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مقدّمة
مرحلة الإمبرايلية هي مرحلة الر أأسمالية المحتضرة .لقد كانت حرب  2221-2224العالمية
وما فجرته من أأزمة عامة في الر أأسمالية ،نتيجة تناقض عميق بين تطور قوى القتصاد العالمي
المنتجة وحدود الدول .فقد أأظهرا و أأثبتا أأن الظروف المادية لالشتراكية قد نضجت في صلب
المجتمع الر أأسمالي ،و أأن التاريخ قد وضع قلب نير ر أأس المال ابلثورة على جدول ا ألعمال،
تطور الإنسانية
في وقت أأصبح فيه الغالف الر أأسمالي للمجتمع عائقا ل يمكن أأن يحتمله ّ
الالحق.
الجماهير الغفير َة من العمال في جميع البلدان (في متروبولت القوة
تخضع الإمبرايلية
َ
أ
الر أأسمالية كما في أكثر مناطق العالم المس تع َمر تأأ ّخرا) لدكتاتورية طغمة من أأصحاب ر أأس
تطور الضطهاد
المال المالي .وهي تكشف جميع تناقضات المجتمع الر أأسمالي وتع ّمقها ابلقوة .و ّ
الطبقي اإلى أأقصى ح ّد .وتش ّدد ح ّدة الصراع بين الدول الر أأسمالية اإلى أأعلى درجة .وتخلق
حتمية الحروب الإمبرايلية العالمية التي تهز كامل نظام العالقات القائم ،وتقود المجتمع نحو
الثورة العمالية العالمية بضرورة ل تقاوم.
العالم بسالسل ر أأس المال المالي .وتجبر العما َل في كل البلدان ومن كل
تقيد الإمبرايلية َ
القوميات وا ألعراق على الخضوع لنيرها ابلدم والحديد والجوع .وتشدد خطورة اس تغالل
الطبقة العمالية واضطهادها واس تعبادها بشكل كبير ،واضعة اإايها أأمام مه ّمة التعجيل
ابلستيالء على السلطة .وتخلق الإمبرايلية بكل ذلك ،ضرورة انصهار العمال انصهارا متينا
في جيش عالمي واحد من عمال جميع البلدان متجاوزا حدود الدول والختالف في القومية
تكون الظروف المادية
طورت ّ
والثقافة واللغة والعرق والجنس والمهنة؛ فالإمبرايلية بعد أأن ّ
لالشتراكية على ذلك النحو و أأتمته ،تضع الطبق َة العمالي َة أأمام ضرورة النتظام في جمعية نضال
عمالية عالمية ،مسهل ًة بذلك انصهار جيش حافري قبرها.
كثر رفاهية من العمال عن مجمل الطبقة العمالية؛ اإنها
تفصل الإمبرايلية الفئ َة أال َ
«ا ألرس تقراطية» العمالية التي أأفسدتها الإمبرايلية ،وقوامها العناصر القيادية في أأحزاب

الشتراكية-الديمقراطية ،التي تهتم ابلنهب الإمبرايلي في المس تعمرات ،وتس ّخر نفسها
عدو الطبقة العمالية الطبقي زمن
لبرجوازيتـ«ها» ولدولتـ«ها» الإمبرايلية .وتقف اإلى جانب ّ
ثبت انقسام الحركة الشتراكية ،الناتج عن خيانة ا ألحزاب الشتراكية-
المعارك الفاصلة .ولقد أأ َ
الديمقراطية في  2224وخياانتها الالحقة بعد أأن أأصبحت في الواقع أأحزااب عمالية برجوازية،
أأ ّن الطبقة العمالية العالمية ل يمكنها أأن تنجز مهمتها التاريخية (تحطيم نير الإمبرايلية وتحقيق
الدكتاتورية العمالية) دون أأن تناضل ض ّد الشتراكية-الديمقراطية نضال ل هوادة فيه .اإذن،
فتنظيم قوى الثورة العالمية غير ممكن اإل على أأساس ّ
الش يوع ّية.
اإن ا ألمميّة ّ
المجسدة لوحدة العمال
الش يوعيّة الث ّالثة ،المنظمة العالمية للطبقة العمالية ،و ّ
الثوريين الحقيقية في جميع البلدان ،تعارض حتما ،ا ألمم ّية الثانية الشتراكية-الديمقراطية
النتهازية التي أأصبحت عميل الإمبرايليين في صلب الطبقة العمالية.
لقد خَلقت حرب  2221-2224أأولى محاولت بعث أأممية جديدة ثورية كقوة مضادة ل ألممية
الثانية الشتراكية-القومية ،وكأأداة لمقاومة الإمبرايلية المتعطشة للحرب (زيمرويلد ،كنتال).
ولقد أأعطى انتصار الثورة العمالية في روس يا دفعا لتأأليف أأحزاب ش يوعية في البلدان
الحتكارية الر أأسمالية وفي المس تعمرات .وتأأسست ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية عام  2222لتو ّحد فعال
و ألول مرة في التاريخ العناصر المتقدّ مة من الطبقة العمالية في أأورواب و أأمريكا مع عمال الصين
والهند والشغيلة السوداء في اإفريقيا و أأمريكا في نضال ثوري.
اإن ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية ،حزب الطبقة العمالية العالمي الوحيد الممر َكز ،هي المو ِاصلة الوحيدة
لمبادئ ا ألمم ّية ا ألولى ،مطبقة على أأساس جديد لحركة عمالية ثورية جماهيرية .اإن تجربة
الحرب الإمبرايلية ا ألولى وما تالها من أأزمة ثورية في الر أأسمالية والثورات في أأورواب
والمس تعمرات وتجربة دكتاتورية الطبقة العمالية وبناء الشتراكية في اتحاد الجمهورايت
السوفييتية الشتراكية وتجربة عمل جميع فروع ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية المضبوطة في قرارات
مؤتمراتها و أأخيرا اتخاذ الصراع بين البرجوازية الإمبرايلية والطبقة العمالية بعدا عالميا أأكثر
فأأكثر  -كل ذلك يجعل من الضروري صياغة برانمج ش يوعي ل ألممية :برانمجا واحدا
ومشتركا لجميع فروعها .وهكذا ينجز برانمج ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية أأعلى تأأليف نقدي لتجربة
الحركة الثورية العالمية العمالية .اإنه برانمج نضال في سبيل الدكتاتورية العالمية العمالية؛
الش يوع ّية العالمية .اإن ا ألمم ّية ّ
برانمج نضال في سبيل ّ
الش يوع ّية ،التي توحد العمال الثوريين
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وتدفع بماليين المضطهَدين والمس تغَلين ض ّد البرجوازية وعمالئها «الشتراكيين» تعتبر نفسها
مواصال اتريخيا لـ«رابطة الش يوعيين» وا ألمم ّية ا ألولى اللتان كانتا تحت قيادة كارل ماركس
المباشرة ،ووريثا ألحسن تقاليد ا ألمميّة الثانية قبل الحرب .لقد وضعت ا ألمميّة ا ألولى
ا ألسس النظرية لنضال الطبقة العمالية العالمي في سبيل الشتراكية .وهيأأت الثانية ،في
أأحسن مراحلها ،المجال لنطالق واسع للحركة العمالية بين الجماهير .وتواصل ا ألمم ّية
ّ
الش يوع ّية الث ّالثة عمل ا ألولى قاطفة ثمار نشاط الثانية قبل الحرب بعد أأن لفظت انتهازية
هذه ا ألخيرة بحزم ،أأي الشتراكية القومية :التحريف البرجوازي لالشتراكية ،و ّ
مدش نة انجاز
الدكتاتورية العمالية .لذلك تواصل ا ألمميّة ّ
الش يوعيّة التقاليد البطولية المجيدة في الحركة
العمالية العالمية :تقاليد الشارتيين الإنجليز والمنتفضين الفرنس يين ( ،)2131وعمال فرنسا
و أألمانيا الثوريين ( ،)2141والمناضلين الخالدين وشهداء كومونة ابريس ( ،)2112والجنود
ا ألبطال في ثورات أألمانيا والمجر وفنلندا ،والعمال الذين أأصبحوا صانعين مظفرين للدكتاتورية
العمالية بعد أأن كانوا منحنين أأمام الحكم المطلق القيصري ،والعمال الصينيين أأبطال كانتون
وش نغهاي.
وإاذ تنهل ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية من التجربة التاريخية للحركة العمالية الثورية في كل القارات وفي
كل البلدان ،فاإنها تقف كليا ودون تحفظ ،في نشاطها النظري والعملي ،على أأساس الماركس ية
الثورية التي اللينينية (التي ليست سوى ماركس ية عصر الإمبرايلية والثورات العمالية)
تطورها الالحق .اإن ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية تحارب بحيوية كل ضروب الفكر البرجوازي
والنتهازية في النظرية والممارسة بدفاعها عن مادية ماركس و أأنجلس الجدلية ونشرها وتطبيقها
كطريقة ثورية لمعرفة الواقع من أأجل تغييره ثوراي .وهي تفضح ،دون رحمة ،نظرية «السلم
الجتماعي» مهما كان شكلها التي أأخذها ا إلصالحيون عن البرجوازية ،فتبقى ا ألمميّة
ّ
الش يوع ّية على أأرض النّضال الطبقي العمالي المنسجم ،مس ّخرة مصالح الطبقة العمالية الآنية
والجزئية والمهنية والقومية لمصالحها الثابتة والعامة والعالمية .وإاذ تمتلك برانمج الدكتاتورية
العمالية و ّ
الش يوع ّية ،فاإنها تعمل في وضح النهار كمنظمة للثورة العمالية العالمية ،ومعب ّرة عن
الضرورة التاريخية للتنظيم العالمي للعمال الثوريين حافري قبر النّظام الر أأسمالي.
8

تطوّر نظام الرأمسالية العاملي
وانهياره احلتمي
يتميز المجتمع الر أأسمالي القائم على تطور اإنتاج البضائع ،ابحتكار طبقة الر أأسماليين وكبار
المالكين العقاريين وسائل الإنتاج الأكثر أأهمية والأكثر حسما ،وابس تغالل اليد العمالية
المأأجورة من طبقة العمال المجردين من وسائل الإنتاج والمجبورين على بيع قوة عملهم،
وابإنتاج بضائع لس تخالص ا ألرابح منها ،وبغياب التخطيط ،وابلفوضى في مجمل عملية
الإنتاج الناتجة عن تلك ا ألس باب .وتجد العالقات الجتماعية والس تغالل والهيمنة
القتصادية للبرجوازية تعبيرا س ياس يا عنها في تنظيم الدولة الر أأسمالية؛ ألة ردع في وجه
الطبقة العمالية.
يؤكد اتريخ الر أأسمالية بصورة اتمة مذهب ماركس في قوانين تطور المجتمع الر أأسمالي ،وفي
التناقضات التي تالزم ذلك التطور تالزما وثيقا والذي ينتهيي ابلنّظام الر أأسمالي اإلى خسران
ل مرد له.
تطور القوى المنتجة
لقد وجدت البرجوازية نفسها مجبرة ،خالل سعيها وراء ا ألرابح ،اإلى أأن ّ
توسع هيمنتها .لهذا السبب
النمو و أأن تقوي عالقات الإنتاج الر أأسمالية و أأن ّ
بنسب مطردة ّ
يعيد تطور الر أأسمالية ،ابنتظام ،اإنتاج جميع تناقضات النّظام الداخلية؛ وفي مقدّ متها التناقض
الحاسم القائم بين الطابع الجتماعي للعمل والطابع الخاص للتملك وبين نمو القوى المنتجة
وعالقات الملكية الر أأسمالية.
خاصا ،وسير الإنتاج نفسه سيرا عفواي وفوضواي يؤداين اإلى
اإن تمل ّك وسائل الإنتاج تملّكا ّ
انقطاع التوازن القتصادي بين مختلف فروع الإنتاج اإثر تطور التناقض بين النزوع اإلى اإنتاج
محتد مطلق العنان وبين الس تهالك المحدود عند الجماهير العمالية (فائض عام في الإنتاج)
مما يؤدي اإلى أأزمات دورية مهدّ مة ويدفع بجماهير عمالية اإلى البطالة.
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الخاصة في تنافس مطرد النمو داخل كل بلد ر أأسمالي وفي السوق
تظهر هيمنة الملكية ّ
العالمية على حد سواء .يؤدي هذا الشكل ا ألخير من التناحر بين الر أأسماليين اإلى الحروب
التي تالزم حتما التطور الر أأسمالي العالمي.
تؤدي المزااي التقنية والقتصادية في الإنتاج الكبير ،خالل المنافسة ،اإلى اإلغاء أأشكال القتصاد
السابقة عن الر أأسمالية وتحطيمها؛ وإالى تر ّكز ر أأس المال وتمركزه ابطراد .ويظهر هذا القانون
(تركّز ر أأس المال وتمركزه) في الصناعة ،قبل كل شيء ،في تالشي أأشكال الإنتاج الصغير
أأو في اختزالها في دور اثنوي ملحق ابلمؤسسات الكبرى .وفي الفالحة ،حيث التطور
ابلضرورة متأأخر بسبب احتكار ملكية ا ألرض والريع المطلق ،يظهر هذا القانون ل فقط في
تحول فئات واسعة من الفالحين اإلى ع ّمال ،بل أأيضا وخصوصا في أأشكال
تمايز الفالحين و ّ
ملحوظة وغير ملحوظة لهيمنة ر أأس المال الكبير على القتصاد الفالحي الصغير الذي ل
يس تطيع في تلك الحالة أأن يحافظ على مظهر الس تقالل اإل مقابل درجة قصوى من حدة
العمل وتقليص منتظم في الس تهالك.
ا ّإن الس تعمال المتنامي لللت والتحسين الدائم للتقنية ،وابلتالي ،النمو المس تمر في تركيبة
ر أأس المال العضوية مرفقة ابطراد تقس يم العمل وازدايد اإنتاجيته وحدته ،يعني أأيضا ،اس تعمال
تكون جيوش صناعية احتياطية
اليد العمالية من النساء وا ألطفال اس تعمال أأكثر اتساعا ،و ّ
هائلة مطردة النمو من فالحين أأصبحوا عمال بعد أأن أأبعدوا عن ا ألرايف ،ومن البرجوازيتين
الصغرى والوسطى المفقراتن في المدن .ففي أأحد أأقطاب العالقات الجتماعية تتكون
جماهير هائلة من العمال واش تداد متواصل في اس تغالل الطبقة العمالية وإاعادة اإنتاج
التناقضات العميقة في الر أأسمالية على قاعدة واسعة وما ينتج عنها من نتائج وخيمة ( أأزمات،
حروب )...وتعمق دائم للحيف الجتماعي ،وتنامي غضب الطبقة العمالية المجتمعة والمنظمة
بأليات الإنتاج الر أأسمالي نفسه .كل ذلك ينخر أأسس الر أأسمالية بشكل اثبت ويع ّجل ساعة
انهيارها.
حدث انقالب ،في ذات الوقت ،في مجمل نظام ا ألخالق والثقافة في المجتمع الر أأسمالي:
تفسخ مجموعات الريع البرجوازية ،انحالل العائلة كتعبير عن التناقض المتنامي بين الشتراك
ّ
أ
أ
أ
أ
الجماهيري للمرأة في الإنتاج الجتماعي وبين أشكال العائلة وحياة السرة الموروثة بأكبر
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قسط عن المراحل القتصادية السابقة ،والتطور الهائل للمدن الكبيرة وهامش ية الحياة الريفية
نتيجة تقس يم العمل وتخصصه ،وإافقار وتفسخ الحياة الفكرية والثقافة بوجه عام ،وعجز
البرجوازية عن وضع تأأليف فلسفي علمي للعالم رغم التقدم الهائل في العلوم الطبيعية ،وتطور
معتقدات مثالية وصوفية ودينية .كل هذه الظواهر تشير اإلى قرب النهاية التاريخية للنظام
الر أأسمالي.
كانت مرحلة الر أأسمالية الصناعية ،عموما ،مرحلة «منافسة حرة» تطورت الر أأسمالية فيها
حرة،
ببعض النتظام ،وانتشرت في كل العالم عبر تقاسم المس تعمرات التي كانت ل تزال ّ
ابلستيالء عليها بقوة ال ّسالح .وسقط ،أأساسا ،ثقل تناقضات الر أأسمالية الداخلية المحتدة
دوما على المحيط المس تع َمر المضطهَد والمقموع والمنهوبة ابنتظام.
المكان لمرحلة الإمبرايلية في بداية القرن العشرين .لقد تميزت هذه
تركت تلك المرحلة
َ
ا ألخيرة بتطور الر أأسمالية بقفزات فجائية وصدامات .وسرعان ما َع ّوض الحتكار المنافس َة
حرة» .وبد أأ الصراع من أأجل تقاسم
الحرة .واقتسمت ا ألراضي المس تع َمرة بعد أأن كانت « ّ
المس تعمرات ومناطق النفوذ من جديد يتخذ ،حتما ،وفي المقام ا ألول شكل صراع مسلح.
وهكذا اكتسبت تناقضات الر أأسمالية كامل مداها العالمي ومظهرها الأكثر وضوحا في مرحلة
الإمبرايلية (الر أأسمالية المالية) ،التي تمثل شكال اتريخيا جديدا من الر أأسمالية نفسها وعالقة
جديدة بين مختلف أأجزاء القتصاد الر أأسمالي العالمي وتغيرا في عالقة الطبقات الرئيس ية في
المجتمع الر أأسمالي بعضها ابلآخر.
هذه المرحلة التاريخية الجديدة ،هي نتيجة فعل القوانين ا ألساس يّة في المجتمع الر أأسمالي.
لقد نضجت خالل تطور الر أأسمالية الصناعية وهي تواصلها التاريخي .اإنها تزيد من ح ّدة بروز
اتجاهات المجتمع الر أأسمالي الرئيس ية وقوانين حركته ،وتزيد في تناقضاتها وصراعاتها الرئيس ية.
وانتهيى قانون تركز ر أأس المال وتمركزه اإلى قيام تج ّمعات احتكارية قوية (كارتيالت،
س نديكات ،تروتسات) ،وإالى شكل جديد من مؤسسات عمالقة مندمجة ،مرتبطة في هيئة
ش بكة ابلبنوك.
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اإن اندماج ر أأس المال الصناعي بر أأس المال البنكي ،ودخول الملكية العقارية الكبرى نظام
الر أأسمالية العام الذي أأصبح متميّزا ابلحتكارات ،حول مرحلة ر أأس المال الصناعي مرحل َة
ر أأس المال المالي ،و«المنافسة الحرة» في الر أأسمالية الصناعية التي كانت قد عوضت
الحتكار الإقطاعي واحتكار ر أأس المال التجاري ،تحولت بدورها اإلى احتكار ر أأس المال
المالي .ل تلغي الحتكارات الر أأسمالية الناجمة عن المنافسة الحرة ،هذه ا ألخير َة بل تهيمن
عليها أأو تتعايش معها خالقة بذلك تناقضات وتش نّجات وصدامات ذات حد ّة وخطورة
خصوصيتين.
اإن الس تعمال المتنامي للت معقّدة و أأساليب كيميائية والطاقة الكهرابئية ونمو تركيبة ر أأس
المال العضوية على ذلك ا ألساس وتقلّص نسب الربح كنتيجة لذلك - ،تقلّص ل يكبح اإل
قسط منه لصالح أأكبر التج ّمعات الحتكارية بس ياسة رفع ا ألسعار التي تفرضها الكريتالت -
كل ذلك يؤدي اإلى الجري وراء فائض ا ألرابح في المس تعمرات وإالى صراع من أأجل تقاسم
العالم من جديد .فتكثيف الإنتاج وقولبته يتطلب مناطق تسويق خارجية .ويؤدي الطلب
المتزايد على المواد ا ألولية والمحروقات اإلى تناحر مسعور لالس تحواذ على مصادرها .و أأخيرا،
يخلق الحتكار المنفرد العالي ،الذي يمنع تصدير البضائع ويضمن فائض ربح لر أأس المال
المص ِّدر ،مساهمات اإضافية لتصدير رؤوس المال الذي أأصبح الشكل الحاسم والخصوصي
للصلة القتصادية بين مختلف أأجزاء القتصاد الر أأسمالي العالمي .الخالصة هي أأن التملك
الحتكاري لمناطق التسويق في المس تعمرات ومصادر المواد ا ألولية ومناطق استثمار رؤوس
المال ،ينمي بسرعة عالية عدم التكافؤ في التطور الر أأسمالي ،ويشدد خطورة النزاعات من
أأجل تقاسم المس تعمرات ومناطق النفوذ بين «قوى» ر أأس المال المالي «العظمى» من جديد.
اإذن ،يؤدي نمو قوى الإنتاج في القتصاد العالمي اإلى عولمة الحياة القتصادية على النحو
الأكثر اتساعا ،وفي ذات الوقت ،اإلى صراع من أأجل تقاسم العالم من جديد بعد أأن كان قد
أأقتسم بين دول ر أأس المال المالي الكبرى .كما يؤدي اإلى تغير في أأشكال ذلك الصراع
ويشدد خطورتها.
فمن ذلك تزايد تعويض المنافسة القائمة على تخفيض ا ألسعار ابإعالن القوة مباشرة (المقاطعة،
الحتكار المنفرد العالي ،حروب جمركية ،وحروب ابلمعنى ا ألصلي للكلمة)...؛ وابلتالي،
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فالر أأسمالية في شكلها الحتكاري اإنما هي مرفقة بحروب اإمبرايلية حتمية ل مثيل لها في
اتريخ العالم من جهة مداها وقوة التدمير فيما تس تخدم فيها من تقنية.
اإن شكل الر أأسمالية الإمبرايلي فيه نزوع نحو انسجام مختلف ِفرق الطبقة المهيمنة ،يجعل
جماهير الطبقة العمالية الغفيرة ،تعارض ابطراد ل عرفا مفردا ،بل مجمل طبقة الر أأسماليين
َ
ودولتهم؛ كما أأن هذا الشكل من الر أأسمالية يتجاوز حدود الدولة القومية التي ابتت جدّ
ضيقة؛ فهو يوسع مجال نفوذ القوى العظمى الر أأسمالية جاعال ذلك النفوذ في تعارض مع
ماليين البشر في ا ألمم المضطهَدة والقوميات «الصغيرة» والشعوب المس تع َمرة .و أأخيرا،
البعض الآخر بأأكثر ح ّدة.
يجعل هذا الشكل من الر أأسمالية الدول الإمبرايلية يعارض بعضها َ
تكتسب السلطة الس ياس ية في هذا الحال أأهمية خاصة عند البرجوازية؛ فتصبح دكتاتوري َة
طغمة مالية ور أأسمالية كتعبير مكث ّف عن قوتها .وتتطور وظيفة تلك الدولة الإمبرايلية متعددة
الجنس يات في جميع التجاهات .ويسهّل تطور أأشكال ر أأسمالية الدولة الصرا َع في ا ألسواق
الخارجية (عسكرة القتصاد) والصرا َع ض ّد الطبقة العمالية في ذات الوقت .فمن ذلك التطوير
الرهيب وا ألقصى للة الحرب (جيش ،أأساطيل جوية وبحرية ،أأسلحة كيميائية وجرثومية)،
وضغط الدولة الإمبرايلية المتنامي على الطبقة العمالية (اس تغالل فاحش وقمع مباشر من
جهة ،وفساد منتظم تمارسه البيروقراطية الإصالحية القائدة من جهة أأخرى)  -كل ذلك
يظهر تعاظم دور الدولة الهائل.
يتحول كل عمل له بعض أأهمية تمارسه الطبقة العمالية في هذا الحال اإلى عمل ض ّد الدولة،
أأي اإلى عمل س ياسي.
خص ،يعيد اإنتاج تناقضات
وهكذا ،فاإن تطور الر أأسمالية ،ومرحلة الإمبرايلية على ا أل ّ
الر أأسمالية الرئيس ية على نطاق متسع دوما .ويترك تنافس ر أأسماليين صغار المجا َل لتنافس
ر أأسماليين كبار .وعندما يهد أأ هذا ا ألخير ينطلق عنان تنافس تج ّمعات أأثرايء ر أأس المال
ودولهم ،وتمتد ا ألزمات المحلية والقومية اإلى عديد البلدان لتشمل العالم بأأسره في أآخر ا ألمر.
وتترك الحروب المحلية المكان لحروب التحالفات والحروب العالمية .وينتقل النّضال الطبقي
من أأعمال منعزلة تخوضها مجموعات من العمال اإلى نضال قومي ثم اإلى نضال عالمي تخوضه
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الطبقة العمالية العالمية ض ّد البرجوازية العالمية .و أأخيرا ،تقوم وتنتظم ض ّد قوى ر أأس المال
المالي شديدة النتظام ،قواتن ثوريتان عظيمتان :ا ألولى عمال الدول الر أأسمالية ،والثانية
الجماهير الشعبية في المس تعمرات المنحنية أأمام نير ر أأس المال ا ألجنبيي ،لكنها تناضل
بقيادة الحركة الثورية العمالية العالمية وتحت هيمنة هذه ا ألخيرة.
اإن هذا التوجه الثوري الرئيسي مشلول بصورة مؤقتة بفساد بعض العناصر العمالية التي
كسبتها البرجوازية الإمبرايلية في أأورواب و أأمريكا الشمالية والياابن ،وبخيانة البرجوازية الوطنية
في البلدان المس تع َمرة وش به المس تع َمرة خوفا من حركة الجماهير الثورية .تجني برجوازية
القوى الإمبرايلية العظمى أأرابحا اإضافية سواء بفعل وضعها في السوق العالمية عموما (تقنية
أأكثر تطورا ،تصدير رؤوس المال اإلى بلدان نس بة الربح فيها أأكثر ارتفاعا )...أأو بفعل نهبها
المس تعمرات وش به المس تعمرات ،فاس تطاعت بفضل فوائض ذلك الربح أأن ترفع أأجور جزء
من عمالـ«ها» لفتة اهتمامهم على هذا النحو اإلى تطوير ر أأسمالية «وطنـ»ـهم ونهب
المس تعمرات والوفاء للدولة الإمبرايلية.
لقد ظهر بوجه خاص هذا الفساد المنتظم ول يزال يظهر على نطاق واسع في البلدان
الإمبرايلية أالكثر قوة ،ويجد هذا الفساد تعبيرا أأوضح له في فكر ا ألرس تقراطية العمالية
ونشاطها والشرائح البيروقراطية من الطبقة العمالية ،أأي الكوادر القيادية في الشتراكية-
الديمقراطية وفي النقاابت وقد تبيّن أأن ّهم ا ألداة المباشرة لتأأثير البرجوازية في الطبقة الع ّمالية
و أأن ّهم أأحسن س ند للنظام الر أأسمالي.
لكن بعد أأن خلقت الإمبرايلية ا ألرس تقراطية المفسدة في الطبقة العمالية فاإنها تحطم في أآخر
المطاف تأأثيرها على الطبقة العمالية طالما أأن تناقضات النّظام تحتد وتزداد ظروف العيش
خطورة وبطالة جماهير عمالية غفيرة ومصاريف واعتمادات هائلة بسبب النزاعات المسلحة
وفقدان بعض القوى لما كان لها من احتكارات في السوق العالمية وانفصال مس تعمرات...
كل ذلك يهز قاعدة الشتراكية-الإمبرايلية بين الجماهير .كذلك فاإن ا إلفساد المنتظم في
مختلف شرائح برجوازية المس تعمرات وش به المس تعمرات وخيانتها الحرك َة الوطنية الثورية
و ّتقربها من القوى الإمبرايلية ل يشل تطور ا ألزمة الثورية اإل مؤقتا .فهذا ا ألسلوب يؤدي في
أآخر ا ألمر ،اإلى تقوية الضطهاد الإمبرايلي وإاضعاف تأأثير البرجوازية الوطنية في الجماهير
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الشعبية وتشديد ا ألزمة الثورية واندلع الثورة الزراعية بين جماهير الفالحين الواسعة وخلق
ظروف مسهلة لهيمنة الطبقة العمالية في البلدان المس تع َمرة والتابعة على نضال الجماهير
الشعبية في سبيل الس تقالل وتحرر وطني اتم.
لقد ارتقت الإمبرايلية بقوى الإنتاج اإلى درجة عالية من التطور في الر أأسمالية العالمية ،و أأنهت
تحضير البداايت المادية لتنظيم المجتمع تنظيما اشتراكيا .كما بينت حروبها أأن قوى الإنتاج
في القتصاد العالمي تجاوزت أأطر الدول الإمبرايلية القومية الضيّقة و أأنها تفرض تنظيم
القتصاد على نطاق أأممي كوني .وتعمل الإمبرايلية عبثا على حل هذا التناقض بشق طريق
لتروست ر أأسمالي حكومي عالمي وحيد ينظم القتصاد العالمي ابلحديد والنار .يم ّجد مفكرو
الشتراكية-الديمقراطية هذا الوهم الدموي ،فهم يجدون فيه طريقا سليمة للر أأسمالية الجديدة
«المنظمة» .وفي الواقع يصطدم هذا الوهم بعوائق موضوعية ل يمكن تجاوزها مما يجعل
الر أأسمالية تنهار تحت وطأأة تناقضاتها .اإن قانون التطور غير المتكافئ في الر أأسمالية الذي
تش تد حدته في مرحلة الإمبرايلية يجعل من المس تحيل قيام تجمعات قوى اإمبرايلية بصورة
اثبتة ودائمة أأيضا .اإن الحروب الإمبرايلية ،التي تتحول اإلى حروب عالمية ،والتي من خاللها
يحاول قانون تركز ر أأس المال أأن يبلغ حده ا ألقصى في تروست عالمي وحيد -يرافقها تدمير
ويفرض تكاليف على عاتق الطبقة العمالية وعلى ماليين العمال والفالحين في المس تعمرات،
مما يجعل الر أأسمالية تنهار قبل أأن تبلغ ذلك الهدف.
الإمبرايلية هي أأعلى مراحل تطور الر أأسمالية .اإنها ترتقي بقوى الإنتاج في القتصاد العالمي اإلى
مدى هائل من التطور معيدة خلق العالم بأأسره على صورتها .وتزج بكل المس تعمرات وكل
العروق وكل الشعوب في حقل اس تغالل ر أأس المال المالي .لكن الشكل الحتكاري في
عناصر النحالل ويصبح «عنصرا»
ر أأس المال ّ
يطور في ذات الوقت وبنسق مطرد النموَ ،
طفيليا و«عامل» تفكك الر أأسمالية وتعفنها وانطفائها .فاإذ يحطم ر أأس المال الحتكاري
المنافسة الحرة ،هذه القوة المحركة ،بنسب معينة وبنهجه س ياسة رفع ا ألسعار التي تحددها
الكرتيالت واحتكاره السوق دون قيد ،ف إانه يسعى اإلى كبح تطور قوى الإنتاج واس تخالص
فوائض ربح طائلة على حساب ماليين العمال والفالحين في المس تعمرات ومراكمة هائلة من
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دخل ذلك الس تغالل .وتخلق الإمبرايلية ضراب من دولة الريع في طريق النحالل والتعفن،
وشرائح كاملة من الطفيليين تعيش من جذاذات الريع .وإاذ تكمل الإمبرايلية مسار خلق
البداايت المادية لالشتراكية (تمركز وسائل الإنتاج ،اجتماعية عمل جد واسعة ،تعاظم
المنظمات العمالية )...فاإن مرحلة الإمبرايلية تشدد من خطورة التناقضات القائمة بين القوى
العظمى وتؤدي اإلى حروب تنتهيي اإلى انحالل وحدة القتصاد العالمي؛ لذلك فا إلمبرايلية هي
الر أأسمالية المتعفنة والمحتضرة .وهي أآخر مراحل التطور الر أأسمالي عموما .اإنها عش ية الثورة
الشتراكية .وهكذا تنشئ الثورة العمالية العالمية من ظروف التطور الر أأسمالي عموما ومن
مرحلتها الإمبرايلية خصوصا .وينتهيي النّظام الر أأسمالي في مجمله اإلى اإفالس نهائي .وتترك
المكان لدكتاتورية الطبقة العمالية.
دكتاتورية ر أأس المال المالي المنهار َ

األزمة العامة يف الرأمسالية وأوىل
مراحل الثورة العاملية
لقد تسبب صراع الدول الر أأسمالية الرئيس ية من أأجل تقاسم العالم من جديد في الحرب
الإمبرايلية العالمية ا ألولى ( .)2221-2224لقد ّهزت هذه الحرب النّظام الر أأسمالي العالمي
ّ
ودشنت مرحلة أأزمته العامة .لقد وضعت في خدمتها كامل القتصاد القومي في البلدان
المتحاربة خالقة على هذا النحو قبضة حديدية لدى ر أأسمالية الدولة .وتطل ّبت تكاليف خيالية
غير منتجة .وحطمت كمية هائلة من وسائل الإنتاج واليد العاملة .و أأفقرت جماهير شعبية
واسعة .وفرضت أأعباء ل تحصى على العمال الصناعيين وعلى الفالحين والشعوب المس تع َمرة.
وش ّددت من خطورة الصراع الطبقي بشكل سافر فتحول اإلى عمل ثوري جماهيري وحراب
أأهلية .وخرقت جبهة الإمبرايلية في أأضعف فروعها :روس يا القيصرية .لقد حطمت ثورة
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ش باط (فيفري)  2221الروس ية سلطة حكم كبار المالكين العقاريين المطلق .وقلبت ثورة
تشرين ا ألول أ(أكتوبر) سلطة البرجوازية .لقد انتزعت هذه الثورة العمالية المظفرة وسائل
الإنتاج من البرجوازية وكبار المالكين العقاريين وش يدت وقوت ألول مرة في اتريخ البشرية
دكتاتورية الطبقة العمالية في بلد شاسع وخلقت نوعا جديدا من الدولة هو الدولة السوفييتية.
ودشنت الثورة العمالية العالمية.
اإن اهتزاز الر أأسمالية العالمية العميق ،واش تداد خطورة الصراع الطبقي ،وتأأثير ثورة تشرين
ا ألول أ(أكتوبر) العمالية المباشر حددت نهوض ثورات وحركات ثورية في أأورواب وفي البلدان
المس تع َمرة وش به المس تع َمرة على حد سواء :ثورة عمالية في فنلندا في كانون الثاني 2221
و«انتفاضة ا ألرز» في الياابن في أآب  2221وثورات في النمسا و أألمانيا في تشرين الثاني
 ،2221مطيحة ابلتراتب ش به الإقطاعي .وثورة عمالية في المجر وانتفاضة في كوراي في أآذار
 2222وجمهورية سوفييتات في ابفيار في نيسان  2221وثورة وطنية برجوازية في تركيا في
كانون الثاني  ،2211وانتفاضة طليعة الطبقة العمالية في أألمانيا في أآذار  .2212وانتفاضة في
بلغاراي في أأيلول  2213و أأزمة ثورية في أألمانيا في خريف  2213وانتفاضة في اس تونيا في
كانون ا ألول  .2214وانتفاضة في المغرب في نيسان  2215وانتفاضة في سوراي في أآب
 2215وإاضراب عام في اإنجلترا في أأاير  2218وانتفاضة عمالية في فيينا في تموز  .2211اإن
هذه الوقائع و أأحداث أأخرى مثل انتفاضة اإندونيس يا والغليان القوي في الهند والثورة الصينية
الكبرى التي هزت كامل القارة الآس يوية ،تمثل كلها ،حلقات من العمل الثوري ا ألممي وهي
العناصر المكونة ألزمة الر أأسمالية العامة والخطيرة .وينطوي سير الثورة العالمية هذا على
نضال مباشر في سبيل دكتاتورية الطبقة العمالية وحروب تحرر وطني ونهوض المس تعمرات
ض ّد الإمبرايلية .وكل ذلك في صلة ل انفصام لها عن الحركة الزراعية لجماهير الفالحين
الغفيرة .وهكذا وجدت جماهير ل تحصى من البشر نفسها منخرطة في العمل الثوري.
لقد دخل التاريخ العالمي مرحلة جديدة ،هي مرحلة أأزمة النّظام الر أأسمالي العامة والدائمة.
تتجسد في طابع الثورة ا ألممي .و أأصبح عدم تكافؤ تطور
و أأصبحت وحدة العالم القتصادية ّ
مختلف أأجزاء القتصاد العالمي يتجسد في واقع أأن الثورات ل تندلع في مختلف البلدان في
أآن واحد.
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اإن أأولى محاولت الثورة ،وقد برزت خالل ا ألزمة الحادة في الر أأسمالية (،)2212-2221
انتهت ابنتصار وتقوية دكتاتورية الطبقة العمالية في اتحاد الجمهورايت السوفييتية الشتراكية
وبهزيمة الطبقة العمالية في بلدان مختلفة أأخرى .نتجت تلك الهزائم قبل كل شيء عن تكتيك
الخيانة عند القادة الشتراكيين-الديمقراطيين والزعماء الإصالحيين في الحركة النقابية ،وعن
أأن ّ
الش يوعيون لم يجذبوا أأغلبية الطبقة العمالية حولهم ،وعن أأن كثيرا من البلدان لم تكن
فيها أأحزاب ش يوعية بعد.
على اإثر تلك الهزائم التي تجعل من الممكن اس تغالل الجماهير العمالية والشعوب المس تع َمرة
اس تغالل حادا وتقليصا فجائيا في مس توى عيشها ،اس تطاعت البرجوازية أأن تحقق اس تقرارا
نسبيا في النّظام الر أأسمالي.
لقد اكتسبت قيادات ا ألحزاب الشتراكية-الديمقراطية والنقاابت الإصالحية ومنظمات القتال
الر أأسمالية من الطراز الفاشي خالل الثورة العالمية أأكبر أأهمية كقوة رجعية تحارب الثورة
بشراسة وتدافع أأيضا عن الس تقرار النس بيي في ر أأس المال.
لقد رافق حرب  2221-2224اإفالس ا ألمميّة الثانية الشتراكية الديمقراطية اإفالسا مخزاي.
ففي تناقض مطلق مع أأطروحة بيان الحزب ّ
الش يوعي الذي وضعه ماركس و أأنجلس التي
تؤكد أأ ْن ليس للعمال وطنا في النّظام الر أأسمالي ،وفي تناقض مطلق مع القرارات التي اتخذتها
صوت قادة ا ألحزاب الشتراكية
المؤتمرات الشتراكية ا ألمميّة في ش توتغارت وابلّ ،
الديمقراطية القومية ،ما عدى اس تثناءات ضعيفة ،لفائدة اعتمادات الحرب ،لينظموا بذلك
اإلى «الدفاع القومي» عن « أأوطانـ»ـهم الإمبرايلية ( أأي دول البرجوازية الإمبرايلية) بكل حزم.
