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  النقابات الرجعية؟) 6
  أن يعمل الثوريون في

هل ينبغي

 من...ه، » اليس...اريون«يعت...تر 
ً
وهــو أن الجــواب عل هــذا الســؤال ســلنب ه...ذا الم...ر مفروغ...ا

ط ي رأيهم أن الخطب والهتافات الحانق..ة ض..د النقاب..ات . دون قيد أو شر
»الرجعي..ة«ففف

)خ.....اص وبلدة خاص.....ة» بوق.....ار«ه.....ورنر . ويعل.....ل ذل.....ك ك(كافي.....ة » المض.....ادة للث.....ورة«و
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ي النقابات الص..فراء» لثبات«
ف فف ف الشيوعييي ورة وحتر عدم جواز عمل الثورييي عدم ضف

اكية ف والنقابات المضادة للثورة-والنقابات الشتر .الشوفينية والتوفيقية ونقابات ليغيي

ــ الواقــع  »   اليســاريون  «  ولكــن مهمــا وثــق   
اللمــان مــن ثوريــة مثــل هــذا التكتيــك، فــإنه في

.  خطأ من الساس، وأنه ل يتضمن سوى عبارات جوفاء

ف ح ذلك، يقول لينيي :ولشر

ي ه....دفها ه....و أن يطب....ق عل" 
أب....دأ م....ن تجربتن....ا، وفق....ا للخط....ة العام....ة له....ذه المقال....ة ال....تر

ي.. تاري....خ البلش..فية وتكتيكه..ا المعاض م..ن أم..ور ش..املة التط..بيق وذات
أوروبا الغربية م..ا فف

.أهمية للجميع وإلزامية للجميع

 هو، من جهة، الفوارق القديمة المهني...ة
ً
اثا اكية، ل محالة، متي ك للشتر إن الرأسمالية تتر

ي ل يمكنه..ا
ف.. العم..ال، وم..ن جه..ة أخ..رى، النقاب..ات ال..تر والحرفية الناشئة خلل الق..رون بيي

، طوال س..نوات عدي..دة، إل نقاب..ات إنتاجي..ة
ً
ء جدا أن تتطور، ولن تتطور إل  بشكل بطي

 ب......روح الحرفي......ة 
ً
، وأق......ل اتس......اما

ً
وتحتض......ن ص......ناعات بكامله......ا، ل طرائ......ف(أك......تر اتس......اعا

ف والحرف والمهن وحدها ثم بعد ذلك، وع..ن طري..ق ه..ذه النقاب..ات النتاجي..ة،) الحرفييي
ف... الف...راد، وإل تربي...ة وتعلي...م وإع...داد يج...ري النتق...ال إل القض...اء عل تقس...يم العم...ل بيي
، أي أن..اس ق..ادرين عل ف.. م..ن جمي..ع الن..واحي أناس متطورين م..ن جمي..ع الن..واحي ومتعلميي

ء ي
إن الشيوعية تستي نحو هذا اله..دف، ويج..ب أن تس..تي نح..وه، وس..تدركه،. عمل كل شر

 الي......وم إل م......ا ه......و حص......يلة
ً
ولك......ن بع......د س......نوات ط......وال، إل  أن محاول......ة التوص......ل عملي......ا

، والمكتملة والناضجة تماما، إنما هي بمثاب...ة
ً
، والراسخة تماما

ً
للشيوعية المتطورة تماما

.محاولة تعليم الرياضيات العالية من الرابعة من العمر

ية خياليــة،) ويجب علينا(إن بإمكاننا  اكية ليــس مــن مــادة بشرــ   بناء الشتر
ع في أن نشر

  أورثتنـــا إياهـــا الرأســـمالية
، بـــل مـــن تلـــك الـــنر

ا
حتمـــا، إن. أو مـــن مـــادة نوجـــدها خصيصـــا

ـــ» عســـتي«ذلـــك   غتي
ا
للغايـــة، ولكـــن أي موقـــف آخـــر مـــن حـــل المهمـــة ســـيكون موقفـــا

.جدي إل حد أنه ل يستحق حنر الحديث عنه
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 هـــــائل  للطبقـــــة العاملـــــة، عل
ا
ـــــ مســـــتهل تطـــــور الرأســـــمالية تقـــــدما  

كـــــانت النقابـــــات في

 ــ
وعنــدما أخــذ. اعتبارهــا انتقــال  مــن تشــتت وعجــز العمــال إل بــاكورة اتحــادهم الطبفر

وليتاريــا الثــوري    حــزب التب
، ونعني  

ي الطبفر وليتارييي الــذي(ينشأ أعل أشكال اتحاد التب
ــ كــل واحــد  

لن يستحق هذه التسمية إّل إذا أجاد جمع الزعماء والطبقة والجماهتي في
، بــدأ يظهــر لــدى النقابــات، ل محالــة، بعــض مــن الســمات الرجعيــة، وبعــض)ل يتجزأ

  الســمات الرجعيــة، وميــل نحــو اللمبــالة
، وميل نحو اللمبالة في  

من الضيق الحرفي
  السياسة، وبعض من التحجر الخ

.. في
ا
وليتاريــا لــم يجــر ومــا كــان ممكنــا لكــن تطــور التب
  العالم إّل عن طريق النقابــات، عــن طريــق تفاعلهــا مــع حــزب

  أي مكان في
أن يجري في

وليتاريــا بالســلطة السياســية هــو خطــوة هائلــة إل المــام. الطبقة العاملــة إن ظفــر التب

ــــــ  مــــــن الســــــابق أن يرنب 
وليتاريــــــا كطبقــــــة، ولــــــذا يجــــــب عل الحــــــزب أكــــــتث تقطعهــــــا التب

النقابـــــات، ل بالطريقـــــة القديمـــــة وحـــــدها، بـــــل وبطريقـــــة جديـــــدة، وان يقودهـــــا، وأل
»  مدرســة للشــيوعية  «  أن النقابات تبفر وســتبفر لزمــن مديــد ينس، إل جانب ذلك، 

ا
وريا ـ وليتاريــا لجــل تحقيــق ديكتــا توريتهــا، اتحــادا ضـي ل بــد منهــا، مدرســة لعــداد التب
 إل يــد

ا
ي انتقــال زمــام ادارة كامــل اقتصــاد البلد انتقــال  تــدريجيا للعمــال مــن أجــل تــأميي

  )  ل بعض المهن  (  الطبقة العاملة 
ا
ي جميعا .، ثم إل أيدي الكادحيي

ي....... ظ.......ل  »   رجعي.......ة  «  إن 
النقاب......ات لح.......دما، ب.......المعتف الم.......ذكور، هي....... أم......ر ل من.......اص من.......ه فف

وليتاري...ا وط. ديكتاتوري...ة التر ـــ عـــدم الدراك التـــام للشرـــ  
وعـــدم فهـــم هـــذه الحقيقـــة يعني
اكية ،  »  الرجعي....ة  «  والخ....وف م....ن ه....ذه . الساســــية للنتقــــال مــــن الرأســــمالية إل الشــــتر

ى ــــ الخــــوف مــــن ذلــــك الــــدور، لن ه....ذا ومحاول....ة تحاش....يها، وتخطيه....ا حماق....ة ك....تر  
يعني

 ــ تعليــم وتثقيــف الفئــات
وليتاريــة والــذي يتلخــص في الذي يقع عل عاتق الطليعــة التب

ــــ تربيتهــــا واجتــــذابها إل  
ــــ وفي ي  مــــن الطبقــــة العاملــــة والفلحيي

ا
والجمــــاهتي الكــــتث تــــأخرا

ف... الحياة الجديدة وليتاري..ا إل حيي ومن الجهة الخ..رى، إن إرج..اء تحقي..ق ديكتاتوري..ة التر
ل يبفر......... عام.........ل واح.........د ذو مي.........ول مهني.........ة ض.........يقة، أو عام.........ل واح.........د ذو أوه.........ام حرفي.........ة

  1  وتريديونيوني..ة
ً
(إن فـن السياسـة  .  ، ه..و خط.أ أف..دح أيض.ا

ا
 صـحيحا

ا
وفهـم الشـيوع  فهمـا

يديونيوني....ة..  1 ، وعل نظ....رة نقابي....ة: التر ي....
ي الق....ائم عل تنظي....م مهتف

يط....انف ه....و تنظي....م النقاب....ات التر
، ب.........ل فق.........ط تلطي.........ف اص.........لحية واقتص.........ادوية ل تس.........ع إل القض.........اء عل الس.........تغلل الرأس.........مالي
وليتاريا لنه يؤدي إل الثورة والقض..اء عل ي الثوري للتر

الستغلل، وترفض الوعي السياشي الطبفر
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 ــ التحديــد الصــائب للظــرف واللحظــة اللــذين تســتطيع) لواجباته
يتلخص بالضــبط في

ــ وليتاريــا أن تقبــض عل زمــام الســلطة بنجــاح، وتســتطيع أن تحظي فيهمــا طليعــة التب
  مـن الوسـاطة الواسـعة لدرجـة كافيـة مـن الطبقـة

أثناء ذلـك وبعـد ذلـك بالتأييـد الكـافي
وليتاريــة، وتســتطيع بعــد ذلــك أن تحفــظ وتعــزز ــ التب العاملــة والجمــاهتي الكادحــة غتي

ي .وتوسع سيطرتها، إذ ترنب  وتعلم وتجتذب جماهتي أوسع فأوسع من الكادحيي

إنما نشنه باسم جماهتي العمال ومن  »   الرستوقراطية العمالية  «  النضال ضد      كما أن
ي اكييي ي والشـــــــــتر -  أجـــــــــل اســـــــــتمالتها إل جانبنـــــــــا، والنضـــــــــال ضـــــــــد الزعمـــــــــاء النتهـــــــــازييي

ي إنما نشنه بغية استمالة الطبقة العاملة إل جانبنا فمن الحماقة نسيان. الشوفينييي
وهذه الحماقـة بالـذات يرتكبهــا. هذه الحقيقة البسيطة والواضحة للغاية بحد ذاتها

