيــة الرجوازيــة، بــل إقامــة ديكتاتوريــة الروليتاريــا لغــرض تحقيــق االشــرتاكية. وبذلــك كســبوا ألنفســهم التميــز التاريخــي الخالــد 

بكونهــم أول مــن وضــع الهــدف النهــايئ لالشــرتاكية كرنامــج مبــارش للسياســة العمليــة.

إن كل مــا ميكــن للحــزب أن يقدمــه، يف لحظــة تاريخيــة، مــن شــجاعة وبُعــد نظــر ثــوري وثبــات، قــد قدمــه بشــكل جيــد لينن وتروتســي 

وغرهــا مــن الرفــاق. لقــد مثــل البالشــفة كل الــرشف الثــوري والكفــاءة الثوريــة اللــذان افتقــرت إليهــا األحــزاب االشــرتاكية الدميقراطيــة 

الغربيــة. مل تكــن انتفاضتهــم يف أكتوبــر إنقــاذا للثــورة الروســية فقــط، بــل إنقــاذا لــرشف الحركــة االشــرتاكية األمميــة«.

ميكــن لحكــم روزا لوكســمبورغ النهــايئ عــىل الحــزب البلشــفي أن يكــون الكلمــة األخــرة للتاريــخ يف حــق أعظــم حــزب ثــوري يف التاريــخ: 

»إن املطلــوب هــو التمييــز بــن مــا هــو جوهــري ومــا هــو ثانــوي، بــن الثابــت والعــريض يف سياســات البالشــفة. يف الفــرتة الحاليــة، حيــث 

نواجــه رصاعــات نهائيــة حاســمة يف كل أنحــاء العــامل، صــارت مســألة االشــرتاكية هــي املســألة األكــر ملحاحيــة يف عرنــا. ال يتعلــق األمــر 

بهــذه املســألة التكتيكيــة الثانويــة أو تلــك، بــل بقــدرة الروليتاريــا عــىل الفعــل، وقــوة الفعــل، والرغبــة يف حســم االشــرتاكية للســلطة. ويف 

هــذا الصــدد كان لينــن وتروتســي ورفاقهــا هــم األولــون، هــم مــن قدمــوا املثــال للروليتاريــا العامليــة؛ ومــا زالــوا الوحيديــن حتــى اآلن 

الذيــن ميكنهــم القــول مــع هوتــن: “لقــد تجــرأت!”.

هــذا هــو الــيء األســايس والثابــت يف السياســة البلشــفية. وبهــذا املعنــى فــإن لهــم الفضــل يف خدمتهــم التاريخيــة الخالــدة بســرهم يف 

طليعــة الروليتاريــا األمميــة لحســم الســلطة السياســية ووضعهــم ملســألة تحقيــق االشــرتاكية عــىل أرض املارســة العمليــة، ولكونهــم طرحــوا 

بحــزم مســألة حســم الــراع بــن رأس املــال والعمــل يف العــامل كلــه. يف روســيا ال ميكــن إال طــرح املســألة فقــط، لكــن ال ميكــن حلهــا يف روســيا 

وحدهــا. وبهــذا املعنــى، فــإن املســتقبل يف كل مــكان ينتمــي إىل “البلشــفية”«2.

1:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, p: 1191.

2:  R. Luxemburg, The Russian Revolution, pp: 39-40 and 80.
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