وعوض أأن يعارضوا الحرب الإمبرايلية ،أأصبحوا جنودها المخلصين ومحرضين عليها ويقرعون
لها الطبول .وهكذا تحولت الشتراكية-الديمقراطية خالل سير نموها اإلى اشتراكية-اإمبرايلية.
ولقد دافعت الشتراكية-الديمقراطية في المرحلة الثانية عن صلحي برست-ليوتوفسكي
وفرساي الناهبان ،لتقف بذلك اإلى جانب جنرالت القمع الدموي لنهوض الطبقة العمالية
(نوسك) وحاربت ابلسالح أأول جمهورية عمالية (روس يا السوفييتات) .وخانت بخزي الطبقة
العمالية في السلطة (المجر) .وانخرطت في جمعية ا ألمم الإمبرايلية ( أأ .توماس وبول بنكور
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وفندرانلد) .واتخذت موقف حزب ا إلس تعباديين الإمبرايليين ضدّ عبيد المس تعمرات
(«حزب العمل» الإنجليزي) .ودافعت بنشاط عن أأكثر العناصر رجعية ودموية في الطبقة
العمالية (بلغاراي ،بولونيا) .و أأخذت ا ألس بقية في وضع «القوانين العسكرية» الإمبرايلية
(فرنسا) .وخانت اإضراب الطبقة العمالية العام العظيم ( إانجلترا) .وساعدت على إاخماد اإضراب
عمال المناجم (اإنجلترا) .وساعدت على اضطهاد الصين والهند (حكومة ماكدوانلد في إانجلترا)
ول تزال تقوم بذلك .وهي داعية لجمعية ا ألمم الإمبرايلية وانطقة ابسم ر أأس المال وم ِّنظمة
العدوان على الدكتاتورية العمالية في اتحاد الجمهورايت السوفييتية الشتراكية (كاوتسكي
وهيلفردنغ).
وإاذ تواصل الشتراكية-الديمقراطية هذه الس ياسة المعادية للثورة ابنتظام ف إانها تعمل بجناحيها
الثنين :الجناح اليميني المعادي للثورة علنا .وهو ضروري للمفاوضات وللصلة المباشرة
ابلبرجوازية .أأما الجناح اليساري فهو موجه لتضليل العمال بدهاء خاص .فـ«يسار»
الشتراكية-الديمقراطية يس تعمل الجملة السلمية وحتى الجملة الثورية في بعض ا ألحيان.
وهو يعمل في الواقع ضدّ العمال ،خاصة في ا ألوقات الأكثر دقة (المس تقلون الإنجليز
و«يسار» المجلس العام لتحاد النقاابت أأثناء الإضراب العام عام  ،2218و أأوتو ابور وشركائه
خالل انتفاضة فيينا .)...لذلك يمثل يسار الشتراكية-الديمقراطية الفرقة الأكثر خطورة في
ا ألحزاب الشتراكية-الديمقراطية .وإاذ تخدم الشتراكية-الديمقراطية مصالح البرجوازية داخل
الطبقة العمالية وتقف على أأرضية التعاون الطبقي والتحالف مع البرجوازية ،تجد نفسها مجبرة
في بعض ا ألوقات على النتقال اإلى المعارضة وحتى اإلى مسايرة الدفاع عن مصالح الطبقة
العمالية في نضالها القتصادي .وهي تقوم بذلك من أأجل هدف واحد هو كسب ثقة جزء من
الطبقة العمالية وخيانة مصالحها الثابتة بأأكثر الطرق خزاي زمن المعارك الفاصلة.
اإن دور الشتراكية-الديمقراطية الرئيسي الآن هو ضرب وحدة الطبقة العمالية الضرورية
لنضالها ض ّد الإمبرايلية .فاإذ تعمل الشتراكية-الديمقراطية على تفكيك وتقس يم الجبهة الحمراء
الوحيدة للنضال العمالي ض ّد ر أأس المال ،فاإنها تمثل الس ند الرئيسي ل إالمبرايلية داخل الطبقة
العمالية .اإن الشتراكية-الديمقراطية العالمية بجناحيها وا ألمم ّية الثانية ووليدها النقابيي:
الفيدرالية النقابية العالمية في أأمستردام ،أأصبحت هي ا ألخرى احتياطيا للمجتمع البرجوازي
و أأكثر دروعه متانة.
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اإلى جانب الشتراكية-الديمقراطية ،التي بواسطتها تقمع البرجوازية الحركة العمالية أأو تخمد
بها يقظتها الطبقية ،تنتصب الفاش ية.
اإن مرحلة الإمبرايلية واش تداد خطورة الصراع الطبقي ونمو عوامل الحرب ا ألهلية ،بعد
الحرب الإمبرايلية العالمية بوجه خاص ،أأدى كل ذلك اإلى اإفالس البرلمانية .وإاذا بأأساليب
تكون طغمة تتحرك في
و أأشكال جديدة من الحكم تبرز (نظام «المكاتب الصغيرة» و ّ
الكواليس ،وانحطاط «التمثيل الشعبيي» وتزويره .وتقييد «الحرايت الديمقراطية» ،تلك
الحرايت التي تقلب في بضع ا ألحيان ،وغير ذلك) .يأأخذ هذا الهجوم الذي تقوم به الرجعية
البرجوازية الإمبرايلية ،شكل الفاش ية في بعض الظروف التاريخية .فمن تلك الظروف عدم
اس تقرار العالقات الر أأسمالية ،ووجود عناصر اجتماعية غير محددة المالمح الطبقية ،وإافقار
شرائح واسعة من البرجوازية الصغيرة في ا ألرايف ،و أأخيرا وجود عمل جماهيري من جانب
الطبقة العمالية يمثل تهديدا اثبتا .اإن البرجوازية ،بغية ضمان الس تقرار وصالبة الدولة
واس تمرارها ،تجبر ابطراد على النتقال من النّظام البرلماني اإلى ا ألسلوب الفاشي المس تقل
عن عالقات ا ألحزاب وتركيبتها .هذا ا ألسلوب هو الدكتاتورية المباشرة مقنعة فكراي بـ«فكرة
القومية» والتمثيل «الجسدي» (الذي هو تمثيل لمختلف المجموعات من الطبقات
ال ّسائدة) ،وهي تس تغل غضب الجماهير البرجوازية الصغيرة والمثقفين و أأوساطا اجتماعية
أأخرى بواسطة تضليل اجتماعي خاص (معاداة السامية ،هجمات جزئية على ر أأس مال الراب،
وغضب على «الخطاابت البرلمانية») ،وبواسطة الرشوة :خلق تراتب قوي ذي رواتب يرافق
التكوين الفاشي ،وخلق ألة حزب وهيكل من الموظفين .وتجهد الفاش ية نفسها لختراق
ا ألوساط العمالية ،حيث تنتقي منها العناصر الأكثر تأأخرا ،مس تغلة عدم الرضا الناتج عن
سلبية الشتراكية-الديمقراطية ،الخ .لقد وضعت الفاش ية على عاتقها مه ّمة رئيس ية هي تحطيم
الطليعة العمالية الثورية أأي العناصر ّ
الش يوع ّية في الطبقة العمالية وقادتها .تضليل اجتماعي
ممزوج ابلفساد والإرهاب ا ألبيض ،ومرتبط بس ياسة خارجية اإمبرايلية شديدة الشراسة،
تلك هي الخطوط المميزة للفاش ية .وإاذ تلجأأ الفاش ية اإلى الجمل المعادية للر أأسمالية في أأكثر
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أأوقات البرجوازية حرجا ،فاإنها تفقد في الطريق ذلك النعيق المعادي للر أأسمالية ،لتظهر ابطراد
كدكتاتورية ر أأس المال الكبير الإرهابية ما اإن تتقوى في السلطة.
تس تعمل البرجوازية ا ألساليب الفاش ية طورا والتحالف مع الشتراكية-الديمقراطية طورا أآخر
لكي تتأأقلم مع تغيرات الظرف الس ياسي .فهذه ا ألخيرة غالبا ما تلعب هي نفسها دورا فاش يا
في أأكثر أأوقات الر أأسمالية حرجا .فهيي تظهِر خالل كامل تطورها توجهات فاش ية .لكن ذلك
ل يمنعها ،في ظروف س ياس ية أأخرى ،من أأن تنتقد الحكومة البرجوازية من موقع حزب
معارض .اإن ا ألساليب الفاش ية والتحالف مع الشتراكية-الديمقراطية هي أأساليب غير اعتيادية
ابلنس بة للر أأسمالية «العادية» وتشهد على أأزمة النّظام العامة .اإن البرجوازية تس تعملها لتبطئ
الصاعد.
سير الثورة ّ
تبيّن تجربة كامل المرحلة التي تلت الحرب أأن اس تقرار الر أأسمالية ،الذي تحقق ابلقمع
الرهيب للطبقة العمالية والتشديد المنتظم من خطورة ظروف حياتها ،ل يمكن أأن يكون اإل
جزئيا ومؤقتا وهشا .اإن التطور المحموم والفجائي للتقنية الذي كان بمثابة ثورة تقنية في
بعض البلدان ،واحتداد سرعة تركز ر أأس المال وتمركزه ،وقيام احتكارات عمالقة واحتكارات
«قومية» و«عالمية» وتداخل المؤسسات الحتكارية والدولة ،لم يمكن القتصاد الر أأسمالي
العالمي من تفادي أأزمة النّظام الر أأسمالي العامة .اإن انقسام القتصاد العالمي اإلى قطاعين
ر أأسمالي واشتراكي ،وتقلص مناطق التسويق ،والحركة المعادية ل إالمبرايلية في المس تعمرات
كل ذلك يشدد ،اإلى أأقصى ح ّد ،من خطورة جميع تناقضات الر أأسمالية التي تتطور علىقاعدتها الجديدة التي تلت الحرب؛ فالتقدم التقني نفسه وترش يد الصناعة اللذان لهما وجه
أآخر وهو غلق المؤسسات وتصفيتها ،وتحديد الإنتاج ،والس تغالل الرهيب والوحشي لليد
العمالية ،اإنما ينتهيان اإلى بطالة مزمنة ذات مدى لم يس بق له مثيل .و أأصبحت الخطورة
المطلقة في ظروف حياة الطبقة العمالية ،حتى في البلدان الر أأسمالية عالية التطور واقعا
بديهيا .ويخلق تنافس الدول الإمبرايلية والتهديد الثابت ابلحروب وتعاظم احتداد الصراع
الطبقي َ
ظروف مرحلة جديدة وعالية من تطور ا ألزمة العامة في الر أأسمالية والثورة العمالية
العالمية.
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اإثر الجولة ا ألولى من الحروب الإمبرايلية (حرب  2221-2224العالمية) والنتصار الذي
حققته الطبقة العمالية في تشرين ا ألول أ(أكتوبر)  2221في الإمبراطورية القيصرية القديمة
وانقسام القتصاد العالمي اإلى قسمين متناقضين تناقضا ل يمكن تذليله؛ هما الدول الإمبرايلية
والدكتاتورية العمالية في اتحاد الجمهورايت السوفييتية الشتراكية .فهنالك اختالف في البيئة
الجتماعية والطبيعة الطبقية للسلطة .كما يختلف أأيضا الموقف ا ألساسي من ا ألهداف
النهائية المتبعة في الس ياس تين الداخلية والخارجية ،مثلما تختلف التوجهات ،من حيث
المبد أأ في الس ياس تين القتصادية والثقافية ،مما يجعل العالم الر أأسمالي في تناقض عنيف مع
دولة الطبقة العمالية المظفرة .اإنهما نظامان متناحران يتصادمان في اإطار القتصاد العالمي
الذي كان واحدا :الر أأسمالية والشتراكية .اإن الصراع الطبقي الذي لم يكن فيه للطبقة العمالية
دولة خاصة بها يعاد الآن على نطاق واسع وكوني حقا بعد أأن أأصبح للطبقة العمالية العالمية
دولتها ووطنها الوحيد .فوجود التحاد السوفييتي وما يحدثه من تأأثير في الجماهير الشغيلة
المضطهَدة في كل مكان اإنما ذلك تعبير صارخ عن ا ألزمة العميقة في النّظام الر أأسمالي العالمي
واحتداد الصراع الطبقي واش تداد خطورته بشكل لم يس بق له مثيل.
يحاول العالم الر أأسمالي الذي عجز عن تجاوز تناقضاته الداخلية ،أأن يخلق تجمعات عالمية
(جمعية ا ألمم المتحدة) هدفها الرئيسي اإيقاف التطور القوي ل ألزمة الثورية وإاطفاء شعلة
اتحاد الجمهورايت العمالية ابلحصار أأو الحرب .وتتمركز في ذات الوقت كل قوى الطبقة
العمالية وجماهير المس تعمرات المضطهَدة حول اتحاد الجمهورايت السوفييتية الشتراكية:
ينتصب عالم العمل المتحد أأمام تحالف ر أأس المال العالمي ذلك التحالف غير الثابت والمنقسم
على نفسه ،لكنه مسلح حتى أأخمص قدميه .وهكذا برز تناقض جديد رئيسي له مدى ومغزى
اتريخيين عالميين على اإثر الجولة ا ألولى من الحروب الإمبرايلية :التناقض بين اتحاد
الجمهورايت السوفييتية الشتراكية والعالم الر أأسمالي.
لقد اش تدت أأيضا خطورة التناحر في القطاع الر أأسمالي في القتصاد العالمي .وشمل انتقال
مركز اقتصاد العالم اإلى الولايت المتحدة ا ألمريكية وتحول «جمهورية الدولر» إالى مس تغل
عالمي ،شمل العالقات بين الولايت المتحدة والر أأسمالية ا ألوروبية وفي المقام ا ألول بريطانيا
العظمى .و أأصبح النزاع بين أأقدم الدول الإمبرايلية والمحافظة (بريطانيا العظمى) و أأعظم دولة
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في الإمبرايلية الفتية التي اس تطاعت أأن تكتسب هيمنة عالمية (الولايت المتحدة ا ألمريكية)،
محور النزاعات العالمية بين دول ر أأس المال المالي .و أألمانيا التي أأثقل كاهلها بشدة صلح
فرساي ،تدخل ساحة الس ياسة ا إلمبرايلية وتبد أأ في الظهور في السوق العالمية كمنافس
جدي .وحول المحيط ا ألطلسي ،لحت بوادر تناحر محوره الرئيسي النزاع ا ألمريكي-
الياابني .وتتطور ،موازاة لهذا التناحر الرئيسي ،نزاعات مصالح بين التجمعات الصناعية.
و أأصبحت الدول ذات المرتبة الثانية تلعب دور مرافق بين أأيدي العمالقة الإمبرايليين
وتحالفاتهم.
اإن نمو القدرة الإنتاجية لللة الصناعية في الر أأسمالية العالمية في الوقت الذي تتقلص فيه
ا ألسواق ا ألوربية الداخلية اإثر الحرب ،وخروج التحاد السوفييتي من مجال المبادلت
الر أأسمالية الصرفة ،والحتكار ا ألقصى ألهم مصادر المواد ا ألولية والمحروقات ،كان نتيجة
كل ذلك أأن تطورت النزاعات بين الدول الر أأسمالية .اإن الصراع «السلمي» من أأجل النفط
والمطاط والقطن والزيت والمعادن ،ومن أأجل تقاسم جديد لمناطق التسويق واستثمار
رؤوس المال ،يؤدي حتما اإلى حرب عالمية جديدة ،س تكون أأكثر تدميرا طالما أأن التقنية
الحربية تتقدم بصورة جنونية.
تعمرة ،ينمو موازاة لذلك.
اإن التناقض بين البلدان الحتكارية والبلدان المس تع َمرة وش به المس َ
كذلك سهل الضعف النس بيي في الإمبرايلية ا ألوروبية نتيجة الحرب ،وتطور الر أأسمالية في
المس تعمرات ،وتأأثير الثورة السوفييتية ،والنزاعات داخل بريطانيا العظمى لإبعادها من المركز
(كندا ،أأستراليا ،اإفريقيا الجنوبية) -،سهل نهوض المس تعمرات وش به المس تعمرات .ولقد
أأحدثت الثورة الصينية الكبرى ،التي هزت ماليين الصينيين ،شرخا هائال في نظام
الإمبرايلية .ويهدد الغليان الثوري في الهند بتحطيم هيمنة بريطانيا العظمى ،صرح الإمبرايلية
العالمية.
وفي أأمريكا الالتينية ،تنمو الصراعات المعادية لإمبرايلية الولايت المتحدة ا ألمريكية لتمثل
قوة معارضة لتوسع ر أأس المال ا ألمريكي الشمالي .اإن الحركة الثورية في المس تعمرات تجذب
اإلى النّضال ض ّد الإمبرايلية ا ألغلبية الساحقة من سكان العالم الخاضع للنفوذ المالي والر أأسمالي
الذي تمارسه أأقلية من «القوى العظمى» الإمبرايلية .اإنما يبين ذلك بدوره ا ألزم َة العامة العميقة
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في النّظام الر أأسمالي .لكن في أأورواب أأيضا ،حيث تقيد الإمبرايلية ا ألمم الصغيرة ابلحديد،
تظهر المسأألة القومية كعامل يشدد من خطورة التناقضات الداخلية للر أأسمالية.
خيرا ،اإن ا ألزمة الثورية أأخذت تنضج بشكل ل مرد له ،في المراكز الإمبرايلية نفسها :هجوم
أأ ً
البرجوازية ض ّد الطبقة العمالية ،ض ّد مس توى عيشها ،ض ّد منظماتها وحقوقها الس ياس ية،
واتساع الإرهاب ا ألبيض الذي أأدى اإلى مقاومة متعاظمة في صفوف الجماهير العمالية الهائلة،
واش تداد خطورة الصراع الطبقي بين الطبقة العمالية ور أأس المال المتحد .فالمعارك الكبيرة
بين العمل ور أأس المال ،وتعاظم تج ّذر الجماهير وتعاظم تأأثير ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية وتعاظم
نفوذها ،وحركة عطف الجماهير العمالية الهائلة على بلد الدكتاتورية العمالية ،اإنما تعني كلها
بوضوح ،قرب نهوض ثوري جديد في البلدان الحتكارية الإمبرايلية.
اإن نظام الإمبرايلية العالمية والس تقرار النس بيي في الر أأسمالية مفخخان في جميع الجهات:
تناقضات ونزاعات بين القوى الإمبرايلية ،وتعدد الشعوب المس تع َمرة التي نهضت للنضال،
والطبقة العمالية في البلدان الحتكارية ،ودكتاتورية الطبقة العمالية في اتحاد الجمهورايت
السوفييتية الشتراكية (التحاد السوفييتي) التي تضمن هيمنة الحركة الثورية العالمية .اإن
الثورة العالمية تسير.
تج ّمع الإمبرايلية قواها ض ّد نفسها :فتوحات اس تعمارية ،وحرب عالمية جديدة ،وحملة ضدّ
اتحاد الجمهورايت السوفييتية الشتراكية -،كل ذلك مهمات الساعة وينتج عنها حتما انطالق
جميع قوى الثورة العالمية وحتمية سقوط الر أأسمالية.
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الشّيوعيّة العامليّة ،هدف األمميّة
الشّيوعيّة النهائي
اإحالل نظام ّ
الش يوعيّة العالمية محل القتصاد الر أأسمالي العالمي ،ذلك هو الهدف الذي تصبو
اإليه ا ألمم ّية ّ
طور التاريخي ،هو مخرج
الش يوع ّية .اإن المجتمع الش يوعي ،وقد ته ّييئ عبر كل التّ ّ
الإنسانية الوحيد .وهو الوحيد الذي س ّ
يحطم تناقضات النّظام الر أأسمالي التي ته ّدد الإنسانية
ابلتفسخ وتدفعها اإلى الهالك.
ّ
س يقضي المجتمع ّ
الش يوعي على انقسام المجتمع اإلى طبقات :أأي أأن ّه في ذات الوقت الذي
يلغي فيه فوضى الإنتاج ،يلغي فيه ك ّل مظاهر وك ّل أأشكال اس تغالل واضطهاد الإنسان
ل إالنسان .فلن تكون هنالك طبقات متصارعة ،بل س يكون هنالك أأعضاء اتحاد عمل عالمي
واحد ووحيد .وس تضع الإنسانية مصيرها بين يديها ألول مرة في التاريخ .وعوض أأن تهدر
نفوس عدد ل يحصى من البشر والثروات الهائلة في صراعات بين الطبقات وبين الشعوب،
س تضع الإنسانية كل طاقاتها في صراع ض ّد قوى الطبيعة لتقوية ّقوتها الجماعية وتنميتها.
الخاصة لوسائل الإنتاج لتصبح ملكية جماعيّة ،فاإن النّظام ال ّش يوعي العالمي
وإاذ تلغَى الملكية ّ
يقام مح ّل القوانين ا أل ّول ّية للسوق العالمية والمنافسة والسير ا ألعمى ل إالنتاج ،التنظيم الواعي
والطوعي -على أأساس تخطيط شامل -لتلبية حاجيات المجتمع سريعة النمو .وتختفي ا ألزمات
المد ّمرة والحروب وهي أأكثر تدميرا مع فوضى الإنتاج والمنافسة .وتعارض ّ
الش يوع ّية التبذير
التطور المتش نّج للمجتمع ،ابلس تخدام ّ
المنظم لجميع الموارد المادية
الهائل للقوى المنتجة و ّ
تطورا غير محدود
طور القوى المنتجة ّ
لنمو القتصادي غير المؤلم المرتكز على ّ
في المجتمع واب ّ
ومنسجما وسريعا.
الخاصة يلغَى اس تغالل الإنسان ل إالنسان ،وي ّ
كف العمل على
ابلقضاء على الطبقات والملكية ّ
مجرد وس يلة للبقاء على قيد الحياة ليصبح حاجة أأساس ّية
أأن يكون لصالح العدو الطبقي و ّ
وحيوي ّة .ويضمح ّل الفقر والحيف القتصادي وبؤس الطبقات المس تع َبدة ومس توى الحياة

المادية التعيس بوجه عام .ويزول كذلك تراتب الناس على أأساس تقس يم العمل ،والتناقض
بين العمل الفكري والعمل الجسدي وكذلك جميع مخل ّفات الحيف الجتماعي والجنسي.
وتزول في ذات الوقت أأجهزة الهيمنة الطبقية وفي مقدمتها الدولة .اإذ تزول الدولة ،من جهة
أأن ّها تجس يدا للهيمنة الطبقية ،بزوال الطبقات وجميع أأشكال ا إلكراه.
يرافق انتفاء الطبقات ،القضاء على ك ّل احتكار للتربية وتصبح الثقافة ملكا للجميع وتترك
المذاهب الفكرية الطبقية القديمة المكان لمفهوم مادي علمي للعالم ،وتصبح منذ ذلك الوقت
كل هيمنة ل إالنسان على الإنسان مس تحيلة .وينفتح حقل غير محدود للتباري الجتماعي
طور المنسجم لجميع قدرات الإنسانية.
والتّ ّ
سوف لن يص ّد نهوض القوى المنتجة أأي حاجز اجتماعي .فلن تكون في المجتمع ا ّلش يوعي
ملكية خاصة لوسائل الإنتاج وروح ّالربح وعدم مبالة الجماهير التي يحافَظ عليها اصطناعيا،
وفقرهم – وهي عوامل تعوق التقدم التقني في المجتمع الر أأسمالي ،والمصاريف غير المنتجة
الهائلة .ا ّإن ك ّل ذلك سيزول في المجتمع الش يوعي .وس يقوم مقامه اس تخدام عقالني قدر
الإمكان لقوى الطبيعة وللظروف الطبيعية ل إالنتاج في مختلف أأجزاء العالم والقضاء على
التناقض بين المدينة والريف (الذي يعود اإلى التأأ ّخر المنتظم للفالحة عن الصناعة والمس توى
ا ألضعف لتقنية الفالحة) ،واتحاد متين بين العلم والتقنية وبين البحث وتطبيقه في أأوسع
نطاق اجتماعي .وتنظيم عقالني للنشاط العلمي واس تعمال أأكثر طرق الإحصاء اكتمال،
المحرك
وتنظيم القتصاد وفق تخطيط شامل ،و ّ
نمو سريع للحاجيات الجتماعية من جهة أأن ّها ّ
يحرر بدوره
ا ألساسي لمجمل النّظام .اإن كل ذلك يضمن مردوديّة قصوى للعمل الجماعي و ّ
الطاقة البشرية من أأجل أأعلى ارتقاء في العلم والفن.
تطور القوى المنتجة في المجتمع ّ
الش يوعي العالمي من الرتقاء بمس توى عيش الإنسانية
يمكن ّ
قاطبة ،وتقليص الوقت المخصص ل إالنتاج المادي اإلى الح ّد ا ألدنى متيحا بذلك المجال
لزدهار ثقافي لم يشهده التاريخ .اإن هذه الثقافة الجديدة ل إالنسانية المتّحدة أل ّول مرة – بعد
القضاء على جميع حدود الدول -ترتكز ،خالفا للثقافة الر أأسمالية ،على عالقات واضحة
صوف والدين وكل حكم مس بق
وواعية بين الناس ،وس تدفَن اإلى غير رجعة كل ضروب التّ ّ
وكل تطيّر ،لتعطي دفعا قو ّاي لتطوير المعرفة العلمية تطويرا لن يشهد أأي عائق.
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تتطور فيها ّ
اإن هذه المرحلة العليا من ّ
الخاصة،
الش يوع ّية على أأساس قاعدتها ّ
الش يوع ّية ،التي ّ
التطور المنسجم للبشر بنمو هائل للقوى المنتجة ،وحيث يس ّجل المجتمع
وحيث يترافق ّ
على شعاره﴿ :من ك ّل حسب قدراته ،ولك ّل حسب حاجياته﴾ ،اإن هذه المرحلة تس توجب
كشرط اتريخي مس بق ،مرحلة دنيا في تطور المجتمع ّ
الش يوعي هي الشتراكية ،في هذه
المرحلة ابلكاد يخرج المجتمع ّ
الش يوعي من المجتمع الر أأسمالي مغطى من جميع نواحيه ،في
القتصاد وا ألخالق والفكر ،بأأوحال المجتمع القديم الذي ولد فيه .وليست القوى المنتجة في
متطورة كفاية بعد لتضمن توزيع منتجات العمل حسب الحاجيات ،بل توزع
الشتراكية ّ
حسب العمل.
الخاصة لمجموعات محددة .ول يلغَي
تمر أأيضا تقس يم العمل أأي اإعطاء بعض الوظائف ّ
ويس ّ
جذراي التعارض بين العمل الفكري والعمل الجسدي .فرغم القضاء على الطبقات ،تبقى
مخل ّفات التقس يم القديم للمجتمع ،وابلتالي تبقى بقااي السلطة والردع والقانون ،وتبقى كذلك
بقااي متأأخرة من الحيف ول ينتفي كليا التناقض بين المدينة والريف .لكن ما من قوة اجتماعية
تطور القوى المنتجة.
تدافع عن مخل ّفات المجتمع القديم هذه .بل هي مرتبطة بدرجة مع ّينة من ّ
المتحررة من قيود النّظام الر أأسمالي على قوى
وستزول تدريجيا بقدر ما تس يطر الإنسانية ّ
لتمر من الشتراكية اإلى ّ
الطبيعة ،وتعيد تربية نفسها بروح ّ
الش يوعيّة التا ّمة.
الش يوعيّة ّ
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مرحلة االنتقال من الرأمسالية إىل
االشرتاكية والدكتاتورية العمالية
تمتد من المجتمع الر أأسمالي اإلى المجتمع ّ
الش يوعي مرحلة تحولت ثورية تقابلها مرحلة انتقال
س ياسي ل يمكن أأن تكون الدولة فيها اإل دكتاتورية ثورية عمالية .ويتض ّمن النتقال من
الدكتاتورية العالمية الإمبرايلية اإلى الدكتاتورية العالمية العمالية مرحلة طويلة من الصراعات
والنتكاسات والنتصارات .اإنها مرحلة أأزمة دائمة في النّظام الر أأسمالي ،ونمو الثورات
الشتراكية ،أأي مرحلة حروب أأهلية تخوضها الطبقة العمالية ض ّد البرجوازية ،مرحلة حروب
قومية ونهوض المس تعمرات التي رغم أأنها ليست حركات اشتراكية عمالية اإل أأنها تصبح،
مكون للثورة العمالية العالمية .اإنها
موضوعيا ،كذلك ،ألنها تهز الهيمنة الإمبرايلية وهي جزء ّ
مرحلة تتضمن َ
تعايش أأنظمة اجتماعية واقتصادية ر أأسمالية واشتراكية بعالقاتها «السلمية»
تكون اتحاد الدول السوفييتية
وصراعاتها المسل ّحة في صلب القتصاد العالمي ،مرحلة ّ
الشتراكية ،مرحلة الحروب الإمبرايلية ،مرحلة الصلة الأكثر متانة دوما بين الدول السوفييتية
والشعوب المس تع َمرة.
التطور القتصادي والس ياسي غير المتكافئ قانون مطلق في الر أأسمالية .ويحتد هذا القانون
وتش تد خطورته في مرحلة الإمبرايلية؛ فيجب ،ابلتالي ،أأل نعتبر الثورة العمالية العالمية عمال
إذن ،فانتصار الطبقة العمالية ممكن ،في البداية ،في بعض الدول
واحدا على النطاق العالمي ،ا ْ
يوسع
الر أأسمالية اإن لم يكن ذلك في بلد واحد على انفراد ،لكن أأي انتصار للطبقة العمالية ّ
قاعدة الثورة العالمية ،ويش ّدد ،ابلتالي ،من خطورة ا ألزمة العا ّمة في الر أأسمالية .فيسير كامل
النّظام الر أأسمالي ،على هذا النحو ،اإلى اإفالسه النهائي ،وتترك دكتاتورية ر أأس المال المالي
المحتضرة المكان لدكتاتورية الطبقة العمالية.
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يكمن قوام الثورات البرجوازية في تحرير نظام عالقات اإنتاج كان مهيمنا في القتصاد تحريرا
س ياس يا ،وانتقال السلطة من طبقة اإلى أأخرى من المس ت ِغل ّين .أأما الثورة العمالية فيكمن
قوامها ،خالفا لذلك ،في أأن تتد ّخل الطبقة العمالية بعنف في نظام ملكية المجتمع البرجوازي،
تجرد الطبقات المس ت ِغل ّة من ملكياتها وتنقل السلطة اإلى طبقة مه ّمتها ا ألساس ّية اإعادة بناء
و ّ
كامل قاعدة المجتمع القتصادية وتحطيم كل أأنواع اس تغالل الإنسان ل إالنسان .فاإذا كانت
الثورات البرجوازية قد تطل ّبت قروان لقلب هيمنة النبالء الإقطاعيين الس ياس ية في كل
العالم ،محطمة تلك الهيمنة بثورات متتالية ،فاإن الثورة العمالية العالمية ،رغم أأن ّها ليست
عمال واحدا وتمتد على مرحلة كاملة ،يمكنها بفضل أأكثر الصالت متانة بين البلدان ،أأن
تحقق تلك المه ّمة بأأكبر سرعة .اإذ فقط بعد انتصار الطبقة العمالية انتصارا اتما في العالم
وتقوية سلطتها العالمية ،تبد أأ مرحلة طويلة من بناء القتصاد الشتراكي العالمي بوتيرة حا ّدة.
لنمو قوى القتصاد الشتراكية
اإن استيالء الطبقة العمالية على السلطة هو الشّ رط ا ألولي ّ
تتحول بشكل واعي اإلى قائد المجتمع في جميع ميادين
ورقي الطبقة العمالية الثقافي التي ّ
الحياة مدمجة الطبقات ا ألخرى في مسار اإعادة البناء وتخلق بنفسها مجال مالئما لضمحالل
الطبقات.
في النّضال في سبيل دكتاتورية الطبقة العمالية والتحول ال ّالحق في النّظام الجتماعي ،ينتظم
اتحاد العمال والفالحين ،وهو أأساس الدكتاتورية العمالية ،ويتحقّق تحت س يادة الطبقة
العمالية فكرا وس ياسة ،ض ّد حلف المالكين العقاريين والر أأسماليين.
تتميز مرحلة النتقال في مجملها بمواجهة مقاومة المس ت ِغل ّين مواجهة صلبة وبتنظيم البناء
الشتراكي ،وإاعادة تربية الناس جماهيراي بروح الشتراكية وابلتحطيم التدريجي للطبقات .فال
يبد أأ المجتمع المرور من المرحلة النتقالية اإلى المجتمع ّ
الش يوعي اإل اإذا أأنجز هذه المهمات
التاريخية.
وهكذا ،فالدكتاتورية العمالية العالمية هي الشرط الالزم والضروري لنتقال القتصاد
الر أأسمالي العالمي اإلى اقتصاد اشتراكي .ول يمكن أأن تتأأ ّسس هذه الدكتاتورية اإل ابنتصار
الشتراكية في بلدان مختلفة أأو في مجموعة من البلدان .فتتّحد الجمهورايت العمالية الجديدة
لتكون في النهاية اتحاد
بروابط اتحاديّة مع سابقاتها .وتت ّسع ش بكة تلك التحاد ّايت ّ
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الس يادة العالمية
الجمهورايت السوفييتية الشتراكية العالمي ،وتنجز توحيد الإنسانية تحت ّ
للطبقة العمالية المنظمة في دولة.
ليس امتالك الطبقة العمالية على السلطة «امتالكا» سلميا للة الدولة البرجوازية الجاهزة عبر
رغبة أأغلبية برلمانية .فالبرجوازية تس تعمل كل وسائل القسر والإرهاب لتدافع وتقوي ملكيتها
التي اكتسبتها ابلنّهب ،والدفاع عن هيمنتها الس ياس ية .فهيي مثل النّبالء ا إلقطاعيين فيما
مضى ،ل تس تطيع أأن تتخلى عن مكانها التاريخي لطبقة جديدة ،دون أأن تواجهها بمقاومة
شرسة وميؤوس منها .ول يمكن تحطيم عنف البرجوازية اإل بعنف الطبقة العمالية الصلب.
اإن استيالء الطبقة العمالية على السلطة هو القلب العنيف لسلطة البرجوازية وتحطيم جهاز
الدولة الر أأسمالية (جيش برجوازي ،شرطة ،تراتب بيروقراطي ،محاكم ،برلمان )...وتعويضها
ابلمنظمات الجديدة للسلطة العمالية التي هي قبل كل شيء أأدوات ردع لتحطيم مقاومة
المس ت ِغل ّين.
وسعتا اإلى
بينت تجربة ثورة تشرين ا ألول أ(أكتوبر)  2221الروس ية والثورة المجري ّة ،اللتان ّ
ما ل نهاية له ،تجربة كومونة ابريس ( ،)2112أأ ّن شكل السلطة العمالية ا ألحسن اس تجابة
للهدف هو النوع الجديد من الدولة ،الذي يختلف ،أأساسا ،عن الدولة البرجوازية ،ل بمحتواه
الطبقي فحسب ،بل أأيضا ببنيته الداخلية :اإنه الدولة السوفييتية؛ لقد نشئ هذا النوع من
الدولة من خالل حركة الجماهير الواسعة مباشرة ،وهو يمكنها من أأقصى نشاط ويوفر ابلتالي
أأكبر ضماانت لالنتصار النهائي.
تحقّق الدولة من النوع السوفييتي أأعلى أأشكال الديمقراطية :اإنها الديمقراطية العمالية .لذلك
تتعارض بشكل واضح مع الديمقراطية البرجوازية ذلك الشكل المس تتر لدكتاتورية
البرجوازية .الدولة السوفييتية هي دكتاتورية الطبقة العمالية يمتلك العمال فيها احتكار
السلطة ،وتعلن الدولة السوفييتية عاليا روحها الطبقية على عكس الديمقراطية البرجوازية،
وتوكل لنفسها مه ّمة سحق مقاومة المس ت ِغل ّين لصالح ا ألغلبية الساحقة من السكان علنا.
تجرد أأعداءها الطبقيين من الحقوق الس ياس ية .ويمكن أأن تقّدم للطبقة العمالية امتيازات
و ّ
ظرفية لتقويتها في دورها كقائد للفالحين البرجوازيين الصغار الذين هم في غاية التشت ّت.
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تجرد الدولة السوفييتية أأعداءها الطبقيين من السالح وتكسر مقاومتهم .وتعتبر إالغاء حقوقهم
و ّ
الس ياس ية والحد من حرايتهم اإجراءا وقتيا لمقاومة محاولت المس ت ِغل ّين الدفا َع عن امتيازاتهم
أأو استرجاعها .وتخط على رايتها أأن الطبقة العمالية ل تمسك ابلسلطة لترس يخها أأو
لس تخدامها لمصالحها الضيقة والمهنية ،بل لتجمع ّ
ابطراد الجماهير المتأأ ّخرة المتشت ّتة من
الطبقة العمالية ومن ش به العمال في ا ألرايف ولتوحيد الشغيلة الفالحية مع العمال الأكثر
تقدما ،لتلغي انقسام المجتمع اإلى طبقات تدريجيا وابنتظام.
االسوفييتات هي شكل عالمي لتوحيد الجماهير وتنظيمها تحت قيادة الطبقة العمالية .فهيي
تدفع في الواقع أأوسع جماهير العمال والفالحين وكل الشغيلة في النّضال وبناء الشتراكية
وتس يير الدولة .وترتكز المجالس العمالية في كامل عملها على ما للطبقة العمالية من منظمات
جماهيرية ،وتحقّق ديمقراطية واسعة بين الشغيلة ،وهي أأكثر أأشكال السلطة قراب من
الجماهير؛ حق تنظيم انتخاابت جديدة وعزل المنتخَبين ،وحدة التشريع والتنفيذ في السلطة،
انتخاب أأساسه المؤسسة (المصنع ،الورشة )...عوض الدوائر الترابية  -كلها عوامل تم ّكن
الطبقة العمالية والجماهير الواسعة من الشغالين الخاضعين لتأأثيريها ،من مشاركة منتظمة
واثبتة ونش يطة في جميع المسائل العمومية القتصادية والس ياس ية والعسكرية والثقافية.
تضع المجالس العمالية ،على هذا النحو ،خط تمايز عميق بين الجمهورية البرلمانية البرجوازية
والدكتاتورية السوفييتية العمالية.