ـــــ مـــــن رجعيـــــة القمـــــة» اليســـــاريون«الشـــــيوعيون اللمـــــان  ي الـــــذين يخلصـــــون، منطلقيي
ــــــــ النقابــــــــات وعــــــــدائها للثــــــــورة، إل القــــــــولا بــــــــالخروه مــــــــن النقابــــــــات  

أســــــــة في !!المتر
!!وبإنشـــاء أشـــكال جديـــدة، مصـــطنعة لتنظيـــم العمـــال!! وبالمتنـــاع عـــن العمـــل فيهـــا

وهـــــــذه حماقـــــــة ل تغتفـــــــر إذ تضـــــــارع أعظـــــــم خدمـــــــة يمكـــــــن أن يقـــــــدمها الشـــــــيوعيون
جوازية .للتب

جوازية؟) 7 لمانات التب   التب
اك في هل يجب الشتر

ق م....ا بع....ده ن....زق،  »   اليس....اريون  «  يجي....ب الش....يوعيون  ف.... اللم....ان بمنته الس....تخفاف، وبتف
ً
 س......لبيا

ً
ي...... الفق......رة المقتبس......ة. عل ه......ذا الس......ؤال جواب......ا

فم......ا هي...... حججه......م؟ لق......د ج......اء فف

:المذكورة أعله ما يلي

  ول عهـــدها«...
لمانيـــة الـــنر يجـــب بكـــل حـــزم رفـــض أيـــة عـــودة إل طريـــق النضـــال التب

ا
ا
 وسياسيا

ا
».تاريخيا

ف ويوضح :يجيب لينيي

ف." »الع..ودة. «إن ه..ذا الزع.م متعج.رف إل ح..د ي.دعو للض.حك، كم..ا أن.ه خ.اطط بش..كل بيي 
لماني....ة ي.... ألماني....ا ي....ا ت....رى؟ كل، حس....بما يب....دو! إل التر

!ه....ل ق....امت جمهوري....ة س....وفييتية فف
؟ أليس ذلك مجرد عبارة جوفاء؟»العودة«فكيف إذن يمكن الحديث عن 

ي كتابه الشهتي. علقات النتاج الرأسمالية
عة القتصادوية فف ف ف هذه التف ".ما العمل؟" انتقد لينيي
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لمانيــة قــد    «  التب
ا
ولكــن كــل  .   إن هــذا صــحيح مــن ناحيــة الدعايـــة  ».   ول عهــدها تاريخيــا

ا
لمانيــة عمليــا ــ التغلــب عل التب ي ــ هــذا وبيي ي ات. واحــد يعلــم أنــه شــتان مــا بيي فمنــذ عشرــ
ي كـــان مـــن الممكـــن، ومـــع أتـــم الحـــق، أن يقـــال أن الرأســـمالية  قـــد ول عهـــدها«الســـنيي

ا
ــــ» تاريخيــــا  

 وعنيــــد للغايــــة في
ا
ورة شــــن نضــــال مديــــد جــــدا ــــ ــــ قــــط ضي  

ولكــــن هــــذا ل ينفي
لمانيـــة قـــد . صـــعيد الرأســـمالية مـــن وجهـــة نظـــر التاريــــخ» ول عهـــدها تاريخيـــا«إن التب

جوازيـــة قـــد انطـــوى، وأن عهـــد ديكتاتوريـــة لمانيـــة التب ـــ أن عهـــد التب ، أي بمعني العـــالم 
وليتاريــــا قــــد بــــدأ  . التب

هــــذا مــــا ل جــــدال فيــــه، بيــــد أن الحســــاب عل الصــــعيد التــــاريخي
ي ات السنيي .العالم  يجري بعشر

لمانية قد  «هل التب
ا
. ؟ هـذه قضـية أخـرى»ول عهدها سياسـيا

ا
فلـو كـان ذلـك صـحيحا

ي«لكــان موقــف  » اليســارييي
ا
ـ إثبــاته بتحليــل جــدي، بينمــا. وطيــدا ـ 

ـ أن هــذا مــا ينبغي غتـي
.ل يعرفون حنر كيف يتناولون هذا التحليل» اليساريون«
ي«إن ، أول  وا، ح.تر من.ذ ين.اير اللمـان» اليسارييي أن،. 1919، كم.ا ه.و مع.روف، ق.د اعت.تر

لمانيـــــــة قـــــــد  «التب
ا
ف، وذل........ك »ول عهـــــــدها سياســـــــيا ب........الرغم م........ن رأي قائ........دين سياس........ييي

ف كروزا لوكسمبورغ وكارل ليبكنخت . مرموقيي

ي....... التعمي.......م والمبالغ.......ة
لك......ن الحقيق......ة. إن ه.......ذا الق.......ول، حس.......ب ك.......ل ال.......دلئل، مف......رط فف
اف  ف«الساس..ية ال..واردة هن..ا ل ج..دال فيه..ا، واع..تر به..ا ه..و ش..هادة بين..ة للغاي..ة» اليس..ارييي

«إذ كيــف يمكــن أن يزعمــوا أن . عل خطئه...م
ا
لمانيــة قــد ول عهــدها سياســيا ، إذا»التب

ـ«كــانت  ـي لمانيــة بــوجه عــام،» الفيــالق«و» الملييي ي ل تــزال تؤيــد التب وليتــارييي مــن التب
 
ا
ة» معاديـة للثـورة«وليس هذا وحسب، بـل أنهـا أيضـا ي. ؟!مباشـر

لماني.ة فف واض.ح أن التر ً
ف  «  وواض..ح أن   .   ألماني..ا لم..ا ي..ول عه..دها سياس..يا وا رغبته..م  »   اليس..ارييي ي.. ألماني..ا ق..د اعت..تر

فف
 موضوعيا

ً
.  وهذه هي أخطر غلطة يرتكبها الثوريون  .   وموقفهم السياشي والفكري واقعا

ي..... الق.....وال الطيب.....ة بحقن.....ا نح.....ن البلش.....فة  »   اليس.....اريون  «  يس......هب الش.....يوعيون ، ثانيـــــا
.  فف

ي....  :   وب....ودي أحيان....ا أن أق....ول
تم م....ن التمع....ن فف حب....ذا ل....و قللت....م م....ن كي....ل المدي....ح لن....ا، وأك....تر

لم..ان البورج..وازي !  تكتي..ك البلش..فة وم..ن التع..رف ب..ه ي.. انتخاب..ات التر
كنا نح..ن فف لق..د اش..تر

ي..... س.....بتمتر- الجمعي.....ة التأسيس.....ية- الروشي..... 
فه.....ل ك.....ان تكتيكن.....ا. 1917نوفم.....تر س.....نة - فف

ي أن يقول.وا ذل.ك بوض.وح وتثبت.وه، ف.ذلك أم.ر
، ينبعف

ً
 أم ل؟ فإذا لم يكن صحيحا

ً
صحيحا
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وري من أجل وضع تكتي..ك ص..حيح م..ن قب..ل الش..يوعية العالمي..ة ،. ضف
ً
وإذا ك..ان ص..حيحا

 معين..ة
ً
ا ي.. أن تس..تنتجوا م..ن ذل..ك ع..تر

ي... فينبعف
 اعتب..ار الظ..روف فف

ً
ب..ديهي أن..ه ل يمك..ن أب..دا

ي..... أوروب.....ا الغربي....ة متس....اوية
ولك....ن فيم.....ا يتعل....ق بالمس....ألة الخاص....ة،. روس.....يا والظ....روف فف

ي..... مفه.....وم أن 
«مس.....ألة م.....اذا يعتف

ً
لماني.....ة ق.....د ول عه.....دها سياس.....يا ل ب.....د م.....ن مراع.....اة» التر

ي... ح...ال
، فف
ً
ة ج...دا تجربتن...ا مراع...اة دقيق...ة، إذ أن مث...ل ه...ذه المف...اهيم تتح...ول بس...هولة ك...بتي

أفلم يك.ن م.ن حقن.ا، نح.ن البلش..فة. عدم مراعاة التجربة الملموسة، إل عبارات جوفاء
ي سبتمتر

، أن نعت..تر1917نوفمتر سنة - الروس، فف ف.. ف الغربييي ، أكتر من أي م.ن الش.يوعييي
؟ ب...الطبع ك...ان ذل...ك م...ن حقن...ا، لن القض...ية

ً
ي... روس...يا ق...د ول عه...دها سياس...يا

لماني...ة فف التر
ي... مق...دار

جوازي...ة موج...ودة م...ن أم...د بعي...د أو قري....ب، ب...ل فف لمان...ات التر ي... ك...ون التر
ليس...ت فف

ة الكادح...ة  (اس...تعداد الجم...اهتي الغفتي...
ً
 وعملي...ا

ً
 فكري...ا وسياس...يا

ً
لقب...ول النظ...ام) اس...تعدادا

ي وحل 
جوازي الديموقراطي) أو السماح بحل(السوفييتر لمان التر .التر

جوازي: الس.تنتاج م.ن ذل.ك ل ج.دال في.ه إطلق.ا لم.ان ال.تر ي. التر
اك فف فلق.د ثب.ت أن الش..تر

، حتر لبض.عة أس.ابيع قب.ل انتص.ار الجمهوري.ة الس.وفييتية، وح.تر بع.د ه.ذا الديموقراطي
وليتاريا الثورية، بل يس.هل له.ا إمكاني.ة أن تثب.ت للجم..اهتي المت..أخرة النتصار، ل يضف التر

ي.. حله..ا، ويس...هل 
لمان..ات الح...ل، وه..و يس..هل النج..اح فف »إزال..ة«لم...اذا تس...توجب ه...ذه التر

جوازي..ة  لماني..ة التر ــ العتبــار، والدعــاء». سياس..يا«التر ي إن عــدم أخــذ هــذه التجربــة بعيي
 