ترتكز الديمقراطية البرجوازية على حيف طبقي صارخ في المجال المادي والقتصادي
بمساواتها المواطنين شكال أأمام القانون .وتدافع الديمقراطية البرجوازية عن انفراد طبقة
الر أأسماليين وكبار المالكين العقاريين بتملك أأهم وسائل الإنتاج ،وتقوي ذلك التملك وتعتبره
تحول بذلك حقوق الطبقات المس تغَلّة ،وفي مقدّمتها الطبقة
واقعا ل يمكن خرقه أأبدا .وهي ّ
العمالية ،وحرايتها الديمقراطية ،وفي مق ّدمتها المساواة الشكلية المحضة أأمام القانون اإلى
طلسم تشريعي وهو يتحول نتيجة لذلك اإلى أأداة تحايل على الجماهير واس تعبادها .فتلك
الديمقراطية المزعومة تعب ّر عن هيمنة البرجوازية في الس ياسة ،لذلك فهيي ديمقراطية
تجرد الطبقة المس ت ِغل ّة من وسائل الإنتاج وتجعلها
ر أأسمالية .أأما الدولة السوفييتية التي ّ
محتكرة بين أأيدي الطبقة العمالية ،الطبقة القائدة ،فاإنها تضمن قبل كل شيء وخاصة الظروف
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المادية لتحقيق حقوق الطبقة العمالية والشغيلة عموما ،وامتالكهم للعمارات والبناءات
العمومية والمطابع ووسائل النقل...
تجرد الدولة السوفييتية أأعداء الشعب والمس ت ِغلين من
في مجال الحقوق الس ياس ية العماليةّ .
الحقوق الس ياس ية ،فتحطم ألول مرة وبصورة اتمة الحيف بين المواطنين الذي يقوم في
نظام الس تغالل على أأساس التفرقة في الجنس والدين والقومية .وتش ّيد في هذا المجال
مساواة ل تقوم في أأي بلد برجوازي .تش ّيد دكتاتورية الطبقة العمالية القاعدة المادية الصلبة
التي تتحقق عليها تلك المساواة .تلك هي الإجراءات لتحرير المر أأة وتصنيع المس تعمرات
القديمة...
وهكذا ،فاإن الديمقراطية السوفييتية هي ديمقراطية عمالية ،ديمقراطية الجماهير الكادحة،
ديمقراطية موجهة ض ّد المس ت ِغل ّين.
تجرد الدولة السوفييتية البرجوازي َة من السالح على نحو ات ّم ،وتج ّمع كل ا ألسلحة في أأيدي
ّ
ّ
ّ
الطبقة العمالية :اإنها دولة الطبقة العمالية المسلحة .ويقوم تنظيم القوى المسلحة في الدولة
السوفييتية على المبد أأ الطبقي الذي يقوم عليه كامل نظام دكتاتورية الطبقة العمالية .فهو
يمكّن العمال الصناعيين من دور قيادي؛ ا ّإن هذا التنظيم المصقول ابلنضباط الثوري يقيم
صالت متينة واثبتة ابلجماهير الكادحة ويمكّن ،في ذات الوقت ،جنو َد الجيش ا ألحمر
وا ألسطول البحري ا ألحمر من اإدارة البالد وبناء الشتراكية.
تس تعمل الطبقة العمالية المظفرة السلط َة المكتس بة كأأداة للثورة القتصادية؛ أأي تحويل نظام
الملكية الر أأسمالية نظاما اشتراكيا تحويال ثوراي .اإن نقطة انطالق هذه الثورة القتصادية
العميقة هي تجريد كبار المالكين العقاريين والر أأسماليين من الملكية ،أأي تحويل الملكية
الحتكارية البرجوازية ملكي ًة للدولة العمالية.
توكل ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية ،في هذا المجال ،اإلى دكتاتورية الطبقة العمالية المهمات ا ألساس ّية
التالية:
الصناعة ،النقل ،البريد.
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أأ .حجز وتأأميم عماليين لجميع المؤسسات الصناعية الكبرى (مصانع ،مناجم ،مراكز توليد
الكهرابء )...التابعة لر أأس المال الخاص ،وانتقال جميع مؤسسات الدولة والبلدايت اإلى
السوفييتات؛
ب .حجز وتأأميم عماليين للنقل الحديدي والبري والمائي التابع لر أأس المال الخاص ،وكذلك
السفر والتّجارة) ،وانتقال جميع وسائل النقل التابعة للدولة والبلدايت
النقل الجوي ( أأسطول ّ
اإلى السوفييتات.
ت .حجز وتأأميم عماليين لخدمات التصال التابعة لر أأس المال الخاص (التلغراف ،الهاتف،
الإذاعة ،)...وانتقال كل خدمات التصال التابعة للدولة والبلدايت اإلى السوفييتات؛
ث .تنظيم تس يير العمال للصناعة ،وخلق منظمات تس يير حكومية بمشاركة مباشرة من
النقاابت .نفس الدور يوضع على عاتق لجان المصانع والورشات وغيرها؛
ج .مالئمة النشاط الصناعي لحاجيات الجماهير الواسعة من الشغيلة ،وإاعادة تنظيم فروع
الصناعة المخصصة لس تهالك الطبقات القائدة (صناعات البذخ والترف .)...وتقوية فروع
الصناعة التي تسهّل رقي الفالحة لتمتين الصلة ابلقتصاد الفالحي ،وتمكين المزارع التابعة
تطور القتصاد الوطني بوجه عام.
للدولة من التّقدم والت ّسريع من ّ
الفالحة.
أأ .حجز وتأأميم عماليين للملكية العقارية الكبيرة في المدن وا ألرايف (ملكية خاصة ،ملكية
الكنيسة والمؤسسات الدينية ،)...ونقل الملكية العقارية التابعة للدولة والبلدايت اإلى
السوفييتات ،بما في ذلك الغاابت وا ألرض والمياه ...وتأأميم كل ا ألرض فيما بعد؛
ب .حجز كل الممتلكات التي تمثل أأدوات في الملكيات العقارية الكبيرة (مباني ،مختلف
ا ألدوات ،العلف ،ومؤسسات تحويل الإنتاج الفالحي ومراكز الطحن والجبن والحليب
والتجفيف ،وغيرها)؛
ت .نقل الزراعات الكبرى وخصوصا تلك التي لها أأهمية اقتصادية كبرى أأو يمكن اعتمادها
كمؤسسات نموذجية ،اإلى أأجهزة الدكتاتورية العمالية وتنظيم المزارع السوفييتية؛
ث .اإعطاء جزء من الملكيات العقارية القديمة و أأراضي أأخرى محجوزة  -خاصة تلك التي
كان الفالحون يكترونها ومس ت َغل ّين اقتصاداي فيها  -للفالحين (الف ّالحون الفقراء وجزء من
المتوسطين) ليس تغلوها بحرية .ا ّإن الجزء المق ّدم للفالحين تح ّدده الحاجيات
الف ّالحين
ّ
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القتصادية وضرورة تحييد الفالحين وجذبهم نحو الطبقة العمالية .فهو يختلف ابختالف
الظروف؛
ج .منع بيع ا ألرض وشرائها للحفاظ على بقاء ا ألرض عند الفالحين ومنع انتقالها اإلى الر أأسماليين
السماسرة وغيرهم .وردع كل خرق لهذا القانون بصرامة؛
و ّ
ح .النّضال ض ّد ّالراب .اإلغاء عقود الس تعباد .اإلغاء ديون الفالحين المس تغَلّين .اإعفاء الفالحين
الأكثر فقرا من الضريبة ،وغير ذلك.
خ .اإجراءات عامة وواسعة من جانب الدولة لتنمية القوى المنتجة الفالحية .وتطوير ش بكة
الجرارات وا ألسمدة الكيميائية والمشاتل المنتقاة .وتنمية العلف
الكهرابء في ا ألرايف وصناعة ّ
الج ّيد في مجالت الفالحة السوفييتية وتنظيم وتقديم قروض فالحية بشكل واسع لتحسين
ا ألرض...؛
د .دعم عام ومالي للتعاون الفالحي ولجميع أأشكال الإنتاج الجماعي في ا ألرايف (جمعيات،
كوموانت )...والدعاية المنتظمة للتعاون الفالحي (تعاونيات البيع والتجميع والسلفة )...على
أأساس مبادرة جماهير الفالحين ونشاطها .والدعاية اإلى النتقال اإلى الإنتاج الزراعي الكبير،
الذي بحكم تفوقه التقني والقتصادي ،الذي ل جدل فيه ،وبحكم فضائله القتصادية
المباشرة ،يمثل أأسهل الس بل لنتقال جماهير الشغيلة الفالحية الواسعة اإلى الشتراكية.
التجارة والقروض.
الخاصة (ونقل كل احتياطي الذهب والقيم والودائع اإلى الدولة العمالية)
أأ .تأأميم عمالي للبنوك ّ
ونقل البنوك الوطنية والبلدية اإلى الدولة العمالية؛
ب .مركزة جميع العمليات البنكية ،وتبعية البنوك المؤممة لبنك الدولة المركزي؛
ت .تأأميم تجارة الجملة والمؤسسات التجارية التفصيلية الكبرى (مخازن ،مغازات )...ونقلها
اإلى أأجهزة الدولة السوفييتية؛
مكون عالي ا ألهمية في جهاز التوزيع.
ث .تشجيع تعاونية الس تهالك ،بكل الوسائل فهيي جزء ّ
وتوحيد نظام عمل التعاونية وتشريك الجماهير في بنائها بنشاط؛
ج .احتكار التّجارة الخارجية؛
ح .اإلغاء كل ما على الدولة من ديون تجاه الر أأسماليين ا ألجانب والمحليين.
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حماية العمل ،ظروف حياة العمال.
أأ .تقليص يوم العمل اإلى س بع ساعات ،وتقليصه اإلى ست ساعات في المصانع المض ّرة ابلصحة.
زايدة تقليص يوم العمل فيما بعد ،والنتقال اإلى ا ألس بوع من خمسة أأايم عمل في البلدان
المتطور ،ويوم عمل يوافق ازدايد مردود العمل؛
ذات الإنتاج ّ
المضرة ابلصحة .ويمنع عمل
ب .قاعدة عامة :يمنع عمل النساء في الليل وفي الصناعات ّ
ا ألطفال .وتمنع الساعات الإضافية؛
ت .تقليص يوم عمل الش باب (يوم عمل أأقصاه ست ساعات ابلنس بة للمراهقين من سن
ثمانية عشر س نة) .وإاعادة تنظيم عمل الش باب على أأساس اشتراكي ،فيدمج الإنتاج المادي
ابلتربية العامة والس ياس ية؛
ث .تأأمين اجتماعي من كل نوع (قصور ،ش يخوخة ،حادث ،بطالة )...على حساب الدولة
(على حساب العرف اإذا ما كانت ل تزال مؤسسات خاصة) .ويسي ّر التأأمينات المؤمنون
أأنفسهم (ذاتيا).
ج .اإجراءات واسعة لل ّسالمة الجتماعية ،والعناية الطبيّة المجانية ،ونضال ض ّد ا ألمراض
الجتماعية (الإدمان على الكحول ،ا ألمراض الجنس ية ،ومرض السل)؛
ح .المساواة بين الجنسين أأمام القانون وفي العالقات العامة .وتغيير جذري للتشريع الخاص
ابلزواج والعائلة .اعتبار ا ألمومة وظيفة اجتماعية .حماية ا ألمومة والطفل .وضع اإجراءات
أأولية قصد العناية ابلش باب وتربيته من جانب المجتمع (دور الرضع ،دور ا ألطفال .)...خلق
مؤسسات تمكن من تقليص العمل المنزلي تدريجيا (مطاعم ،غسالت عمومية .)...ونضال
منتظم في ميدان الثقافة العامة ض ّد المذاهب والعادات التي تس تعبد المر أأة.
السكن.
أأ .حجز الملكية العقارية الكبيرة؛
ب .وضع العقارات المحجوزة تحت سلطة السوفييتات المحلية التي تضمن تس ييرها؛
ت .اإسكان العمال ا ألحياء البرجوازية؛
الخاصة والعمومية على ذمة المنظمات العمالية؛
ث .وضع القصور والبناءات الهامة ّ
ج .القيام ببرانمج واسع لبناء المساكن.
المسأألتين القومية والس تعمارية.
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أأ .العتراف دون تفرقة عرقية بحق جميع القوميات في تقرير مصيرها بما في ذلك حقها في
تكوين دول مس تقلة؛
المتحررة من الر أأسمالية في
ب .توحيد ومركزة القوى العسكرية والقتصادية في جميع الدول ّ
سبيل النّضال ض ّد الإمبرايلية وبناء القتصاد الشتراكي بشكل حر؛
ت .نضال حيوي ض ّد كل تحفظ أأو حد من حقوق شعب من الشعوب أأو أأمة من ا ألمم أأو
عرق من العروق مهما كان بكل الوسائل .مساواة ا ألمم والعروق مساواة اتمة؛
ث .ضمان تطور الثقافة القومية في ا ألمم المتحررة من الر أأسمالية والدفاع عنها بكل قوى
ووسائل الدولة السوفييتية .وإاتباع س ياسة عمالية صارمة لتطوير تلك الثقافات؛
ج .عناية كبيرة ابلتطور القتصادي والس ياسي والثقافي في «المناطق» و«المس تعمرات» التي
كانت مضطهَدة ،لإقامة أأسس صلبة لمساواة فعلية واتمة بين ا ألمم؛
ح .النّضال ض ّد جميع بقااي التعصب القومي والحقد القومي والميز العرقي وكل المنتجات
ا ألخرى الوحش ية الإقطاعية والر أأسمالية.
وسائل التأأثير الفكري.
أأ .تأأميم المطابع؛
ب .احتكار الجرائد ودور النشر؛
ت .تأأميم المؤسسات الكبرى للسينما والمسرح وغيرها؛
ث .اس تعمال وسائل «الإنتاج الفكري» المؤممة لتربية الشغيلة تربية عميقة س ياس ية وعامة،
وبناء ثقافة جديدة اشتراكية على أأساس طبقي عمالي.
يجب أأخذ القواعد التالية بعين العتبار أأثناء تحقيق مختلف تلك المهمات الملقاة على عاتق
الدكتاتورية العمالية:
الخاصة ل ألرض وتأأميمها ل يمكن أأن يكوان فوراين في البلدان
 .2اإن الإطاحة التامة ابلملكية ّ
الخاصة متج ّذر بعمق في جماهير الفالحين .فال
الر أأسمالية أالكثر تطورا حيث مبد أأ الملكية ّ
يمكن أأن يتحقّق تأأميم ا ألرض في هذه البلدان اإل تدريجيا ،وعبر اإجراءات انتقالية.
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ؤسسات
 .1ل يجب أأن يمت ّد تأأميم الإنتاج ،بوجه عام ،اإلى المؤسسات الوسطى والصغرى (م ّ
المتوسطين).
الفالحين والحرفيين والتّجار ّ
الصغار و ّ
أأول .ألن على الطبقة العمالية أأن تقوم بتمييز قويم بين ملكية المنتج البس يط للبضائع التي
تنتجها ،أأساسا ،عمله ابلذات ،وابلتالي من الممكن والضروري اإدماجه تدريجيا في طريق
البناء الشتراكي ،وبين ملكية الر أأسمالي الذي يس تغ ّل غيره والذي تصفيته شرط ضروري
لكل بناء اشتراكي.
اثنيا .ألن الطبقة العمالية وقد وصلت اإلى السلطة ،ليس لها القوى التنظيمية الكافية خاصة
لتحطم الر أأسمالية و ّ
خالل المراحل ا ألولى من الدكتاتوريةّ ،
لتنظم في ذات الوقت ربط
المتوسطة  -على قاعدة اشتراكية .اإن هذه الستثمارات
وحدات الإنتاج المنفردة ّ -
الصغيرة و ّ
الفردية (و في مقدّ متها الستثمارات الفالحية) ،ل تنخرط اإل تدريجيا في طريق التنظيم
الس ند المنتظم والقوي الذي تق ّدمه الدولة العمالية
الشتراكي العام ل إالنتاج والتوزيع ،وبفضل ّ
لجميع قوى تعاونياتهم؛ فكل سعي لتحويل نظامهم القتصادي ابلإكراه ل ينتهيي إالّ بنتائج
سلبية .وكذا مأل كل تعاونية اإجبارية.
 .3اإن وجود عدد كبير من الوحدات الإنتاجية الصغيرة (وفي مقدمتها الستثمارات الفالحية،
الضيعات ،الورشات ،صناديق التّجار الصغار ،وغيرها) ،ل فقط في البلدان المس تع َمرة
وش به المس تع َمرة والمتأأخرة اقتصاداي حيث تشكّل الجماهير البرجوازية الصغيرة أأغلبية
السكان الساحقة ،بل أأيضا في مراكز القتصاد الر أأسمالي العالمي (الولايت المتحدة
ا ألمريكية ،أألمانيا ،و في اإنجلترا اإلى ح ّد معين)  -يجعل من الضروري بقدر معين ،وفي أأولى
السوق من جهة كونه صلة اقتصادية ،الحفاظ على النّظام
التطور ،الحفاظ على ّ
درجات ّ
النقدي ،الخ .اإن تنوع ا ألشكال القتصادية (من الصناعة الشتراكية الكبيرة اإلى الإنتاج الصغير
الحرفي والفالحي) الذي ل يمكن أأن ينتفي فيه الصراع ،وتنوع الطبقات وما يقابلها من
تجمعات طبقية التي لها دوافع اقتصادية مختلفة في نشاطها وتناضل من أأجل مصالحها
القتصادية ،و أأخيرا ،توجد في جميع ميادين الحياة القتصادية أأعراف وعادات موروثة عن
المجتمع البرجوازي ل يمكن أأن تضمح ّل دفعة واحدة .كل ذلك يفترض أأن تمزج الإدارة
السوق ،بين الصناعة الشتراكية الكبيرة
القتصادية العمالية بنسب صحيحة على أأساس ّ
واستثمارات منتجي البضائع العاديين .بعبارات أأخرى :إا ّن تحقّق مزجا من شأأنه أأن يضمن،
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للصناعة الشتراكية و أأقصى نهوض عند الكتلة الرئيس ية من
في ذات الوقت ،الدور القيادي ّ
الستثمارات الفالحية .فكلّما عظمت أأهمية عمل الفالحين الصغار المش تّتين في مجمل
السوق ،وضعفت أأهمية التس يير المباشر وفق
القتصاد الوطني إالّ وعظمت أأهم ّية دور ّ
تخطيط وخضع تخطيط القتصاد الإجمالي لتوقّعات العالقات القتصادية العفوية .والعكس،
كلّما كان ثقل القتصاد الصغير في القتصاد الوطني ضعيفا اإل وكان جزء العمل الشتراكي
السوق ،وعظمت
عظيما ،وعظمت كتلة القوى المنتجة الممركزة والمشتركة ،وتقلّص مدى ّ
أأهمية تخطيط اإجمالي تجاه عفوية قوانين التّبادل ،وعظمت أأهمية طرق التس يير المباشر
ل إالنتاج والتوزيع وفق تخطيط مرسوم ومطبّقا عالميا.
اإن الفضائل التقنية والقتصادية للصناعة الشتراكية الكبيرة ومركزة الدولة العمالية لجميع ركائز
القتصاد (صناعة ،نقل ،بنوك ،استثمارات فالحية كبيرة )...وتس يير القتصاد وفق مخطط،
وقوة الدولة في مجملها (مخطط ،ضرائب ،تشريع إاداري وتشريع عام) ،كل ذلك يؤدي،
شرط أأن تتبع الدكتاتورية العمالية س ياسة صحيحة – أأي أأن تأأخذ ميزان القوى بعين العتبار
بشكل صحيح  -اإلى إازالة مخلفات ر أأس المال الخاص والعناصر الر أأسمالية الجديدة ،التي
تولد في المدن كما في ا ألرايف (فالحون أأغنياء وكولك) ،من تطور الإنتاج البس يط للبضائع
السوق ،إازالة اثبتة ومنتظمة .اإن
في اإطار الظروف التي تخلقها حرية كبيرة نسبيا للتجارة و ّ
الكتلة الرئيس ية من الستثمارات الفالحية ( أأي الصغيرة والمتوسطة) تندمج ابنتظام بواسطة
التعاونية وتوس يع أأشكال التعاون الفالحي في النّظام العام لالشتراكية المتطورة.
ا ّإن أأشكال النشاط القتصادي وطرائقه ،ذات المظهر الر أأسمالي ،هي مرتبطة بعالقات
السوق القتصادية (اس تخالص القيمة ،النقد بدل العمل ،شراء وبيع ،قروض بنكية،
وغيرها) ،تلعب دور مساعد لالشتراكية طالما أأنها تخدم ،أأكثر فأأكثر ،ما يقابلها من مؤسسات
اشتراكية ،أأي القطاع الشتراكي في القتصاد.
السوق القتصادية  -طالما هنالك دكتاتورية عمالية وس ياس ية
وهكذا ،تحمل عالقات ّ
صحيحة من جانب الدولة السوفييتية  -خالل تطورها بذور تحطمها .تساهم تلك العالقات
تحول القتصاد الفالحي وتمركز وسائل الإنتاج وتركزها بين
في اإلغاء ر أأس المال الخاص ،و ّ
السوق القتصادية.
يدي الدولة العمالية ،فتسهّل اإلغاء عالقات ّ
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يجب على الإدارة القتصادية أأن تنطلق قبل كل شيء من مصالح الدفاع عن دكتاتورية
الطبقة العمالية عند احتمال تدخل عسكري من جانب الر أأسماليين وحرب مضادة للثورة
طويلة ا ألمد ض ّد الدكتاتورية العمالية .ويمكن أأن تفرض الضرورة س ياسة ش يوعية قوامها
اقتصاد الحرب («ش يوعية الحرب») التي ليست سوى ترش يد الس تهالك من أأجل الدفاع
مرفقة بضغط حاد على العناصر الر أأسمالية (حجز ،سحب ش به اتم لحرية التجارة ولعالقات
السوق وقلب عميق لنطالق الفردية في الإنتاج الصغير وكل ما يرتبط ابلتخفيض من القوى
ّ
المنتجة في البالد) .تضرب هذه الس ياسة («ش يوعية الحرب») القاعدة المادية لدى أأعداء
الطبقة العمالية داخل البالد وتضمن التوزيع العقالني للمخزون الموجود ،وتساهم في الدفاع
المسل ّح عن دكتاتورية الطبقة العمالية .وإانها لتجد في ذلك تبريرا اتريخيا لها .لكن ل يكن
اعتبارها نظاما «عاداي» في س ياسة الدكتاتورية العمالية القتصادية.
تواصل دكتاتورية الطبقة العمالية الصراع الطبقي في ظروف جديدة .اإنه صراع عنيد ،دموي
وغير دموي ،عنيف وسلمي ،عسكري واقتصادي ،تربوي وإاداري ،ض ّد قوى المجتمع القديم
وتقاليده ،ض ّد رأأسمالييي الخارج وضد حطام الطبقات المس ت ِغلة داخل البالد ،وضد بروز
برجوازية جديدة تولد من الإنتاج البضاعي ولم يقضى عليها بعد.
يتواصل الصراع الطبقي العنيد بأأشكال جديدة بعد تصفية الحرب ا ألهلية ،أأولها شكل صراع
بين مخلفات النّظام القتصادي القديم وبروزه من جديد ،من جهة أأولى ،وا ألشكال الشتراكية
في القتصاد ،من جهة اثنية ،وتتغير أأشكال هذا الصراع نفسها بتغير مراحل التطور الشتراكي
ويمكنها أأن تكتسي بعض الح ّدة في بداية ذلك التطور.
تتح ّدد س ياسة الطبقة العمالية تجاه الطبقات والفئات الجتماعية ا ألخرى ابلمبادئ التالية في
بداية الدكتاتورية العمالية:
 .2البرجوازية الكبيرة وكبار المالكين العقاريين وا ألعوان القدامى المسخرين نفوسهم لطبقاتهم
والجنرالت والبيروقراطية العليا ،هم أأعداء الطبقة العمالية ال ّسافرين .ويقوم ض ّدهم أأكثر
النّضال شراسة .ول يمكن ،كقاعدة عامة ،اس تعمال القدرات التنظيمية عند جزء منهم ،اإل
بعد أأن تتقوى دكتاتورية الطبقة العمالية وتقمع نهائيا كل مؤامرات المس ت ِغلين وهجماتهم.

31

 .1المثقفون الفنّيون .لقد تربوا على التقاليد البرجوازية .والفئات العليا منهم مرتبطة بمتانة
بمراكز قيادة ر أأس المال؛ فعلى الطبقة العمالية أأن تأأخذ بعين العتبار ضرورة أأن تس تعمل
تلك القوة الجتماعية المختصة في عمل البناء الشتراكي و أأن تش ّجع بكل الوسائل المحايدين
منهم وخصوصا المتعاطفين مع الثورة العمالية ،في الوقت الذي تقمع فيه بش ّدة كل حركة
تطور الطبقة العمالية أآفاق البناء
مضادة للثورة من جانب المثقفين الذين يناصبونها العداء .فاإذ ّ
القتصادي والتقني والثقافي لالشتراكية اإلى أأقصى مداها ،فاإنها تعمل على كسب المثقفين
الفنيين ابنتظام وتجعلهم تحت تأأثيرها الفكري وتضمن عونهم في عملية التحول الجتماعي.
 .3تتمثل مه ّمة الحزب ّ
السكان
الش يوعي تجاه الفالحين ،في أأن يكسب لقضيته كل ّ
المس تغَلين والكادحين في ا ألرايف ،معتمدا في ذلك على عمال الفالحة .وتقوم الطبقة العمالية
المظفرة بتمييز بين مختلف شرائح الفالحين .وتأأخذ بعين العتبار ما لكل منها من أأهمية؛
ويجب عليها أأن تدافع بكل الوسائل عن الفالحين الفقراء وش به العمال و أأن تعطيهم جزءا من
أأراضي المالكين العقاريين ،و أأن تضع الفالحين المتوسطين موضع حياد .و أأن تقمع كل مقاومة
تبديها البرجوازية الفالحية المتحالفة من المالكين العقاريين .ويجب على الطبقة العمالية ،أأن
تمر بعد أأن تقوي دكتاتوريتها وتطور البناء الشتراكي ،من س ياسة تحييد الفالحين
المتوسطين اإلى س ياسة تحالف دائم معهم ،دون أأن تقبل أأي تقاسم للسلطة معهم؛ فدكتاتورية
الطبقة العمالية اإنما تعبر عن أأمر مفاده أأن ما من أأحد في مقدوره قيادة مجمل الشغيلة سوى
العمال الصناعيين ،و أأنها احتكار عمالي للسلطة ،وهي أأيضا شكل خاص من تحالف الطبقة
العمالية ،طليعة الشغيلة ،مع عديد الشرائح غير العمالية من الشغيلة ض ّد ر أأس المال ل إالطاحة
به نهائيا ،ولقمع مقاومة ومحاولت اإعادة تركيز البرجوازية قمعا اتما ،ولإرساء الشتراكية
وتقويتها.
أ
 .4تتأأرجح البرجوازية الصغيرة الحضرية ،بين أكثر الرجعية سوادا والتعاطف مع الطبقة
العمالية ،دون توقف .يجب وضعها موضعا محايدا أأيضا ،و أأن تكس بها الطبقة العمالية قدر
الإمكان .ولتحقيق هذا الهدف ،يحافظ على ملكيتها الصغيرة وبعض الحرية في المعامالت
تحرر من نير قرض الراب وتقدم لها الطبقة العمالية مساعدات متنوعة في النّضال
القتصادية ،و ّ
ض ّد جميع أأشكال الضطهاد الر أأسمالي.
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يتغير هدف المنظمات الجماهيرية وعالقاتها ،وفي مقدمتها المنظمات العمالية ،جذراي ،خالل
تحقيق تلك المهام الملقاة على عاتق الدكتاتورية العمالية .فالنقاابت ،وهي منظمات عمالية
جماهيرية تنتظم فيها وتتربيى ألول مرة أأوسع شرائح الطبقة العمالية ،هي في النّظام الر أأسمالي
ا ألداة الرئيس ية للنضال اب إلضراب ،ثم ابلعمل الجماهيري ض ّد ر أأس المال المتمركز ودولته.
وتتحول النقاابت في ظل الدكتاتورية العمالية اإلى س ند أأساسي للدكتاتورية ومدرسة
للش يوعية ،التي تجذب الجماهير الواسعة من الطبقة العمالية في عملية التس يير الشتراكي
للصناعة ،وإالى منظمات مرتبطة مباشرة بجميع أأجهزة الدولة وتتدخل في جميع فروع نشاطها
ومحارب ًة التشويه
ساهرة في ذات الوقت على مصالح الطبقة العمالية الثابتة والمباشرة،
ِ
البيروقراطي في أأجهزة الدولة السوفييتية .وتقدّم النقاابت الكوادر القيادية للبناء جاذبة في
هذا العمل الشرائح الواسعة من الطبقة العمالية ،وتناضل ض ّد التشويه البيروقراطي الذي
يولد من تأأثير الطبقات القريبة من الطبقة العمالية ومن النقص في ثقافة الجماهير .فتمثل
النقاابت ،على هذا النّحو ،هيكل المنظمات القتصادية والجتماعية عند الطبقة العمالية.
التعاونيات العمالية في ظل النّظام الر أأسمالي ،محكوم عليها بدور متواضع نسبيا ،رغم ا ألوهام
حول اإلى ملحق للنّظام .لكن يمكنها أأن تصبح عناصر أأساس ّية مكونة
الإصالحية؛ فدوما تت ّ
لجهاز التوزيع في ظل الدكتاتورية العمالية.
و أأخيرا ،التعاون الفالحي (تعاونيات البيع والشراء والقرض والإنتاج) ،يمكنه ويجب -اإذا كان
جيّد القيادة ،ويناضل ابنتظام ضدّ العناصر الر أأسمالية ويمكّن من اإشراك أأوسع جماهير
الفالحين الشغالين المدعّمين الطبقة العمالية ،أأن يصبح أأحد ا ألشكال الرئيس ية التي تربط
تتحول
المدينة ابلريف .اإن الشركات التعاونية التي أأقامها الفالحون والتي -طالما أأنها اثبتةّ -
بشكل تكون فيه
مؤسسات ر أأسمالية (توضع ٍ
في معظم ا ألحيان في ظروف الر أأسمالية ،اإلى ّ
اتبعة للصناعة الر أأسمالية والبنوك الر أأسمالية والوسط القتصادي الر أأسمالي بوجه عام) تنحى
في نظام الدكتاتورية العمالية منحى أآخر مختلفا تماما .فهيي تتبع الصناعة العمالية والبنوك
العمالية ...فاإذا ما اتبعت الطبقة العمالية س ياسة صحيحة وحوربت العناصر الر أأسمالية ابنتظام
الصناعة الشتراكية بدورها القيادي ،فاإن التعاون الفالحي
داخل التعاونيات وخارجها وقامت ّ
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للتحول الشتراكي في ا ألرايف واشتراكية الفالحة .يمكن أأن
يصبح أأحد الركائز الرئيس ية ّ
تكون تعاونيات الس تهالك ،وخصوصا التعاونيات الفالحية التي تقودها البرجوازايت و أأعوانها
الشتراكيون-الديمقراطيون ،في أأ ّول ا ألمر ،في بعض البلدان ،أأطرا للعمل المضاد للثورة
وعرقلة البناء القتصادي للثورة العمالية.
تضمن الطبقة العمالية وحدة ا إلرادة والعمل في كامل عمل النّضال والبناء في منظماتها المتنوعة
جدا .وتدعوها ألن تكون ركائز الدولة السوفييتية وربط ذلك النّضال ابلجماهير الواسعة من
شرائح الطبقة العمالية عبر الدور القيادي للحزب ّ
الش يوعي في نظام الدكتاتورية العمالية.
يعتمد حزب الطبقة العمالية مباشرة على النقاابت والمنظمات ا ألخرى التي تج ّمع الطبقة
العمالية ،ويعتمد ،من خالل تلك ّ
المنظمات ،على الفالحين (السوفييتات ،التعاونيات،
الش بيبة ّ
الش يوعيّة .)...فيقود ،على هذا النّحو ،كامل النّظام .فال يمكن للطبقة الع ّمالية أأن
تؤدّي دورها ِّ
الس ند المخلص والمطلق الذي تتلقّاه سلطة
كمنظم للمجتمع الجديد إالّ بفضل ّ
تحركها إارادة طبقية ات ّمة الإجماع يقودها الحزب.
السوفييتات من المنظمات الجماهيرية التي ّ
يتطل ّب هذا الدور القيادي في المجتمع الجديد ،في مجال الثقافة العامة ،نضجا ثقافيا لدى
تكون دون انقطاع
الطبقة العمالية نفسها ،وإاعادة صهر طبيعتها ّ
الخاصة بجهدها الخاص و أأن ّ
الخاصة تكون مؤهلة لكتساب جميع منابع العلم والتقنية
كوادر جديدة مكافحة من صفوفها ّ
والإدارة لتضعهم في خدمة عملية البناء الشتراكي والثقافة الشتراكية الجديدة.
فاإذا كانت الثورة البرجوازية ،التي قامت ض ّد الإقطاع ،تطلّبت وجود طبقة جديدة راقية
بنضجها الثقافي عن الطبقة المهيمنة ،في صلب المجتمع القديم نفسه ،وتمارس هيمنتها في
تتطور في ظروف أأخرى؛ فالطبقة العمالية في
الحياة القتصادية بعد ،فاإن الثورة العماليةّ ،
النّظام الر أأسمالي ،مس تغَلة في القتصاد ،ومضطهَدة في الس ياسة ومقيّدة في الثقافة ،ول
تتحول هي نفسها اإل في مرحلة النتقال ،بعد أأن تس تولي على السلطة وتحطم احتكار
ّ
أ
تكون
البرجوازية للصناعة وتس تخدم العلم وتثري نفسها بدروس عمل البناء الكثر اتساعا .اإن ّ
وعي ش يوعي جماهيري وتحقيق الشتراكية يتطل ّبان تغي ّر جماهير الناس ،وهو تغير غير
ممكن اإل ابلممارسة؛ ابلثورة .فالثورة اإذن ضرورية ل فقط ألن الطبقة المهي ِمنة ل يمكن
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اإسقاطها اإل بتلك الوس يلة ،بل أأيضا ألن الطبقة التي تطيح بها ل تس تطيع أأن تخرج من
أأوحال المجتمع القديم وتصبح قادرة على خلق المجتمع الجديد اإل ابلثورة.
يجب على الطبقة العمالية التي أأطاحت ابلحتكار الر أأسمالي لوسائل الإنتاج ،أأن تطيح أأيضا
ابلحتكار البرجوازي للمؤسسات العمومية :أأي أأن تس يطر على كل المدارس بما في ذلك
تكون في صفوف الطبقة العمالية اختصاصيين في الإنتاج (مهندسين،
المدارس العليا و أأن ّ
فنيين ،منظمين )...واختصاصيين عسكريين وعلماء وفنيين ...كل ذلك إان ّما هو ،من جهة
قضية الطبقة العمالية ،مه ّمة ذات أأهمية خاصة تضاف اإلى مه ّمة التطوير العام لثقافة الجماهير
العمالية ،تكوينها س ياس يا وتنمية معارفها واختصاصاتها التقنية ،و أأن تنشئ فيها تقاليد العمل
الجتماعي والإداري والنّضال ض ّد بقااي ا ألحكام المس بقة البرجوازية والبرجوازية الصغرى.
الخاصة لتضعها في «مراكز قيادة» الثقافة والبناء
تكون الطبقة العمالية قواها الطليعية ّ
عندما ّ
الشتراكي ،وعندما تتعاظم تلك القوى على الدوام ،مدمجة عناصر جديدة من الطبقة العمالية
في مسار تحول الثقافة الثوري وملغية انقسام الطبقة العمالية نفسها اإلى عناصر «متقدمة»
و أأخرى «متأأخرة» ،عندئذ يمكن ضمان نجاح بناء الشتراكية المظ ّفر ض ّد الفساد البيروقراطي
تفسخ الطبقة العمالية.
و ّ
الطبقات ا ألخرى وعديدَ العناصر من
َ
تحول أأيضا ،خالل الثورة،
لكن الطبقة العماليةّ ،
البرجوازية الصغرى في المدن وا ألرايف وفي مقدمتها وعلى ا ألخص الشغيلة الفالحية .وإاذ
الجماهير العظيمة في الثورة الثقافية وتدمجها في البناء الشتراكي
تشرك الطبقة العمالية
َ
وتو ّحدها وتربيها بروح ّ
الش يوع ّية بكل ما أأوتيت من وسائل وإاذ تناضل بحيوية ض ّد جميع
المذاهب المعادية للطبقة العمالية والنفعية وإاذ تناضل بعناد وانتظام ض ّد ظالمية ّالريف ،فاإنها
تحضّ ر اإلغاء انقسام المجتمع اإلى طبقات (على قاعدة تطوير ا ألشكال الجماعية في الإقتصاد).
من بين أأهداف الثورة الثقافية التي تهم أأوسع الجماهير ،يأأخذ النّضال ض ّد الدين ،أأفيون
لغي
الشعوب ،منزلة خاصة .ويجب أأن يتابع هذا النّضال دون كلل وابنتظام .ويجب أأن ت َ
سلطة الطبقة العمالية ك ّل دعم للكنيسة ،التي هي عون الطبقات المهيمنة ،من جانب الدولة.
و أأن تنهيي ك ّل تد ّخل للكنيسة في التربية والتعليم الحكوميين ،و أأن تقمع دون رحمة ،النشاط
المعادي للثورة الذي تمارسه المنظمات الدينية .وإاذ تقبل السلطة العمالية الحري َة الدينية،
وتطيح ابمتيازات الدين الذي كان مهيمنا ،فاإنها في ذات الوقت تقوم بنشاط دعائي ضدّ
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الدين بل ما لديها من وسائل ،وتعيد بناء التعليم وكامل التربية على قاعدة المفهوم العلمي
المادي للعالم.
تنتج الثورة العمالية عن مسارات مختلفة وغير متزامنة ،فهنالك ثورات عمالية ابلمعنى ا ألصلي
للكلمة ،وثورات من النوع الديمقراطي-البرجوازي التي تتحول اإلى ثورات عمالية ،وحروب
التحرر القومي والثورات الوطنية .ول تنتهيي المسارات الثورية اإلى الدكتاتورية العالمية
ّ
ّ
آ
أ
العمالية إال في أخر المر.
اإن التطور الر أأسمالي غير المتكافئ ،الذي يحت ّد في مرحلة الإمبرايلية ،يسبب تنوع أأشكال
تنوع ظروف المسارات الثورية
الر أأسمالية ونموا غير متكافئ في مختلف البلدان و ّ
تنوع طرق وطابع استيالء الطبقة العمالية على
وخصوصياتها ،وتؤدّي هذه المعطيات اإلى ّ
السلطة أأمرا ل مفر منه اتريخيا .وتجعل من الضروري في بعض البلدان قيام بعض المراحل
تنوع أأشكال الشتراكية في طريق البناء .يمكن اختزال
النتقالية نحو الدكتاتورية العمالية و ّ
الظروف والطرق المؤدية اإلى الدكتاتورية العمالية في مختلف البلدان اإلى ثالثة أأنواع رئيس ية:
التطور (الولايت المتحدة ا ألمريكية ،أألمانيا ،اإنجلترا ،الخ) ،تمتلك
 .2بلدان رأأسماليتها عالية ّ
قوى اإنتاجية قوية ،وإانتاجا شديد التمركز ،وليس لالقتصاد الصغير فيها سوى أأهمية ضعيفة
نسبيا ،وتمتلك ،منذ زمن بعيد ،أأنظمة س ياس ية ديمقراطية برجوازية .ا ّإن قوام المطلب
الس ياسي الرئيسي في البرانمج ،في هذه البلدان ،هو النتقال المباشر اإلى الدكتاتورية
العمالية.
النقاط الجوهرية في مجال القتصاد هي :انتزاع الإنتاج الكبير وتنظيم عدد كبير من
المؤسسات الفالحية السوفييتية اتبعة للدولة .ومقابل ذلك يوزع جزء ضعيف نسبيا من
السوق القتصادية العفوية ،وتسريع
ا ألرض على الفالحين ،واس تمرار نس بيي على عالقات ّ
نمو الشتراكية بوجه عام والتعاون في القتصاد الفالحي بوجه خاص.
ّ
 .1بلدان ذات تطور ر أأسمال متوسط (اإس بانيا ،البرتغال ،بولونيا ،المجر ،البلقان ،الخ)،
التي تحافظ على مخل ّفات ها ّمة نسبيا من النّظام ش به الإقطاعي في الزراعة ،وتملك في ذات
الوقت حد ًا أأدنى من الظروف المادية الالزمة لبناء الشتراكية ،لكنها لم تنهيي بعد تحولها
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تحول الثورة
الديمقراطي البرجوازي .من الممكن ،في بعض هذه البلدان ،أأن يكون ّ
الديمقراطية البرجوازية اإلى ثورة اشتراكية سريعا نسبيا .ويمكن في البعض ال آخر ،أأن تقوم
أأنواع مختلفة من الثورة العمالية ،لكن عليها انجاز مهمات ذات طابع برجوازي ديمقراطي
تحول
عميقة .فمن الممكن هنا ،أأل تقوم الدكتاتورية العمالية دفعة واحدة ،بل تتركز خالل ّ
دكتاتورية العمال والفالحين الديمقراطية اإلى دكتاتورية العمال الشتراكية .وحالما تأأخذ الثورة
طابعا عماليا ،فاإنها تس توجب أأن تقود الطبقة العمالية حرك ًة فالحية-زراعية واسعة .اإذ تلعب
الثورة الزراعية فيها ،بوجه عام ،دورا كبيرا جدا ،وفاصال في بعض ا ألحيان .و أأثناء انتزاع
تصرف الفالحين جزء كبير من ا ألراضي المحجوزة.
الملكية العقارية الكبيرة يوضع تحت ّ
السوق القتصادية على أأهمية كبيرة غداة انتصار الطبقة العمالية .وإاحدى
وتحافظ عالقات ّ
أأكثر مهمات البناء الشتراكي أأهمية هي السير ابلفالحين نحو التعاون ،ثم تجميعهم في
جمعيات اإنتاج .ا ّإن سمة هذا البناء هي أأن ّه بطيء نسبيا.
 .3بلدان مس تع َمرة وش به مس تع َمرة (الصين ،الهند ،الخ) واتبعة (ا ألرجنتين ،البرازيل ،الخ)
متطورة ،لكنها غير كافية في أأغلب ا ألحيان
تملك جنين الصناعة وفي بعض ا ألحيان صناعة ّ
لبنا ٍء الشتراكية بناء مس تقال .وهي بلدان تهيمن فيها العالقات الجتماعية من القرون الوسطى
والإقطاع أأو «نمط الإنتاج الآس يوي» في الحياة القتصادية والبنية الفوقية على حد سواء.
و أأخيرا ،اإن أأهم المؤسسات الصناعية والتجارية والبنكية و أأهم وسائل النقل و أأكبر الضيعات
والمزارع هي بين أأيدي المجموعات الإمبرايلية الأجنبية .اإن للنضال ض ّد الإقطاع و أأشكال
الس تغالل السابقة عن الر أأسمالية والنّضال في سبيل الثورة الزراعية بنفس متواصل ،من
جهة أأولى ،والنّضال في سبيل الس تقالل الوطني من جهة اثنية ،لهما ،هنا ،أأهمية أأولية .اإن
النتقال اإلى الدكتاتورية العمالية في هذه البلدان ،غير ممكن ،كقاعدة عامة ،اإل عبر جملة
تحول الثورة البرجوازية الديمقراطية اإلى ثورة
من المراحل التحضيرية؛ عبر مرحلة كاملة من ّ
اشتراكية .ونجاح البناء الشتراكي فيها مشروط ،في أأغلب الحالت ،بما تقدّ مه لها دول
الدكتاتورية العمالية من مساعدة مباشرة.
في البلدان التي ل تزال متأأخرة جدّ ا (مثال ،في جزء من اإفريقيا) ،حيث ل يوجد عمال أأجراء
أأو تقريبا ل يوجدون ،وحيث تعيش أأغلبية السكان في قبائل وحيث ل تزال توجد أأشكال
بدائية من التنظيم الجتماعي وحيث البرجوازية الوطنية منعدمة تقريبا ،وحيث تقوم
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الإمبرايلية بدور المحتل العسكري المس تحوذ على ا ألراضي .هنا يكون النّضال في سبيل
التحرر الوطني في الصدارة .اإن النهوض الوطني وانتصاره ،يمكن أأن يفتح هنا طريقا لالرتقاء
ّ
أ
نحو الشتراكية دون المرور بمرحلة الرأسمالية اإذا قدّ مت لها دول الدكتاتورية العمالية مساعدة
فعلية وقوية.
هكذا ،ففي المرحلة التي يوضع فيها استيالء الطبقة العمالية على السلطة على جدول ا ألعمال
في البلدان الر أأسمالية المتقدمة ،وحيث الدكتاتورية العمالية قائمة في اتحاد الجمهورايت
السوفييتية الشتراكية التي تمثل عامال ذا أأهمية عالمية- ،في هذه المرحلة يمكن للبلدان
المس تع َمرة وش به المس تع َمرة التي اس تفاقت بفعل تغلغل الر أأسمالية العالمية ،أأن تبلغ تطورها
الشتراكي بفضل مساعدة وس ند الدكتاتورية العمالية والحركة العمالية العالمية عموما ،رغم
عدم نضج العالقات الجتماعية بوجه كاف في تلك البلدان مأأخوذة على انفراد.
اإن خصوصية ظروف النّضال الثوري في البلدان المس تع َمرة وش به المس تع َمرة ومرحلة
مفر منها في سبيل دكتاتورية العمال والفالحين الديمقراطية وفي
النّضال الطويلة التي ل ّ
تحولها اإلى دكتاتورية عمالية ،و أأخيرا ،ا ألهمية الحاسمة للعوامل الوطنية  -كل ذلك
سبيل ّ
يفرض على ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية في تلك البلدان مهمات خصوصية مختلفة يجب أأن يهييئ
تحقيقها الطريق أأمام الدكتاتورية العمالية.
ترى ا ألمميّة ّ
الش يوعيّة أأن أأهم تلك المهمات هي:
 .2قلب هيمنة الإمبرايلية الأجنبية والإقطاعيين والبيروقراطية الزراعية؛
 .1اإرساء دكتاتورية العمال والفالحين الديمقراطية على أأساس سوفييتات؛
 .3الس تقالل الوطني التام وتكوين الدولة الوطنية؛
 .4اإلغاء ديون الدولة؛
 .5تأأميم مؤسسات الإمبرايليين الكبرى (صناعة ،نقل ،بنوك)...؛
 .8حجز المزارع التابعة للمالكين العقاريين الكبار والكنائس والمؤسسات الدينية .تأأميم
ا ألرض؛
 .1يوم عمل من ثمان ساعات؛
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 .1تنظيم جيش ثوري عمالي وفالحي.
خالل اتساع الصراع واحتداده (عرقلة من جانب البرجوازية ،حجز المؤسسات التابعة
للعناصر البرجوازية المعرقلة ،مما يؤدي حتما اإلى تأأميم الصناعة الكبرى) في المس تعمرات
وش به المس تعمرات ،وحيث تقوم الطبقة العمالية بدور قيادي ومهيمنا ،تتحول الثورة
الديمقراطية البرجوازية اإلى ثورة عمالية ،وفي البلدان التي ل توجد فيها طبقة عمالية ،يجب
أأن يعني قلب سلطة الإمبرايليين تنظيم سلطة السوفييتات الشعبية (من الفالحين) وتأأميم
المؤسسات وا ألراضي التابعة ل ألجانب لصالح الدولة.
من جهة نضال الطبقة العمالية ضدّ الإمبرايلية من أأجل الستيالء على السلطة ،تلعب
التحرر الوطني دورا عظيما .اإن أأهمية المس تعمرات وش به
الثورات الوطنية وحركات ّ
المس تعمرات في مرحلة النتقال تنجم أأيضا من واقع أأنها ،بمعنى معين ،ريفا عالميا اإلى جانب
الدول الصناعية التي تلعب دور مدينة عالمية .وإان تنظيم القتصاد الشتراكي والتعاون
العقالني بين الصناعة والفالحة يتحدد بدرجة كبيرة ،ابلموقف تجاه المس تعمرات .اإنه اإذن،
أأحد ا ألهداف الرئيس ية للطبقة العمالية الصناعية العالمية التي تمارس هيمنة على النّضال ضدّ
الإمبرايلية وتقوده.
اإن سير الثورة العالمية الذي يدفع عمال البلدان الحتكارية اإلى النّضال في سبيل الدكتاتورية
العمالية ،ينهض أأيضا مئات الماليين من العمال والفالحين في المس تعمرات ض ّد الإمبرايلية
الأجنبية .ونظرا لوجود أأوطان الشتراكية المنتظمة في جمهورايت سوفييتية وتعاظم ّقوتها
القتصادية فا ّإن المس تعمرات ،وهي أأجزاء اتبعة ل إالمبرايلية ،تقترب في مجال القتصاد من
مراكز صناعة الشتراكية العالمية لتتّحد بها ،لتدخل شيئا فشيئا البناء الشتراكي متجنّبة ،على
هذا النحو ،مرحلة التّطور الر أأسمالي كنظام مهيمن فتكتسب اإمكان تقدّم اقتصادي وثقافي
تطورا
سريع .فعندما تتج ّمع ،س ياس يا ،سوفييتات عمال وفالحي أأكثر المس تعمرات القديمة ّ
حول مراكز الدكتاتورية الع ّمالية تندمج في نظام فيدرالية الجمهورايت السوفييتية المتعاظم
ولتندمج بذلك في نظام دكتاتورية الطبقة الع ّمالية العالمي.
تبلغ الشتراكية ،على هذا النحو ،مدى عالميا في نهضتها من جهة أأن ّها نمط اإنتاج جديد.
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الدكتاتورية العمالية يف احتاد
اجلمهوريات السوفييتية االشرتاكية
والثورة االجتماعية العاملية
اإن التعبير الجوهري عن ا ألزمة العميقة في النّظام الر أأسمالي هو انقسام القتصاد العالمي اإلى
بلدان ر أأسمالية و أأخرى اشتراكية في طريق البناء .وتشهد التقوية الداخلية للدكتاتورية العمالية
في اتحاد الجمهورايت السوفييتية الشتراكية ونجاحات البناء الشتراكي والتأأثير والنفوذ
المتناميان لتحاد الجمهورايت السوفييتية الشتراكية بين الجماهير العمالية والشعوب
المضطهَدة في المس تعمرات  -تشهد على تواصل الثورة الشتراكية العالمية وتقويتها وتطورها.
فال يمتلك عمال الجمهورايت السوفييتية ا ألوليات المادية الضرورية والكفاحية في بالدهم
ل إالطاحة بكبار المالكين العقاريين والبرجوازية فحسب ،بل أأيضا لبناء الشتراكية بناء كامال.
وص ّدوا عدوان القوى المسل ّحة الرجعية في الداخل والخارج ببطولة بمساعدة الطبقة العمالية
وقووا تحالفهم مع جماهير الفالحين العظيمة ،وحققوا نجاحات مه ّمة في البناء
العالميةّ .
الشتراكي.
يمكّن ارتباط القتصاد الريفي الصغير ابلصناعة الشتراكية العمالية ،في ذات الوقت من نمو
القوى المنتجة الفالحية ،وتوفير دور قيادي للصناعة الشتراكية وصهر هذه ا ألخيرة ابلفالحة،
والس تعاضة عن الإنتاج الر أأسمالي المخصص لالس تهالك غير المنتج للطبقات الطفيلية،
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ابإنتاج ليس غرضه الربح ،بل تلبية الحاجيات ّمطردة النمو عند الجماهير ،التي تمثل في أآخر
ا ألمر ،دافعا قواي ل إالنتاج .و أأخيرا ،التمركز ا ألقصى لدعائم التوجيه القتصادي بين أأيدي الدولة
العمالية ،وا ألهمية المتنامية لقياد ٍة وفق تخطيط اإجمالي وما ينجم عنه من اقتصاد وتوزيع أأكثر
عقالنية لوسائل الإنتاج .كل ذلك يمثل عوامل توف ّر للطبقة العمالية اإمكانية السير السريع
إالى ا ألمام في طريق البناء الشتراكي.
الرتقاء ابلقوى المنتجة في كامل اقتصاد البالد .اإتباع س ياسة تصنيع صلبة في اتحاد
الجمهورايت السوفييتية الشتراكية ،تصنيع سريع يمليه كامل الوضع العالمي والداخلي .وإاذ
تقوم الطبقة العمالية بكل ذلك فاإنها ،رغم تكرر محاولت القوى الر أأسمالية لمقاطعة مالية
توسع القطاع الشتراكي في القتصاد الوطني وذلك في مجال وسائل الإنتاج كما
واقتصاديةّ ،
في مجالت الإنتاج العام وتصريف البضائع .اإن الصناعة والنقل والنّظام البنكي في الدولة
الشتراكية ،تجذب وراءها ،ابطراد مس تمر ،القتصاد الريفي الصغير الذي تؤثر فيه بدعائم
تجارة الدولة ،والتعاون الذي ينمو بسرعة في اإطار تأأميم ا ألرض ورقي التصنيع.
ترتقي القوى المنتجة الفالحية ،بوجه خاص ،في ظروف تح ّد من تمايز الفالحين (تأأميم
بقوة ،قروض لفائدة التعاونيات
ا ألرض ،وابلتالي منع بيع ا ألرض وشرائها ،ضرائب تصاعدي ّة ّ
المتوسطين وجمعياتهم الإنتاجية ،تشريع ّ
ينظم اس تخدام اليد العمالية
الفالحين الفقراء و ّ
ا ألجيرة ،اإلغاء بعض حقوق أأغنياء الفالحين -الكولك -الس ياس ية والجتماعية .)...لكن لما
لم تتطور القوى المنتجة في الصناعة الشتراكية بما يكفي لتوفر للفالحة تقنية جديدة ،وتج ّمع
بسرعة ،منذ الآن ،الستثمارات الفالحية في ضيعات فالحية جماعية ،فاإن عدد الكولك
ينمو نسبيا ،وهم يقيمون صلة اقتصادية بعناصر «البرجوازية الجديدة» أأول ،ثم صلة س ياس ية.
للطبقة العمالية في اتحاد الجمهورايت السوفييتية الشتراكية الس يادة على المواقع ا إلستراتيجية
والمهيمنة في الحياة القتصادية .وهي تزيح ابنتظام مخل ّفات ر أأس المال الخاص في المدن،
تلك المخل ّفات التي قل ّصت بشكل محسوس خالل المرحلة ا ألخيرة من «الس ياسة
القتصادية الجديدة» ،وتضع حدً ا ،بجميع الوسائل ،لنشاط مس تغلي سكان الريف ،أأولئك
تطور عالقات تبادل البضاعة والنقد .وتدافع عن مجالت
المس تغلون الذين يولدون من ّ
الستثمار التابعة للدولة وتش ّجع على خلقها .وتدمج الجماهير الرئيس ية من الفالحين ،منتجو
بضائع عاديون ،اإلى النّظام العام للتنظيم القتصادي السوفييتي وابلتالي اإلى البناء الشتراكي
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السريع ،في نظام الدكتاتورية العمالية وتحت التوحيد
من خالل التعاونيات ذات التق ّدم ّ
القتصادي الذي تقوم به الصناعة الشتراكية فيتمث ّلوا رقي الشتراكية .وهي تنتقل من طور
الترميم اإلى طور الإنتاج الموسع لكامل القاعدة التقنية في اإنتاج البالد .وتضع على عاتقها مه ّمة
قد شرعت في تحقيقها بناء أأساسي وشاسع (اإنتاج وسائل الإنتاج بوجه عام ،والصناعة الثقيلة
وش بكة الكهرابء بوجه خاص) .وتنظيم ّمطرد التساع في تعاونيات اإنتاج تقوم على قاعدة
لتطور تعاونية البيع والشراء
تعاونية وتتطلب س ندا قواي من جانب الدولة العمالية .وذلك موازاة ّ
والقرض.
تطور اقتصاد اتحاد الجمهورايت
اإن الشتراكية ،وهي العنصر القتصادي الحاسم في ّ
السوفييتية الشتراكية ،تقوم ،على ذلك النحو ،بتقدم كبير ،وتتجاوز ،بجهد منتظم ،الصعوابت
الناجمة عن طابع البالد البرجوازي الصغير ،والمرتبطة ابش تداد خطورة الصراعات الطبقية
مؤقتا.
سوف لن تخلو ضرورة تجديد معدات الصناعة وخلق مؤسسات شاسعة جديدة ،من خلق
تفسر في أآخر ا ألمر ،ابلحالة المتأأخرة
تطور الشتراكية ،وهي صعوابت ّ
صعوابت جدي ّة في ّ
في تقنية البالد واقتصاده ،وبدمار س نوات الحرب الإمبرايلية والحرب ا ألهلية .ورغم ذلك
التحسن .فموازاة للعقالنية الشتراكية
لم تكف ظروف الطبقة العمالية والجماهير الكادحة عن ّ
والتنظيم العلمي في الصناعة ،ط ّبق يوم العمل من س بع ساعات على نطاق واسع ،اإن ذلك
مما يخلق أآفاقا جديدة لتحسين ظروف عمل الطبقة العمالية وعيشها.
اإن الطبقة العمالية متّحدة تحت قيادة حزب متمرس في النّضال الثوري ،ومعتمدة على
الفالحين الفقراء في الريف ومتحالفة أأوثق تحالف مع جماهير الفالحين المتوسطين ومحاربة
الكولك دون انقطاع .وإاذ تقوم بذلك فاإنها تجتذب جمهورا يتعاظم ابطراد من عشرات
الماليين من الشغيلة في عملية بناء الشتراكية على قاعدة النمو القتصادي لتحاد
الجمهورايت السوفييتية الشتراكية وما للقطاع الشتراكي من أأهمية متعاظمة في اقتصاده.
اإن الوسائل الرئيس ية لبلوغ هذا الهدف هي  :تطوير منظمات جماهيرية واسعة (الحزب كقوة
قائدة ،النقاابت كأأساس لنظام الدكتاتورية العمالية ،الش باب الش يوعي ،التعاونيات بش تى
أأنواعها ،منظمات العامالت والفالحات ،مختلف الجمعيات ،منظمات العمال والفالحين
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للمراسالت الصحفية ،منظمات الرايضة والعلم والتربية والثقافة) ،وتشجيع على المبادرة
الجماهيرية ،وتعيين العمال في مراكز مسؤولة في كل أأجهزة القتصاد والإدارة .والمشاركة
المس تمرة والمتنامية للجماهير في البناء الشتراكي .والتجديد الدائم لجهاز الدولة والهياكل
القتصادية والنقاابت والحزب بمناضلين عماليين جدد ،وتوفير التعليم العالي للعمال وخاصة
للش باب العمالي لتكوين كوادر جدد من الفنيين الشتراكيين في جميع فروع البناء  -تلك هي
الضماانت الرئيس ية ض ّد البيروقراطية وضد انحالل الكوادر العمالية القيادية اجتماعيا.
بعد اندحار الإمبرايلية الروس ية وتحررت المس تعمرات والقوميات التي كانت تضطهدها
الإمبرايلية القيصرية ،فاإن الدكتاتورية العمالية تضمن قاعدة صلبة لتطور ثقافي وس ياسي
للقوميات بتصنيع أأراضيها بجهد قوي .وإاذ يعتني دس تور التحاد بحق ا ألقاليم والجمهورايت
ذات الحكم الذاتي والجمهورايت الفيدرالية ويرسي بشكل اتم حق ا ألمم في تقرير مصيرها
بنفسها ،فاإن الدكتاتورية العمالية ل تضمن المساواة الشكلية بين مختلف قوميات التحاد
فحسب ،بل تضمن أأيضا المساواة الفعلية بينها.
ا ّإن اتحاد الجمهورايت السوفييتية الشتراكية هو بلد الدكتاتورية العمالية وبناء الشتراكية،
بلد المكاسب العظيمة للطبقة العمالية ،بلد اتحاد العمال والفالحين ،وبلد ثقافة جديدة تسير
تحت راية الماركس ية .لذا فقد أأصبح ،ابلضرورة ،قاعدة للحركة العالمية للطبقات المضطهَدة،
وموطنا للثورة العالمية ،و أأعظم عامل في اتريخ العالم.
ف أل ّول مرة يجد عمال كل البلدان في اتحاد الجمهورايت السوفييتية الشتراكية وطنا حقيقيا،
وتجد فيه الحركات الوطنية مركز جذب قوي .وهكذا فاإن اتحاد الجمهورايت السوفييتية
الشتراكية من أأكثر العوامل أأهمية في ا ألزمة العامة في الر أأسمالية ،ل فقط ألنه وضع أأسس
نظام اقتصادي جديد اشتراكي بعد أأن انفصل عن النّظام الر أأسمالي العالمي ،بل أأيضا ألنه
يحرض عمال
يلعب دورا ثوراي ذا أأهمية اس تثنائية وعظيمة :اإنه محرك أأممي للثورة العمالية ّ
كل البلدان على الستيالء على السلطة ،وهو مثال حي يبين أأن الطبقة العمالية التي
اس تطاعت أأن تحطم الر أأسمالية ،اإنما هي قادرة أأيضا على بناء الشتراكية .وهو أأنموذج
للعالقات ا ألخوية بين جميع القوميات في اتحاد عالمي من الجمهورايت السوفييتية الشتراكية،
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واتحاد عمال كل البلدان في نظام اقتصادي عالمي واحد اشتراكي س تبنيه الطبقة العمالية بعد
الستيالء على السلطة.
اإن وجود نظامين من القتصاد في أآن واحد :النّظام الشتراكي في اتحاد الجمهورايت
السوفييتية الشتراكية والنّظام الر أأسمالي في البلدان ا ألخرى ،يفرض على الدولة العمالية
واجب رد هجمات العالم الر أأسمالي (المقاطعة ،الحصار )...وقيادة المجال القتصادي
واس تغالل العالقات القتصادية مع الدول الر أأسمالية (بفضل احتكار التجارة الخارجية الذي
يمثل شرطا من الشروط الجوهرية للبناء الشتراكي القويم ،والقروض والسلفة
والمناقصات .)...يتعلق ا ألمر في المقام ا ألول ،بربط صالت مع الخارج أأينما كان ذلك تخدم
مصلحة اتحاد الجمهورايت السوفييتية الشتراكية لتقوية صناعته وإارساء أأسس الصناعة الثقيلة
وش بكة الكهرابء ،و أأخيرا تركيز صناعة تركيب ميكانيكي اشتراكية .اإذ فقط عندما يحقق اتحاد
الجمهورايت السوفييتية الشتراكية اس تقالله القتصادي ،رغم الحصار الر أأسمالي ،يمكنه أأن
يحس بجد أأنه محمي من تحطيم وارد لعملية البناء الشتراكي ومن خضوع للنظام الر أأسمالي
العالمي.
ا ّإن الدول الر أأسمالية ،مهما كانت مصالحها في اتحاد الجمهورايت السوفييتية الشتراكية،
تطور اتحاد
متردّدة ،مدفوعة إالى التجاه العكسي بفعل مصالحها التجارية والخوف من ّ
تطور الثورة العالمية في ذات الوقت.
الجمهورايت السوفييتية الشتراكية الذي هو ّ
اإن التّوجه نحو محاصرة اتحاد الجمهورايت السوفييتية الشتراكية والحرب المعادية للثورة
قصد تركيز نظام اإرهاب أأبيض عالمي ،هو التوجه الجوهري وا ألساسي في س ياسة القوى
الر أأسمالية.
اإن المحاولت المنتظمة لحصار س ياسي لتحاد الجمهورايت السوفييتية الشتراكية ،تعاظم
خطر عدوان ل تمنع الحزب ّ
الش يوعي في اتحاد الجمهورايت السوفييتية الشتراكية  -فرع
ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية ،وقائد الدكتاتورية العمالية في اتحاد الجمهورايت السوفييتية الشتراكية
من انجاز واجباته ا ألمم ّية والدفاع عن كل المضطهَدين :الحركة العمالية في البلدان الر أأسمالية،
وحركة الشعوب المس تع َمرة ض ّد الإمبرايلية والنّضال ض ّد كل أأشكال الضطهاد القومي.
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على الطبقة العمالية ،التي اتحاد الجمهورايت السوفييتية الشتراكية وطنها الوحيد وصرح
مكتس باتها والعامل الجوهري لتحررها العالمي ،واجب المساهمة في نجاحات البناء
الشتراكي في اتحاد الجمهورايت السوفييتية الشتراكية والدفاع عنه بكل الوسائل ض ّد
هجمات القوى الر أأسمالية﴿ .يطرح الوضع الس ياسي العالمي الآن الدكتاتورية العمالية على
جدول ا ألعمال .فكل ا ألحداث الس ياس ية العالمية تتركز ،بصورة ل مرد لها حول هذه النقطة
المركزية :صراع البرجوازية العالمية ض ّد جمهورية السوفييتات في روس يا ،التي عليها حتما
التحرر
أأن تج ّمع حولها حركات العمال المتقدمين السوفييتية في جميع البلدان وجميع حركات ّ
القومي والوطني والقوميات المضطهَدة﴾ (لينين).
واجب الطبقة العمالية العالمية هو أأن تصدّ اعتداء الدولة الإمبرايلية وحربها على اتحاد
الجمهورايت السوفييتية الشتراكية بأأكثر ا ألعمال الجماهيرية مثابرة وحزما وبنضال لقلب
الحكومات الإمبرايلية تحت شعار الدكتاتورية العمالية والتحالف مع اتحاد الجمهورايت
السوفييتية الشتراكية.
س يكون من الضروري في المس تعمرات ،وخصوصا في مس تعمرات الدول الإمبرايلية التي
تهاجم اتحاد الجمهورايت السوفييتية الشتراكية ،أأن تس تغل انتقال قوات الإمبرايلية
المسلحة ،لتطوير النّضال المعادي ل إالمبرايلية اإلى أأقصى درجة ل إالطاحة بنير الإمبرايلية
ابلعمل الثوري واكتساب الس تقالل التام.
تطور الشتراكية في اتحاد الجمهورايت السوفييتية الشتراكية وتأأثيره العالمي حقد القوى
يثير ّ
الر أأسمالية ووكيلها :الشتراكية-الديمقراطية .لكنه يثير تعاطفا حيواي من جانب الجماهير
العظيمة من الشغيلة في العالم أأجمع .ويخلق في الطبقات المضطهَدة في كل البلدان إارادة
صلبة للصراع بجميع الوسائل لصالح بلد الدكتاتورية العمالية في حال اعتداء اإمبرايلي.
وهكذا فاإن تطور تناقضات القتصاد العالمي ،وتطور ا ألزمة العامة في الر أأسمالية والعتداء
الإمبرايلي على اتحاد الجمهورايت السوفييتية الشتراكية ،تنتهيي بشكل ل مرد له اإلى انفجار
ثوري عظيم س يحطم الر أأسمالية في البلدان «المتمدنة» ويفجر الثورة المظفرة في
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المس تعمرات ويوسع بصورة كبيرة قاعدة الدكتاتورية العمالية ،وتتكون منذ ذلك الوقت خطوة
عظيمة نحو انتصار الشتراكية في العالم نهائيا.

51

اسرتاتيجية األمميّة الشيوعيّة
وتكتيكها يف النضال يف سبيل
الدكتاتورية العمالية
تصطدم ّ
الش يوعيّة الثورية ،خالل نضالها ض ّد الر أأسمالية في سبيل الدكتاتورية العمالية،
ابتجاهات عديدة داخل الطبقة العمالية .تعبر تلك التجاهات ،بدرجات متفاوتة ،عن خضوع
الطبقة العمالية فكراي للبرجوازية أأو ضغطا على الطبقة العمالية من جانب البرجوازيتين الصغرى
والوسطى ،اللتان تعارضان من حين لآخر ،نظام ر أأس المال المالي القاسي ،لكنهما غير
قادرتين على اإتباع استراتيجيا وتكتيك متينين قائمين على فكر علمي ،وغير قادرتين على
خوض نضال منتظم وصارم التنظيم خاص ابلطبقة العمالية.
اإن القوة الهائلة الجتماعية في الدولة الإمبرايلية وفي جميع مؤسساتها الثانوية -مدرسة،
صحافة ،مسرح ،كنيسة  -تظهر في الطبقة العمالية ،في المقام ا ألول ،من خالل وجود نزعة
اإيمانية وإاصالحية ،وهي عائق رئيسي للثورة الشتراكية العمالية.
اإن النزعة الإيمانية المغلفة ابلدين في الطبقة العمالية تجد تعبيرا عنها في النقاابت الإيمانية التي
غالبا ما تكون مرتبطة بما يقابلها من منظمات س ياس ية برجوازية أأو مرتبطة ابإحدى المنظمات
الدينية التابعة للطبقات المهيمنة (النقاابت الكاثوليكية ،الش بيبة المس يحية ،منظمات
صهيونية ،الخ .)...اإن جميع هذه النزعات التي تظهر بوضوح س يطرة مذهبية في بعض
ا ألوساط الع ّمالية لها غالبا سمة رومانس ية اإقطاعية.
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تمثل الإصالحية «الشتراكية» المعاصرة الوج َه التّجاري والوقح والعلماني والإمبرايلي لخضوع
الطبقة العمالية لتأأثير البرجوازية .اإن أأنموذجها الناجز في أأايمنا هذه هو فيدرالية العمل
ا ألمريكية بعدائها الواعي لالشتراكية ومعاداتها البينة للثورة ،وذلك بمباشرتها تطبيق القانون
ا ألمريكي .و أأصبحت الدكتاتورية «الفكرية» للبيروقراطية النقابية ا ألمريكية (التي أأصبحت
مأألوفة ،وتعبر هي نفسها عن دكتاتورية الدولر «الفكرية») جزءا جوهراي مكوان لنظرية
وممارسة الشتراكية-الديمقراطية العالمية وزعماء أأممية أأمستردام عبر وساطة المذهب
الإنجليزي والشتراكيين الرجعيين في حزب العمل .ويعكف قادة الشتراكية-الديمقراطية في
أألمانيا والنمسا على اكساء تلك النظرايت نفسها جمال ماركس ية لستر خيانتهم التا ّمة للماركس ية.
تملك الإصالحية «الشتراكية» ،وهي العدو الرئيسي للش يوعية الثورية داخل الحركة
العمالية ،قاعدة تنظيمية عريضة قوامها ا ألحزاب الشتراكية-الديمقراطية والنقاابت الإصالحية
عبر تلك ا ألحزاب .وتظهر كقوة موجهة ض ّد الثورة العمالية من خالل كامل س ياس تها
ونظريتها.
في الس ياسة الخارجية ،شاركت ا ألحزاب الشتراكية-الديمقراطية في الحرب الإمبرايلية،
لتوسع الدول الإمبرايلية و«الس ياسة
تحت شعار «الدفاع الوطني» ،فقدمت مساندتها ّ
الس تعمارية» في كل لحظة .فمن ذلك أأنها ساندت التو ّجه المضاد للثورة للقوى الإمبرايلية
نحو «الحلف المقدس» (عصبة ا ألمم) .وبشّ رت بـ«الإمبرايلية العليا» .ووجهت الجماهير
على أأساس شعارات سلمية زائفة .وساندت بنشاط التحضير لحرب اإمبرايلية على اتحاد
الجمهورايت السوفييتية الشتراكية .تلك هي الخصائص المميزة للس ياسة الخارجية عند
الإصالحية.
في الس ياسة الداخلية ،وضعت الشتراكية-الديمقراطية على عاتقها مه ّمة الدفاع عن النّظام
الر أأسمالي والتعاون معه .فساندت دون تحفظ ،ترش يد الر أأسمالية واس تقرارها ،والسلم الطبقي
و«السلم الصناعي» وس ياسة اإدماج المنظمات العمالية في منظمات ا ألعراف ودولة النهب
الإمبرايلية ،وتطبيق «الديمقراطية القتصادية» التي ليست في الواقع سوى الخضوع التام
لر أأس المال الحتكاري ،وعبادة الدولة الإمبرايلية وخصوصا تعاليمها الديمقراطية الزائفة.
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وشاركت في اإنشاء أأجهزة تلك الدولة (شرطة ،جيش ،حرس ،عدالة طبقية) .وذادت عن
الدولة من كل هجوم تش نه عليها الطبقة العمالية ّ
الش يوع ّية الثورية .وقامت بدور الجزار في
ا ألزمات .تلك هي الس ياسة الداخلية عند الإصالحية ،وعندما تمارس النّضال النقابيي ،تضع
على عاتقها فيه مه ّمة تجنيب الطبقة الر أأسمالية أأي اهتزاز وتضمن عدم الخرق التام للملكية
الر أأسمالية مهما كان ا ألمر.
في مجال النظرية ،ارت ّدت الشتراكية-الديمقراطية نهائيا عن الماركس ية وذلك بمرورها من
التحريفية اإلى الإصالحية الليبرالية البرجوازية .فقد استبدلت المذهب الماركسي حول
تناقضات الر أأسمالية ابلتطور المنسجم للنظام .ووضعت في رفوف ا ألرش يف مذهب ا ألزمات
وحولت نظرية الصراع الطبقي العنيدة والمهددة اإلى تبشير
واس تمرار اإفقار الطبقة العماليةّ .
وحولت مذهب اش تداد خطورة التناحر الطبقي اإلى موعضة برجوازية
ساذج ابلسلم الطبقيّ .
صغيرة توصي بـ «اإحالل الديمقراطية» في ر أأس المال .واستبدلت نظرية حتمية الحروب في
النّظام الر أأسمالي بتضليل برجوازي قوامه نزوع اإلى السلم وتبشير ابطل ابلإمبرايلية العليا.
واستبدلت نظرية سقوط الر أأسمالية ابلثورة بعملة زائفة قوامها أأن تتحول الر أأسمالية «النقية»
اإلى اشتراكية سلميا .واستبدلت الثورة ابلنمو .واستبدلت تحطيم الدولة البرجوازية ابلقتصار
على المشاركة فيها .و أأحل ّت نظرية دعم البرجوازية محل الدكتاتورية العمالية .و أأحل ّت الدفاع
عن الوطن الإمبرايلي محل مذهب التضامن العمالي ا ألممي .و أأحلت فلسفة مثالية منمقة
بمخلّفات دينية محل مادية ماركس الجدلية.
توجد عدة تيارات صلب هذه الإصالحية الشتراكية-الديمقراطية ،تبين بوضوح خاص
التفسخ البرجوازي عند الشتراكية-الديمقراطية.
«الشتراكية البنّاءة» (ماكدوانلد وشركائه) ،وصلت اإلى حد الدعوة اإلى النّضال ض ّد الثورة
العمالية وإاقرار النّظام الر أأسمالي .وهي تواصل تقاليد التجاه الفابياني الليبرالي والبرجوازي
(ويب ،برانر شو ،اللورد أأوليفي وغيرهم) .فهيي تنكر مبدئيا الدكتاتورية العمالية واعتماد
العنف ض ّد البرجوازية وتعتمده ض ّد الطبقة العمالية والشعوب المس تع َمرة .وتذود عن الدولة
الر أأسمالية .وتدعو اإلى ر أأسمالية الدولة تحت غطاء الشتراكية .وتنادي (مثلما هو الحال عند
أأكثر مفكري الإمبرايلية ابتذال في العالم) بنظرية غير علمية في الصراع الطبقي .فـ«الشتراكية
البنّاءة» تدعوا لفظا اإلى برانمج مسالم قوامه التأأميم ٍ
بعوض ،وضرائب على الريع العقاري
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والميراث والربح المضاف ،كوس يلة للقضاء على الر أأسمالية .وإاذ تعادي اتحاد الجمهورايت
السوفييتية الشتراكية بحزم ،فاإنها تمثل عدوا نش يطا للحركة ّ
الش يوع ّية للطبقة العمالية
والثورات الوطنية.
مذهب التعاون أأو اشتراكية التعاون (شارل جيد ،توتوميانتز وشركائهما) .يرفض هذا
المذهب ،بكل قوة الصراع الطبقي .وينادي ابلتعاون الس تهالكي كوس يلة لالنتصار على
الر أأسمالية .وهو يساهم في ذات الوقت ،عمليا ،وبكل الوسائل في تقوية النّظام الر أأسمالي.
اإنه ضرب من ضروب «الشتراكية البنّاءة» .ويمتلك «مذهب التعاون» هذا جهازا دعائيا
واسع في المنظمات الجماهيرية وتعاونيات الس تهالك .ويقوم بتأأثير منتظم في الحياة اليومية
ألوسع الجماهير .وهو يحارب بشراسة الحركة العمالية الثورية ويعرقل تحقيق أأهدافها .هذا
المذهب هو أأحد أأكثر عناصر الإصالحية المضادة للثورة نشاطا.
«الجمعية الشتراكية» (ابنتي ،أأراج ،هبسن وغيرهم) .يحاول هذا التجاه ابلعتماد على
النتخاابت أأن يجمع بين النزعة النقابية «الثورية» والمذهب الفابياني الليبرالي البرجوازي،
وبين الالمركزية الفوضوية (الجمعيات الصناعية القومية) ومركزة ر أأسمالية الدولة ،وبين التعاون
الحرفي المحدود والتقليدي والر أأسمالية المعاصرة .وينطلق من مطلب لفظي قوامه «الإطاحة
تعوض ابلمراقبة العمالية للصناعة .ويتجنب
اب ألجرة» التي يعتبرها «غير أأخالقية» وينبغي أأن ّ
هذا التجاه المسأألة الجوهرية :مسأألة السلطة ،ويسعى لجمع العمال والمثقفين والفنيين في
فيدرالية قومية صناعية قوامها «الجمعيات» ثم تحويلها سلميا اإلى أأجهزة اإدارية للصناعة في
اإطار الدولة البرجوازية («المراقبة الداخلية») .والواقع أأن هذا التجاه يدافع عن تلك الدولة.