ا
ـ  أن تضـع تكتيكهـا أمميـا

  ينبغي
  ذات الوقت بالنتماء إل الممية الشيوعية، النر

ل(في

 ـــ ضـــيق وذي جـــانب واحـــد، بـــل بالضـــبط كتكتيـــك أمم ـــ
ـــ ارتكـــاب)تكتيـــك وطني  

، يعني
اف بها قول  ، مع العتر اجع عن الممية فعل  .أفحش غلطة، والتر

ي إل شقيقتها الهولندية :وبعد الحديث عن اليشاوية اللمانية يتطرق لينيي

ي.......» اليس.......ارية الهولندي.......ة«والن فلنل.......ق نظ.......رة عل الحج.......ج "
اك فف  لع.......دم الش.......تر

ً
تأيي.......دا

لمان..........ات، إليك..........م ترجم..........ة  ي..........ة(التر ف له..........م موض..........وعة م..........ن الموض..........وعات) ع..........ن النجلتي
ي بها الموضوعة الرابعة» الهولندية«

:المذكورة أعله، ونعتف

ــــ حالــــة«  
عنــــدما يكــــون تحطيــــم نظــــام النتــــاه الرأســــمال  قــــد تــــم ويكــــون المجتمــــع في

  بالتدريــــج أهميتــــــه بالقيــــــاس إل نشــــــاط الجمــــــاهتي
لمــــــاني الثــــــورة، يفقــــــد النشــــــاط التب

ـ  مثـل هـذه الظـروف، مركـز العـداء للثـورة وهيئتـه،. نفسـها
لمـان، في وعنـدما يصـبح التب
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بينمـا الطبقـة العاملـة تصـنع، مـن الجهـة الخـرى، أداة سـيطرتها بشـكل السـوفييتات،

 
لماني   النشاط التب

اك أيا كان في وري المتناع عن كل اشتر ».قد يكون حنر من الضي

اب الك.بتي مثل، ، كالضف. ، لن أعمال الجماهتي ف إن الجملة الول غتي صحيحة بشكل بيي
ي.. حال..ة ت..وفر

ي.. زم..ن الث..ورة أو فف
ي عل ال..دوام، ولي..س فق..ط فف

لم..انف هي.. أه..م م..ن النش..اط التر
إن ه..ذه الحج..ة البين..ة بطلنه..ا، وغتي.. الص..حيحة م..ن الوجه..ة التاريخي..ة. الوض..ع الث..وري

 ل للتجرب.ة
ً
ف بوضوح خاص أن واضعي هذه الموض..وعات ل ي.أبهون أب.دا والسياسية، تبيي

ي (الوروبي....ة العام....ة 
ي س....نتر

، واللماني....ة لس....نوات1870و 1848الفرنس....ية قبي....ل ث....ورنر
فيم.....ا يخ.....ص) راج.....ع م.....ا ذك.....ر أعله(ول للتجرب.....ة الروس.....ية ) ، وغتي..... ذل.....ك1878-1890

ي والشي
ف النضال العلتف .أهمية الجمع بيي

:  والجملة الثانية هي

لمان....ات ع....داء  أول   -  ي.... أش....د التر
كنا نح....ن البلش....فة فف ، فلق....د اش....تر

ً
، غتي.... ص....حيحة تاريخي....ا

اك ل...م يك...ن مفي...دا وحس....ب، ب...ل ك...ان للث...ورة، وق...د برهن...ت التجرب....ة أن مث...ل ه...ذا الش....تر
ي. روس.يا

جوازي.ة الول فف وليتاري.ا الثوري.ة، بالض.بط بع.د الث.ورة التر  لح.زب التر
ً
 أيض.ا

ً
وريا ضف

جوازي..ة الثاني..ة   ) 1905  ( اير   (  م..ن أج..ل التحض..تي للث..ورة التر ، وبع..د ذل..ك للث..ورة  )1917  ف..تر
اكية  . )1917  اكتوبر   (  الشتر

لم..ان يص..بح هيئ..ة. ، إن ه..ذه الجمل..ة غتي.. منطقي..ة لح..د م..دهشثانيــا-  فم..ن واق..ع أن التر
ي.. الواق..ع ق..ط » (مرك..زه«الع..داء للث..ورة و

لم..ان ل..م يك..ن فف ول» مرك..زا«ون..ذكر عرض..ا أن التر
، وأن العم.....ال ينش.....ئون أداة س.....لطتهم بش.....كل الس.....وفييتات، ينج.....م أن)يمكن.....ه أن يك.....ونه

لم....ان، ، لنض....ال الس....وفييتات ض....د التر
ً
 وفني....ا

ً
 وسياس....يا

ً
ي.... أن يس....تعدوا، فكري....ا

العم....ال ينبعف
لمان من جانب السوفييتات  أن وج.ود معارض.ة. ولحل التر

ً
غتي أنه ل ينج.م م.ن ه.ذا أب.دا

لمان المعادي للثورة يعي.ق مث.ل ه.ذا الح.ل، أو أن.ه ل يس.هله إنن.ا ل.م. سوفييتية داخل التر
ف...... وكولتش......اك، أن وج......ود معارض......ة نلح......ظ ول م......رة، أثن......اء نض......النا المظف......ر ض......د دينيكيي

ي... انتص...اراتنا
 ل ش...أن ل...ه فف

ً
ي... معس...كرهما ك...ان أم...را

إنن...ا نع...رف ختي.... س...وفييتية بروليتاري...ة فف
معرف....ة أن وج....ود المعارض....ة الس....وفييتية، س....واء منه....ا المعارض....ة البلش....فية الراس....خة أو

ف اكييي ي...... داخ......ل الجمعي......ة التأسيس......ية-معارض......ة الش......تر
ف المتقلقل......ة، فف ف اليس......ارييي الث......ورييي
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ي.
المعادية للث.ورة، المق.رر حله.ا، ل.م يعش علين.ا تحقي.ق ح.ل ه.ذه الجمعي.ة التأسيس.ية فف

.بل سهله 1918يناير سنة  5

 ــ العمــل؛ إّل أننــا
صــحيح أنــه بــدون هــذه الروحيــة، ل يمكــن تطــبيق التكتيــك الثــوري في

  روسيا قـد اقتنعنـا عل أسـاس تجربـة مديـدة للغايـة، وشـاقة، وداميـة، بحقيقـة أنـه
في

يجـــب أن يقـــوم التكتيـــك. يســـتحيل بنـــاء تكتيـــك ثـــوري عل الروحيـــة الثوريـــة وحـــدها
ـــــ الدولـــــة المعنيـــــة  

 لجميـــــع القـــــوى الطبقيـــــة في
ا
عل حســـــاب دقيـــــق وموضـــــوع  تمامـــــا

  المجال العالم (
وكذلك عل مراعـاة تجربـة) والدول المحيطة بها، وجميع الدول في

. الحركة الثورية

 أم..ر أص..عب بك..ثتي
ً
لمان..ات الوروبي..ة، له..و طبع..ا ي.. التر

 فف
ً
إن إيج..اد كتل..ة برلماني..ة ثوري..ة حق..ا

ي. روس.يا
 ع.ن الحقيق.ة العام.ة القائل.ة ب.أنه ك.ان م.ن. من.ه فف

ً
 جزئي.ا

ً
ا ولك.ن ه.ذا لي.س إًل تع.بتي

ي..... ظ.....روف س.....نة 
اكية، بينم.....ا 1917الس.....هل لروس.....يا فف الملموس.....ة، أن تب.....دأ الث.....ورة الش.....تر

الس.....تمرار ب.....الثورة والس.....تي به.....ا ح.....تر النهاي.....ة س.....يكونان أص.....عب عل روس.....يا منهم.....ا عل
ي.. بداي..ة س..نة . البل..دان الوروبي..ة

أن أش..تي إل ه..ذا الم..ر، وتجربتن..ا   1917  لق..د تس..تف لي.. فف
ف مض.....تا بع.....د ذل.....ك ق.....د أك.....دت ص.....حة ه.....ذا ال.....رأي ك.....ل التأكي.....د ومث.....ل ه.....ذه. خلل س.....نتيي

:الظروف الخاصة، كانت كما يلي

ياليـة+  ـي إنهـاء الحـرب المتب   وبيي
ـي النقلب السـوفيينر   انتهــتإمكانيـة الجمـع بيي

 الـنر
ي لدرجة ل تصدق   كانت قد أنهكت العمال والفلحيي

.بفضله والنر

  الضـــواري+ 
ـــ مجموعـــنر ي إمكانيـــة الســـتفادة، بعـــض الـــوقت، مـــن الضاع المميـــت بيي

وت العالم  الذين لم يكن باسـتطاعتهما أن تتحـدا ضـد العـدو ي ذوي الجتب يالييي المتب

 
.السوفيينر

 +
ا
، ومـــن أســـباب ذلـــك أبعـــاد البلـــد الهائلـــةإمكانيـــة تحمـــل حـــرب أهليـــة طويلـــة نســـبيا

.ورداءة وسائط النقل

ـــ العميقـــة+  ي ـــ أوســـاط الفلحيي  
جوازيـــة الديموقراطيـــة في  إلتـــوفر الحركـــة الثوريـــة التب

ــــــ  ي وليتاريــــــا أخــــــذ المطــــــالب الثوريــــــة عــــــن حــــــزب الفلحيي الحــــــزب(حــــــد أن حــــــزب التب
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اك 
يته عل أشــــد العــــداء للبلشــــفية-الشــــتر  ــــ أكــــتث

، وحققهــــا فــــورا)الثــــوري الــــذي كــــان في
وليتاريا بالسلطة السياسية .بفضل ظفر التب

؟: هل من الصحيح القول) 8
ا
ل مساومة أبدا

ي. س.نة 
 م.ن أش.ياع بلنكي. 1874إليك.م م.ا كتب.ه إنجل..س فف

ً
ف. كوموني.ا :2ض.د الثلث.ة والثلثيي

ي... بي...انهم يقول...ون«
نح...ن ش...يوعيون لنن...ا نري...د أن: «… كت...ب الكوموني...ون البلنكي...ون فف

ي......... المحط.........ات النتقالي.........ة، ودون أن نلج.........أ إل
نتوص.........ل إل ه.........دفنا ب.........دون أن نتوق.........ف فف

ي ل تؤدي إل  إل إبعاد يوم النتصار وإطالة عهد العبودية
».المساومة التر

ف.. ف اللم..ان ه..م ش..يوعيون، لنه..م م..ن خلل:" ث..م إليك..م م..ا استخلص..ه لينيي إن الش..يوعييي
ي ل.....م ينش.....ئوها ه.....م، ب.....ل أنش.....أها مج.....رى

جمي.....ع المحط.....ات النتقالي.....ة والمس.....اومات ال.....تر
ي بوض...وح ويقتف...ونه باس...تمرار، وه...ذا اله...دف ه...و

، ي...رون اله...دف النه...انط ي
التط...ور الت...اريخف

إلغ......اء الطبق......ات وإنش......اء نظ......ام اجتم......اعي ل يبفر...... في......ه مك......ان للملكي......ة الخاص......ة للرض
ا البلنكي.......ون الثلث.......ة والثلث.......ون فه.......م ش.......يوعيون لنه.......م. ولجمي.......ع وس.......ائل النت.......اج أم .......