ويخفي طابعها الطبقي والإمبرايلي المعادي للطبقة العمالية .وهو يوكل للدولة ،التي يعتبرها
«فوق الطبقات» ،دور ممثل لمصالح «المس تهلكين» المشتركة كمركز ثقل يقابل
«المنتجين» المنظمين في جمعيات ،أأي دور ممثل لطبقات المجتمع الر أأسمالي على أأساس
المهن ومالها من دور اجتماعي في الإنتاج .اإن «الجمعية الشتراكية» تفتح بذلك الطريق أأمام
«دولة التعاون» الفاش ية .ومعظم أأنصار هذه الحركة يرفضون البرلمانية و«العمل المباشر»
وهم يحصرون الطبقة في خمول اتم وخضوع سلبيي أأمام البرجوازية .اإن هذه الشتراكية هي
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ضرب من ضروب النتهازية خيالي وذا نزعة نقابية ،وابلتالي ل يمكن أأل يكون لها دور مضاد
للثورة.
الماركس ية النمساوية ،هي ضرب أآخر خاص من ضروب الإصالحية الشتراكية-الديمقراطية
وجزء مكون لـ«يسار» الشتراكية-الديمقراطية .اإنها تمثل أأكثر الطرق دهاء لتضليل الجماهير
العمالية .فهيي تتكلم بجمل ماركس ية في الوقت الذي تقطع فيه صلتها ابلمبادئ ا ألساس ّية
للماركس ية الثورية (يعلن الماركس يون النمساويون أأنهم من أأتباع كانط وماخ في الفلسفة)...
ويمتزج هذا التجاه ابلدين دون حرج .ويس تعير من الإصالحيين الإنجليز نظرية «الديمقراطية
الوظيفية» .ويقف على أأرضية بناء الجمهورية ،أأي بناء الدولة البرجوازية .توصي الماركس ية
النمساوية ابلتعاون الطبقي خالل ما تسميه بفترات «توازن القوى الجتماعية» ،أأي ابلضبط
عندما تنضج ا ألزمة الثورية .ليست هذه النظرية سوى تبرير دعم البرجوازية لتحطيم الثورة
العمالية تحت قناع حماية «الديمقراطية» من الهجمات الرجعية؛ فما تقبله الماركس ية
النمساوية من عنف حال هجوم رجعي اإنما يتحول موضوعيا ،في الواقع العملي اإلى عنف
رجعي ض ّد الثورة العمالية .اإن «الدور الوظيفي» الذي تمارسه الماركس ية النمساوية يكمن
في تضليل العمال الذين يتوجهون نحو ّ
الش يوعيّة .اإنها أأكثر أأعداء الطبقة العمالية عنادا ،وهي
على عناد أأكبر من عناد أأنصار القرصنة الشتراكية-الديمقراطية المكشوفين.
فاإذا كان جميع هذه التجاهات ،وهي أأجزاء مكونة ل إالصالحية الشتراكية-الديمقراطية،
يشكل ما نسميه وكيل البرجوازية الإمبرايلية داخل الطبقة العمالية ،فاإن ّ
الش يوع ّية تعارض
أأيضا تيارات أأخرى برجوازية صغيرة تعب ّر عن تقلبات الشرائح الجتماعية غير المس تقرة،
(البرجوازية الصغرى الحضرية ،برجوازية وسطى في طور النحالل ،شريحة رثة من الطبقة
العمالية ،مثقفون همش غير واضحي المعالم الطبقية ،حرفيون أأصبحوا بؤساء ،بعض
مجموعات الفالحين ،وغيرهم من العناصر كثير) .وتتميز هذه التيارات بتذبذب س ياسي كبير
جدا .وتمرر من خالل جمل يسارية س ياس ًة يمينية أأو تَسقط في المغامرة ،وتستند على
تمر من
ضجيج س ياسي في كل صوب وحدب عوض معرفة موضوعية ابلقوى .وغالبا ما ّ
أأكثر «المغالة» الثورية قرفا اإلى أأعمق تشاؤم وانهزام أأمام العدو ،ويمكن لهذه التيارات في
بعض الظروف ،وخاصة عند التغيرات الفجائية في الوضع الس ياسي وضرورة التراجع المؤقت،
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أأن تقوم بدور تش تيت صفوف الطبقة العمالية بشكل كبير الخطورة لتعرقل بذلك الحركة
العمالية الثورية.
الفوضوية .سقط أأكثر ممثلوها شهرة (كروبتكين ،جان كراف) في الخيانة .وانتقلوا أأثناء حرب
 2221-2224إالى جانب البرجوازية .ينفي هذا التجاه ضرورة منظمات كبيرة ممركزة ومنضبطة
للطبقة العمالية لتبقى عاجزة أأمام منظمات ر أأس المال القوية .ويحيد الطبقة العمالية عن طرق
التنظيم والنّضال الجماهيري وذلك ابلدعوة اإلى الإرهاب الفردي .ويرفض الدكتاتورية العمالية
ابسم «حرية» مجردة ،ليجرد بذلك الطبقة العمالية من سالحها الأكثر نجاعة ض ّد البرجوازية
ومالها من جيوش و أأجهزة ردع .وإاذ تبتعد الفوضوية عن أأي حركة جماهيرية في أأكثر مراكز
النّضال العمالي أأهمية ،فاإنها تسير نحو تقلص مطرد لتصبح فرقة تندمج موضوعيا في جبهة
القوى المضادة للثورة وذلك من خالل كامل تكتيكها ونشاطاتها وخاصة منها تلك الموجهة
ض ّد الدكتاتورية العمالية في اتحاد الجمهورايت السوفييتية الشتراكية.
النزعة النقابية «الثورية» .شأأنها شأأن الفوضويةّ ،مر عديد من مفكريها ،في أأكثر ا ألوقات
حرجا من الحرب اإلى الثورة المضادة «المعادية للبرلمانية» من الطراز الفاشي أأو أأصبحوا دعاة
سلم وإاصالح من طراز الديمقراطية-الشتراكية وذلك برفضهم النّضال الس ياسي (وخصوصا
البرلمانية الثورية) والدكتاتورية العمالية الثورية وبدعوتهم اإلى لمركزية هيكل الحركة العمالية
بوجه عام والحركة النقابية بوجه خاص وبرفضهم لضرورة حزب الطبقة العمالية وبرفضهم
النتفاضة ،و أأخيرا ابستنقاصهم من أأهمية الإضراب العام«( .تكتيك ا ألايدي المكتوفة») .و أأينما
كان لها بعض تأأثير اإل وعرقلت تج ّذر الجماهير العمالية ،مما يجعلها ،من هذه الزاوية ،تقف
على نفس ا ألرضية التي تقف عليها الشتراكية-الديمقراطية.
يكون
تلتقي جميع تلك التجاهات والضروب مع الشتراكية-الديمقراطية؛ وذلك يجعل جميعها ّ
جبهة موحدة مع الشتراكية-الديمقراطية ض ّد اتحاد الجمهورايت السوفييتية الشتراكية وإان
تباينت في درجة الحزم .لقد أأخذت الشتراكية-الديمقراطية ،التي ارتدت نهائيا عن الماركس ية،
تستند ابطراد ،في جزء منها ،على مذهب ليبرالي-اإصالحي رسمي «لالشتراكية» البرجوازية
لدى ا ألمم ّية الثانية.
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في البلدان المس تع َمرة وضمن الشعوب والعروق المضطهَدة ،تعارض ّ
الش يوع ّية داخل الحركة
العمالية ،تأأثير اتجاهات خصوصية تلعب ضراب من ا ألدوار الإيجابية في بعض مراحل محددة،
لكنها تصبح قوى رجعية في مراحل جديدة.
كان مذهب صن-ايت-صن في الصين ،مذهبا «اشتراكيا» برجوازاي صغيرا وشعبيا .فمفهوم
الشعب في مذهب المبادئ الثالثة (القومية ،الديمقراطية ،الشتراكية) يحجب مفهوم
الطبقات الجتماعية ويزيحه .فليست الشتراكية في هذا المذهب نمطا خاصا من ا إلنتاج
تحققه طبقة معينة أأل وهي الطبقة العمالية ،بل هي وضع غير محدد المعالم من الرخاء العام،
ول يرتبط النّضال ض ّد الإمبرايلية بتطور الصراع الطبقي في البالد .لذلك فاإن مذهب صن-
ايت-صن الذي لعب دورا اإيجابيا كبيرا في المرحلة ا ألولى من الثورة الصينية ،أأصبح بفعل
التمايز الجتماعي الالحق وسير الثورة الصينية ،عائقا لتلك الثورة .اإن أأتباع مذهب صن-
ايت-صن الذين يعظمون بوجه خاص سمات ذلك المذهب الذي أأصبح رجعيا من الناحية
الموضوعية ،يتخذون منه مذهبا رسميا للكيومنتانغ الذي أأصبح معاداي للثورة بصورة مكشوفة.
ويجب ابلتالي ،أأن يرفَق التكوين الفكري عند جماهير الطبقة العمالية والشغيلة الفالحية في
الصين بنضال حيوي ض ّد أأحابيل الكيومينتانغ و أأن يقع تجاوز مخل ّفات مذهب صن-ايت-
صن.
اإن اتجاهات من قبيل مذهب غاندي المش بعة بأأفكار دينية بشكل عميق والتي ترفع أأشكال
القتصاد الجتماعي الأكثر رجعية وتأأخرا اإلى مرتبة المثل ول ترى من مخرج اإل في الرجوع
اإلى تلك ا ألشكال المتأأخرة ل في الشتراكية العمالية .وتبشر ابلسلبية ورفض الصراع .تصبح
مثل هذه التجاهات قوى رجعية مكشوفة خالل تطور الثورة .ويصبح مذهب غاندي ابطراد
في تعارض مع ثورة الجماهير الشعبية ،ويجب على ّ
الش يوعيّة أأن تحاربه بحيوية.
السود في أأمريكا .وحافظ على بعض تأأثير على
يمثل مذهب غارفي
َ
المالكين الصغار والعمال ّ
السود .لقد أأصبح ،أأيضا ،عائقا أأمام دخول تلك الجماهير الطريق الثوري .فبعد أأن
جماهير ّ
تحول اإلى ضرب من الـ«صهيونية» سوداء .فعوض أأن
طالب بمساواة اجتماعية اتمة للسودّ ،
يتشبث ابلنّضال ض ّد الإمبرايلية ا ألمريكية رفع شعار «العودة اإلى اإفريقيا» .ل يحتوي هذا
المذهب الخطير على أأي شيء ديمقراطي حقا ،وينساق في اإاثرة السمات ا ألرس تقراطية
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لـ«مملكة سوداء» ل وجود لها ،ويجب أأن يوا َجه بمقاومة حيوية؛ فهو ل يساهم في نضال
السود التحرري ض ّد الإمبرايلية ا ألمريكية ،بل يعرقل ذلك النضال.
الجماهير ّ
تعارض ّ
الش يوعيّة العمالية كل تلك التجاهات .اإنها مذهب الطبقة العمالية الثورية العالمية
العظيم .وهي تتمايز عن ك ّل تلك التجاهات ،وفي مقدمتها الشتراكية-الديمقراطية ،ابلنّضال
الثوري ،النظري والعملي ،الذي تخوضه في اتفاق اتم مع مذهب ماركس و أأنجلس في سبيل
الدكتاتورية العمالية ،مس تخدمة جميع أأشكال عمل الطبقة العمالية الجماهيري.
يفترض نضال ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية المظفر في سبيل الدكتاتورية العمالية ،وجود حزب ش يوعي
متمرس في المعارك ومنضبط وممركز وله وثيق الرتباط ابلجماهير .اإن الحزب هو طليعة
ّ
الطبقة العمالية ،طليعة مؤلّفة من خيرة عناصر تلك الطبقة و أأكثرهم وعيا و أأكثرهم نشاطا
و أأكثرهم شجاعة .فالحزب ّ
يجسد كامل النّضال العمالي .وهو مصقول ابلنظرية
الش يوعي ّ
يجسد وحدة مبادئ
الثورية الماركس ية .ويمثل المصالح العامة والثابتة لكامل الطبقة .فهو ّ
الطبقة العمالية ووحدة إارادتها ووحدة عملها الثوري .إان ّه يشكل منظمة ثورية درعها النضباط
الحديدي ونظام ثوري من المركزية الديمقراطية الأكثر اس تقامة .ويمكن بلوغ تلك النتائج
بوعي الطليعة العمالية وتسخير نفسها للثورة وصلتها الدائمة ابلجماهير العمالية وصحة قيادتها
الس ياس ية التي تنيرها وتتحقق منها عبر تجربة تلك الجماهير نفسها.
ولكي يحقق الحزب ّ
الش يوعي مهمته التاريخية (اإرساء الدكتاتورية العمالية) يجب عليه أأن
يت ّبع في المقام ا ألول ،ا ألهداف الستراتيجية التالية و أأن يبلغها:
الخاصة ،بما فيها العامالت والش بيبة العمالية .فيجب عليه في
أأن يجتذب اإليه أأغلبية طبقته ّ
هذا المضمار أأن يضمن تأأثيرا حاسما للحزب ّ
الش يوعي على المنظمات الجماهيرية الواسعة
للطبقة العمالية (سوفييتات ،نقاابت ،لجان المؤسسات ،تعاونيات ،منظمات رايضية وثقافية
وغيرها) .ومما له أأهمية خاصة في جذب أأغلبية الطبقة العمالية ،أأن يس يطر الحزب على
النقاابت تلك المنظمات الجماهيرية حقا للطبقة العمالية ،والمرتبطة بنضالها اليومي .وإان اإحدى
أأهم مهمات المرحلة التحضيرية هي العمل في النقاابت الرجعية التي تجب الس يطرة عليها
بهمة وكسب ثقة أأوسع جماهيرها النقابية وإازاحة قادتها الإصالحيين.
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كما يفترض كسب الدكتاتورية العمالية ،أأن تهيمن الطبقة العمالية على الشرائح الواسعة من
الجماهير الكادحة .ويجب على الحزب ّ
الش يوعي لبلوغ هذا الهدف أأن يجذب اإليه الجماهير
الفقيرة من سكان المدن وا ألرايف والشرائح الدنيا من المثقفين وفي كلمة واحدة «ضعاف
الصغار بوجه عام .وإان توجيه العمل نحو تأأثير الحزب على
الناس» ،أأي السكان البرجوازيين ّ
الفالحين له أأهمية خاصة .اإذ يجب على الحزب أأن يضمن مساندة اتمة من جانب أأكثر
العناصر قراب للطبقة العمالية في الريف :عمال الزراعة والفالحون الفقراء .فتنشأأ إاذن ضرورة
تنظيم العمال الزراعيين بوصفهم ذاك ،ومساندة نضالهم ض ّد البرجوازية الفالحية بكل الوسائل.
وإاتباع نشاط حيوي بين الفالحين الصغار والفالحين المش تتين .ويجب على س ياسة الحزب
ّ
المتطورة).
الش يوعي أأن يبذل الجهد لتحييد الفالحين المتوسطين (في البلدان الر أأسمالية
ّ
اإن تحقيق مختلف هذه المهمات من جانب الطبقة العمالية ،التي أأصبحت ممثال لمصالح
الشعب بأأسره وقائدا للجماهير الشعبية الواسعة في نضالها ض ّد اضطهاد ر أأس المال المالي،
هو الشرط الضروري الذي لبد منه لثورة ش يوعية مظ ّفرة.
يمثل النّضال الثوري في المس تعمرات وأأش باه المس تعمرات والبلدان التابعة ،من جهة النّضال
العالمي الذي تخوضه الطبقة العمالية ،اإحدى أأهم مهمات ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية الستراتيجية.
ويفترض هذا النّضال كسب أأوسع جماهير الطبقة العمالية والفالحين في المس تعمرات تحت
راية الثورة .ويس تحيل كس بهم على ذلك النحو دون تعاون وثيق بين الطبقة العمالية في ا ألمم
المضطهِدة والجماهير الكادحة في ا ألمم المضطهَدة .فاإذ ّ
تنظم ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية الثور َة ضدّ
الإمبرايلية تحت راية الدكتاتورية العمالية في بلدان القوى المسماة «متمدّ نة» ،فاإنها تدافع عن
كل مقاومة للعنف الإمبرايلي في المس تعمرات وش به المس تعمرات والبلدان التابعة (مثال
ذلك ،أأمريكا الالتينية) .وهي تحارب بدعايتها كل ضروب التعصب القومي وكل ا ألساليب
الإمبرايلية التي تمارسها هذه ا ألخيرة تجاه العروق والشعوب المظلومة أأكانت كبيرة أأم صغيرة
(النظرة اإلى السود ،و«اليد العمالية الصفراء» ،ومعاداة السامية) .اإنها تساند نضال تلك
العروق وتلك الشعوب ض ّد برجوازية ا ألمم المضطهِدة .وتحارب ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية ،في المقام
التعصب الذي يق ّدسه كل من البرجوازية
التعصب القومي لدى القوى العظمى ،ذلك ّ
ا ألولّ ،
الإمبرايلية وعونها الشتراكي-الديمقراطي :ا ألمميّة الثانية .وتعارض ا ألمم ّية ّ
الش يوعيّة ،دوما،
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ممارسات الإمبرايلية بسلوك التحاد السوفييتي الذي اس تطاع أأن يقيم عالقات أأخوي ّة بين
شعوب متساوية الحقوق.
يجب على ا ألحزاب ّ
الش يوعيّة في البلدان الإمبرايلية ،أأن تساعد ابنتظام الحركات الثورية
التحررية في المس تعمرات ،وحركات القوميات المضطهَدة بوجه عام .اإن واجب تقديم العون
الأكثر نشاطا لتلك الحركات ،ملقى ابلدرجة ا ألولى ،على عاتق عمال البلد الذي تخضع له
أأمة مضطهَدة خضوعا س ياس يا أأو اقتصاداي أأو ماليا .ويجب على ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية أأن تهتف
عاليا بحق انفصال المس تعمرات و أأن تتشبث بذلك النفصال ،أأي اس تقالل المس تعمرات عن
الدول الإمبرايلية .ويجب عليها أأن تعترف بحق المس تعمرات في الدفاع المسلح ضدّ
الإمبرايلية (الحق في النتفاضة والحرب الثورية) .و أأن يتشبث و أأن يساند ذلك النّضال بكل
الوسائل .وعلى ا ألحزاب ّ
الش يوعيّة نفس الواجبات تجاه جميع ا ألمم المضطهَدة.
يجب على ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية في المس تعمرات وش به المس تعمرات ،أأن تحارب الإمبرايلية
الأجنبية بشراسة في الوقت الذي تتشبث فيه ،وجواب ،ابلتقارب والتحالف مع الطبقة العمالية
في البلدان الإمبرايلية ،و أأن ترفع وتنشر وتطبق شعار الثورة الزراعية علنا وذلك إابنهاض
جماهير الفالحين ل إالطاحة بنير المالكين العقاريين .و أأن تحارب التأأثير الرجعي والتقليدي
لرجال الدين وبعثات التبشير ومجموعات أأخرى تش بهها.
اإن المه ّمة ا ألساس ّية هنا هي تكوين منظمات مس تقلة للعمال والفالحين (حزب ش يوعي
كحزب خاص ابلطبقة العمالية ،نقاابت ،رابطات ولجان الفالحين ،سوفييتات في الحالت
الثورية وغيرها) وسحبها من تحت تأأثير البرجوازية الوطنية ،التي ل يمكن قبول اتفاقات
مؤقتة معها اإل اإذا لم تعرقل تنظيم العمال والفالحين تنظيما ثوراي وإاذا كانت تحارب الإمبرايلية
فعال.
على الحزب ّ
الش يوعي عند وضع تكتيكه أأن يأأخذ بعين العتبار الوضع الملموس في الداخل
والخارج وميزان القوى الجتماعي ودرجة اس تقرار البرجوازية وقوتها ودرجة اس تعداد الطبقة
العمالية وموقف الشرائح الوسطى ...فبالعتماد على هذه الظروف العامة وضرورة تحريك
أأوسع الجماهير وتنظيمها في أأكثر لحظات النّضال حرجا ،يضع الحزب شعاراته ويحدد أأساليبه
في الصراع .وإاذ يرفع الحزب شعارات انتقالية ويصوغ مطالب جزئية يحددها الوضع الملموس،
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وجب عليه أأن يخضع تلك المطالب وتلك الشعارات للهدف الثوري الذي هو الستيالء
على السلطة والإطاحة ابلمجتمع الر أأسمالي .وس يكون من غير المقبول أأيضا أأن يهمل الحزب
حاجيات النّضال اليومي للطبقة العمالية أأو أأن ينحصر ،عكس ذلك ،في حدود تلك
َ
الحاجيات وذلك النضال .فمهمته هي أأن يستند على تلك الحاجيات كنقطة انطالق و أأن يقود
الطبقة العمالية نحو المعركة الثورية من أأجل السلطة.
إاذا كان هنالك نهوض ثوري والطبقات القائدة مشتتة والجماهير في حالة غليان ثوري
والشرائح الوسطى مس تعدة ،خالل ترددها ،أأن تلتحق ابلطبقة العمالية وإاذا كانت الجماهير
مهيأأة للصراع والتضحيات ،فاإن هدف حزب الطبقة العمالية هو أأن يقودها مباشرة اإلى الهجوم
على الدولة البرجوازية .وخالل قيامه بذلك يعلن شعارات انتقالية ّمطردة الح ّدة (سوفييتات،
مراقبة عمالية ل إالنتاج ،لجان فالحية لنتزاع الملكية العقارية الكبيرة ،نزع سالح البرجوازية،
تسليح الطبقة العمالية وغيرها) وتنظيم أأعمال جماهيرية ،يخضع لها ،وجواب ،كامل تحريض
الحزب ودعايته بما في ذلك التحريض البرلماني .ومن ضمن تلك ا ألعمال الجماهيرية:
الإضراابت والمظاهرات المندمجة والإضراابت المرفقة ابلمظاهرات المسل ّحة ،و أأخيرا
الإضراب العام المشفوع ابلنتفاضة المسلحة ض ّد سلطة الدولة البرجوازية .يخضع هذا الشكل
ا ألخير ،وهو أأعلى أأشكال النضال ،لقواعد الفن العسكري ويفترض خطة استراتيجية
للعمليات الهجومية ومثابرة الطبقة العمالية وبطولتها .وتكون أأعمال هذا الشكل ابلضرورة
مشروطة بتنظيم الجماهير الهائلة على أأساس قتالي حيث أأن شكله ابلذات يدفع ويعبيئ أأكبر
عدد ممكن من الشغيلة (سوفييتات نواب العمال والفالحين ،سوفييتات الجنود وغيرها)
وبتقوية العمل الثوري في الجيش وا ألسطول.
من الضروري أأثناء النتقال اإلى شعارات جديدة أأكثر حدة ،العتماد على القاعدة اللينينية
ا ألساس ّية في التكتيك الس ياسي .اإن قوام تلك القاعدة هو أأن نعرف كيف نسير ابلجماهير
لخاصة .اإن
اإلى مواقف ثورية مع تمكينهم من القتناع بصحة س ياسة الحزب عبر تجربتهم ا ّ
عدم مالحظة هذه القاعدة ،يؤدي حتما اإلى القطيعة مع الجماهير وإالى «النقالبية» وإالى
التفسخ الفكري للش يوعية الذي يؤدي اإلى تش ّيع «يساري» وإالى نزوع اإلى المغامرة «الثورية»
البرجوازية الصغيرة .ولكن سوف لن يكون أأقل خطرا اإن لم يقع اس تغالل ذروة وضع ثوري
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عندما يكون من واجب الحزب الهجوم على العدو بشجاعة وصالبة .اإن تفريطا في مثل تلك
الفرصة وعدم اإشعال النتفاضة اإنما يعني ذلك ترك المبادرة للعدو وهزم الثورة.
اإذا لم يكن هنالك نهوض ثوري ،وجب على ا ألحزاب ّ
الش يوعيّة أأن تستند على حاجيات
الشغيلة اليومية لتصوغ شعارات ومطالب جزئية رابطة اإايها بأأهداف ا ألمم ّية ال ّش يوع ّية
ا ألساس ية .و أأن تتجنّب ،رغم ذلك ،اعالن الشعارات النتقالية التي تالئم بصورة خاصة
الوضع الثوري والتي تتحول في غياب مثل ذلك الوضع اإلى شعارات اندماج في المنظمات
الر أأسمالية (مثال ذلك المراقبة العمالية ،)...اإن الشعارات والمطالب الجزئية هي عموما اإطار
مطلق لتكتيك جيد .فال تنفصل الشعارات النتقالية عن الوضع الثوري .كما أأن رفض
المطالب الجزئية والشعارات النتقالية «من حيث المبد أأ» ل يتفق والمبادئ ا ّلش يوع ّية في
التكتيك .فس يكون ذلك في الواقع الحكم على الحزب ابلسلبية والنعزال عن الجماهير.
اإن تكتيك الجبهة المو ّحدة ،وهي أأكثر الطرق نجاعة في النّضال ض ّد ر أأس المال وتحريك
الجماهير بروح طبقية ،وهي طريقة لفضح وعزل القادة الإصالحيين ،هو أأحد عناصر تكتيك
ا ألحزاب ّ
الش يوعيّة خالل كامل المرحلة التي تس بق النهوض الثوري.
يفترض التطبيق الصحيح لتكتيك الجبهة المو ّحدة ،وبوجه عام ،ح ّل مشكل كسب الجماهير،
بدوره ،عمال منتظما واثبتا في النقاابت وابقي المنظمات الجماهيرية للطبقة العمالية .والواجب
المباشر على كل ش يوعي أأن ينخرط في النقاابت ولو كانت أأكثرها رجعية طالما أأنها منظمات
جماهيرية.
فال نس تطيع أأن نكون على ر أأس النّضال العمالي و أأن نجذب حول الحزب جماهير النقابيين،
دون أأن نقوم بعمل اثبت ومس تمر في النقاابت والمؤسسات قوامه الدفاع الحيوي والصلب
عن مصالح العمال ترافقه محاربة البيروقراطية الإصالحية محاربة ل رحمة فيها.
فعلى عكس س ياسة الإصالحيين النقسامية ،يدافع ّ
الش يوعيون عن الوحدة النقابية على
أأساس الصراع الطبقي في كل بلد وعلى النطاق العالمي بدفاعهم وتقويتهم ا ألمم ّية النقابية
الحمراء ،بكل قواهم.
تضع أأحزاب ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية على عاتقها مه ّمة الدفاع عن المصالح المباشرة واليومية لجماهير
العمال والشغيلة بوجه عام أأينما كان ذلك ،مس تغلة منبر البرلمان البرجوازي لغاية التحريض
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والدعاية الثوريين ومخضعة كل أأهداف النّضال الجزئية للنضال في سبيل الدكتاتورية العمالية.
وإاذ تقوم بكل ذلك فاإنها تصوغ مطالب جزئية وتضع شعارات في المجالت الرئيس ية التالية:
المسأألة العمالية (ابلمعنى الضيق للكلمة) ،المسائل المتعلقة ابلنّضال القتصادي (النّضال ضدّ
ر أأس المال الحتكاري ،ا ألجور ،يوم العمل ،التحكيم الإجباري) ،التي تصبح مسائل نضال
س ياسي عام (احتجاجات صناعية كبرى ،حقوق التعاون والإضراب وغيرها) ،والمسائل
المحض س ياس ية (ضرائب ،غالء المعيشة ،فاش ية ،هجوم على ا ألحزاب الثورية ،اإرهاب
أأبيض ،الس ياسة العامة للحكومة) ،ومسائل الس ياسة العالمية (الموقف تجاه اتحاد
الجمهورايت السوفييتية الشتراكية والثورات الوطنية ،النّضال في سبيل وحدة الحركة النقابية
ا ألمم ّية ،النّضال ض ّد الإمبرايلية والتهديد ابلحرب ،التحضير المنتظم للنضال ض ّد الحرب
الإمبرايلية).
في المسأألة الفالحية ،يخلق مشكل الضرائب والرهن والنّضال ض ّد ر أأس مال الراب ونقص
ا ألرض الذي يعاني منه الفالحون الفقراء والريع (كراء ا ألرض أأو الضيعة) والمكوس ،...يخلق
كل ذلك مطالب جزئية من نفس الدرجة .يجب على الحزب ّ
الش يوعي انطالقا من ذلك،
أأن يقوي ويعمم شعاراته اإلى حد اإعالن مطلب حجز ضيعات كبار المالكين العقاريين ،وإاعالن
المتطورة
الحكومة العمالية والفالحية (رديف الدكتاتورية العمالية في البلدان الر أأسمالية
ّ
ورديف دكتاتورية العمال والفالحين الديمقراطية في البلدان المتأأخرة ومختلف
المس تعمرات).
ومن الضروري أأيضا اإتباع عمل منتظم بين الش باب العمالي والفالحي ( أأساسا عبر أأممية
الش باب ّ
الش يوع ّية وفروعها) .وكذلك بين النساء العامالت والف ّالحات ابلعتماد على ظروف
حياتهن ونضالهن مع ربط مطالبهن ابلمطالب العامة وبشعارات كفاح الطبقة العمالية.
في النّضال ض ّد اضطهاد الشعوب المس تع َمرة ،تصوغ ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية ،في المس تعمرات،
حتّى المطالب الجزئية التي يمليها الوضع الخاص في كل بلد :مساواة اتمة بين القوميات
والعروق والإطاحة ابمتيازات ا ألجانب وحرية العمال والفالحين في تكوين الجمعيات؛ تقليص
يوم العمل؛ منع تشغيل ا ألطفال؛ الإطاحة بعقود النهب والراب؛ تقليص ا إليجار وتحضير اإلغائه؛
تقليص الضرائب ورفض تسديدها ...يجب أأن تكون كل هذه الشعارات الجزئية خاضعة

85

للمطالب الجوهرية عند ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية :اس تقالل البالد اس تقالل اتما؛ طرد
الإمبرايليين؛ حكومة عمالية وفالحية؛ ا ألرض للشعب ويوم عمل من ثماني ساعات...
على ا ألحزاب ّ
الش يوعيّة في البلدان الإمبرايلية واجب الدفاع عن ذلك النّضال في
المس تعمرات والمطالبة بعناد بعودة الجيوش الإمبرايلية إالى بلدانها ،والدفاع عن البلدان
المضطهَدة المناضلة في سبيل التحرر وذلك ابلدعاية في الجيش وا ألسطول ،وتحريك
الجماهير لمقاطعة نقل الجيوش وا ألسلحة .كما تنظم اإلى جانب هذه ا ألعمال ،اإضراابت
و أأشكال أأخرى من الحتجاج الجماهيري...
على ا ألمميّة ّ
الش يوعيّة أأن تقدم انتباها خاصا للتحضير المنتظم ض ّد أأخطار حرب اإمبرايلية.
وفضح ،بال رحمة ،الشتراكية-القومية والشتراكية-الإمبرايلية والجمل السلم ّية التي تخفي
أأهدافا اإمبرايلية لدى البرجوازية .ونشر شعارات ا ألمميّة ّ
الش يوعيّة الجوهري ّة .وإاتباع عمل
تنظيمي في هذا التجاه كل يوم مع المزج فيه وجواب ا ألشكال الشرع ّية اب ألشكال غير
الشرعية .وإاتباع عمل منتظم في الجيش وا ألسطول .ذلك ما يجب أأن يكون قوام نشاط
الش يوعيّة .ويجب أأن تكون شعارات ا ألمميّة ّ
ا ألحزاب ّ
الش يوعيّة ا ألساس يّة كما يلي :تحويل
الحرب الإمبرايلية حراب أأهلية .هزيمة حكومته الإمبرايلية .الدفاع عن اتحاد الجمهورايت
السوفييتية الشتراكية والمس تعمرات بكل الوسائل والدعاية لتلك الشعارات .وفضح الخطب
«الشتراكية» والقناع «الشتراكي» عند عصبة ا ألمم ،والتذكير الدائم بتجربة حرب -2224
 .2221كل ذلك واجبات اإجبارية تشمل جميع فروع ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية وجميع أأعضائها.
يس توجب التعاون في النشاط وا ألعمال الثورية وحسن قيادته ،انضباطا طبقيا أأمميا عند
الطبقة العمالية ،انضباطا أأساسه الجوهري هو أأكثر النضباط ا ألممي صرامة في صفوف
يتجسد ذلك النضباط ّ
ا ألحزاب ّ
الش يوعي ا ألممي في اإخضاع المصالح
الش يوعيّة .ويجب أأن ّ
الجزئية والمحلية للحركة لمصالحها العامة والثابتة وفي التطبيق المس تقيم لجميع قرارات
الش يوع ّية من جانب كل ّ
ا ألجهزة القيادية في ا ألمم ّية ّ
الش يوعيين.
خالفا ل ألممية الثانية الشتراكية-الديمقراطية ،حيث يخضع كل حزب لنضباط برجوازيته
القومية و«وطنيته» ،ل تعرف فروع ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية اإل انضباطا واحدا أأل وهو انضباط
الطبقة العمالية ا ألمميّة .انضباطا يمكّن عمال كل البلدان من نضال مظفّر في سبيل
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تقسم النقاابت وتحارب الشعوب
الدكتاتورية العالمية العمالية .وخالفا ل ألممية الثانية التي ّ
المس تع َمرة وتتّحد مع البرجوازية ،فاإن ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية هي المنظمة التي تدافع عن وحدة
عمال كل البلدان ،وحدة الشغيلة من كل عرق وشعب في النّضال ض ّد الضطهاد الإمبرايلي.
ومهما كان اإرهاب البرجوازية دمواي ،يخوض ّ
الش يوعيون ذلك الصراع بمثابرة وشجاعة ،في
جميع نقاط جبهة النّضال ا ألمم ّية ،مقتنعين بحتمية انتصار الطبقة العمالية اقتناعا راسخا.
﴿ل يتواطأأ ّ
الش يوعيون إلخفاء أأفكارهم وبرامجهم .اإنهم يعلنون في وضح النهار أأن أأهدافهم
ل يمكن بلوغها اإل ابلقلب العنيف لكامل النّظام الجتماعي القديم﴾
﴿فلترتبك الطبقات القائدة من فكرة الثورة ّ
الش يوعيّة .فليس للعمال سوى القيود فيها
يخسرون ،وإا ّن عالما منها س يكس بون ﴾
اي عمال العالم ،اتحدوا!
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الوضع العالمي ومهمّات األمميّة
الشيوعيّة – أطروحات
السوفييتيّة
سوف لن يكون لنتصار الإمبرايل ّيين في صراعهم ض ّد اتحاد الجمهورايت ّ
الشتراكية معنى هزيمة الطبقة العماليّة في هذا البلد فقط بل س يكون معناه أأيضا أأخطر
هزيمة تكبّدتها الطبقة العمال ّية منذ وجدت .وس تتراجع الحركة العمال ّية طوال عقود من الزمن،
وستسود كامل أأورواب أأعنف رجع ّية؛ فاإذا كانت الطبقة العماليّة قد حقّقت مكاسب ها ّمة
بفضل تأأثير ثورة أأكتوبر وكنتيجة لثورات أألمانيا والنمسا وبلدان أأخرى ،فاإن هزيمة الطبقة
السوفييتيّة الشتراكية س تفتح صفحة من التاريخ ابإرهاب رجعي
العمال ّية في اتحاد الجمهورايت ّ
السوفييتيّة
محتدّ العنف والوحش يّة .فال يمكن ،اإذن ،أأن يكون ال ّدفاع عن اتحاد الجمهورايت ّ
الشتراكية خارج مركز الهتمام.
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مقدمة
 2مرت الحركة العمال ّية العالم ّية بعد الحرب ا إلمبرايل ّية العالم ّية ا ألولى بمراحل اتريخ ّية
تطورها تعبّر عن مختلف مراحل أأزمة النّظام الر أأسمالي العا ّمة.