يتص.ورون أنه..م م.ا دام.وا يري..دون القف.ز م.ن ف..وق المحط..ات النتقالي.ة والمس.اومات ف..إن
ي.. ه..ذه الي..ام، وه..و م..ا يثق..ون ب..ه» ب..دأت الث..ورة«الم..ور س..تكون عل م..ا ي..رام، وأن..ه إذا 

فف
ي. أي.ديهم، ف.إن 

، ووقع.ت الس.لطة فف ف ي» الش.يوعية س.تتحقق«ج.ازميي
ي. الي.وم الث.انف

وم.ن. فف
ف  شيوعييي

ً
".هنا ينجم أنه إذا استحال عمل ذلك عل الفور، فإنهم ليسوا إذا

»
ا
، أن يجعــــل المــــرء مــــن جزئــــه الشخص ــــ برهانــــا يــــ اإنهــــا لســــذاجة صــــبيانية يقــــول لينيي

!».نظريا

: 1881-1805(أوغس.....ت بلنكي.......  2 ، ك.....ان ص.....حفيا ورج.....ل) اكي ث.....وري فرنسي..... غتي..... ماركسي.....
اش.....تر

ي...... المعتقلت
ا م......ن حي......اته فف ي...... كومون......ة ب......اريس، وقضف...... ج......زءا ك......بتي

سياس......ة وفيلس......وفا ، ش......ارك فف
ي... الحرك...ة الثوري...ة العالمي...ة" البلنكي...ة" والس...جون، وإلي...ه ينس...ب تي...ار 

ويمك...ن تلخي...ص نظريت...ه. فف

:الثورية بمايلي
ي الــذين"  ة منظمــة مــن الثــورييي الثــورة يجــب أن تكــون نتيجــة لدفعــة مــن طــرف جماعــة صــغتي

  ستدفع الشعب إل الثورة
ورية النر هكذا، وبعدما يصل الثوريون إل. يعطون المساعدة الضي

اك  جديد
."السلطة، يتكلفون بوضع نظام اشتر
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ف ف الح.....داث ج.....دا والع.....ديمي التجرب.....ة، وك.....ذلك للث.....ورييي وم.....ن الط.....بيعي أن يب.....دو للث.....ورييي
ي التجرب...ة ي... الس..ن والك...ثتي

ف منه...م فف ف الص...غار، وح...تر للمق...دميي جوازييي الســماح«أن ، ال...تر
ون م....ن. للغايــــة وغريــــب وغتيــــ صـــحيح» خطـــر«هــــو أمــــر » بالمســــاومات وهن....اك ك....ثتي

ف   كم.....ا يفك.....ر) المفرط.....ة» ذوي التج....ارب«م....ن المتسيس.....ة (السفس.....طائييي
ً
يفك.....رون تمام.....ا

ي، إذ يقول...ون ف... ال...ذين ذكره...م الرفي...ق لنس...تر إذا ك...انت تج...وز: «زعم...اء النتهازي...ة النجلتي
».للبلش..فة ه..ذه المس..اومة أو تل..ك، فل..م ل يج..وز لن..ا أن نق..دم عل أي..ة مس..اومة ك..انت؟

ابات العدي...دة ي... الضف...
ف ال...ذين ترعرع...وا فف وليت...ارييي ولنأخ...ذ فق...ط ه...ذه الظ...اهرة( ولك...ن التر

ي......
 كــــــل عمــــــق الحقيقــــــة ) م......ن النض......ال الطبفر

ا
 حســــــنا

ا
الفلســــــفية(يفهمــــــون عــــــادة فهمــــــا

حها إنجلـــس) والتاريخيـــة والسياســـية والنفســـية ـــ   شر
إن ك...ل بروليت...اري ق...د اجت...از .الـــنر

ابات، واجت...از  ف  »   مس...اومات  «  الضف... ف والمس...تثمرين الممق...وتيي ف...م...ع الظ...الميي ، وذل...ك حيي
، أو أنه.م

ً
ء مطلق.ا ي.

تب عل العمال أن يعودوا إل العمل وه.م ل.م يحص.لوا عل شر كان يتر
، بحك...م ظ...روفيلحـــظإن ك...ل بروليت...اري . يوافق...ون عل تلبي...ة مط...البهم بص...ورة جزئي...ة

ي يعي...ش فيه...ا، 
ي واش...تداد وت...وتر التناقض...ات الطبقي...ة ال...تر ـــالنض...ال الجم...اهتي ي الفـــرق بيي

اب، وع.دم الم.ؤازرة( مساومة تفرضها الظروف الموضوعية ي ص..ندوق الضف..
كالعجز فف

ف بيي ، واشتداد الجوع والعياء إل أقض ح.د ل.دى المضف. مسـاومة ل تنتقـص) - من الغتي
ـ النضــال مــن جــانب العمــال ـ 

ـ في ـ 
بــأي مقــدار مــن الخلص الثــوري والســتعداد للمصي

ف. مس.اومة أخ.رى، الذين أقدموا عل مثـل هـذه المسـاومة مسـاومة الخونـة الـذين، وبيي
 يقــــدمون(يلقــــون عل العلــــل الموضــــوعية جريــــرة أنــــانيتهم 

ا
ابات أيضــــا ــــ وكاشي الضي

، ووهنهـــم»!) مســـاومات«عل  ي لف إل الرأســـمالييي ي ـــ الـــتر  
وجريـــرة جبنهـــم ورغبتهـــم في

 إزاء الصــــــدقات، وأحيانــــــا إزاء مــــــداهنات
ا
إزاء التهويــــــل، وأحيانــــــا إزاء القنــــــاع، وأحيانــــــا

ي ي.. تاري....خ الحرك..ة العمالي..ة( الرأســمالييي
ة عل الخص..وص فف ومس..اومات الخون..ة ه..ذه ك..ثتي

ي.. جمي..ع
ي.ة، ولك.ن جمي..ع العم.ال تقريب..ا فف ف ية، وقد أجراها زعماء النقاب.ات النجلتي ف النجلتي

).البلدان قد شاهدوا نظائر هذه الظاهرة بشكل من الشكال

 لكيمــــا
ا
ــــ أن يكــــون عقــــل المــــرء ســــليما  

ــــ عل أنــــه ينبغي ي ومــــن هــــذا المنطلــــق يؤكــــد لينيي
:يستطيع تحليل كل حالة عل حدة
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ـــــ بهـــــذا اللقـــــب تنحض،" ي ـــــ الخليقيي ي إن أهميـــــة المنظمـــــة الحزبيـــــة والزعمـــــاء الحزبييي

 
ـــ أن يعملـــوا، عـــن طريـــق الجهـــود المديـــدة الدائبـــة المتنوعـــة الشـــاملة الـــنر  

بالـــذات، في
 ــــ طبقــــة معينــــة، ليجــــاد 

ةتبــــذلها جميــــع القــــوى المفكــــرة في المعرفــــة اللزمــــة، والخــــتب
ــــ مــــا تحــــل المســــائل السياســــيةاللزمــــة ــــ اللزم، لك  ، الحــــدس السياس  ي ا، وعــــدا هــــاتيي

وليـــــس كمـــــا يتصـــــور الســـــذه والعـــــديمو التجربـــــة مـــــن. المعقـــــدة حل شيعا وصـــــحيحا
اف بجواز المسـاومات بـوجه عـام، حـنر تـزول الحـدود   العتر

الناس، بالقول أنه يكفي
  نشــن نحــن عليهــا، بـــل ويجــب أن نشــن عليهــا، نضـــال  ل

ـ النتهازيــة الــنر ـي الفاصــلة بيي
ــــ الماركســــية الثوريــــة أو الشــــيوعية ي ولكــــن مــــا دام هــــؤلء النــــاس لــــم. هــــوادة فيــــه، وبيي

ـ  المجتمـع، هـ  حـدود
ـ  الطبيعـة أو في

يعرفوا بعد أن جميع الحـدود الفاصـلة، سـواء في
متحركــة، وأنهــا نســبية لدرجــة معينــة، فــإن مــن المســتحيل مســاعدتهم إل عــن طريــق

 ـــــ
 ـــــ السياســـــة وفي

 طـــــويل  وعـــــن طريـــــق التجربـــــة في
ا
تثقيفهـــــم وتربيتهـــــم وتهـــــذيبهم زمنـــــا

ــ. الحيــاة ي المهــم أن يســتطيع المــرء، عنــد كــل لحظــة تاريخيــة معينــة أو خاصــة، ان يمتي
  يظهــر فيهـا الشـكل الرئيسـ  مـن

ـ  السياسـة تلــك المســائل الـنر
ـي المســائل العلميـة في بيي

ـــ مظهـــر للنتهازيـــة المهلكـــة   ه 
ــ الجـــائزة والغـــادرة، المســـاومات الـــنر المســـاومات غتـي

.للطبقة الثورية، وأن يوجه جميع الجهود لتبيانها ومكافحتها

» المس.....اومة«إن الخ.....وف م.....ن 
ً
ف.....إن. م.....ع ه.....ذا الجن.....اح م.....ن الح.....زب أم.....ر مض.....حك تمام.....ا

، ب...العكس، ملزم...ون ب...أن يبحث...وا ويج...دوا الش...كل الملئ...م للمس...اومة معه...م، ف الش...يوعييي
وري م..ع ه..ذا الجن..اح وتعج..ل في..ه، وم..ن مس..اومة تس..هل، م..ن جه..ة، الن..دماج الت..ام الضف..
ف مطلق...ا ع...ن نض...الهم الفك...ري السياشي... ض...د الجن...اح الجه...ة الخ...رى ل تعي...ق الش...يوعييي

ي........ النته........ازي 
ف«اليميتف م........ن المحتم........ل أل  يك........ون إيج........اد الش........كل الملئ........م». للمس........تقليي

ف اللم...ان ب...أن ، فال...دجال وح...ده بإمك...انه أن يع...د العم...ال والش...يوعييي
ً
 هين...ا

ً
للمس...اومة أم...را

«يكون طريق النض طريقا 
ً
».هينا

ف.... وليتاري....ا : لن....ه ك....م يق....ول لينيي »الضف«ل تك....ون الرأس....مالية رأس....مالية إذا ل....م تك....ن التر
ف إل وليت.....ارييي محاط.....ة بجمه.....رة م.....ن العناض النتقالي.....ة المتنوع.....ة تنوع.....ا خارق.....ا، م.....ن التر

ف  وليت...ارييي أولئ...ك ال...ذين يحص...لون عل نص...ف وس...ائل عيش...هم م...ن بي...ع ق...وت(أش...باه التر
ف... الص...غار )عمله...م ف إل الفلحيي وليت...ارييي ف... الص...غار وأص...حاب(، وم...ن أش...باه التر والحرفييي
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وم..ن الفلح الص..غتي إل الفلح المتوس..ط وهك..ذا دوالي..ك،). الملكي..ة الص..غار ب..وجه ع..ام
،
ً
 أو أق..ل تط..ورا

ً
ي.. داخله..ا إل فئ..ات أك..تر تط..ورا

وليتاري..ا نفس..ها منقس..مة فف وإذا ل..م تك..ن التر
وم..ن ك..ل ه..ذا تنش..أ. ومنقس..مة حس..ب من..اطق الس..تيطان، والمهن..ة، وال..دين أحيان..ا ال..خ

ورة مطلق.......ة ، أي الحــــــزب، ضف....... وليتاريــــــا، وقســــــمها الــــــواع  ورة لجــــــوء طليعــــــة التب ـــــ ضـي
، ومــع ي وليتــارييي ، إل منــاورات التوفيــق والمســاومات مــع مختلــف فئــات التب الشــيوع 

ي.... مختلـــف أحـــزاب العمـــال وصـــغار أصـــحاب الملكيـــة
وج...وهر القض...ية كل...ه يتلخ...ص فف

وليتاريـــا وثوريتهـــا، معرف...ة كيفي...ة تط...بيق ه...ذا التكتي...ك لرفـــع المســـتوى العـــام لـــوع  التب
ول بـــــذلك المســـــتوى ـــــ ي وتج......در الش......ارة. وقـــــدرتها عل النضـــــال وعل النتصـــــار، ل التي

 إل أن انتص...ار البلش...فة عل المناش...فة ق...د تطل...ب لي...س فق...ط قب...ل ث...ورة أكت...وبر
ً
عرض...ا
، بل بعدها كذلك، تط.بيق تكتي.ك المن.اورات والتوفي.ق والمس.اومات، ولك.ن، م.ن1917

ي منه......ا تس......هل أم......ر البلش......فة وتعج......ل بتحقيق......ه وتوط......د م......وقعهم
، تل......ك ال......تر الب......ديهي

.وتقويتهم عل حساب المناشفة

ف.. ق..ائل هك..ذا ق..ال" إن نظريتنــا ليســت عقيــدة جامــدة، بــل مرشــد للعمــل: "و يؤك..د لينيي
م....ن المارك....ة«وإن أف....دح غلط....ة وأبش....ع جريم....ة ارتكبه....ا الماركس....يون - م....اركس وإنجل....س

ي. ش.اكلتهم، ه.و أن ه.ؤلء ل.م يفهم.وا»المس.جلة
، أمث.ال ك.ارل ك.او تس.كي وأوت.و ب.اور وم.ن فف

وليتاريا ي اللحظة الفاصلة من ثورة التر
".هذا المر ولم يستطيعوا تطبيقه فف

ا» اليسارية«الشيوعية ) 9   انجلتر
في

ف... العم...ال حرك...ة ش...يوعية يانع...ة ، لك...ن هن...اك بيي ا ح...زب ش...يوعي ي... إنجل...تر
ل يوج...د بع...د فف

ي. عليه.ا أزه الم.ال
ي أن نبتف

هن.اك بض.عة. وواسعة وقوية ونامية بشعة، تعطينا الحق فف
ي(«أح...........زاب ومنظم...........ات سياس...........ية 

يط...........انف اكي التر
ح...........زب العم...........ال«، و»الح...........زب الش...........تر

اكي
ي.. ويل..س الجنوبي..ة«، و»الش..تر

اكية فف اكي«و». الجمعي..ة الش..تر
،»اتح..اد العم..ال الش..تر
ي هذا الصدد

، وها هي تقوم فيما بينها بمفاوضات فف ي إنشاء حزب شيوعي
.ترغب فف

ي... الح...ال إل إنش...اءلك...ن م...ا و
ي... س...بيل المب...ادرة فف

يظهره...و أن اح...دى العقب...ات الرئيس...ية فف
لمــــــان، وحــــــولح......زب ش......يوعي موح......د هي......   ــــــ التب

اك في الختلف حــــــول مســــــألة الشــــــتر
القــــديم القــــائم عل المبــــدأ» حــــزب العمــــال«انضــــمام الحــــزب الشــــيوع  الجديـــــد إل 

اك 
، النتهازي والشتر  

يديونيونات-المهني   الذي يتألف بمعظمه من التر
إن. الشوفيني
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اكي«
اكي«و» اتح..اد العم.ال الش.تر

اك» ح..زب العم..ال الش.تر س.واء بس.واء يعارض.ان الش..تر
لم..ان، ويعارض..ان النض..مام إل  ي.. التر

لماني..ة وفف ي.. النتخاب..ات التر
، وهم..ا»ح..زب العم..ال«فف

ي ال...ذي
يط...انف اكي التر

ي... ه...ذا الص...دد يختلف...ان م...ع جمي...ع أو أغلبي...ة أعض...اء الح...زب الش...تر
فف

انه  ي للحزاب الشيوعية«يعتتر
ا» الجناح اليميتف ي إنجلتر

.فف

ي..
ت فف لم..ان بمقال..ة نشر.. ي.. التر

اك فف ي.. مس..ألة الش..تر
تستش..هد الرفيق..ة س..يلفيا بانكهورس..ت فف

ي..» مجلس العمال السكوتلندي«العدد نفسه للرفيق وليم غالخر الذي يكتب باسم 
فف

:غلسغو

 م...ن فك...رة"
ً
ازا ف ي... س...كوتلنده ي...زدادون اش...متط

إن جمه...ور أعض...اء ح...زب العم...ال المس...تقل فف
لم...ان يوم...ا ع...ن ي...وم، وأم...ا الس...وفييتات  وق...د كتب...ت ه...ذه الكلم...ة الروس...ية ب...الحرف(التر

ي..ة ف وب..ديهي. أو مج..الس العم..ال فتج..د التأيي..د تقريب..ا م..ن جمي..ع الف..روع المحلي..ة) النجلتي
ون السياس...ة ة للغاي...ة عن...د أولئ...ك الس...ادة ال...ذين يعت...تر أن يك...ون له...ذا الم...ر أهمي...ة خطتي...

، ول.ذا يلج.ؤون إل مختل.ف الوس.ائل لقن.اع أعض.اء منظمته.م)كحرفة(وسيلة للتكسب 
لماني...ة ف أل  يق...دموا أي...ة. ب...أن يع...ودوا القهق...رى إل أحض...ان التر يج...ب عل الرف...اق الث...ورييي

. مس.....اعدة إل ه.....ذه العص.....ابة
ً
ا وأن م.....ن أس.....وأ م.....ا. إن نض.....النا ه.....ذا س.....يكون نض.....اًل عس.....تي

 عن...دهم أق...وى م...ن
ً
يتص...ف ب...ه ه...و خيان...ة أولئ...ك ال...ذين تك...ون مط...امعهم الخاص...ة دافع...ا

ي..... اهتم....امهم ب....الثورة
لماني....ة لي....س إل  مج....رد مس....اعدة لوض....ع الس....لطة فف إن أي تأيي....د للتر

ف يط........انييي )Clynes  (  وأن هنديرس........ون وكلين........س   .   أي........دي أمث........ال ش........يدمان ونوس........كيه التر
كاهم هم رجعيون ل أمل فيهم ، فه.و ص.ائر أك.تر. وشر ا حزب العم.ال المس.تقل الرس.مي أم 

ي..... معس.....كر
، ال....ذين وج.....دوا م.....أواهم الروحي..... فف ف جوازييي ف ال.....تر الييي ف.....أكتر تح.....ت نف....وذ اللي.....تر

كاهما إن ح...زب العم...ال المس...تقل الرس...مي ع...دو ل...دود. الس...ادة ماكدونال...د وس...نودن وشر...
ا القاع.دة فتؤي.دها ف لي.س إل  مج.رد. للممية الثالث.ة، أم . لم.انييي ف التر إن أي تأيي.د للنته.ازييي