خالل ّ
المرحلة ا ألولى هي مرحلة أأزمة حا ّدة في النّظام الر أأسمالي؛ مرحلة هجمات ثوريّة شن ّتها الطبقة
السوفييتيّة الشتراكية
العماليّة ،وبلغت ذروتها عام  ،2212وانتهت ابنتصار اتحاد الجمهورايت ّ
على قوى التدخل من الخارج والرجع ّية في ال ّداخل ،وتقوية الدكتاتوريّة العمال ّية وتنظيم
ا ألمميّة ّ
الش يوعيّة من جهة أأولى ،وبهزائم وخيمة تكبّدتها الطبقة العماليّة في أأورواب الغربيّة،
وبداية هجوم عام من جانب البرجوازيّة من جهة اثن ّية .وكانت هزيمة الطبقة العمال ّية ا أللمان ّية
عام  2213أآخر حلقات تلك المرحلة ونقطة بداية المرحلة الثان ّية التي شهدت تدريج ّيا اس تقرارا
تطور هجوم ر أأس المال
جزئيّا في النّظام الر أأسمالي وسير «نهوض» القتصاد الر أأسمالي و ّ
وات ّساعه ،ومعارك دفاع ّية جديدة خاضها جيش العمال المنهوك بهزائمه الخطيرة .كما شهدت
السوفييتيّة الشتراكية ونجاحاته الجديّة
هذه المرحلة سيرا سريعا في نهوض اتحاد الجمهورايت ّ
قواي متعاظما عند ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية في جماهير العمال
في بناء الشتراكية ،وتأأثيرا س ياس يا ّ
العظيمة .و أأخيرا المرحلة الث ّالثة وهي أأساسا مرحلة نهوض القتصاد الر أأسمالي موازاة لنهوض
السوفييتيّة الشتراكية تقريبا .لقد تجاوز هذا ا ألخير ما كان عليه
اقتصاد اتحاد الجمهورايت ّ
من مس توى قبل الحرب (بداية مرحلة ما سمي بـ«اإعادة البناء» ،نمو جديد في أأشكال
القتصاد الشتراكية على قاعدة تقنيّة جديدة) .وكانت هذه المرحلة ابلن ّس بة للعالم الر أأسمالي،
تطور سريع في التّقن ّية ونمو حا ّد في الحتكارات (كارتيالت ،تروس تات) ونزوع اإلى
مرحلة ّ
قواي في تناقضات القتصاد العالمي
تطورا ّ
رأأسمال ّية الدولة .كما شهدت في ذات الوقتّ ،
السابق (تقلّص
تتحرك ضمن ا ألشكال التي ح ّددها سير أأزمة الرأأسمال ّية ّ
وهي تناقضات ّ
السوفييتيّة الشتراكية ،الحركات الوطن ّية ،نمو التّناقضات داخل
ا ألسواق ،اتحاد الجمهورايت ّ
ا إلمبرايليّة) .تجعل هذه المرحلة الث ّالثة ،التي شدّدت بوجه خاص خطورة التّناقض القائم بين
القوى المنتجة وتقلّص ا ألسواق ،من الحتمي قيام مرحلة جديدة من الحروب ا إلمبرايل ّية بين

السوفييتيّة الشتراكية،
الدول ا إلمبرايل ّية وحروب هذه ا ألخيرة على اتحاد الجمهورايت ّ
حرر الوطني على ا إلمبرايل ّيين المحتل ّين ،ومعارك طبقيّة عمالقة .وإاذ تشدّد هذه
وحروب التّ ّ
المرحلة حدّة التّناقضات العالميّة (تناقضات بين البلدان الرأأسماليّة واتحاد الجمهورايت
الصراع بين
السوفييتيّة الشتراكية ،الحتالل العسكري لشمال ّ
الصين كبداية لتقس يمه وبداية ّ
ّ
ّ
ا إلمبرايل ّيين ،الخ) ،والتّناقضات الداخل ّية في البلدان الرأأسمال ّية (تجذر جماهير الطبقة
الصين ،الهند ،مصر،
الصراع الطبقي ،الخ) ،وتف ّجر الحركات الوطن ّية ( ّ
العمال ّية ،احتداد ّ
تطور جديد في تناقضات الس تقرار الر أأسمالي وابهتزازه
سوراي ،الخ) ،فاإنها س تنتهيي حتما ب ّ
من جديد ،واحتداد خطورة ا ألزمة العا ّمة في الرأأسماليّة۞
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االقتصاد الرأمسالي وتقنيته
 1مما ل شك فيه أأن يكون للنهوض الهائل في تقن ّية بعض الدول الر أأسمال ّية طابع
ثورة تقن ّية (الولايت المتحدة ا ألمريكية ،أألمانيا) .فمن جهة أأولى هناك نمو عمالق في عدد
المحركات ذات المحروقات الداخليّة و ّ
الصناعة
تطور أأساليب كيماوي ّة في ّ
الش بكة الكهرابئيّة و ّ
وطريقة جديدة في اس تخراج المحروقات والمواد ا ألول ّية التأأليفيّة (بنزين ،حرير اصطناعي،
المحرك؛ ومن
الخ) واس تعمال معادن خفيفة وتوس يع هائل في اس تعمال وسائل النقل ذات ّ
جهة اثن ّية هناك أأشكال تنظيم العمل الجديدة المقترنة ابلتطوير المفرط السرعة للعمل
تطور على نفس تلك
المتسلسل .رفع كل ذلك القوى المنتجة في الرأأسمال ّية من جديد ،وي ّ
القاعدة رقم المعامالت في التّجارة الخارجيّة وينمو تصدير رؤوس المال بشكل هائل .وتجدر
الإشارة اإلى أأن هذا الشكل ا ألخير من العالقات القتصاديّة بين البلدان تعاظم بشكل
السابقة عن الحرب۞
محسوس عما كان عليه في المرحلة ّ
السرعة في الحتكارات الر أأسمال ّية
 3نالحظ في المجال القتصادي نموا مفرط ّ
تطور أأيضا
(كارتيالت ،تروس تات ،تج ّمعات بنكيّة لها أأيضا تأأثير متزايد في الفالحة) .وي ّ
ابلتوازي مع ّ
تنظم ر أأس المال في شكل كارتيالت وتروس تات داخل الحدود «القومية» سير
نمو التّجمعات الماليّة الرأأسماليّة العالميّة ،ونالحظ أأيضا ،نمو النّزوع اإلى رأأسماليّة الدولة
الصناعة والنقل البلدية)
سواء كان ذلك بمعناه ا ألصلي (محطات كهرابء الدولة ،مؤسسات ّ
أأم في شكل اندماج ال ّ
منظمات المال ّية القوميّة بأأجهزة سلطة الدولة بصورة متزايدة۞
تطور تناقضات خصوصية على
 4تأأخذ ا ألزمة العا ّمة في الرأأسمال ّية أأشكال جديدة .وت ّ
قاعدة تلك التّغيرات الجذري ّة في بنية كامل النّظام القتصادي العالمي .فينتقل مركز القتصاد
الر أأسمالي من أأورواب اإلى أأمريكا ،وينشأأ نزوع متزايد في أأورواب التي انتظمت في تروس تات
تطور
حرر من هيمنة الولايت المتحدة ا ألمريكية القتصادية .وت ّ
وتصلبت بذلك ،نحو التّ ّ
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الرأأسمال ّية في بلدان الجنوب المس تع َمرة وش به المس تع َمرة .ويقوم اختالف شاسع في نسق
نمو ال ّقوة القتصاديّة والعسكرية بين مختلف البلدان وتباين في اس تحواذها الس تعماري.
السوفييتيّة الشتراكية كعامل تج ّذر الطبقة العماليّة في
تطور اتحاد الجمهورايت ّ
فضال عن ّ
كل البلدان والجماهير الكادحة في المس تعمرات وكعامل مضاد للعدوان الر أأسمالي العالمي،
الصين .فال يمكن لجميع
ينشأأ خطر يهدّد مواقع ا إلمبرايل ّيين في المس تعمرات وفي مقدّ متها ّ
تلك التّناقضات أأل تنتهيي اإلى انفجار جديد في أآخر ا ألمر۞
 5تدخل قوى الإنتاج الر أأسمالي المتنامية في تصادم ّمطرد مع تقلّص حدود ا ألسواق
الداخل ّية في مختلف البلدان ا إلمبرايل ّية بفعل الدّ مار الذي خل ّفته الحرب وتزايد اإفقار جماهير
الفالحين في المس تعمرات .كما تتصادم قوى الإنتاج مع بنية القتصاد العالمي بعد الحرب،
تلك البنية التي تعاظمت تناقضاتها وتعقّدت اإلى درجة قصوى بفعل التناحر الرئيسي الجديد
السوفييتيّة الشتراكية والبلدان الرأأسمال ّية .ويجد انقطاع التوازن بين
بين اتحاد الجمهورايت ّ
أأمريكا و أأورواب أأوضح تعبيرا عنه في «المشكل ا أللماني» وانطفاء ا إلمبرايل ّية البريطانيّة .فأألمانيا
تطورت بفضل القروض ا ألمريكية أأساسا ،والمجبورة على دفع ثمن
التي سرعان ما ّ
الإصالحات وفوائد الديون ،ل تجد أأسواقا كافية لتصدير بضائعها ،وكامل نظام عالقاتها
مشدود اإلى القروض ا ألمريكية المجددة ابس تمرار ،وهي بدورها تزيد من قدرة أألمانيا على
الصناعة
السوق العالم ّية .ويظهر انطفاء ا إلمبرايل ّية البريطان ّية مباشرة في توقف ّ
المنافسة في ّ
الصناعة التي غدت ابطراد غير قادرة على حماية منافس تها في ا ّلسوق العالميّة
البريطانيّة ،تلك ّ
رغم كل محاولت العقلنة واطراد الهجوم على مس توى عيش الطبقة العمال ّية .كما يظهر ذلك
في اس تمرار تقلّص تصدير رؤوس المال البريطانيّة وخسران البرجوازيّة الإنجليزية منزلة الهيمنة
بوصفها مقرضة وبنكيّة عالم ّية .كما يظهر ذلك خصوصا في بطالة مزمنة وهائلة .اإن هذا
تطور بلدان التاج ،والنهوض الث ّوري في المس تعمرات ،يظهر
النطفاء القتصادي ،اإلى جانب ّ
من خالل نزوع نحو تفكّك ا إلمبراطوري ّة البريطانيّة۞
 8سأأه ّمت نجاحات التّقن ّية والتّنظيم في بطالة هائلة ومزمنة في البلدان ا ّلصناع ّية
ّالرئيس ّية .و أأصبح جيش العاطلين أأكبر بعديد المرات مما كان عليه الجيش ال ّصناعي
الحتياطي قبل الحرب .ولم يقع احتواؤه بصورة كاملة في الفترات المناس بة لذلك .ففي
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هم تقدّم ،كان هنالك ،اإلى جانب
الولايت المتحدة ا ألمريكية مثال ،حيث شهدت ال ّتقن ّية أأ ّ
الصناعي .وحتى في
طور قوى الإنتاج ،تقليص اليد العاملة التي يس تخدمها ر أأس المال ّ
ت ّ
تطور تقني من ذلك القبيل ،تس بّبت العقلنة (وهي من أأس باب
البلدان التي يوجد فيها ّ
انطالقة كبرى في الإنتاج) في تقوية هائلة في العمل وتسريعه بشكل هائل .و أأدت اإلى
اس تنزاف اليد العاملة بصورة هائلة .ومكنت أل ّية العمل ،ابطراد ،من اس تغالل اليد العاملة
مختصة.
مختصة بأأخرى غير ّ
مختصة (نساء و أأطفال) .وإاجمال ،استبدلت اليد العاملة ال ّ
غير ال ّ
الصعوابت بتكوين كارتيالت أأوروب ّية وعالم ّية ،وإالى اإعادة
ولقد أأ ّدت محاولت تخفيف تلك ّ
الصعوابت على نطاق واسع وفي أأشكال جديدة من المنافسة (تحديد حصص
اإنتاج تلك ّ
الإنتاج ،صراع بين المؤسسات غير ّ
المنظمة في كارتيالت) بين اإنجلترا ودول قارة أأورواب
وفي القارة ا ألوروبيّة نفسها لما فيها من انقسامات س ياس يّة واقتصاديّة وتع ّدد الحواجز
الجمركية .ويصبح مشكل ا ألسواق ومناطق استثمار رؤوس المال في مثل هذه الظروف
مفرط الحدة .وينجم عن ذلك اقتراب مرحلة جديدة قوامها تحالفات عسكرية وحرب تدخل
الصين.
السوفييتيّة الشتراكية .وينجم عن ذلك سرعة اقتراب تدخل في ّ
في اتحاد الجمهورايت ّ
تطور تناقضات «الس تقرار» الر أأسمالي حتما اإلى أأن تنقلب مرحلة
و أأخيرا ،ينتهيي ّ
«الس تقرار» الحالي اإلى مرحلة كوارث هائلة۞
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العالقات الدوليّة وقضايا السّياسة
اخلارجيّة
السوفييتيّة الشتراكية .موقف
 1عالقات الدول الرأأسمال ّية ابتحاد الجمهورايت ّ
الصين .عالقات دول أأورواب ابلولايت المتحدة ا ألمريكية ،وخصوصا عالقات
ا إلمبرايليّة من ّ
هذه ا ألخيرة ببريطانيا العظمى .كل ذلك هو قاعدة العالقات الدولية العا ّمة في المرحلة الراهنة.
تطور أألمانيا الذي كان نتيجة تج ّمع القوى هو أأحد العناصر ّالرئيس ّية في تغير عالقات
اإن ّ
دول أأورواب بعضها ببعض۞
تطور الحالي في الرأأسماليّة عموما هو انتقال
 1يجب فهم أأن العنصر الجوهري في ال ّ
المركز القتصادي اإلى الولايت المتحدة ا ألمريكية وابلتالي اش تداد عدوانيتها ا إلمبرايل ّية.
فالولايت المتحدة ا ألمريكية ،من جهة كونها مقرض أأورواب الدائم ،تمثل س ند نهوض أأورواب
الوسطى .وهي تعزز في ذات الوقت مواقعها في جميع بقاع العالم تقريبا .فقد أأصبحت أأمريكا
الالتينية ،تدريج ّيا ،و إابزاحة ر أأس المال البريطاني« ،منطقة نفوذ» هائلة للولايت المتحدة
ا ألمريكية التي تقمع في القارة ا ألمريكية كل مقاومة ابلحديد والنار (نيكارغوا .)...وهي تجذب،
دوما ،كندا وحتى أأستراليا على أأساس «التعاون القتصادي» نحو ذلك الخط الذي تضمن
فيه هيمنتها مس بقا .وتت ّبع الولايت المتحدة ا ألمريكية خطة واسعة في العالم أأجمع ل ّلسطو
هم مصادر المواد ا ألول ّية وإاضعاف مواقع اإنجلترا بتحطيم احتكار هذه ا ألخيرة للنفط
على أأ ّ
تطور الولايت
والمطاط وذلك بتدمير قاعدتها في اإنتاج القطن في مصر والسودان ...و ّ
المتحدة ا ألمريكية في اإفريقيا مخططات واسعة لتدمير ّقوة اإنجلترا في اإنتاج القطن .وتصطدم
الصين ابلياابن وإانجلترا .وتحت ّل موقعا أأكثر ق ّوة محتمية في
الولايت المتحدة ا ألمريكية في ّ
الوقت الحاضر بمبد أأ «الباب المفتوح» لكنها تشترك في الواقع في اقتسام ا ّلصين .وهكذا،
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السلمي» اإلى س ياسة
فاإن اإمبرايل ّية أأمريكا الشمال ّية تمر بثبات أأكبر من س ياسة «الختراق ّ
احتالل المس تعمرات عسكراي مباشرة۞
 2تصطدم النطالقة السريعة في الولايت المتحدة ا ألمريكية بمصالح الرأأسمال ّية
البريطان ّية السائرة نحو النطفاء لكن التي ل تزال قوية .فالتّناقضات بين جمهورية الدولر -
تطورها من نسق حا ّد لكن مع امتالك اإل القليل من المس تعمرات -والإمبراطورية
بما ل ّ
الس تعمارية البريطان ّية السائرة نحو النطفاء -رغم ما تملكه من احتكار اس تعماري هائل -هي
الصراع المقبل لقتسام
محور التّناقضات العالميّة في المرحلة الراهنة .وتكمن في ذلك حلقة ّ
العالم المس تع َمر من جديد (وليس فقط العالم المس تع َمر) .لقد أأصبح «التعاون» ا ألنجلو-
أأمريكي تناحرا أأنجلو -أأمريكيا شرسا ينذر بأآفاق تأآمر القوى العظمى تأآمرا هائال۞
 21لقد ظهر تأأثير ر أأس المال ا ألمريكي خصوصا في نهوض اقتصاد أألمانيا .فمن تحت
أأنقاض الدمار القتصادي انتصبت أألمانيا في علو هائل من جديد بفضل قروض الولايت
الس ياسي نتيجة ذلك .وتسبب نمو الرأأسمال ّية الحتكارية
المتحدة ا ألمريكية فتعاظم دور أألمانيا ّ
في أألمانيا في انحالل تدريجي في اتفاقيّة فرساي وسير أألمانيا في اتجاه غربيي؛ أأي اإمبرايلي
ومعادي لالتحاد السوفيتي ،وهو اتجاه يزداد تأأكدا ابس تمرار .فاإذا كانت أألمانيا زمن انهيارها
الس ياسي والقومي تسعى اإلى وفاق مع الدولة العمال ّية ،الدولة الوحيدة التي
القتصادي و ّ
انتصبت ض ّد الس تعباد الإمبرايلي أللمانيا ،فاإن النزعة ا إلمبرايليّة الجديدة المتنامية في أألمانيا
السوفيّيتي۞
تدفع أأكثر دوما البرجوازيّة ا أللمان ّية اإلى موقع معاداة التحاد ّ
 22لبد أأن يس توجب ذلك الواقع نفسه تغيرا في تج ّمعات القوى ا ألوروب ّية .فوجود
عدّة تناقضات داخل ّية في أأورواب (في مقدّ متها التناحر الفرنسي-الإيطالي في البلقان وإافريقيا
الشمال ّية) على أأساس عالقات عدم اس تقرار عام ،يسبب تج ّمعا دائما للقوى .ورغم ّتلون
السوفيّيتي .فالت ّفاقيات
تلك التّجمعات المتغي ّرة ،يرتسم تو ّجه أأساسي هو ّ
الصراع ضدّ التحاد ّ
الصغيرة (بولونيا ،رومانيا ،اإيطاليا ،المجر ،تش يكوسلوفاكيا ،الدول
العديدة بين الدول ّ
السوفيّيتي وقامت وفق توجيهات لندن وابريس،
الحدودي ّة) هي ات ّفاقيات موجهة ض ّد التحاد ّ
وهي ات ّفاقيات تعبّر عن ذلك التو ّجه بصورة مطردة الوضوح .ويختتم موقف أألمانيا ،بمقدار
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معين ،مرحلة من ذلك التو ّجه الذي يهدف اإلى التّحضير لحرب حلف ا إلمبرايل ّيين الرجعي
السوفييتيّة الشتراكية۞
على اتحاد الجمهورايت ّ
الصراع من أأجل ا ألسواق ومناطق استثمار رؤوس المال تهديدا بحرب
 21ليس في ّ
السوفييتيّة الشتراكية وبين الدول ا إلمبرايل ّية فقط ،بل أأدى اإلى
على اتحاد الجمهورايت ّ
الصينية الشّ اسعة .فأأينما كان الإمبرايليون أأمام موضوع
السوق ّ
حرب تد ّخل لقتسام ّ
اس تغالل وحركة ثوريّة تد ّمر أأسس هيمنة الر أأسماليين اإل وكان قيام أأحالف اإمبرايل ّية عا ّمة
السبب يوجد ،موازاة لتحالف القوى ا إلمبرايليّة ض ّد اتحاد
أأكثر ا ألمور احتمال .فلذلك ّ
الصينية يطور
السوفييتيّة الشتراكية ،اتفاق عسكري رجعي عا ّم ض ّد قوى الث ّورة ّ
الجمهورايت ّ
تناقضات مصالح عميقة في صلب تحالف ا إلمبرايل ّيين وفي مقدّ متها التّناقض بين ا إلمبرايل ّية
الياابنية الدّ موية الإلحاقية علنا وال ّقوة الهائلة عند ا إلمبرايل ّية ا ألمريكية التي تس تتر بس تار
الصيني أأن تفجر
سلمي في الوقت الراهن .وهكذا يمكن لحرب ا إلمبرايل ّيين على الشعب ّ
صداما هائال فيما بينها۞
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سلطة دولة الربجوازيّة وجتمّع القوى
الطبقيّة
 23تتحدد س ياسة البرجوازيّة الآن في أأغلب البلدان الرأأسمال ّية بمهمتين جوهريتين؛
ا ألولى الزايدة في «قدرة المنافسة» أأي تطوير ترش يد الر أأسماليّة ،والثّانية تحضير الحرب.
وتؤدي هذه الس ياسة من الجهة الجتماع ّية اإلى تقوية الضغط على الطبقة العمال ّية ورفع نسب
الس ياسي الذي تمثل الشتراكية-
اس تغاللها واس تخدام س بل الإفساد القتصادي و ّ
الديمقراط ّية أأداته على نحو مطرد وذلك لمجابهة نتائج ذلك الس تغالل الفاحش۞
 24يقوي تمركز ر أأس المال ومشاركة الملكية العقارية الكبيرة في تنظيم ر أأس المال
بوجه عام عبر النّظام البنكي ،دوما ،قوى المس ت ِغلين الكبار الذين تندمج ّ
منظماتهم بأأجهزة
سلطة الدولة مباشرة .فاإذا كان نظام «رأأسمال ّية الدولة الحربية» ،بقدر كبير« ،نظام اقتصاد
الدولة العسكرية» قد «قلب» اإثر الحرب ،فاإن النّزوع اإلى رأأسمال ّية الدولة الذي يرتكز حاليا
على تطوير قوى الإنتاج وتمركز القتصاد بسرعة ،اإنما هو بدوره بداية أأساس موضوعي
الصدامات المقبلة .ويلعب التو ّجه الذي يتم نحو
للتحالفات القتصادية-العسكرية في اتجاه ّ
الصناعة الكيميائية في تحضير قوى الإنتاج دورا جوهراي في الحرب المعاصرة ويزيد من
ّ
وضوح أأه ّمية ذلك الواقع۞
 25اإن نمو تلك العالقات بين الدولة و ّ
منظمات ا ألعراف وتمركز كل قوى البرجوازيّة
في الدولة البرجوازيّة ينتج عنه في جميع البلدان الرأأسماليّة نموا رجعيا في كامل «النّظام
خاص عن المرحلة الراهنة من
الحكومي البرجوازي» .ويظهر ذلك النمو (وهو تعبير ّ
الس ياسي من خالل ا ألزمة العا ّمة في الديمقراط ّية والبرلمان ّية
الر أأسمال ّية) في المجال ّ
الصدامات القتصاديّة بين ر أأس المال والعمل ويعطيها
البرجوازيتين .ويضع بصمته على جميع ّ
11

حدّة قصوى .فكل اإضراب اقتصادي كبير يضع العمال في مواجهة التروس تات الرأأسمال ّية
العمالقة المرتبطة أأوثق ارتباط بسلطة دولة ا إلمبرايل ّيين .لذلك يكتسب أأي واحد من تلك
تطور أأي واحد من تلك ا إلضراابت
الإضراابت طابعا س ياس يا أأي طابعا طبقيا عا ّما ،ويطبع ّ
بطابع الإضراب «المو ّجه» ض ّد الدولة .وتك ِره تلك ا ألوضاع البرجوازي ّ َة وسلطة دولتها على
الل ّجوء اإلى أأشكال معقّدة إلفساد بعض شرائح الطبقة العمال ّية و ّ
الس ياس ّية والنقاب ّية
منظماتها ّ
اإفسادا اقتصاداي وس ياس يا .فارتباط الكوادر العليا في النقّاابت ا إلصالحيّة وا ألحزاب
منظمات ا ألعراف والدولة البرجوازيّة -يصبح العمال ّ
«الإصالحيّة» ب ّ
موظفين في الدولة
وموظفين في ّ
منظمات ا ألعراف ،نظرية الديمقراطيّة القتصاديّة وممارس تها« ،ال ّسلم
الصراع الطبقي۞
ّ
تطور ّ
الصناعي» ،الخ -،هي وسائل بمثابة حواجز تمنع ّ
 28تصقل الدول ا إلمبرايليّة ابس تمرار وفي ذات الوقت وسائل القمع وطرقه لمواجهة
خاصة ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية وهي ا ألحزاب الوحيدة التي
الطالئع الث ّوريّة في الطبقة العمال ّية و ّ
ّ
تنظم وتخوض نضال الطبقة العماليّة الث ّوري ض ّد الحرب ا إلمبرايليّة والس تغالل المتعاظم.
ترتبط تلك الإجراءات أأيضا ومباشرة بتحضير الدول ا إلمبرايل ّية الحرب .لكنها تعكس أأيضا
الصراع الطبقي الذي
في ذات الوقت التّناقضات الطبقيّة وخصوصا حدّة كل أأشكال وطرق ّ
يظهر من خالل توس يع تطبيق البرجوازيّة الطرق الفاش ّية في الضطهاد .ونذكر هنا القانون
البرلماني حول النقّاابت في اإنجلترا .وقانون بول بنكور العسكري وقمع ّ
الش يوع ّيين في فرنسا.
وقوانين أأمن الدولة (في البلقان ،مثال) .وتحطيم النقّاابت وقمع ّ
الش يوعيّين في اإيطاليا.
الإرهاب في الياابن وبولونيا .ومذابح في حق ّ
الش يوع ّيين والعمال والفالحين الث ّوريين في
الصين .وقمع الث ّوري ّين في المس تعمرات عموما .ومحاولت حل اتحاد مقاتلي الجبهة الحمراء
ّ
في أألمانيا ،الخ ،الخ .وفي البلدان التي ل تزال فيها ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية علن ّية تعمل البرجوازيّة
بعون الشتراكية-الديمقراط ّية على أأن تكون تلك ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية غير علن ّية .لذا ،فاإن
المتكررة من جانب
تحضير الجماهير للنضال والقتال الحيوي ّين ض ّد محاولت الهجوم
ّ
البرجوازيّة اإنما هو على جدول ا ألعمال۞
متنوعة ،صمود الطبقة العمال ّية التي تخلّصت
 21ينمو موازاة لذلك ،وفي أأشكال ج ّد ّ
تطور تناقضات الس تقرار الر أأسمالي ،والعقلنة،
من هزائمها الث ّقيلة في المرحلة ّ
السابقة .ف ّ
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الصغيرة ،وما اإلى ذلك ،اإنما
والبطالة المتنامية ،وتزايد قمع الطبقة العمال ّية ،وإافقار البرجوازيّة ّ
الصراع الطبقي واتساع قاعدته أأمرا محتما .ويضاف اإلى ذلك سير «تج ّذر الطبقة
يعجل ّ
العماليّة» العا ّم في بلدان أأورواب وضعف تأأثير ا ألحزاب البرجوازيّة الخالصة في جماهير العمال
الذين ا ّلتف جزء منهم حول الشتراكية-الديمقراط ّية وجزء أآخر حول ّ
الش يوع ّية .ويزداد اعتماد
الصغيرة مغي ّرة ،على ذلك النحو ،قاعدتها الجتماع ّية
الشتراكية-الديمقراط ّية على البرجوازيّة ّ
الصغيرة .وينمو تأأثير ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية في صلب الطبقة
من الطبقة العمال ّية اإلى البرجوازيّة ّ
العمال ّية .فاإذا كانت بداية مرحلة اس تقرار ر أأس المال وهجومه قد شهدت نضالت دفاع ّية
كبرى ،فاإن المرحلة الجديدة تح ّدد أأيضا ظهور نضالت جماهيريّة واسعة وفي مق ّدمتها موجة
الإضراابت في مختلف البلدان ( أألمانيا ،فرنسا ،تش يكوسلوفاكيا ،)...وانتفاضة الطبقة العمال ّية
في فيينا ،والمظاهرات المناهضة إلعدام ساكو وفانزيتي ،وحركة الدفاع عن اتحاد الجمهورايت
السوفييتيّة الشتراكية ،الخ .وهكذا ،فاإن اإعادة اإنتاج تناقضات الس تقرار الر أأسمالي وتعاظم
ّ
الصراع الطبقي اإنما يؤدي ،رغم ما تتّخذه البرجوازيّة والشتراكية-الديمقراط ّية من
حدّة ّ
اإجراءات ،اإلى التمايز الفكري وتعاظم القوى الث ّوريّة في صلب الطبقة العماليّة وتقوية مواقع
ّ
الش يوع ّية في صلب الحركة العمال ّية العالم ّية۞
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الصّراع الطبقي .االشرتاكيّة
الدّميقراطيّة .الفاشيّة
 21تقدّم ا إلصالحيّة مؤشرات تبيّن ما لها من حيوي ّة وصالبة س ياس ّية داخل الحركة
السبب الجتماعي
العماليّة في أأورواب و أأمريكا رغم اش تداد خطورة ّ
الصراع الطبقي .اإن ّ
تطور البطيء في أأزمة الرأأسمال ّية ونمو
والقتصادي العا ّم لهذا الوضع ا ألساسي اإنما يكمن في ال ّ
المكونة لها وانطفاء أأجزاء أأخرى ببطء نس ّبيي .وترتبط الوقائع التالية
بعض أأجزائها ّالرئيس يّة ّ
بذلك :تعاظم ّقوة مواقع الولايت المتحدة ا ألمريكية من جهة كونها مس ت ِغل ومقرض وربوي
عالمي («نجاحات» الولايت المتحدة ا ألمريكية)ّ .قوة اس تعمارية كبرى لدى اإنجلترا ،تفقد
السوق العالميّة .نهوض القتصاد ا أللماني ،وغير ذلك .وارتباطا بهذا
تدريجيّا فقط مواقعها في ّ
المسار ،يقوم مسار أآخر اثنوي قوامه دمج أأجهزة الدولة و ّ
منظمات ا ألعراف ابلكوادر العليا
في ال ّ
منظمات التي تقودها الشتراكية-الديمقراطيّة .وتكوين موظفين جدد من البيروقراطيين
العمال (موظفين في الدولة والبلدايت و ّ
منظمات ا ألعراف ،وموظفين في خدمة الم ّنظمات
«المشتركة» التي تضم العمال والر أأسماليين ،و«ممثلي الطبقة العمال ّية» في إادارة المراكز
ومجالس سكك الحديد أأين تأأخذ الكلمة ابسم النقّاابت والتعاونيات ،الخ) ۞
 22تساند الشتراكية-الديمقراطيّة مسار تبرجز الكوادر العليا في البيروقراطية العماليّة
وتسهله عن وعي ،وقد مرت من الدفاع المحتشم عن الرأأسمال ّية اإلى أأزرها جهرا والمساهمة
السلم
في تشييدها بنشاط ،و ّمرت من الحديث عن ّ
الصراع الطبقي اإلى التّبشير بـ« ّ
ومرت من «ال ّدفاع عن الوطن» اإلى تحضير الحرب على اتحاد الجمهورايت
ّ
الصناعي»ّ ،
ومرت من ال ّدفاع عن المس تعمرات اب أللفاظ اإلى المساندة
ّ
السوفييتيّة الشتراكية (كاوتسكي)ّ ،
السلمية البرجوازيّة ا ّلصغيرة اإلى
ومرت من الن ّزعة ّ
المباشرة لس ياسة الضطهاد الس تعماريّ ،
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ومرت من نزعة التحريف الخاطئة ماركس يا اإلى ليبرالية حزب العمل
بناء عصبة ا ألممّ ،
البريطاني۞
 11يوافق هذا الموقف الفكري نشاط الشتراكية-الديمقراط ّية والزعماء النقابيين
الإصالحيين تماما وعمليا وفي مقدمة ذلك حملتهم لتطبيق عام للطرق «ا ألمريكية» في
الإفساد وتش تيت الطبقة العماليّة (نشاط مكتب العمل العالمي ،ندوات مندوبيي المجلس
العا ّم وحزب العمل البريطاني مع ّ
منظمات ا ألعراف في اإنجلترا ،المجلس القتصادي الوطني
في فرنسا وفي أألمانيا ،قوانين التحكيم الإجباري في مختلف البلدان السكندانفية ،تكوين
جهاز مشترك «غرفة تجارية» و«غرفة عمال ّية» في النمسا) .وتقوم الشتراكية-الديمقراط ّية
الس ياس ّية وخالل
وزعماء النقّاابت ا إلصالحيّة بدور مضل ّل خالل الإضراابت وا ألزمات ّ
الصدامات والنتفاضات في المس تعمرات وتبريرهم الإرهاب الموجه ض ّد العمال (الإضراب
الإنجليزي ،انتفاضة فيينا ،اإضراب عمال المعادن في أألمانيا ،اإعدام العمال في تش يكوسلوفاكيا
الصين ،انتفاضات في سوراي والمغرب،
وبولونيا رميا ابلرصاص ،انتفاضة اندونيس يا ،الث ّورة في ّ
وغيرها كثير) .ويكتمل كل ذلك الآن بهجماتها الشرسة ض ّد ّ
الش يوع ّيين والعمال الث ّوريين
(س ياسة الإقصاء من النقّاابت والتّعاونيات وغيرها من ال ّ
منظمات الجماهيريّة في عديد البلدان،
وس ياسة تقس يم تلك ال ّ
منظمات) ۞
الس ياسة التّي ترمي اإلى تقس يم الطبقة العماليّة يطبّقها ّالزعماء الإصالحيون
 12ا ّإن هذه ّ
على نطاق واسع ،فهم يقصون من ّ
المنظمات الجماهيريّة عند الطبقة العمال ّية أأحسن العناصر
مكون لس ياسة تعاونهم مع البرجوازيّة ،وهدفها ضرب وحدة
الث ّوريّة .وهذه ّ
الس ياسة هي جزء ّ
الس ياسة
ّ
الصفوف العمال ّية لتضعف ،على هذا النّحو ،مقاومتهم لهجمات ر أأس المال .وهذه ّ
ّ
هي حلقة ضروريّة في كامل سلسلة س ياس تهم الشتراكية-الإمبرايل ّية (س ياسة الت ّسلح،
السوفيّيتي ونهب المس تعمرات) .ويجب على ّ
الش يوعيّين ل إاليقاع بهذه
س ياسة معاداة التحاد ّ
يطوروا،
المحاولت الإصالحيّة ال ّتي ترمي اإلى تفكيك الجبهة العمال ّية من الدّ اخل ،أأ ْن يتابعوا و ّ
حيواي قوامه نضال جماهيري في سبيل الوحدة الطبقيّة لصدّ
الآن ّ
خاصة ،هجوما مضادّا ّ
الس ياسة الإصالحيّة لتقس يم ّ
المنظمات الجماهيريّة العمال ّية (نقّاابت ،تعاون ّيات ،جمع ّيات
ّ
ثقّافيّة ورايض ّية ،الخ).
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يلعب من يسمون بزعماء «يسار» الشتراكية-ال ّديمقراط ّية دورا حقيرا في مؤامرة التقس يم
الإصالحيّة .فهم يدعون اإلى الوحدة قول ،لكنّهم ،في الواقع ،يساندون دوما ودون تحفّظ
الطرق الإجراميّة عند ا ألمميّة الثّانية و أأنصار أأمستردام.
 11تعبّر هيئة أأركان الشتراكية-الدّيمقراط ّية والنقّاابت الإصالحيّة في البلدان
الس ياسة الخارجيّة على نحو منسجم.
الإمبرايليّة عن مصالح الدولة البرجوازيّة في مجال ّ
الس ياسة
وتتمث ّل المعالم الجوهريّة لخط سلوك الشتراكية-الدّ يمقراط ّية الفعلي في مجال ّ
الخارجيّة في ما يلي :دعم الدولة البرجوازيّة؛ ودعم ّقواتها المسلّحة؛ وشرطتها؛ وشراهتها
السوفيّيتيّة الشتراكية؛ ودعمها لتفاقيّات
للتّ ّ
وسع؛ وعدائها المبدئي لتحاد الجمهورايت ّ
ومعاهدات النّهب؛ ودعمها لس ياسة الس تعمار والحتالل والإلحاق؛ ودعمها عصبة ا ألمم؛
السوفيّيتيّة الشتراكية من جانب القوى
ودعمها حملة الحقد على اتحاد الجمهورايت ّ
السلم»؛ ومشاركتها في تحضير الحرب على
الإمبرايل ّية؛ ومشاركتها في خداع الجماهير بـ« ّ
الجمهورايت العماليّة؛ ومشاركتها في خداع عمال المس تعمرات (بيرسل في الهند ،قرارات
ا ألمم ّية الثّانية في القض ّية الس تعماريّة).
 13لعبت الشتراكية-ال ّديمقراطيّة ،خالل كامل الفترة الماضية ،دور أآخر احتياطي
تشق ّ
الطريق
عند البرجوازيّة؛ دور حزب «عمالي» برجوازي .فقد اس تطاعت البرجوازيّة أأن ّ
اإلى الس تقرار النّس بيي في الرأأسماليّة بعناية الشتراكية-ال ّديمقراطيّة (جملة من مكاتب
التّحالف في أأورواب) .لقد جعل الس تقرار النّس بيي في الرأأسمال ّية وظيف َة الشتراكية-
ال ّديمقراط ّية كحزب قائد ضباب ّيا اإلى ح ّد معيّن .ا ّإن التّخلّي عن التّحالفات وتأأليف حكومات
السلم ال ّديمقراطي» .وإاذ تلعب الشتراكية-
«برجوازيّة خالصة» قد ّعوض ما يس ّمى بـ«ـعهد ّ
السلم الواقعي»
محرض وداعية لس ياسة « ّ
ال ّديمقراط ّية دور المعارض من جهة أأولى ،ودور ّ
من جهة اثنيّة ،فقد حافظت على تأأثيرها على شرائح ها ّمة من الطبقة العماليّة ،وحقّقت تأأثيرا
السائرة في طريق التج ّذر (النتخاابت في فرنسا و أألمانيا).
في شرائح البرجوازيّة ّ
الصغيرة ّ
وشاركت من جديد في الحكومة في أأورواب الوسطى .لكن يجب النتباه اإلى أأ ّن هذه
مجرد تكرار للتركيبات القديمة ول يمكن أأن يكون لها
الحكومات الئتالفيّة الجديدة ليست ّ
الس ياسة
الس ياسة الخارجيّة بوجه عا ّم ،وما يتعلّق بقضااي ّ
ذلك ،خصوصا في يتعلّق بقضااي ّ
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خاص؛ فهنا س تلعب الشتراكية-الدّ يمقراط ّية دورا أأكثر خيانة م ّما كان لها في
العسكريّة بوجه ّ
الفترات الماض ّية.
خاصة بما تقوم به الشتراكية-الدّيمقراطيّة من تحالفات
كما يجب النتباه اإلى أأن ّه وابلرتباط ّ
يتقوى «جناح» الشتراكية-الدّيمقراط ّية اليساري
تطور زعمائها ّالرسم ّيين من الممكن أأن ّ
و ّ
(الماركس ّية النمساويّة ،الترنمال ّية ،مذهب حزب العمل المس تقل في اإنجلترا ،الماكييفيل ّية في
اإيطاليا) .فهذا الجناح يخدع الجماهير العمال ّية بطرق أأكثر نعومة وابل ّتالي أأكثر خطرا على
قض ّية الث ّورة العمال ّية .فقد ب ّينت تجربة الفترات ال ّدقيقة (ثورة  2213في أألمانيا ،الإضراب
الإنجليزي ،انتفاضة فيينا) وكذلك موقف الشتراكيين-الدّ يمقراطيّين اليساريّين في قضيّة
السوفيّيتيّة أأ ّن ّالزعماء الشتراكيين-
تحضير الإمبرايل ّيين الحرب على اتحاد الجمهورايت ّ
ال ّديمقراطيّين اليسارييّن هم في الواقع أأخطر أأعداء ّ
الش يوعيّة ودكتاتوريّة الطبقة العماليّة .ولقد
خاص بسلوك الشتراكية-ال ّديمقراط ّية النمساويّة ،هذا «الحزب
تأأكّد هذا ا ألمر بشكل ّ
ا ألنموذج» للجناح «اليساري» في ا ألمم ّية الثّان ّية ،زمن المعارك الدّ مويّة التي خاضتها الطبقة
العماليّة في فيينا في تموز  .2211هذا الإفالس التّام عن رهط ابور و أأدلر وشركائهما يبيّن
خاصة بعد قمع انتفاضة
أأ ّن «الماركس ّية النمساويّة» ،والتّي تشدّد من حدّة تو ّجهها ّالرجعي ّ
فيينا ،تخون على ال ّدوام ،عمليّا ،وبك ّل خزي ،القضيّة العماليّة و أأن ّها أأحسن أأداة بين أأيدي
الإصالحيّين لخداع الجماهير الث ّوريّة.
لذا ،يجب على ّ
الش يوع ّيين ،أآخين في الحس بان مسار تج ّذر العمال داخل الشتراكية-
ال ّديمقراط ّية نفسها وساعين دوما اإلى توس يع تأأثيرهم ليشمل أأولئك العمال ،أأ ْن يفضحوا ،دون
رحمةّ ،الزعماء الشتراكيين-الدّيمقراط ّيين اليساريّين من جهة أأن ّهم أأخطر أأعوان البرجوازيّة
داخل الطبقة العماليّة ،و أأ ْن يكس بوا الجماهير العماليّة التّي تتخلّى عن الشتراكية-ال ّديمقراط ّية
بقوة.
ّ
ّ 14
تنظم البرجوازيّة ،اإضافة اإلى ضمان عون الشتراكية-الدّيمقراطيّة ،شكال فاش يّا من
الحكم في أأوقات حرجة وظروف محدّدة.
ا ّإن العالمة المميّزة للفاش يّة ،هي أأن ّه زمن اهتزاز النّظام القتصادي الر أأسمالي وبسبب ظروف
موضوع ّية وذات ّية ،تس تغ ّل البرجوازيّة غضب البرجوازيتين الصغرى والوسطى في المدينة
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و ّالريف وحتّى بعض الفئات العمال ّية غير المحدّدة المعالم الطبقيّة لتخلق حركة جماهيريّة
تطور الث ّورة .وتعتمد الفاش ّية طرق العنف المباشر لتحطيم
رجع ّية قصد س ّد الطريق أأمام ّ
ّقوة ّ
السلطة .وحالما تملك الفاش يّة
منظمات الطبقة العماليّة والف ّالحين الفقراء والستيالء على ّ
السائدة في المجتمع
السلطة تسعى جاهدة اإلى اإقامة الوحدة ّ
الس ياس ّية لك ّل الطبقات ّ
ّ
الصناعة الكبيرةّ ،الزراعات الكبرى) وتنجز دكتاتوريتهم الكاملة المكشوفة
الر أأسمالي (بنوكّ ،
خصيصا
السائدة ّقواتها المسلّحة المنصبة ّ
والمنسجمة .وتضع الفاش ّية على ذ ّمة الطبقات ّ
للحرب ا ألهل ّية .وتنشأأ نوعا جديدا من ال ّدولة يعتمد على العنف المكشوف والإكراه والإفساد
الصغرى فحسب وإان ّما على بعض العناصر من الطبقة العماليّة
المسلّط ل على فئات البرجوازيّة ّ
( أأعوان ،زعماء اإصالحيون قدامى أأصبحوا ّ
موظفين في الدولةّ ،
موظفو النقّاابت أأو الحزب
الفاشي ،فالحون فقراء وعمال عديمي المعالم الطبقيّة انتدبوا في «الميليش يات الفاش يّة»).
الس ياس ّية والقتصاديّة في
لقد تمكّنت الفاش ّية الإيطال ّية من التقليص من تبعات ا ألزمة ّ
الس نوات ا ألخيرة بطرق مختلفة (مساعدة من ر أأس المال ا ألمريكي ،أأقصى
ال ّداخل خالل ّ
اقتصاداي ،بعض أأشكال رأأسماليّة الدولة) ،وخلقت نمطا
اضطهاد الجماهير اجتماعيّا و ّ
كالس يكيّا من النّظام الفاشي.
التطور .ومذهب التّعاون
توجد ،الآن ،تو ّجهات وبداايت فاش يّة في ك ّل مكان تقريبا لها بعض ّ
الطبقي ،وهو المذهب ّالرسمي عند الشتراكية-ال ّديمقراط ّية ،يلتقي ومذهب الفاش ّية في عدّ ة
نقاط .والطرق الفاش ّية المط ّبقة في محاربة الحركة الث ّوريّة توجد على نحو جنيني في ممارسة
العديد من ا ألحزاب الشتراكية-الدّيمقراط ّية والبيروقراط ّية النقّاب ّية الإصالحيّة.
تتّبع الفاش ّية س ياسة عنف واس تفزاز في مجال العالقات الدول ّية .وتظهِر الدكتاتوريّة الفاش ّية
للسلم
في بولونيا وإايطاليا ،أأكثر فأأكثر ،تو ّجها عدائيّا .إان ّهما ،ابلنّس بة لعمال العالم ،تهديد اثبت ّ
وخطر مغامرات عسكريّة وحروب.
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البلدان املستعمَرة والثورة الصّينية
 15تجد أأزمة النّظام الر أأسمالي العالمي العا ّمة تعبيرا واضحا عنها الآن في النتفاضات
والث ّورات في البلدان المس تع َمرة وش به المس تع َمرة .اإن مقاومة الس ياسة ا إلمبرايل ّية التي
تمارسها الولايت المتحدة ا ألمريكية (المكس يك ،نيكاراغوا) ،وحركة أأمريكا الالتينية ضدّ
الولايت المتحدة ،والنتفاضة الوطنيّة في سوراي والمغرب ،والغليان المس تمر في مصر
تطور ا ألزمة الث ّوريّة في الهند ،و أأخيرا ،الث ّورة الكبرى في
وكوراي ،وانتفاضة اإندونيس يا ،وسير ّ
الصين - ،كل تلك ا ألحداث تبيّن ما للمس تعمرات وش به المس تعمرات من دور عمالق في
ّ
النضال الث ّوري ض ّد ا إلمبرايل ّية۞
 18اإن الرئيسي في تلك ا ألحداث والظاهرة التي لها أأه ّمية اتريخية عالميّة هو الث ّورة
الصينية الكبرى .فهيي تجذب في مدارها عشرات الماليين مباشرة ومئات الماليين بصورة
ّ
غير مباشرة؛ جمهور بشري هائل يشارك ألول مرة بمثل تلك ال ّقوة في النضال ض ّد ا إلمبرايل ّية.
الصينية اإلى درجة كبيرة.
الصينية يرفع أأه ّمية الث ّورة ّ
الصين كال من الهند والهند ّ
اإن مجاورة ّ
تطورها الحتمي في اتجاه ثورة
و أأخيرا ،اإن مسار هذه الث ّورة نفسه وطابعها الديمقراطي و ّ
الصينية العالمي بكل مداه أأمام أأنظار الطبقة العماليّة
عماليّة  -اإنما يوضح كل ذلك دور الث ّورة ّ
العالم ّية۞
الصينية ثورة معادية ل إالمبرايل ّية وثورة تحرر وطني .وهي في ذات الوقت
 11الث ّورة ّ
ومن جهة محتواها الموضوعي وفي طورها الحالي ،ثورة ديمقراط ّية برجوازيّة ستتحول حتما
تطور
تطور الث ّورة؛ أأثناء تحرك أأوسع الجماهير العماليّة والفالحية وال ّ
اإلى ثورة عماليّة .أأثناء ّ
الفعلي في الث ّورة الزراعية ،التي تصفي بطريقة عامية حساابتها مع المالكين العقاريين:
«الجنتري» و«التوكاوس» ،انتقلت البرجوازيّة الوطن ّية (في الكيومنتانغ) نهائيا اإلى معسكر
الث ّورة المضادة فتحالفت مع ا إلقطاع ّيين واتفقت مع اللصوص ا إلمبرايل ّيين بعد أأن قامت بعدة
انقالابت .لذلك ل ينفصل النضال ض ّد ا إلمبرايل ّية عن النضالِ في سبيل ا ألرض والنضالِ ضدّ
سلطة البرجوازيّة الرجعية .اإنه ل ينفصل عن النضالِ ض ّد المزارعين (الجنتري والتوكاوس)،
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وضد العسكريين وضد حروبهم الداخل ّية التي تضعف الجماهير الشعبية وتقوي مواقع
الصينية ،ودون نضال
الصين دون نضال ض ّد البرجوازيّة ّ
ا إلمبرايل ّيين .ول يمكن أأن تتحرر ّ
في سبيل الث ّورة الزراعية وحجز أأراضي المزارعين وإاعفاء الفالحين من الضرائب المجحفة
الصين دون انتصار دكتاتوريّة العمال والفالحين،
التي تثقل كاهلهم .ول يمكن أأن تتحرر ّ
ودون حجز ا ألراضي وتأأميم المؤسسات الأجنبية والبنوك والنقل ،الخ ،الخ...
ل يمكن حل هذه المهمات اإل شرط أأن تقوم انتفاضة مظ ّفرة تقوم بها أأوسع الجماهير الفالحية
الصينية وهيمنتها.
سائرة تحت قيادة الطبقة العمال ّية الث ّوريّة ّ
الصينية ابلخصائص التاليةَ :ك ّبد معسكر ا إلمبرايليّين
يتميز الطور الحالي من الث ّورة ّ
وا إلقطاع ّيين والبرجوازيّة ،رغم ما فيه من تناقضات ،الطبق َة العمال ّية والفالحين هزيمة خطيرة،
وحطم ،جسداي ،جزءا هاما من كوادر الحزب الش يوعي .ولم تتجاوز الحركة العماليّة هزائمها
َ
بصورة اتمة .وتتواصل حركة الفالحين في عدّة مناطق .و أأينما تكللت انتفاضتهم ابلظف ِر اإل
وتكونت أأجهزة سلطة فالحية و أأحياان سوفيااتت فالحية .ويتقوى الحزب ّ
الش يوعي داخليا،
ويصبح أأكثر انسجاما ،ويزداد نفوذه وتأأثيره في أأوسع الجماهير العماليّة والفالحية .وعموما،
الصين الشاسع ،يجب تحديد الطور
تطور مختلف أأرجاء تراب ّ
و أأخذا بعين العتبار اختالف ّ
الحالي كطور تحضر فيه الجماهير لدفع ثوري جديد۞
 11بد أأ نهوض جديد في الحركة الوطن ّية الث ّوريّة في الهند .وتتميز هذه الموجة الجديدة
بتدخل الطبقة العماليّة تدخال مس تقال (اإضراابت النس يج في بومباي وسكك الحديد في
كلكوات ،تظاهرات ا ألول من أأاير ،الخ )...ولهذه الموجة جذورا عميقة في كامل وضع البلد.
فالتصنيع الذي تسارع بقدر كبير أأثناء الحرب وبعدها تباطأأ الآن .وس ياسة ا إلمبرايليّة البريطانيّة
الصناعي وتؤدي اإلى تجريد الفالحين من ملكياتهم وتفقرهم .كانت هناك
تطور الهند ّ
تعرقل ّ
محاولة خلق شريحة صغيرة من الفالحين ا ألغنياء لتكون س ند الحكومة البريطان ّية والإقطاع
وذلك عبر اإصالحات زراعية ل أأه ّمية لها ،فرافقها اإفقار واس تغالل ألوسع الجماهير الفالحية
متناميان .اإن اس تغالل العمال بشكل محموم اإنما يرافقه تشديد وتيرته اإلى أأقصى ح ّد ،وهو
اس تغالل يحافظ على شكل ش به عبودي في بعض المناطق .في النضال ض ّد هذا الس تغالل
الوحشي تتخلّص الطبقة العمال ّية من تأأثير البرجوازيّة الإصالحية ،رغم أأن الجهاز النقابيي ل
يزال بين أأيدي الإصالحيين .وتسير الحركة الفالحية ببطء ،لكن حتما نحو نهوض جديد،
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بعد أأن تفككت عام  2211بسبب خيانة غاندي وكونها كانت هدف قمع عنيف من جانب
الرجع ّية الإقطاعية .و أأخذت البرجوازيّة الليبرالية الوطن ّية (الجناح القيادي في حزب
السوارجيين) ،مكرهة من جديد على تجديد موقع ولئها ل إالمبرايليّة البريطانيّة بفعل تعنت
هذه ا ألخيرة ،تسعى ،رغم تدخالتها المعادية لبريطانيا ،اإلى اإقامة اتفاق معها على حساب
تطور الهند يدفع أأوسع جماهير المدينة والريف ،وفي مقدّ متها
الجماهير الكادحة .ثم اإن كامل ّ
الفالحين المدمرين والمفقرين ،في طريق الث ّورة .فقط معسكر العمال والفالحين والجزء
الث ّوري من المثقّفين يمكنه أأن يكون مس تعدا ،تحت قيادة الطبقة العمال ّية ،لخرق معسكر
ا إلمبرايليّين والمالكين العقاريين والبرجوازيّة النتهازية ،ولتفجير الث ّورة الزراعية وشق جبهة
ا إلمبرايل ّيين في الهند .اإن مهمات الطبقة العمال ّية الضرورية والشروط الالزمة لنضال ثوري
في سبيل اس تقالل الهند هي :توحيد جميع العناصر والمجموعات ّ
الش يوعيّة في حزب
ش يوعي قوي ،وتوحيد الجماهير العمال ّية في النقّاابت ،والنضال المنتظم حتى يفضَ ح فيها
نهائيا الزعماء الشتراكيون الخونة ويطردون منها۞
الصينية من جديد ،وحتمية اش تداد خطورة الوضع الث ّوري
 12يمكن لنهوض الث ّورة ّ
في الهند أأن يخلقا وضعا س ياس يا عالم ّيا جديدا ،و أأن يقلبا الس تقرار الن ّس بيي في النّظام
تطور الن ّزاعات فيما بين القوى ا إلمبرايل ّية ،وتج ّمعهم في معسكر معادي
الر أأسمالي .ويؤكد ّ
الصراع القائم بين ا إلمبرايل ّية وعالم
السوفييتيّة الشتراكية وعمق احتداد ّ
لتحاد الجمهورايت ّ
المس تعمرات ،مرة أأخرى ،أأن طابع المرحلة اإنما هو «مرحلة الحروب والث ّورات» ۞
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تكتيك األمميّة الشيوعيّة ومهمّاتها
األساسيّة
 31النضال ض ّد الحرب ا إلمبرايل ّية المقبلة .الدفاع عن اتحاد الجمهورايت ال ّسوفييتيّة
الصينية
الصين وضد تقس يمها .الدفاع عن الث ّورة ّ
الشتراكية .النضال ض ّد التدخل في ّ
والنتفاضات الوطن ّية .تلك هي مهمات الحركة ّ
الش يوع ّية ا ألساس ية في المرحلة الراهنة.
ويجب أأن يرتبط تحقيق هذه المهمات بنضال الطبقة العماليّة اليومي ض ّد هجوم ر أأس المال
ويجب أأن يخضع كل ذلك للنضال في سبيل الدكتاتوريّة العمال ّية۞
 32يجب أأن يكون النضال ض ّد خطر حروب اإمبرايليّة فيما بين البلدان ا إلمبرايليّة
السوفييتيّة الشتراكية ،نضال منتظما اليوم تلو
وضد خطر حرب على اتحاد الجمهورايت ّ
السلم ،التي هي في
اليوم ،ويس تحيل قيام هذا النضال دون أأن تفضح فيه بال رحمة نزعة ّ
الظروف الراهنة اإحدى ا ألدوات ّالرئيس ّية في أأيدي ا إلمبرايل ّيين لتحضير الحروب وإاخفاء
ذلك التّحضير ،كما يس تحيل قيام هذا النضال دون أأن تفضح فيه عصبة ا ألمم التي هي
السلم» الإمبرايلي ،و أأخيرا يس تحيل قيام هذا النضال دون أأن تفضح فيه
واحدة من أأدوات « ّ
الشتراكية-الديمقراط ّية التي تساعد ا إلمبرايل ّية على تغطية التّحضير لحروب جديدة ب َعلم
السلم .اإن مهمات ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية الجوهرية في هذا المجال هي فضح نشاط عصبة ا ألمم
ّ
السوفييتيّة الشتراكية حول نزع
ابس تمرار وابلوقائع ،ومساندة اقتراحات اتحاد الجمهورايت ّ
السالح ابس تمرار ،و أأن ت َفضح ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية حكومات َها في هذا المجال (مداخالت في
البرلمان ،مظاهرات جماهيريّة في الشوارع ،الخ) ،وتوضيح تسلح الدول ا إلمبرايليّة الفعلي
الصناعة الكيميائية ابس تمرار ،وميزانيات الحروب والت ّفاقيات والصفقات العلن ّية والسرية
و ّ
السلم الواقعي»
عند الدول ا إلمبرايليّة ،ودور ا إلمبرايليّين في ّ
الصين .وكشف أأكاذيب أأنصار « ّ
الشتراكيين-الديمقراطيين حول ا إلمبرايل ّية العليا ودور عصبة ا ألمم ،وتوضيح وتفسير
12

مس تمرين لـ«نتائج» الحرب العالم ّية ا ألولى وكيف ُأع ّد لها عسكراي ودبلوماس يا سرا .نضال
السلم ،وتحريض قوامه شعارات ش يوع ّية في مقدّمتها شعار هزيمة
ض ّد كل ضروب نزعة ّ
الوطن الإمبرايلي وتحويل الحرب ا إلمبرايليّة حراب أأهلية ،والعمل بين الجنود والبحرية ،وخلق
خالاي سرية ،والعمل بين الفالحين۞
 31سوف لن يكون لنتصار ا إلمبرايليّين في صراعهم ض ّد اتحاد الجمهورايت
السوفييتيّة الشتراكية معنى هزيمة الطبقة العمال ّية في هذا البلد فقط بل س يكون معناه أأيضا
ّ
أأخطر هزيمة تمنى بها الطبقة العمال ّية منذ وجدت .وس تتراجع الحركة العماليّة طوال عقود
من الزمن ،وستسود كامل أأورواب أأعنف رجع ّية؛ فاإذا كانت الطبقة العمال ّية قد حقّقت
مكاسب ها ّمة بفضل تأأثير ثورة أأكتوبر وكنتيجة لثورات أألمانيا والنمسا وبلدان أأخرى ،فاإن
السوفييتيّة الشتراكية س تفتح صفحة من التاريخ
هزيمة الطبقة العمال ّية في اتحاد الجمهورايت ّ
ابإرهاب رجعي محت ّد العنف والوحش ّية .فال يمكن ،اإذن ،أأن يكون ال ّدفاع عن اتحاد
السوفييتيّة الشتراكية خارج مركز الهتمام.
الجمهورايت ّ
لذا ،يجب أأن يخلق التّنبيه اإلى مصير اتحاد الجمهورايت ا ّلسوفييتيّة الشتراكية ،الذي
تنتصب ض ّده ّقوات ا إلمبرايل ّيين العسكري ّة ،عمال منتظما لتحضير تحويل الحرب على اتحاد
حرب دفاع عن
السوفييتيّة الشتراكية حراب أأهلية على الحكومات ا إلمبرايل ّيةَ ،
الجمهورايت ّ
السوفييتيّة الشتراكية۞
اتحاد الجمهورايت ّ
 33يس توجب النضال ض ّد الحرب ا إلمبرايل ّية والنضال من أأجل الدفاع عن الث ّورة
السوفييتيّة الشتراكية أأن تقوي الطبقة العمال ّية نزعتَها ا ألمم ّية
ّ
الصينية وعن اتحاد الجمهورايت ّ
الكفاحية .فقد بينت التجربة أأن لم تكن ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية في مس توى هذه المهمات
ا ألمم ّية .ثم اإن تنفيذي ّة ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية ر أأت في جلس تها السابعة الموسعة أأن كل أأحزاب
ا ألمميّة ّ
الش يوعيّة تقريبا لم تظهِر حيوية كافية في النضال من أأجل الدفاع عن الإضراب
الصينية .ولقد أأ ِ
كدت التجربة الالحقة أأن لم تكن تلك المهمات مفهومة بما
الإنجليزي والث ّورة ّ
الصين ظهرت قدرة
خاصة في النضال ض ّد التدخل في ّ
فيه الكفاية؛ ففي عديد الحالت و ّ
الش يوع ّية على التحرك غير كافية .اإن المؤتمر ّ
فروع ا ألمم ّية ّ
الش يوعي العالمي السادس يلفت
الش يوع ّية اإلى ضرورة التخلّص من هذه النقائص بحزم ِ
انتباه كل ا ألحزاب ّ
وخوض نضال
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ِ
منتظم في هذه المسائل (بسط موسع في الصحافة و أأدب الدعاية والتحريض ،الخ) ،ومباشرة
تربية ذاتية بأأكثر حيوية وتربية أأوسع الجماهير العمال ّية بروح أأمم ّية ونضالية۞
خاصة في البلدان ا إلمبرايل ّية المضطهِدة اإنما هو من
 34الدفاع عن الحركة الوطن ّيةّ ،
حرر في
هم مهمات الوقت الراهن .النضال ض ّد التدخل في ّ
الصين ،ض ّد قمع حركات التّ ّ
أأ ّ
جميع المس تعمرات والعمل في جيشي البر والبحر والدفاع الحيوي عن الشعوب المس تع َمرة
المنتفضة ،ذلك ما يجب أأن يكون من اإجراءات تتخذ في المس تقبل ا ألقرب .ويكلف المؤتمر
الش يوعي العالمي السادس تنفيذيّة ا ألمميّة ّ
ّ
الش يوعيّة بأأن تولي أأكبر اهتمام ابلحركات الوطنيّة
وابإعادة تنظيم الفروع المكلفة بذلك العمل وتقويتها.
كما يشير المؤتمر ّ
الش يوعي العالمي السادس بوجه خاص اإلى ضرورة تنظيم حركة السود في
خاصة في جنوب اإفريقيا) بكل الوسائل؛
الولايت المتحدة ا ألمريكية كما في البلدان ا ألخرى ( ّ
وابلتالي يفرض المؤتمر ّ
الش يوعي العالمي السادس أأن يقوم نضال فاصل ل رحمة فيه ضدّ
جميع مظاهر «العنصرية البيضاء» ۞
 35يجب أأن يكون تكتيك ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية العا ّم في البلدان الرأأسمال ّية
«المتقدّ مة» ،حيث تدور المعارك الأكثر حسما في سبيل الدكتاتوريّة العماليّة والشتراكية،
منظمات العمال ّية في ال ّ
مو ّجها ضدّ أأي «اإدماج» لل ّ
خاصة أأو الحكوميّة
منظمات الرأأسمال ّية ال ّ
الصناعي» وضد التّحكيم الإجباري وضد
السلم ّ
وض ّد اإدماج النقّاابت في التروس تات وضد « ّ
سلطة حكومة البرجوازيّة وضد التروس تات .يجب على ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية أأن تفسر
الصناعي» والتّحكيم
السلم ّ
للجماهير العمال ّية ،دون كلل ،ال ّصلة الوثيقة القائمة بين التّبشير بـ« ّ
وبين قمع الطليعة الث ّوريّة للحركة العمال ّية والتّحضير للحرب الإمبرايل ّية.
الصناعة والنّزوع نحو ر أأسمال ّية
 38نظرا لش تداد النّزوع اإلى خلق التروس تات في ّ
الدولة وتداخل ّ
منظمات الدولة والتروس تات وجهاز النقّاابت الإصالحية ،ونظرا للمذهب
الجديد البرجوازي تماما والإمبرايلي عمل ّيا عند الشتراكية-الدّيمقراط ّية ،يجب أأيضا تقوية
النضال ض ّد هذه «ا ألحزاب العماليّة البرجوازيّة» .ا ّإن تقوية هذا النضال إان ّما تنتج عن تغير
ميزان القوى وعن موقع الشتراكية-ال ّديمقراط ّية التي دخلت طورا أأكثر «نضجا»  -من الوجهة
تطورها .اإذنّ ،يقر المؤتمر ّ
السادس تماما التكتيك الذي
الش يوعي العالمي ّ
ا إلمبرايليّة  -من ّ
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رسمته تنفيذيّة ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية في جلس تها التاسعة .ولقد أأكدت تجربة النتخاابت الفرنس ية
والحركة الإنجليزية صحة اختيار هذا التكتيك المطلقة۞
 31يغير هذا التكتيك شكل تكتيك الجبهة المتحدة ول يغير محتوى هذا ا ألخير أأبدا؛
فتقوية النضال ض ّد الشتراكية-الديمقراط ّية تنقل مركز الثقل فيه اإلى الجبهة المتحدة أأي اإلى
القاعدة ،ول يض ِعف واجب ّ
الش يوعيّين في أأن يميزوا بين العمال الشتراكيين-الديمقراطيين
المظلين بكل بساطة عن الزعماء الشتراكيين-الديمقراطيين الذين هم خدم ا إلمبرايل ّيين أأقذار
بل يقوي ذلك التمييز.
ل يزاح كذلك شعار «فلنذهب اإلى الجماهير!» (بما فيها الجماهير التي تسير وراء ا ألحزاب
البرجوازيّة والتي تسير وراء الشتراكية-الديمقراط ّية) من جدول ا ألعمال أأبدا ،بل هو في
مركز كامل عمل ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية.
العناية بحاجيات الطبقة العمال ّية اليومية ،والدفاع الحيوي عن أأصغر مطالب الجماهير
العماليّة ،والتوغل العميق في ّ
منظمات الجماهير العماليّة مهما كانت (نقابيّة ،ثقافية ،رايضية،
خاصة في المؤسسات الكبرى ،والعمل
وغيرها) ،وتقوية مواقع الحزب في الورشات والمصانع و ّ
بين الشرائح العمال ّية المتأأخرة (العمال الزراعيون) وبين العاطلين؛ كل ذلك اإنما يكون بربط
الصغيرة اليومية بشعارات الحزب ا ألساس ية ربطا مطلقا .تلك هي مهمات الحزب
المطالب ّ
الجوهرية .ول يمكن كسب الجماهير وتحريكها فعال اإل ابنجاز تلك المهمات۞
 31في مجال الحركة النقاب ّية ،يقدم المؤتمر ّ
الش يوعي العالمي السادس أأقوى نداء اإلى
جميع ا ألحزاب ّ
خاصة في هذا القطاع من الجبهة .ويجب
الش يوع ّية بأأن تقوم بعمل أأقصىّ ،
أأن يكون النضال من أأجل تأأثير ّ
الش يوع ّيين في النقّاابت الآن بأأكثر ّقوة في وقت يقوم فيه
الإصالحيون في عديد البلدان ابإقصاء ّ
الش يوع ّيين (وعناصر اليسار عموما) من الم ّنظمات
النقابيّة .فبدون تقوية المواقع الضرورية يكون الش يوعيون مهددين ابلنعزال عن كامل
الجماهير العمال ّية ّ
المنظمة في النقّاابت .لذلك وجب على ّ
الش يوع ّيين أأن يقوموا بعمل يومي،
صبور ومثابر ،في النقّاابت ،و أأن يكس بوا في عيون أأوسع الجماهير النقاب ّية نفوذا من جهة
أأنهم منظمين محنكين قويمين ومقاتلين ل فقط في سبيل الدكتاتوريّة العمال ّية بل أأيضا في
سبيل المطالب الجزئية الجارية لدى الجماهير العمال ّية ،ونفوذا من جهة أأنهم قادة تس يير
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الإضراابت .ول يمكن ل ألحزاب ّ
الش يوع ّية والمعارضة النقاب ّية الث ّوريّة أأن تكتسب دورا قياداي
في تلك النضالت اإل بنضال شرس ض ّد الشتراكية-الديمقراط ّية والبيروقراطية النقاب ّية
الفاسدة س ياس يا .فلتحقيق نجاحات فاصلة في عملية كسب الجماهير ،يجب ،اإذن ،قبل
كل شيء ،الهتمام ابلتّحضير الدقيق ل إالضراابت (عمل جماهيري ،تقوية الفرق النقاب ّية،
الخ) وانجازها ابس تقامة (خلق لجان الإضراب واس تعمال لجان المؤسسة) وتقديم التفسير
الس ياسي ألس باب وظروف نجاح أأو اإخفاق أأي اإضراب أأو صدام اقتصادي تمارسه
ّ
الجماهير.
أأمام الجبهة الموحدة للدولة البرجوازيّة و ّ
منظمات ا ألعراف والبيروقراطية النقابيّة ا إلصالحيّة
الذين يبذلون جميعا الجهد لخنق حركات الإضراب ابلتحكيم الإجباري ،فاإن المهمة الجوهرية
تتمثل في اإطالق حر لطاقة الجماهير ومبادرتها ،وتفجير الإضراب اإذا ما توفرت الفرصة حتى
لو كان ذلك ض ّد اإدارة البيروقراطية النقابة الإصالحية .ول يأأبه الش يوعيون ابس تفزاز من
جانب الإصالحيين الذين يرمون اإلى اإقصائهم وتقس يم الحركة النقاب ّية .وإانما على ّ
الش يوع ّيين
أأن يتخذون التدابير الالزمة لشل ضرابت الإصالحيين المباغتة .فمن الضروري النضال بكل
الوسائل ض ّد تكتيك الهزيمة (الوحدة «مهما كان الثمن» ،التخلي عن الدفاع عن الرفاق الذين
أأقصوا ،التخلي عن خوض نضال حيوي ض ّد التحكيم الإجباري ،خضوع مطلق للجهاز النقابيي
البيروقراطي ،اإضعاف نقد القيادة الإصالحية ،وغير ذلك) .وعلى ّ
الش يوع ّيين أأن ينظموا من
لم ينتظموا بعد ،و أأن يكس بوا النقّاابت الإصالحية ،و أأن ينظموا الذين أأقصوا ،وعليهم أأن
يربطوا ال ّ
منظمات المحلية التي كسبتها الحركات النقاب ّية الث ّوريّة ابلفيدرالية النقاب ّية الث ّوريّة اإذا
ما كانت الظروف مالئمة (في البلدان حيث الحركة النقاب ّية فيها منقسمة) .تلك هي مهمات
جدول ا ألعمال .ول يجب على ّ
الش يوعيّين أأن يتخلوا بأأي وجه من الوجوه عن المبادرة
ابلنضال من أأجل وحدة الحركة النقاب ّية قوميا و أأمميا .ويجب عليهم أأن يخوضوا نضال حيواي
ض ّد س ياسة التقس يم التي تمارسها أأمم ّية أأمستردام وفروعها القومية ،وتبعا لش تداد خطورة
الصراع بين ّ
يطور الش يوعيون عمل الفرق النقاب ّية
ّ
الش يوع ّية وا إلصالحيّة فاإنه من البديهيي أأن ّ
ّ
الش يوع ّية والمعارضة النقاب ّية والنقّاابت الث ّوريّة ،و أأن يدعموا عمل ا ألمم ّية النقاب ّية الحمراء
ونشاطها بكل الوسائل.
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على ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية أأن تساند ا ألمانة ا ألطلس ية وا ألمانة النقاب ّية ألمريكا الالتينية طالما
الصراع الطبقي وتخوضان نضال ثوراي ض ّد ا إلمبرايل ّية وتبذلن الجهد لكسب
تقفان على أأرضية ّ
اس تقالل المس تعمرات وش به المس تعمرات۞
الصناعة بفعل ترش يد الرأأسمال ّية وتعاظم خطر
 32اإن تعاظم أأه ّمية الش باب في ّ
الحرب ،اإنما يطرح ذلك مسأألة تقوية العمل بين الش باب بشكل من الحدة خاص .ويكلف
الش يوعي العالمي السادس أأمم ّية الش باب ّ
المؤتمر ّ
الش يوعي بدراسة مسأألة تكتيكها وطرقها
في العمل ابلنطالق من ضرورة توس يع تنظيم الش باب العمالي ،واعتماد طرق أأكثر تنوع في
اس تقطابه ،والإجابة بأأكثر حيوية ونشاط عن طموحاته القتصاديّة والثقافية العا ّمة والنظرية
مع المحافظة في ذات الوقت على طابع الش بيبة ّ
الس ياسي الكفاحي.
الش يوع ّية ّ
ونظرا لتعاظم أأه ّمية الش باب في الإنتاج فاإنه من الضروري من جهة أأولى ،تقوية عمل الفروع
خاصة تحت قيادة فيدرالية
النقاب ّية ،ومن جهة اثن ّية ،اتخاذ تدابير لتنظيم جمعيات ش باب ّ
الش بيبة الش يوعية ،مهمتها النضال من أأجل مطالب الش باب العمالي القتصادي ّة أأينما لم يقبل
في النقّاابت .اإن مهمات أأمم ّية الش باب ّ
الش يوعي ا ألساس ية هي :النضال القتصادي،
والمشاركة في قيادة الإضراابت وتنظيم اإضراابت الش باب في بعض الحالت ،والعمل في
الش يوع ّية جمي َع ال ّ
النقّاابت ،والنضال من أأجل قبول الش باب فيها ،واختراق الش بيبة ّ
منظمات
مهما كانت طالما فيها ش باب عمالي (نقّاابت ،جمعيات رايضية ،الخ) ،والعمل ض ّد التجنيد،
وانعطاف فاصل في التكتيك والطرق لتقوية العمل الجماهيري؛ فبدون تحقيق هذه المهمات
سوف لن تكون أأمم ّية الش باب ّ
الش يوعي في مس توى تنظيم نضال جماهيري حقيقي ضدّ
ا إلمبرايليّة والحرب .وإاذ يرى المؤتمر ّ
الش يوعي العالمي السادس أأن تغيير ذلك التكتيك في
اتجاه العمل الجماهيري ضروراي فاإنه يل ِزم كل فروع ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية بتقديم مساعدة أأكثر
انتظاما ل ّ
منظمات الش بيبة الش يوعية ،و أأن تكون هذه ا ألخيرة تحت قيادة أأكثر انتظام ،وعلى
ا ألحزاب ّ
الش يوعيّة أأن تولي اهتماما مضاعفا ابلعمل بين أأطفال العمال وبنشاط فيدراليات
ا ألطفال ّ
الش يوع ّية.
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السادس تنفيذي ّة ا ألمم ّية ّ
ويكل ّف المؤتمر ّ
الش يوع ّية بأأن تتخذ ،عبر أأمانة
الش يوعي العالمي ّ
النساء ا ألمم ّية ،تدابير قصد تقوية العمل بين العامالت الصناعيات وبين جماهير الشغيالت
عموما ابلعتماد في ذلك على تجربة «مجالس انئبات» العامالت۞
 41يكتسي عمل ا ألحزاب ّ
خاصة
الش يوع ّية بين أأوسع شرائح شغيلة ا ألرايف أأه ّمية ّ
مع نمو التهديد بحرب اإمبرايليّة جديدة ،ويقرر المؤتمر ّ
الش يوعي العالمي السادس اعتمادا
على نتائج النتخاابت في فرنسا و أألمانيا تقوية العمل بين العمال الزراعيين وصغار الفالحين،
ويلفت النتباه بوجه خاص اإلى ضرورة تقوية العمل بين الفالحين مالحظا أأن معظم ا ألحزاب
الش يوع ّية كانت قد تركته .ويكلف تنفيذيّة ا ألمم ّية ّ
ّ
الش يوع ّية ابتخاذ جميع التدابير لإحياء
خاصة في البلدان الزراعية (رومانيا ،بلدان البلقان ،بولونيا ،الخ) وكذلك
العمل بين الفالحين ّ
في فرنسا و أألمانيا وإايطاليا ،وغيرها .كما يكلفها ابتخاذ تدابير عاجلة لإحياء عمل أأمم ّية
الفالحين .ويل ِزم جميع فروع ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية بمساندة ذلك العمل۞
الش يوعي العالمي السادس تنفيذيّة ا ألمم ّية ّ
 42ويكلف المؤتمر ّ
الش يوع ّية ابتخاذ جميع
التدابير الضرورية لمساعدة ال ّ
منظمات التي تخوض نضال تحرراي في البلدان الرأأسمال ّية وفي
الصينية
البلدان المس تع َمرة والتي تحرك أأوسع جماهير الشغيلة من أأجل الدفاع عن الث ّورة ّ
السوفييتيّة الشتراكية والتي تساعد ضحااي الإرهاب ا ألبيض ،الخ .ومن
واتحاد الجمهورايت ّ
الضروري أأن يقوي الش يوعيون عملهم ويصقلوه في ّ
منظمات من قبيل «مجموعات الوحدة»
السوفيّيتي» و«النجدة الحمراء
و«رابطة النضال ض ّد ا إلمبرايل ّية» و«جمعية أأصدقاء التحاد ّ
ا ألمم ّية» و«النجدة العمال ّية ا ألمم ّية» ،وغيرها ،ويجب على ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية أأن تساعد
تلك ال ّ
منظمات بكل الوسائل ،و أأن تساهم في نشر صحافتها ،و أأن تدافع عن فروعها المحلية،
الخ.