إن كـــــل مـــــا يـــــراد هنـــــا هـــــو منظمـــــة ثوريـــــةتضف لمص.....لحة الس.....ادة الم.....ذكورين أعلها 
ســــــليمة، وحــــــزب شــــــيوع  يعمــــــل وفــــــق أســــــس عمليــــــة محــــــددة) صــــــناعية(إنتاجيــــــة 
ي. إنش.اء تل.ك المنظم.ة وه.ذا الح.زب،. واضحة

فإذا كان باس.تطاعة رفاقن.ا أن يس.اعدونا فف
، إكرام..ا

ً
فإنن..ا س..نتقبل مس..اعدتهم بشور، وإذا ل..م يك..ن باس..تطاعتهم ذل..ك فليبتع..دوا كلي..ا

، ه....ؤلء ف.... ل....وجه ا، ول يت....دخلوا، إذا ك....انوا ل يري....دون خيان....ة الث....ورة بتأيي....دهم للرجعييي
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ي 
لم...انف ؟، الس...تفهام» (الس...امي«ال...ذين يحرص...ون ك...ل ه...ذا الح...رص عل ني...ل اللق...ب التر

، ويتحمس....ون ك....ل ه....ذا التحم....س ليثبت....وا أنه....م يس....تطيعون إدارة الحك....م)لك....اتب المق....ال
».أنفسهم، أي الساسة الطبقيون» السادة«بمثل التوفيق الذي يدير به 

 ع...ن ن...زوع
ً
ا رائع...ا ، فه...ذه الرس...الة المرس...لة إل هيئ...ة التحري...ر تع...تر تع...بتي ف... بالنس...بة ل لينيي

بون م.ن الش.يوعية عوا يق.تر ف الشبان أو النش.طاء العم.ال ال.ذين شر. ووجهة نظر الشيوعييي
ي... أن يق...در ويس...ند، إذ. للت...و

ة، وينبعف وع م...دعاة لعظ...م الشور ول...ه قيم...ة ك...بتي ف... وه...ذا التف
 ك..ان

ً
ي.. أي بل..د آخ..ر أي..ا

ا، أو فف ي.. إنجل..تر
ي.. انتص..ار ث..ورة بروليتاري..ة فف

إن. ب..دونه ل يرحر.. أم..ل فف
وا الشخاص الذين يستطيعون أن يعرب.وا ع.ن ن.زوع الجم.اهتي ه.ذا، ويس.تطيعون أن ي..ثتي

ي.... أن يق....دروا وأن تب....ذل له....م ك....ل مس....اعدة
وع، ينبعف ف.... ولكـــن. عن...د الجم....اهتي مث....ل ه....ذا التف

وع وحـده ل ـي ـ  الـوقت نفسـه أن نقـول لهـم بضاحة، وعل المكشـوف، أن التي
يجب في

 ــ نضــال ثــوري عظيــم، وأن هــذا الخطــأ أو ذاك الــذي
 ــ مــن أجــل قيــادة الجمــاهتي في

يكفي
غالب....ا م....ا(، أو أنه....م يرتكب....ونه فعًل يوشــــك أن يرتكبــــه أكــــتث النــــاس وفــــاء لقضــــية الثــــورة

 وغتي... م...درك وغتي... م...تيقظ
ً
إن رســـالة الرفيـــق غـــالخر إل هيئـــة التحريـــر، )يك...ون خام...دا

  يرتكبهـا الشـيوعيون 
»  اليسـاريون  «  تدل دون شك عل بذور جميع تلك الخطاء الـنر

  سنة 
.1918  وسنة    1908  الروس في

لق.....د أدرك ك.....اتب الرس.....الة إدراك.....ا تام.....ا أن س.....وفييتات العم.....ال وح.....دها بإمكانه.....ا أن تك.....ون
لمان وليتاريا، ل التر وبالطبع، إن م.ن ل يفه.م ح.تر الن  .   الوسيلة للتوصل إل أهداف التر

ح....تر ول....و ك....ان أعل....م العلم....اء، وأحن....ك الساس....ة، وأخل....ص ه....ذا الم....ر، ه....و رجعي.... عري....ق،
ف وأرب....اب الع....ائلت ف الم....واطنيي ف اطلع....ا، وأشر.... ، وأك....تر الماركس....ييي ف اكييي ــ أن. الش....تر غتـي

كــاتب الرســالة، كمــا يبــدو، ل يأخــذ بالحســبان واقــع أن السياســة علــم وفــن ل يهبطــان
وليتاريــــــــا، إذا أرادت أن تنتض عل مـــــــــن الســـــــــماء، ول يحصـــــــــلن دون جهــــــــد، وان التب

ـــــــــ لنفســـــــــها ومـــــــــن عنـــــــــدها  ئ جوازيـــــــــة، يجـــــــــب عليهـــــــــا أن تنسر ـــــــــ«التب ي »ساســـــــــة طبقييي
، كمـــا أن كـــاتب الرســـالة ي جوازييي ، ساســـة ل يقلـــون شـــأنا عـــن الساســـة الـــتب ي بروليتـــارييي
ورة طــرح هــذا الســؤال،  بطــرح الســؤال التــال  ولــم تخــامر فكــره ضيــ

أيضــا لــم يقــم حــنر
لمــان دون أن ينفــذ الساســة: هــو هــل يمكــن الســتي بالســوفييتات إل النتصــار عل التب
لمــــــــان مــــــــن» الســــــــوفييتيون« عمـــــــــل عل نســـــــــف التب لمــــــــان؟ ودون أن يع إل داخـــــــــل التب
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لمـان، مـن أجـل نجـاح السـوفييتات ـ  داخـل التب
الداخل؟ ودون أن يجـري السـتعداد في

لمان؟   القيام بالمهمة المطروحة أمامها، مهمة حل التب
في

ي. بريطاني..ا
، وهي. أن الح.زب الش..يوعي فف

ً
ف.. يب.دى ك..اتب الرس.الة فك.رة ص.حيحة ج.دا ي.. حيي

فف
ف..العلم يتطل..ب أوًل أن تؤخ..ذ تجرب..ة البل..دان. يج..ب أن يعم..ل بم..وجب الس..س العلمي..ة

، أو أنه.ا ق.د اجتازته.ا م.ن عه.د قري..ب
ً
ثاني.ا،. الخرى بالحسبان، تجتاز تجرب.ة مماثل.ة ج.دا

، العامل..ة أن تؤخذ بالحسبان جميع القوى والجماعات والح..زاب والطبق..ات والجم..اهتي

ف.. السياس..ة فق..ط عل أس..اس الرغب...ات والراء، ودرج..ة ال..وعي ي... بل..د بعين..ه، ولي..س تعييي
فف

.والستعداد للنضال عند جماعة واحدة أو حزب واحد فقط

ا أن هندرس......ون وكلين......س وماكدونال......د وس......نودن وم......ن ل......ف لفه......م رجعي......ون ل يرحر...... أم ......
ش......فاؤهم، فه......و أم......ر ص......حيح، وص......حيح ك......ذلك أنه......م يري......دون الس......تيلء عل الس......لطة

جوازي.....ة( ف أثن.....اء ذل.....ك الئتلف م.....ع التر وف.....ق» إدارة الحك.....م«، وأنه.....م يري.....دون )مفض.....ليي
جوازي....ة القديم....ة ذاته....ا، وأنه....م حالم....ا يص....لون إل الحك....م ل ب....د له....م م....ن أن النظم....ة التر

ة شيدمان ونوسكيه وأمثالهما وا ستي . كل ذلك صحيح. يستي
ً
غتي أنه ل يستنتج منه أب..دا
ي الطبق...ة ي... خيان...ة الث...ورة، ب...ل أن م...ا يس...تنتج م...ن ذل...ك ه...و أن عل ث...ورني

أن دعمه...م يعتف

ي
لم....انف لن ه....ؤلء. العامل....ة أن يؤي....دوا، لص....الح الث....ورة، ه....ؤلء الس....ادة، بع....ض التأيي....د التر

ف   فحسـب، بـل إنهـم تعلمـوا كـذلك مـنالس.ادة البورج.وازييي
ا
ـي جـدا  ذكييي

ا
ليسـو أشخاصـا

ة ي أشــياء كــثتي ـ أن نتعلــم نحــن كــذلك شــيئا مــن لويــد جــوره. الماركســييي ـ 
،فل عيــب في

لماني......ة، ويج......ب عليه......م أن ي...... التر
ف...... أن يس......اهموا فف ف النجلتي ومن......ه يج......ب عل الش......يوعييي

لم....ان، جم....اهتي العم....ال عل أن ت....رى ثم....ار حكوم....ة هندرس....ون يس....اعدوا، م....ن داخ....ل التر
وس...نودن، كم...ا يج...ب عليه...م أن يس...اعدوا هندرس...ون وس...نودن وم...ن ل...ف لفهم...ا ليقه...روا

تشل ي تعستي قض.ية الث.ورة، إذ م.ا ل.م تتغتي... اتحاد لويد جورج وتشر
وأي تضف آخر يعتف

ي......ة الطبق......ة العامل......ة ل يمك......ن أن تق......وم الث......ورة، وه......ذا التغتي...... توج......ده التجرب......ة آراء أكتر
، ول توجده الدعاية وحدها بحال من الحوال .السياسية عند الجماهتي

ي :ويقول لينيي
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ــــ الــــذي اثبتتــــه جميــــع الثــــورات، وخاصــــة جميــــع الثــــورات" إن قــــانون الثــــورة الساس 

ين، يتلخـــص فيمـــا يل ـــ  ـــ القـــرن العشرـــ
ـــ مـــن أجـــل الثـــورة أن: الروســـية الثلث في  

ل يكفي
تـــدرك الجمـــاهتي المســـتغلة والمظلومـــة عـــدم إمكانيـــة العيـــش عل الطريقـــة القديمـــة

ها  لجل الثورة أن يغدو المستغلون . وأن تطالب بتغيتي
ا
وري أيضا بكش(إن من الضي

ــــ ي ــــ قــــادرين عل العيــــش والحكــــم بالطريقــــة القديمــــة) الغيي إن الثــــورة ل يمكــــن أن. غتي
الطبقـــات«عــــن القــــديم، وعنــــدما تعجــــز » الطبقــــات الــــدنيا«تنتض إّل عنــــدما تعــــزف 

".عن الستي وفق الطريقة القديمة» العليا

ف..(وس..أقول ، أن:" بمزي..د م..ن الدق..ة) لينيي ــ ، حســب رأن   ــ ي ي النجلتي يجــب عل الشــيوعييي
 ـــــــ غايـــــــة(يوحـــــــدوا جميـــــــع أحزابهـــــــم وفرقهـــــــم الربــع 

 وبعضـــــــها في
ا
وكلهـــــــا ضـــــــعيفة جـــــــدا

اك) الضــــعف ــ حــــزب شــــيوع  واحــــد، عل أســــاس مبــــادئ المميــــة الثالثــــة، والشــــتر ـ 
في

لمــــان ــــ التب  
ــــ في وليع....رض الح....زب الش....يوعي عل هندرس....ون وس....نودن وم....ن ل....ف. اللزام 
نكافح سوية حل..ف لوي..د ج..ورجدعنا : ، اتفاقية انتخابية بالشكل التالي  »  مساومة  «  لفهما 

ف لماني.......ة بنس.......بة ع.......دد الص.......وات النتخابي.......ة ب.......لوالمح.......افظيي ، ولنقتس.......م المقاع.......د التر
ي...... التحري......ض والدعاي......ة والنش......اطبالتص......ويت الخ......اص، 

ث......م لنحتف......ظ بكام......ل الحري......ة فف

ـــ. السياشي... ط الختي ي... كتل...ة، لن ذل...كفبـــدون هـــذا الشرـــ
، ل يج...وز، ب...الطبع، ال...دخول فف

ف.. إطلق..ا أن ي..ذودوا وي..دافعوا ع..ن الحري..ة. س..يكون خيان..ة ف النجلتي يج..ب عل الش..يوعييي
ي.. أم..ر فض..ح هندرس..ون وس..نودن وم..ن ل..ف لفه..م، كم..ا ك..ان ي..ذود عنه..ا البلش..فة

التام..ة فف
، م..ن س..نة (ال..روس 

ً
ي.. ال..ذود عنه..ا) 1917إل  1903ط..وال خمس..ة عشر.. عام..ا

ونجح..وا فف
ي روسيا، أي المناشفة

.حيال نظائر هندرسون وسنودن ومن لف لفهما فف

، ال..ذين" ف ف الفرنس..ييي ف الكوم..ونييي  تكرارا لخطأ البلنكييي
لن مثل هذه المبادئ ليست إل 

ي سنة 
ول ري.ب، ثاني.ا، أن. لكل مساومة ولك.ل محط.ة انتقالي.ة» الرفض «1874أعلنوا فف

ي..... معرف.....ة تط.....بيق المب.....ادئ العام.....ة
المهم.....ة هن.....ا أيض.....ا، كم.....ا هي..... عل ال.....دوام، تتلخ.....ص فف

ف.. الطبق..ات والح..زاب، ي.. العلق..ات الخاص..ة بيي
والساس..ية للش..يوعية، عل ذل..ك التف.رد فف

.وعل خصائص التطور الموضوعي نحو الشيوعية بدراسته واكتشافه واستشفافه
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ي...ة وح...دها، وإنم...ا يرتب...ط بالس...تنتاجات العام...ة ف ولك...ن ه...ذا ل يرتب...ط بالش...يوعية النجلتي
ي........ جمي........ع البل........دان الرأس........مالية

ولننتق........ل الن إل ه........ذا. المتعلق........ة بتط........ور الش........يوعية فف
".الموضوع

بعض الستنتاجات) 10

ي... التاري....خ 1905كش...فت ث...ورة س...نة 
ي... روس...يا ع...ن انعط...اف هائ...ل للغاي...ة فف

جوازي...ة فف التر
، فك.....انت روس.....يا المت.....أخرة أول بل.....د كش.....ف للع.....الم تص.....اعد مب.....ادرات الجم.....اهتي الع.....المي

ي.... زم....ن الث....ورة بش....كل قف....زات 
ي.... جمي....ع(المظلوم....ة، تص....اعد يج....ري فف

وق....د ح....دث ه....ذا فف
ى وليتاريا من أهمي.ة تزي..د زي.ادة)الثورات الكتر ، وليس ذلك وحسب، بل وكشفت ما للتر

ابات القتص....ادية ف.... الضف.... غتي.... مح....دودة ع....ن نس....بتها العددي....ة م....ن الس....كان، والجم....ع بيي
ة إل انتفاض.....ة مس.....لحة، ونش.....وء ش.....كل جدي.....د للنض.....ال والسياس.....ية، م.....ع تحوي.....ل الختي.....

ي....
ي للطبق....ات المض....طهدة م....ن قب....ل الرأس....مالية، ونعتف ي والتنظي....م الجم.....اهتي الجم.....اهتي

.السوفييتات

اير وأكتـــوبر لســنة "   فـــتب
 شــامل تطـــور الســـوفييتاتقـــد أدتـــا إل  1917إن ثـــورنر

ا
 تطـــورا

،  
اكي عل النطـــاق الـــوطني

وليت...اري الش...تر ي... النقلب التر
ث...م بع...د أق...ل. ث...م ان انتص...ارها فف

ف ظهر  ، وانتشر. ه.ذا الش.كل م.ن النض.ال والتنظي.مالطابع المم  للسـوفييتاتمن سنتيي
لماني.ة ي الحرك.ة العمالي.ة العالمي.ة، وب.انت رس.الة الس..وفييتات التاريخي.ة كحف.ار ق..تر للتر

فف
جوازية بوجه عام جوازية ووارث وخلف لها وللديموقراطية التر .التر

ـ جميـــعوفض...ل ع...ن ذل...ك ـ 
، يظهـــر تاريــــخ حركـــة العمـــال اليـــوم، ان أمـــام هـــذه الحركـــة في

ـــ ) وقـــد بـــدأ فعل (البلـــدان نضـــال   ي ي...بالدرجـــة الول بيي
عرع...ة والخ...ذة فف الش...يوعية المتر

ـــــ الق.....وة والس.....ائرة نح.....و النض ي ي..... ك.....ل بل.....د بمفرده.....ا( الخاص.....ة  »   منش.....فيتها  «، وبيي
، أي)فف

اكية ، وثانيـــا، -النتهازيـــة والشـــتر ي الشـــوفينية، ذلـــك أول 
ف...  -  ولنق...ل ك...أمر إض...افف بينه...ا وبيي

ـ  جميــع البلــدان دون اســتثناء، كمــا. »  اليس..ارية  «  الش..يوعية 
فالنضــال الول قــد نشــب في

ـــ  ي ـــ الواقـــع( المميـــة الثانيـــةيظهـــر، كنضـــال بيي  
  قـــد قتلـــت اليـــوم في

ـــ ) الـــنر ي المميـــةوبيي
ي.. فرنس..ا. الثالثة

ي ألمانيا أو بريطانيا أو إيطاليا وفف
،والنضال الخر يمكن ملحظته سواء فف

17



  للدراسات والبحاث والتكوين
ارة                                          المركز الماركس  ــ اللينيني الشر

ي ذلك، دون ش.ك، 
ـ ويعتف

ـ  النطـاق الممـ  وحسـب، بـل وفي
أن هـذا النضـال ل يجـري في

.النطاق العالم  كله

ــــ كـــــل بلد أن يأخـــــذوا بالحســـــبان، ـ 
ي في ـــــ أن عل الشـــــيوعييي  

وتتلخـــــص القضـــــية الن في
، المهــــــــام المبدئيــــــــة الساســــــــية للنضــــــــال ضــــــــد النتهازيــــــــة العقائديــــــــة بمنته الــــــــوع 

  يجــب أن» اليســارية«
  يتخــذها هــذا النضــال والــنر

وكــذلك الخصــائص الملموســة الــنر
ـــــــ اقتصـــــــادها ي   تمتي

ة الـــــــنر ـــــــ ي ـــــــ كـــــــل بلد عل حـــــــدة، تبعـــــــا للخصـــــــائص الممتي  
يتخـــــــذها في

هـــــا(وسياســـــتها وثقافتهـــــا وتركيبهـــــا القـــــوم   ومســـــتعمراتها وتقســـــيماتها) ارلنـــــده، وغتي
ــــ المميــــة الثانيــــة ويتســــع. الدينيــــة، وهلــــم جــــرا الــــخ  

ز عــــدم الرضــــا في ــــ كــــل مكــــان يــــتب  
في

وينمــو، وذلــك ســواء بســبب انتهازيتهــا أو بســبب أنهــا ليســت لــديها القــدرة أو القابليــة
وليتاريـــا الثوريـــة ، وكفء لتـــوجيه تكتيـــك التب

ا
، وقيـــادي حقـــا

ا
ليجـــاد مركـــز مكثـــف حقـــا

  نضالها من أجل جمهورية سوفييتية عالمية
.العالم  في

وري أن نــدرك بجلء أن مثــل هــذا المركــز القيــادي ل يمكــن بأيــة حــال أن ـ إن مــن الضـي
نوجـــده عل أســـاس قولبـــة القواعـــد التكتيكيـــة للنضـــال وتســـويتها وتوحيـــدها بصـــورة

ــــ الشــــعوب  .   جامــــدة ي فمــــا دامــــت الفــــوارق مــــن حيــــث القوميــــات والــــدول موجــــودة بيي
والبلــــــدان، وهــــــذه الفــــــوارق ســــــتبفر زمنــــــا طـــــــويل وطـــــــويل جــــــدا، حــــــنر بعــــــد تحقيــــــق
، فـــــإن وحـــــدة التكتيـــــك العـــــالم  للحركـــــة ـــــ النطـــــاق العـــــالم   

وليتاريـــــا في ديكتاتوريـــــة التب
 ــ جميــع البلــدان ل تتطلــب إزالــة التنــوع، ول استئصــال الفــوارق

العماليــة الشــيوعية في
  اللحظة الراهنة إّل أضـغاث أحلم  (  القومية 

، بـل تتطلـب تطـبيق  )  المر الذي ليس في
ي للشــــــيوعية  ي الساســــــييي وليتاريــــــا  (  المبــــــدئيي )  الســــــلطة الســــــوفييتية وديكتاتوريــــــة التب

ــ الجزئيـــات ويجعلهمــــا يتلئمـــان ـ 
، في ي بشـــكل يعــــدل بصـــورة صـــحيحة هـــذين المبــــدئيي

يــ الــدول إن الــواجب. وينســجمان بصــورة صــحيحة مــع الفــوارق القوميــة والفــوارق بيي
  تجتازهـــــــا جميــــــع البلـــــــدان المتقدمـــــــة 

ـــــ اللحظــــــة التاريخيــــــة الــــــنر ـ 
وليــــــس(الرئيس ـــــــ في

ات) المتقدمــة وحــدها يــ هــو استقصــاء ودراســة وتمحيــص واســتقراء واســتيعاب الممتي
  يتخــــذها كــــل بلــــد لحــــل

ــ الســــاليب الملموســــة الــــنر ـ 
القوميــــة والخصــــائص القوميــــة في

ـــ داخـــل  
المهمـــة المميـــة الواحـــدة، وللنتصـــار عل النتهازيـــة والعقائديـــة اليســـارية في

جوازيـــــــــــة، وتأســـــــــــيس الجمهوريـــــــــــة الســـــــــــوفييتية الحركـــــــــــة العماليـــــــــــة، ولســـــــــــقاط التب
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وليتاريــا ــ . وديكتاتوريــة التب -وطبعــا ل نقصــد جميــع المــور، كل وأبــدا- والمــر الرئيس 
قد سبق أن تحقق باجتذاب طليعة الطبقــة العاملــة، واســتمالتها إل جــانب الســلطة
وليتاريـــا ضـــد الديموقراطيـــة لمانيـــة، وإل جـــانب ديكتاتوريــــة التب الســـوفييتية ضـــد التب

جوازيـــة  . التب
ـــ جميـــع القـــوى وكـــل النتبـــاه عل الخطـــوة التاليـــة، الـــنر ي  ـــ تركتي

والن ينبغي
ولكنهــا بــدل ذلــك، أقــرب، مــن الناحيــة- مــن بعــض وجهــات النظــر- تبــدو أقــل أهميــة 

ــــــ إيجـــــــاد أشـــــــكال النتقـــــــال إل الثـــــــورة ـ 
العمليـــــــة، إل حـــــــل المهمـــــــة حل  عمليـــــــا، ونعني

اب منها وليتارية أو القتر .التب

وليتاري.....ا فكري.....ا ، ب.....دونه تس.....تحيل ح.....تر  .   لق.....د ت.....م كس.....ب الطليع.....ة التر وه.....ذا أم.....ر رئيسي.....
ف.. النتص..ار ل ت..زال بعي..دة  .   الخط..وة الول نح..و النتص..ار ف.. ه..ذا الم..ر وبيي لك..ن الش..قة بيي ً

ي... معرك...ة  .   إذ ل يمك...ن النتص...ار بق...وى الطليعي...ة وح...دها  .   ج...دا
وال...زج بالطليع...ة وح...دها فف

ا موق..ف التأيي..د حاس..مة، قب..ل أن تك..ون الطبق..ة كله..ا والجم..اهتي الواس..عة ق..د اتخ..ذت أم ..
ا، عل أق.....ل تق.....دير، موق.....ف حي.....اد يتس.....م بالني.....ة الطيب.....ة تجاهه.....ا، المباشر..... للطليع.....ة وأم .....
 عل تأيي....د ع....دو الطليع....ة، ل يك....ون حماق....ة وحس....ب، ب....ل

ً
بحي....ث تك....ون غتي.... ق....ادرة أب....دا

ف الواسعة فعًل، ويتخ...ذ  .   جريمة أيضا ولكي ما تتخذ الطبقة كلها فعًل، وجماهتي الكادحيي
ي.... الدعاي....ة وح....دها، ول

المض....طهدون م....ن قب....ل الرأس....مالية، مث....ل ه....ذا الموق....ف، ل تكفف
ي....... ل.......ذلك أيض.......ا أن يك.......ون له.......ذه الجم.......اهتي تجربته.......ا السياس.......ية  .   التحري.......ض وح.......ده

ينبعف
ى. الخاص...ة ، وق...د أثبتت...ه الن روس...ياهـــذا هـــو القـــانون الساس ـــ لجميـــع الثـــورات الكـــتب

ف لم يكن المر ليتطلب من الجم..اهتي الروس..ية. وفضل عنها ألمانيا بقوة وجلء مدهشيي
ي... الغل...ب وح...دها، ب...ل ك...ان الم...ر يتطل...ب م...ن الجم...اهتي المثقف...ة

غتي... المثقف...ة والمي...ة فف
ي.. ألماني..ا أيض..ا، أن تلم..س بتجارب..ه..ا الم..رة ك..ل عج..ز حكوم..ة

تثقيف..ا عالي..ا والمتعلم..ة كله..ا فف
جوازي....ة، وك....ل فرس....ان الممي....ة الثاني....ة وك....ل ميوعته....ا، وك....ل وهنه....ا وك....ل خنوعه....ا أم....ام التر

ف.....  ف..... المتطرفيي ي..... روس.....يا وك.....اب(دناءته.....ا، وك.....ل حتمي.....ة ديكتاتوري.....ة الرجعييي
كورنيل.....وف فف

ي ألمانيا
كاه فف وليتاريا، لكي ما تتج..ه تل..ك) وشر باعتبارها البديل الوحيد عن ديكتاتورية التر

.الجماهتي بصورة قاطعة نحو الشيوعية

  تواجههـــا الطليعـــة الواعيــة مــن الحركـــة العماليـــة العالميـــة"
ة الــنر ،إن المهمـــة المباشرـــ

تكــــون قــــادرة عل ســــوق الجمــــاهتيأي الح....زاب والف....رق والتي....ارات الش....يوعية، هي.... أن 

19



  للدراسات والبحاث والتكوين
ارة                                          المركز الماركس  ــ اللينيني الشر

،( الواســــعة ف ي..... معظ.....م الح.....الت هاجع.....ة، بلي.....دة الح.....س، مقي.....دة ب.....الروتيي
ي ل ت.....زال فف

ال.....تر
ان تكــون قــادرة عل قيــادة، أو عل الص..ح، نحــو هــذا الوضــع الجديــد) هام..دة، جام..دة

ابهــا مــن هــذا الوضــع حزبــها، وليــس حزبــهــا فقــط، بــل هــذه الجمــاهتي أيضــا، خلل اقتر
أي ج....ذب الطليع....ة  (  ف....إذا ك....ان انج....از المهم....ة التاريخي....ة الول . الجديـــد، وانتقالهـــا إليـــه

وليتاريا إل جانب السلطة السوفييتية وديكتاتوري..ة الطبق..ة العامل..ة غتي..  )   الواعية من التر
اكية الش......وفينية انتص......ارا فكري......ا  -  ممك......ن ب......دون النتص......ار الن......اجز عل النتهازي......ة والش......تر

ي هي.. عب..ارة ع..ن الق..درة
ة، وال..تر ي تغدو الن مهمة مباشر..

وسياسيا، فإن المهمة الثانية، التر
ي... الث...ورة، 

ل  عل قي...ادة الجم...اهتي نح...و الموق...ع الجدي...د ال...ذي يض...من انتص...ار الطليع...ة فف
يمكــــن إنجازهــــا بــــدون استئصــــال العقائديــــة اليســــارية، وبــــدون التغلــــب عل اخطائهــــا

.  بصورة تامة وتجنب هذه الخطاء

ف إن التاري....خ ب..وجه ع..ام، وتاري....خ الث..ورات ب..وجه خ..اص، له..و عل ال..دوام أغتف.. بالمض..اميي
مما تتص..وره أحس..ن الح..زاب وأك..تر» أكتر روعانا«وأكتر تنوعا وشمول وأنبض بالحياة و

وذل....ك أم....ر مفه....وم، لن أفض....ل الطلئ....ع إنم....ا. الطلئ....ع وعي....ا م....ن أك....تر الطبق....ات تق....دما
ات الل......وف وع......ن ع......واطفهم وتخيلته......م، بينم......ا تتحق......ق تع......رب ع......ن وعي...... وإرادة عشر......
ة، وهي.. تتحق..ق ية وتوتره..ا لدرج..ة ك..بتي ي.. لحظ..ات تفج..ر جمي..ع الطاق..ات البشر..

الث..ورات فف
ف.. الطبق..ات ف المدفوعة بأح..د ضاع بيي ات الملييي .بوعي وإرادة وعواطف وتخيلت عشر

الول، ان...ه يج...ب عل الطبق...ة: وهن...ا ينبث...ق اس...تنتاجان عملي...ان عل غاي...ة م...ن الهمي...ة
الثورية، من أجل تحقيق مهمته..ا أن تتض..لع بجمي..ع أش..كال النش..اط الجتم..اعي ون..واحيه

وبع.....د الس.....تيلء عل الس.....لطة السياس.....ية، أن تنج.....ز، أحيان.....ا، بمجازف.....ات(دون اس.....تثناء 
ة وأخط....ار جس.....يمة، م....ا ل....م تنج....زه قب.....ل الس....تيلء عليه....ا ، أن....ه يج.....ب عل) ك.....بتي ي

والث....انف
الطبق...ة الثوري...ة أن تك...ون عل اس...تعداد لتنتق...ل، ب...أتم الشعة والمفاج...أة، م...ن ش...كل إل

.شكل آخر

حمو خالد
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