الصراع الطبقي من جديد ،مع اإمكانية الحرب ،اإنما يضعان
 41اإن نمو القمع واش تداد ّ
أأمام ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية مهمة تناول مسأألة الجهاز السري وحلها في الوقت المناسب؛ ذلك
الجهاز الذي ابإمكانه أأن يضمن تس يير المعارك المقبلة ووحدة الخط والعمل ّ
الش يوعيّين۞
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تقييم العمل :النجاحات واألطخطا
ومهمّات خمتلف الفروع
 43لكن يجب في ذات الوقت أأن نالحظ عدّة نقائص هامة في فروع ا ألمم ّية
ّ
تطور الروح ا ألمميّة الكفاحية ضعيف .ويظهر ضرب من الجهوية من خالل
الش يوعيّة .ف ّ
الستنقاص من المسائل ذات المدى الكبير .كما أأن العمل في النقّاابت غير كاف ،وتنعدم
الس ياسي ابلتّنظيم .وتعداد الحزب مس تقر ،وبعض ا ألحزاب ل تهتم
القدرة على تقوية التأأثير ّ
ابلعمل بين الفالحين وا ألقليات القومية المضطهَدة بما فيه الكفاية ،وضرب من البيروقراطية
في أأجهزة ا ألحزاب و أأساليب عملها (صلة ابلجماهير غير كافية ،مبادرة لس تقطاب ا ألعضاء
غير كافية ،عمل الخالاي القاعدية ليس حيواي بما فيه الكفاية ،انتقال مركز ثقل العمل اإلى
الس ياسي ضعيفان نسبيا لدى كوادر ا ألحزاب .و أأحياان
موظفي الحزب) .والمس تواين النظري و ّ
تكون الصلة ابلمؤسسات الكبرى ضعيفة ،وإاعادة تنظيم ا ألحزاب على قاعدة خالاي
المؤسسات أأبعد من أأن تكون قد انتهت بعد ،وغير ذلك من ا ألمور كثير۞
الش يوعي الإنجليزي الذي أأشادت تنفيذيّة ا ألمميّة ّ
 44يجد الحزب ّ
الش يوعيّة بنشاطه
في جلس تها العا ّمة السابعة نفسه الآن أأمام مهمات جديدة؛ من ذلك انتقال زعماء المجلس
العا ّم وحزب العمل اإلى اليمين فجأأة ،ومسار تحول حزب العمل حزاب اشتراكيا-ليبراليا من
طراز ا ألحزاب الشتراكية-الديمقراط ّية في القارة (تطبيق انضباط س ياسي أأكثر تناس با ،مركزة
الجهاز مركزة عالية ،الخ) .وإاقصاء ّ
الش يوع ّيين والعمال الث ّوريين عموما من النقّاابت .و«شروع
ا إلصالحيّة في تقس يم النقّاابت (ومثال ذلك اسكتلندا) .لكن ،من انحية أأخرى ،هنالك نمو
النّزوع اإلى اليسار عند طليعة العمال .كل ذلك يضع على عاتق الحزب ّ
الش يوعي الإنجليزي
موقفا طبقيا واضحا وحزما ض ّد حزب العمل .فقد أأظهر الحزب ّ
الش يوعي الإنجليزي نجاحا
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في القتراب من النقّاابت ،ويقوم بنشاطه ابس تقامة في ع ّدة مجالت عملية ،لكنه لم يفهم
رغم ذلك الوضع الجديد في حينه .ففي أآخر مؤتمراته ،ارتكب خطأأ كبيرا ابإعالنه عن شعار
مركزي قوامه حكومة عماليّة تراقبها لجنة حزب العمل التّنفيذي ّة .والحال أأن تنفيذيّة ا ألمم ّية
ّ
الش يوع ّية كانت قد اتخذت في جلس تها العا ّمة التاسعة ،قرارا تكتيكيا في وضع اإنجلترا
الجديد ،س ّجل انعطافا في كامل عمل الحزب ّ
الش يوعي الإنجليزي وفي الحركة العمال ّية
الإنجليزي ّة؛ وقوامه اس تقالل الحزب ّ
الش يوعي اس تقالل طبقيّا اتما ،ونضال ل تراجع فيه ضدّ
الصناعة الكيميائية الفاشي ،وتوس يع
الصناعي» وموند؛ ملك ّ
السلم ّ
حزب العمل ،وفضح « ّ
الصغيرة وتقوية تنظيمها ،وقيادة الإضراابت ،ونضال حيوي ض ّد س ياسة الحكومة
التحركات ّ
الصين وضد تحضير الحرب على
الخارجيّة وضد حزب العمل ،والنضال ض ّد التدخل في ّ
السوفييتيّة الشتراكية ،ومساندة الث ّورة الهندية؛ تلك هي مهمات الحزب
اتحاد الجمهورايت ّ
ّ
الش يوعي ّالرئيس ّية في الوقت الراهن .وعلى الحزب في ذات الوقت أأن يتخذ كل التدابير
يطور عمله في المؤسسات ،ويقوي جهازه ،و أأن يرتبط أأكثر ابلجماهير
ليزيد في تعداده ،و ّ
الس ياس يّة ما فيهما من ضيق
في الورشات والمعامل ،و أأن يزيل من مذهبه ومن مبادئه ّ
موسعا
السادس َ
يطور نقاشا ّ
النظر ،وغير ذلك .ويل ِزم المؤتمر ا ّلش يوعي العالمي ّ
الحزب بأأن ّ
حول تغيير تكتيكه وحول طرق تطبيقه۞
الش يوع ّية تقديرا صحيحا لخط الحزب ّ
 45قدمت تنفيذي ّة ا ألمم ّية ّ
الش يوعي الفرنسي
خاصة في جلس تها الموسعة التاسعة؛ فقد
السادسة و ّ
ّ
الس ياسي وعمله في جلس تها العا ّمة ّ
قررت في هذه الجلسة ا ألخيرة أأن من الضروري أأن يقوم تغيير تكتيكي في س ياسة الحزب
ّ
الش يوعي الفرنسي فيما تعلق ابلنتخاابت البرلمانيّة ،وقررت في ذات الوقت أأن من الضروري
أأن يغير الحزب ّ
الش يوعي الفرنسي موقفه من الحزب الشتراكي ،وضرورة أأن تصفى نهائيا
بقااي التقاليد البرلمان ّية وا ألحالف من صفوفه .فقد بينت تجربة النضال النتخابيي صحة الحملة
النتخابية .فقد كانت هنالك أأخطاء مختلفة وظهرت نقائص في نشاط الحملة النتخابية،
كغياب صلة بين العمل ونضال الطبقة العمال ّية المباشر ،وضعف كوادر الحزب القياديّة ،وعمل
منقوص بين العمال الفالحيين والحرفيين والفالحين .لهذا السبب ،تقوم أأمام الحزب ا ّلش يوعي
الفرنسي الآن مهمات جديدة؛ من ذلك تقوية العمل في صفوف الجماهير (العمال الصناعيون
خاصة) ،وتقوية الحركة العمال ّية ،وتحسين العمل النقابيي
عا ّمة وعمال المصانع والمعامل ّ
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جذراي ،وبذل مزيد من النشاط في قيادة الإضراابت وفي عموم نضال الطبقة العمال ّية المباشر،
ّ
أ
وتنظيم العمال غير النقابيين ،وتطبيق ديمقراط ّية نقاب ّية أكثر اتساعا على جميع هياكل ّ
منظمات
كنفدرالية العمل الموحدة العامة ،وتحسين عمل ّ
الش يوعيّين في النقّاابت ،ويجب على الحزب
ّ
الش يوعي الفرنسي أأن يقوي نشاطه المعادي لالس تعمار ،و أأن يقوي من نشاطه بين العمال
يخص حياته ال ّداخل ّية أأن يناضل ب ّقوة ،قبل كل شيء ،ض ّد اتجاهات
ا ألجانب .وعليه ،فيما ّ
الس ياسي الجديد ببعض الجهر (النحرافات البرلمان ّية ،وبعض
اليمين التي تعارض خطه ّ
التجاهات الفوضوي ّة النقاب ّية ،نزعة اإعادة ال ّ
منظمات التراب ّية) ،وعليه في ذات الوقت أأن يهزم
اتجاهات «اليسار» (اإفراط في تقدير دور الحزب ،تسلّط بعض القيادات النقابيّة ،رفض
تكتيك الجبهة المتّحدة ،الخ) .ويجب عليه في مجال التّنظيم ،أأن يتّخذ ك ّل التّدابير لتوس يع
الس ياس يّة فيها
قاعدته في ّ
المؤسسات الكبرى ،و أأن يقوي فيها خالايه حتى يدير الحياة ّ
ويس تقطب منها منخرطين جدد۞
 48اس تطاع الحزب ّ
يتعرض له من اإرهاب اس تثنائي ،أأ ْن
الش يوعي الإيطالي ،رغم ما ّ
يحافظ على ّ
السري ّة و أأن يواصل دعايته وتحريضه ،بصفته الحزب الوحيد ال ّذي يناضل
منظماته ّ
فعال من أأجل قلب الفاش ّية والنّظام الر أأسمالي .واس تطاع أأن يحقّق تأأثيرا فاصال في أأنشط
عناصر الطبقة العمال ّية الذين أأمكن بفضلهم أأن تظل كنفدرالية العمل العا ّمة قائمة رغم خيانة
الزعماء الإصالحيين .لكن الحزب ارتكب خطأأ مفاده أأنه لم يغير طرق عمله في الوقت
المناسب حتى يحافظ على كامل كفاحيته الث ّوريّة في الوضع الجديد؛ في وضع الرجعيّة
والقوانين الس تثنائية الفاش ية .لذا تكتسي المهمات التّنظيمية في هذه الآونة أأه ّمية اس تثنائية
الش يوعي الإيطالي (تكوين كوادر جديدة ،استرجاع ّ
عند الحزب ّ
منظمات جماهيريّة قوية،
طرق جديدة في العمل والتحريض).
كان هذا الحزب من جهة حياته الداخل ّية ،قد صفى خليط المذاهب الذي كان مهيمنا على
أأعضاء الحزب ،وحقق وحدة وجهة النظر في المذهب والس ياسة على قدر كبير ،وس تمكنه
هذه النجاحات من مواصلة نضاله ض ّد النحرافات اليمينية (رفض النضال من أأجل دور
الطبقة العماليّة القيادي) بحيوية مضاعفة .فتلك النحرافات خطر جدي عليه في الوضع
الراهن ،وعلى الحزب في ذات الوقت أأن يناضل بحيوية ض ّد كل اتجاه يرفض أأو يقلل من
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اإمكانيات عمل واسع قصد كسب أأوسع الجماهير التي تخضع لتأأثير التيارات غير ا ّلش يوع ّية
المعادية للفاش ّية أأو التي تحاول الفاش ّية أأن تأأثر فيها۞
 41بلغ عدد المصوتين للحزب ّ
الش يوعي ا أللماني ثالثة ماليين وربع المليون في
النتخاابت ا ألخيرة .يبين هذا العدد تأأثير ّ
الش يوع ّية الهائل في الجماهير العمال ّية ،من جهة
أأولى ،والتّناقض الشديد بين تأأثير الحزب وحجم تعداد أأعضائه (اس تقرار تعداد الحزب:
 3151111انخب لـ  215111عضو حزبيي) .وما حققه هذا الحزب من نجاحات بقدر معين
في الحركة النقابيّة ل توافق أأبدا عمق المهمات المنتصبة في وجهه في هذا المجال .ويجب
تطور جمعية مقاتلي الجبهة الحمراء نحو جمعية جماهيريّة،
أأن نبرز النجاحات العظيمة؛ ّ
تفسخ «مجموعة لينين» التى نواتها الشتراكية-
وتجاوز انحرافات أأقصى اليسار نهائيا ،و ّ
الديمقراط ّية كشفت جوهرها الحقيقي بنفسها .وكل ذلك نصر عظيم في ذلك الحزب.
والحزب ّ
الش يوعي ا أللماني واحد من أأجود طالئع الجيش العمالي الث ّوري ا ألممي ،تنتصب
ض ّده في ذات الوقت اشتراكية-ديمقراطيّة تمتاز بأأجود تنظيم ول يزال عندها احتياطي قوي
كل ال ّقوة في البالد :وإا ّن ذلك يخلق مجال مالئما لالنحرافات اليمينية داخل الحركة ّ
الش يوع ّية
الصناعة
نفسها .لذا ،وجب نضال منسجم ضدّ النحرافات اليمينية (شعار المراقبة العمال ّية على ّ
في الوقت الحاضر ،معارضة قرارات المؤتمر الرابع للنجدة الحمراء ا ألمم ّية ،دعوة التعاون مع
يسار الشتراكية-الديمقراط ّية ،وغير ذلك) ،وتصفية مطلقة لمنزع الوفاق مع هذه النحرافات،
جاذبين في ذات الوقت أأجود قوى الحزب التي تقف على أأساس قرارات ا ألمميّة ا ّلش يوعيّة
ومؤتمر الحزب ّ
جذراي نحو تقوية الحزب بتالحم جميع
الش يوعي ا أللماني في اإسن ،والتو ّجه ّ
التمسك بخضوع ا ألقليّة للأغلبيّة خضوعا مطلقا
قوى القيادة الحاليّة ،وتقوية طابعه الجماعي ،و ّ
– تلك هي المه ّمة الحال ّية .وما يجب أأن نفهمه هنا إان ّما هو :تكوين كوادر عمال ّية جديدة،
الس ياسي والنّظري
والعناية ابلنّشاط الجماهيري عند الحزب ،والعناية ابلمس توى الث ّقافي و ّ
الصحافة والرفع من عدد نسخها ،وتحسين العمل النقّابيي
عند مناضليه النّشطين ،وتحسين ّ
وقيادة الإضراابت۞
 41يواصل الحزب ّ
تحوله حزاب عمال ّيا
الش يوعي التش يكوسلوفاكي ال ّتقدّم في طريق ّ
جماهيراي .لكن ل تزال فيه نقائص كبيرة :ضرب من السلب ّية النتهازيّة عند القيادة ،ونقص في
ّ
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القدرة على تعبئة الجماهير بسرعة لمواجهة جماهيريّة (مثال ،الحتجاج على منع س باراتكييد)
 ،والمبالغة في تقدير مبادئ الشّ رع ّية في النّشاط العملي ،نقص في الهتمام ابلمسأألتين
الفالحيّة والقوميّة ،وبطئ كبير في تجاوز أأخطاء العمل النقّابيي (غياب خط ش يوعي واضح
المعالم ،والنقّاابت الحمراء منطوية على نفسها ،ونقص في الصالت داخل النقّاابت
الإصالحيّة ،بعض ّ
الش يوع ّيين تأأث ّروا ابإيديولوجيا الإصالحيّين ،الخ) .ويجب التّشديد ،في
خاص ،على ضرورة النضال الحيوي ض ّد الحكومة ،وال ّدفاع عن مواقع
ذات الوقت ،بوجه ّ
السرية في العمل والنضال۞
الحزب العلن ّية ،والس تعداد للظروف ّ
 42لقد اس تطاع الحزب ّ
(السري) ،رغم تعقّد ظروف الإرهاب
الش يوعي البولوني ّ
الفاشي ،ل أأن يحافظ على مواقعه فحسب ،بل زاد من تعداد أأعضائه مثلما زاد من تأأثيره
الس ياسي .ا ّإن الحزب ّ
وخاصة
يتحول عامال س ياس ّيا جد ّّاي في كامل البالد ّ
ّ
الش يوعي البولوني ّ
أ
الصناع ّية .فبعد أأن ص ّحح الحزب أكثر ا ألخطاء النتهازيّة صلفا عند انقالب
في المراكز ّ
الصراع الدّ اخلي ،وهو صراع ل ّتبرره
بيلسودسكي ،يتّبع الآن خطا س ياس يّا صحيحا .لكن ّ
اختالفات كبيرة فضال عن كونها غير س ياس ّية حقّا ،يمث ّل واحدا من أأكبر ا ألخطار .ونظرا
الخاصة للحزب ّ
الش يوعي البولوني الملقاة على عاتقه في حال حرب فا ّإن المؤتمر
للأهم ّية ّ
ّ
السادس يطلب وقفا ات ّما لنزاع الفرق ويم ّد تنفيذيّة ا ألمم ّية ا ّلش يوع ّية ابإذن
الش يوعي العالمي ّ
خاص ابسم المؤتمر لت ّخاذ التّدابير الضروريّة في هذا الغرض۞
ّ
 51توضع أأمام ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية في البلقان ،حال ّيا ،مهمات ابلغة ا ألهم ّية؛ وهي
الس ياسي في بلدان البلقان وتزايد ح ّدة ا ألزمة ّالزراع ّية وتعقّد
انتجة عن عدم اس تقرار الوضع ّ
القضااي القوميّة وكون هذه البلدان في عداد المواطن الأكثر خطورة لتحضير الحروب المقبلة.
لقد ّمرت ك ّل ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية البلقان ّية ،تقريبا ،في ا ألوقات ا ألخيرة ،بأأزمة داخل ّية جدّ ية
الس ياس يّة وانحراف بعض المجموعات القياديّة انحرافا يمينيّا ونزاع الفرق
نتجت عن ا ألخطاء ّ
نزاعا شرسا ،هذا النّزاع الذي كان مصدره الهزائم الوخيمة والوضع الموضوعي شديد التعقيد.
الآن ،جميع ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية البلقان ّية تقريبا ،في طريق تصفية هذه ا ألزمة الدّاخل ّية،
توسع صالتها ابلجماهير العمال ّية والفالحيّة.
يتقوى جميعها تقريبا ،رغم الإرهاب الحكوميّ ،
و ّ
ويؤ ّكد المؤتمر ّ
خاص ،على ضرورة أأن تتّبع ا ألحزاب
السادس ،بوجه ّ
الش يوعي العالمي ّ
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ّ
الش يوع ّية البلقان ّية س ياسة صحيحة في القض ّية القوميّة و أأن تباشر عمال واسعا من التّحريض
والتّنظيم بين الجماهير الفالحيّة.
الآن وقد بذل الحزب ّ
الش يوعي ّالروماني جهودا كبيرة لتصفية ا ألزمة الدّاخليّة الث ّقيلة التي
كانت تكبّل عمله اإلى وقت قريب ،فا ّإن المؤتمر ّ
السادس ،يؤكّد ،ابإلحاح،
الش يوعي العالمي ّ
الس ياس ّية والتّنظيم ّية الملقاة على عاتقه إازاء سعي البرجوازيّة والإقطاع ّيين
على المهمات ّ
السوفيّيتي.
ّالرومان ّيين أأن يكونوا طالئع تحضير العدوان ّالرجعي على التحاد ّ
يجب على ا ألحزاب ّ
الس ياسي المشترك
تنسق وتربط عملها ابلشّ عار ّ
الش يوع ّية البلقان ّية ،أأن ّ
فيما بينها :تكوين كفدراليّة البلقان العماليّة والفالحيّة۞
 52أأ ّما البلدان السكندينافية ،فيقف فيها المؤتمر ّ
السادس على
الش يوعي العالمي ّ
اش تداد خطورة ال ّتناقضات الطبقيّة وانزلق فجائي جديد تقوم به الشتراكية-الدّ يمقراط ّية نحو
اليمين ،وانهزام الوسط ّية (ترانمايل ّية) في النّروج أأمام الشتراكية-الدّ يمقراط ّية انهزاما ات ّما
ومرورها المباشر اإلى الشتراكية الحكوميّة .وموازاة لذلك ،يقوم تج ّذر الجماهير العماليّة التي
تتج ّمع أأكثر على ال ّدوام حول الشّ عارات الكفاحيّة عند ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية (اإضراب عمال
السويد ،نضال عمال البناء
ال ِكتاب ،اإضراب الحتجاج على قوانين الإضراب الجديدة في ّ
ض ّد قانون التّحكيم الإجباري ،تأأليف ّ
منظمات دفاع ذاتي مسلّحة من عمال ا ألرض والغاابت
مخربيي الإضراابت في النّروج).
قصد ص ّد ّ
يظهر هذا التج ّذر عند الجماهير في حركة لصالح اتفاق بين النقّاابت السكندينافية والنقّاابت
السوفييتيّة الشتراكية ،وفي ندوة كوبنهاغ ّالروس ّية-الفنلنديّة-النّرويج ّية
في اتحاد الجمهورايت ّ
التي تشهد على إارادة الجماهير في تأأليف وحدة عالميّة للنقّاابت .ورغم هذه النّجاحات ،يجب
على ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية السكندينافيّة ،وبأأكثر حيويّة من ذي قبل ،أأن تبذل الجهد لتقوية
الس ياسي والإيديولوجي على الجماهير الشّ غيلة من خالل تقوية تنظيمها ومن خالل
تأأثيرها ّ
تقوية وتوس يع تج ّذر الطبقة العماليّة بطرق تنظيميّة مناس بة۞
 51أأحيا حزب العمال ّ
(الش يوعي) ا ألمريكي نشاطه بأأن اس تغ ّل ا ألزمة التي تظهر،
السرعة القصوى للجزء
بقدر معيّن ،في ّ
الصناعة ا ألمريكيّة وتعاظم البطالة (نتيجة النّمو ذي ّ
الث ّابت من ر أأس المال على حساب ر أأس المال المتغيّر وتقدّم التّقنية في الإنتاج) .العديد من
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المعارك الطبقيّة العنيدة والقويّة (في مقدّ متها اإضراب عمال المناجم) كان الحزب ّ
الش يوعي
قائدها الصلب والحيوي .والحملة ض ّد اإعدام ساكو وفانزيتي سارت كذلك بقيادة الحزب
الش يوعي .لكن نالحظ في الحزب ّ
ّ
الش يوعي ا ألمريكي بعض الضّ عف انتج عن نزاع الفرق
منذ س نوات عديدة .وموازاة للنّجاحات ،يجب أأن نالحظ أأخطاء يمينيّة مختلفة تجاه الحزب
السود ،ول يناضل نضال
الشتراكي ،ونقصا في تنظيم غير المنتظمين وفي تنظيم حركة بين ّ
صريحا ض ّد س ياسة النهب التي تقوم بها الولايت المتّحدة في أأمريكا ال ّالتينيّة .لكن ل أأن
نرجع هذه ا ألخطاء اإلى غالب ّية القيادة حصرا.
فيما يتعلّق بقضيّة تأأليف «حزب عمالي»ّ ،يقرر المؤتمر ّ
السادس ،أأن ينتقل
الش يوعي العالمي ّ
مركز الجذب اإلى العمل في النقّاابت وتنظيم غير ّ
المنظمين في نقّاابت حتّى يصبح من الممكن
خلق قاعدة لإنجاز شعار «حزب عمالي» واسع ّ
منظم من القاعدة .ومه ّمة الحزب الجوهريّة
هي أأ ْن يضع حدّ ا لنزاع الفرق الذي ل يرتكز على خالفات مبدئ ّية لها بعض الجديّة ،و أأ ْن
يقوي انتداب الع ّمال ،و أأ ْن يقوم بتغيير فاصل بأأن يضع العمال في المواقع القياديّة في الحزب۞
 53لقد ظهر الحزب ّ
السري أل ّول م ّرة.
الش يوعي الياابني في الحملة النتخاب ّية بجهازه ّ
لقد أأنجز تحريض الجماهير رغم الإرهاب .وله ّ
السريّة .ويقوم بحمالت جماهيريّة
منظمته ّ
(مثال ذلك حملة الحتجاج على ح ّل ّ
المنظمات الجماهيريّة الث ّالث :رودو نومنتو وفيدرال ّية
النقّاابت اليساريّة (هيوغيكا) ّ
ومنظمة ّ
الش بيبة) .ومه ّمة الحزب الجوهريّة التّي تزيح تأأرجحه
المذهبيي هي أأ ْن يتّبع طريق تحويل الحزب ّ
جماهيراي .ولهذا الغرض من
الش يوعي حزاب
ّ
الضّ روري أأ ْن يقوم بعمل اثبت بين الجماهير العمال ّية و أأ ْن يعمل في النقّاابت ،و أأ ْن يناضل في
خاصة ،على حركة الضّ يعات.
سبيل وحدتها ،ويقوم بنشاط بين الجماهير الفالحيّة مرتكزاّ ،
الصعوبة (قانون يعاقب «ا ألفكار اله ّدامة»
رغم أأ ّن عمل الحزب على درجة قصوى من ّ
الصينيّة
ابلإعدام) وتعداده غير كاف ،وجب عليه أأ ْن يبذل ك ّل جهده لل ّذود عن الث ّورة ّ
والنضال ض ّد س ياسة النّهب عند الإمبرايليّة الياابنيّة۞
 54لقد تكبّد الحزب ّ
الصيني عدّة هزائم ابلغة الوحش ّية انتجة عن ا ألخطاء
الش يوعي ّ
النتهازيّة ابلغة الخطورة التّي وقعت في الماضي :غياب الس تقالل عن الكيومينتانغ وحريّة
نقده ،عدم فهم النتقال من مرحلة اإلى أأخرى في الث ّورة وضرورة الس تعداد للمقاومة في
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الوقت المناسب ،و أأخيرا ،عرقلة الث ّورة ّالزراع ّية .ولقد ص ّحح هذا الحزب البطل أأخطاءه
لكن قيادة الحزب ّ
الصيني
الش يوعي ّ
وشن حراب ل ترحم على النتهازيّةّ .
تحت ضرابت الهزائمّ .
وقعت في خطئ أآخر ل ّما لم تقاوم بما فيه الكفاية التّو ّجهات الواضحة من «النقالبيّة» والمغامرة
التّي تس ّببت في نهوض في أأوهان وهوبيي وغيرهما وال ّذي انتهيى بهزائم .من جهة أأخرى ،وقع
بعض ّالرفاق في خطئ انتهازي عندما رفعوا شعار مجلس وطني .ويعتقد المؤتمر ّ
الش يوعي
السادس أأ ّن محاولة اعتبار انتفاضة كانتون انقالاب أأمر خاطئ تماما .فانتفاضة كانتون
العالمي ّ
التّي كانت معركة بطول ّية شنّتها مؤخّرة الطبقة العمال ّية في المرحلة المنقضية من الث ّورة
الصينيّة ،رغم ا ألخطاء الكبيرة في قيادتها ،كان فضلها على المرحلة الجديدة من الث ّورة :المرحلة
ّ
السوفيّيتيّة .ومه ّمة الحزب ّ
الصيني ،حال ّيا ،في مرحلة بين موجتين من النّهوض
الش يوعي ّ
ّ
الث ّوري ،هي النضال لكسب الجماهير ،القيام بعمل جماهيري بين العمال والفالحين ،وترميم
ّ
منظماتهم ،واس تغالل كل غضب على الإقطاعيين والبرجوازيين والجنرالت والإمبرايليين
ا ألجانب لتطوير النضال الث ّوري .ولهذا الغرض يجب تقوية الحزب نفسه بكل الوسائل.
ويصبح شعار انتفاضة الجماهير شعارا دعائيّا .وفقط شرط اس تعداد الجماهير اس تعدادا
ثوراي جديدا ،عندها يصبح ذلك الشّ عار من جديد شعار انجاز مباشر على
حقيقيّا ،ونهوضا ّ
السوفييتات۞
أأساس أأعلى وتحت راية دكتاتوريّة العمال والفالحين المرتكزة على ّ
 55مه ّمة ّ
الش يوع ّيين ّالرئيس ّية في بلدان أأمريكا الالتينية هي تنظيم أأحزاب ش يوع ّية
وتقويتها .ففي بعض البلدان (ا ألرجنتين ،البرازيل ،المكس يك ،الإيرغواي) نشأأت ا ألحزاب
ّ
تقوي مذهبها
الش يوع ّية منذ بضع س نوات فقط ولهذا ّ
السبب فا ّإن مه ّمتها الآن هي أأن ّ
ّ
ومنظماتها و أأن تصبح أأحزااب جماهيريّة حقّا .وفي البعض الآخر من تلك البلدان ل توجد،
بعد ،أأحزاب ش يوع ّية مس تقلّة ومنتظمة كأأحزاب عمال ّية.
السادس من تنفيذيّة ا ألمم ّية ّ
يطلب المؤتمر ّ
الش يوع ّية أأ ْن تولي مزيدا من
الش يوعي العالمي ّ
الهتمام ببلدان أأمريكا الالتينيّة بوجه عا ّم ،و أأ ْن تصوغ «برانمج عمل» لتلك ا ألحزاب (القضيّة
ّالزراع ّية-الفالحيّة وقض ّية النضال ض ّد اإمبرايل ّية الولايت المتحدة هما القض ّيتان الهّامتان بوجه
خاص) وتنظيم تلك ا ألحزاب وخلق عالقات صحيحة بين تلك ا ألحزاب و ّ
المنظمات غير
ّ
الحزب ّية (النقّاابتّ ،
المنظمات الفالحيّة) وعملها بين الجماهير وتقوية النقّاابت وتوس يعها
وتوحيد تلك ا ألحزاب تمركزها ،الخ۞
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السادس تعاظم تأأثير ّ
 58يالحظ المؤتمر ّ
الش يوع ّية في جنوب
الش يوعي العالمي ّ
اإفريقيا .ويل ِزم ّ
السوداء ،وتقوية نقّاابتها
الش يوع ّيين ابلمه ّمة الجوهريّة :تنظيم جماهير الشّ غيلة ّ
بك ّل الوسائل ،والنّضال ض ّد العنصريّة «البيضاء» ،والنضال ض ّد ك ّل ضروب الإمبرايل ّية
ا ألجنب ّية ،وال ّدفاع عن المساواة المطلقة في الحقوق ،والنضال الشّ رس ض ّد ك ّل القوانين
السود ،والدّعم أالكثر حزما لنضال الفالحين ض ّد انتزاع أأراضيهم
الس تثنائيّة المسلّطة على ّ
وتحضيرهم للث ّورة ّالزراع ّية ،وتقوية المجموعات وا ألحزاب ّ
الش يوع ّية – تلك هي مهمات
ّ
الش يوعيّين ّالرئيس يّة۞
خاص أأ ّن الحزب ّ
 51يالحظ المؤتمر ّ
الش يوعي،
السادس ابرتياح ّ
الش يوعي العالمي ّ
السوفيّيتيّة الشتراكية ،بلد الدّكتاتوريّة العماليّة،
حزب الطبقة العماليّة ،في اتحاد الجمهورايت ّ
وبعد أأ ْن صفّى النحراف الشتراكي-الدّيمقراطي عند التّروتسكيّة ،وتجاوز صعوابت اقتصاديّة
موضوعيّة مختلفة لمرحلة اإعادة البناء ،قد حقّق نجاحات جديّة في بناء الشتراكية في اتحاد
السوفيّيتيّة الشتراكية وانتقل مباشرة اإلى اإعادة البناء الشتراكي لالقتصاد
الجمهورايت ّ
يتطور العمل ال ّالحق في بناء الشتراكية في اتحاد الجمهورايت
الفالحي .ويجب أأن ّ
السوفيّيتيّة الشتراكية على أأساس ال ّتصنيع وتقوية البناء الشتراكي في ّالريف (ضيعات الدولة،
ّ
المزارع التّعاون ّية ،تنظيم مجمل الستثمارات الفالحيّة الفرديّة في تعاون ّيات) ،منجزا في ذات
المتوسط ونناضل ض ّد
الوقت وانتظام شعار لينين :نساند الفالح الفقير ونتحالف مع الفالح ّ
الكولك.
السادس أأ ّن الحزب ّ
يالحظ المؤتمر ّ
الش يوعي في اتحاد الجمهورايت
الش يوعي العالمي ّ
السوفيّيتيّة الشتراكية قد لحظ في الوقت المناسب العناصر البيروقراط ّية في بعض مراتب
ّ
جهاز الدولة وجهاز القتصاد وجهاز النقّاابت وحتّى جهاز الحزب وخاض نضال عنيدا ضدّ
تلك التّو ّجهات .تطوير النّقد ال ّذاتي ،تقوية النضال ض ّد البيروقراطيّة ،تناسق قوى الطبقة
السوفيّيتيّة
طور الث ّوري في اتحاد الجمهورايت ّ
العمال ّية وتطوير نشاطها وهي تسود ال ّت ّ
الشتراكية – تلك هي مهمات الحزب ّالرئيس ّية .ويعبّر المؤتمر ّ
السادس
الش يوعي العالمي ّ
الصعوابت القتصاديّة المرتبطة بحالة البلد
عن ثقته في أأ ْن يخرج الحزب منتصرا ل من ّ
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المتأأخّرة ،فحسب ،بل س يخرج منتصرا ،بعون الطبقة العمال ّية العالم ّية ،من ك ّل نزاع خارجي
تحضّ ره ابنتظام قادة الدول الإمبرايل ّية۞
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النضال يف سبيل اخل ط الليينيي
ووحدة األمميّة الشيوعيّة
 51أأمام ضخامة صعوابت فترة الس تقرار في البلدان الرأأسمال ّية وصعوابت فترة اإعادة
السوفييتيّة الشتراكية تأألّفت مجموعات معارضة داخل ا ألمم ّية
البناء في اتحاد الجمهورايت ّ
ّ
الش يوعيّة وحاولت أأن تنتظم على النّطاق العالمي .و أأوضح تعبير عن ش تّى فرق وضروب
هذه المجموعات (من أأقصى اليمين اإلى أأقصى «اليسار») هو ما قدّ مته من نقدها لدكتاتوريّة
الصغير والتشكيك في
السوفييتيّة الشتراكية بأأن نعتته ابطال ابلبرجوازي ّ
اتحاد الجمهورايت ّ
اإمكان تعبئة الطبقة العمال ّية العالم ّية.
ارتبطت هذه المفاهيم ،في الفروع القوميّة ،بمفاهيم أأقصى اليمين (مجموعة سوفارين في
فرنسا) و أأقصى «اليسار» (كورش وماسلو في أألمانيا) .كل هذه الت ّيارات ،بفكرها وتج ّمعها
تفسخت بعد هزيمة المعارضة في الحزب
التروتسكي ،وبعد أأن أألّفت كتلة وحيدة ،سرعان ما ّ
ّ
السوفييتي؛ والنّواة ّالرئيس يّة لتلك الكتلة كانت «مجموعة لينين»
الش يوعي في التحاد ّ
المرتكزة على أأرض ّية التروتسكيّة ومنتظمة في حزب مس تقلّ ،والتي كشفت نفسها بنفسها
بصفتها وكيل اشتراكي-ديمقراطي حقيقي .لقد ّمر عدد كبير من عناصرها ،مباشرة ،اإلى
السافر والمسعور لنظريّة وتطبيق دكتاتوريّة الطبقة
العدو ّ
الشتراكية-ال ّديمقراط ّية ،هذا ّ
العمال ّية.
 52النحرافات داخل ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية ،حال ّيا ،هي انحرافات يمينيّة من جهة
الصحيح ،نتيجة الس تقرار الجزئي في الرأأسمال ّية وتأأثير الشتراكية-
الس ياسي ّ
الموقف ّ
ال ّديمقراطيّة .وتظهر تلك النحرافات من خالل بقااي «العلنيّة» والإفراط في طاعة القوانين
والتذيّل لحركة اإضراب والموقف الخاطئ من الشتراكية-الدّيمقراط ّية (مثال ذلك ص ّد قرارات
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الموسعة لتنفيذيّة ا ألمم ّية ّ
تحرك
الجلسة ال ّتاسعة ّ
الش يوع ّية الذي ظهر بقدر معيّن في فرنسا) و ّ
غير كاف تجاه ا ألحداث العالم ّية ،الخ.
نظرا لوجود أأحزاب اشتراكية-ديمقراطيّة قويّة نسبيّا ،فا ّإن تلك النحرافات اليمينيّة تكتسي
الصدارة ،مما يفترض نضال منتظما ضدّ
خاصة ويجب أأن يوضع النضال ضدّها في ّ
خطورة ّ
الموقف المساوم للت ّيار اليميني داخل ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية.
لكن توجد أأيضا انحرافات «يساريّة» تظهر في نزوع اإلى رفض تكتيك الجبهة الم ّتحدة وعدم
فهم ما للعمل النقّابيي من أأهم ّية كبيرة؛ كما تظهر من خالل «الجمل» الث ّوريّة وتظهر في
الصين من خالل نزوع اإلى النقالب۞
ّ
 81يل ِزم المؤتمر ّ
الش يوعي العالمي السادس كل ا ألحزاب بواجب النضال ض ّد تلك
النحرافات ابلإقناع قبل كل شيء .ويالحظ أأن قرارات تنفيذي ّة ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية في جلس تها
العا ّمة الموسعة السابعة حول النهوض بمس توى الكوادر ومشاركة مناضلين جدد في العمل
المسؤول ،وما اإلى ذلك ،لم تتحقّق في عديد البلدان الأكثر أأه ّمية .ويشير اإلى أأنه نظرا للتعقّد
ا ألقصى في كامل الوضع العالمي وإامكانية قيام تغي ّرات اتريخية كبرى ،من الواجب أأخذ جميع
التّدابير لالرتقاء ابلمس توى النظري في ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية عموما وكوادرها خ ّاصة .ونظرا
لضرورة تقوية القيادة المركزية في ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية وتأأمينها صلة أأكثر متانة ابلفروع يقرر
المؤتمر ّ
السادس أأ ّن المرخص لهم من ممثلي ا ألحزاب الأكثر أأه ّمية أأن
الش يوعي العالمي ّ
تصرف ا ألمميّة ّ
الش يوعيّة كمناضلين دائمين في قيادتها۞
يكونوا تحت ّ
الش يوعي العالمي السادس تنفيذيّة ا ألمم ّية ّ
 82يل ِزم المؤتمر ّ
الش يوع ّية بأأن تضمن في
المس تقبل أأيضا وحدة ا ألمم ّية ّ
منسق لتصفية
الش يوع ّية ووحدة فروعها .وفقط شرط عمل ّ
الخالفات على قاعدة حزب ّية طبيع ّية ،وقبل كل شيء بطرق الديمقراط ّية الداخل ّية ،يمكن
الصعوابت الهائلة في الحاضر وحل المسائل الكبرى في المس تقبل القريب .اإن ا ألخطاء
تجاوز ّ
الخطيرة التي تظهر حال ّيا داخل أأحزابنا (نزعات بيروقراطية في بعض البلدان ،تراجع في
التعداد ،نقص في نشاط ال ّ
الس ياسي ،الخ) ل يمكن تصفيتها اإل ابلرتقاء
منظمات القاعدية ّ
الس ياسي؛ وذلك في جميع مس توايت ّ
بمس توى ا ألحزاب ّ
منظماتها على قاعدة
الش يوع ّية ّ
ديمقراط ّية داخل ّية كبرى .ول ينفي ذلك أأبدا النضباط الحديدي داخل الحزب وخضوع
211

ا ألقل ّية للأغلب ّية خضوعا اتما وخضوع ا ألجهزة العليا ومختلف ّ
منظمات الحزب ا ألخرى (الفرق
البرلمان ّية ،الفرق النقاب ّية ،الصحافة ،الخ) لمركزية الحزب ،وخضوع جميع فروع ا ألمم ّية
الش يوعيّة لتنفيذي ّة ا ألمميّة ّ
ّ
الش يوع ّية ،بل يفترض كل ذلك .فتقوية النضباط العمالي في
ا ألحزاب وتقوية هذه ا ألخيرة وتصفية نزاع الفرق فيها ،الخ ،اإنما هي الشّ روط المطلقة لنضال
الطبقة العمال ّية المظفّر ض ّد ك ّل القوى التّي تشحذها الإمبرايل ّية۞
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النضال ضدّالحرب اإلمبرياليّة ومهمّة
الشيوعيّين  -أطروحات
تدعو ا ألمم ّية الشـ ّـــ يوع ّية ك ّل ّ
الشــــغيلة اإلى العمل الدّ فاعي.
منـذ اليوم ،يجب توحيد صـــــفوف المقاتلين اليوم تلو اليوم
ودون كلل .منذ اليوم ،يجب أأن نج ّمع الجماهير ،و أأن نرسل
بـــأأوفى الـــدّ عـــاة من الطبقـــة العمـــال ّيـــة اإلى جنود الجيوش
للساعة التّي يعطي فيها الإمبرايليون
وا ألساطيل ،لالس تعداد ّ
اإشـــــارة الخزي لتقـاتل العمال .ففي تلك اللحظة ،يجب أأن
تـدور المدافع الث ّقيلة حول محاورها فتو ّجه فوهاتها صـــــوب
رؤوس الإمبرايل ّيين .فال خير من ذلــك المرمى في الحرب
ا إلمبرايل ّية.
بيان المؤتمر
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طخطر احلرب اإلمربياليّة
 2توقّع القوى العظمى الإمبرايل ّية ،بعد عشر س نوات من الحرب ،على اتفاقية كيلودج
السالح .وتسعى جاهدة ،وهي تدعم زعماء
واضعة الحرب خارج القانون .وتتحدّ ث عن نزع ّ
الشتراكية الديمقراط ّية العالم ّية ،حتّى يذهب في اعتقاد العمال والشغيلة أأن هيمنة ر أأس المال
السالم في العالم أأجمع.
الحتكاري س تضمن ّ
يفضح المؤتمر ّ
السادس جميع تلك المساعي التّي ترمي اإلى تضليل الجماهير
الش يوعي العالمي ّ
الشغيلة بكل خزي .ويذكر الطبقة العماليّة العالميّة والشّ عوب الكادحة والمضطهَدة في العالم
الس نوات ا ألخيرة ،وبحروب النّهب ال ّصغرى المتواصلة التّي تقوم بها القوى
أأجمع بتجربة ّ
الس نة ا ألخيرة وما كان فيها من تد ّخل
الإمبرايل ّية ض ّد شعوب المس تعمرات ،وبأأحداث هذه ّ
الصين من
في الث ّورة ّ
الصدام فيما بين القوى التّي تحضّ ر لقتسام ّ
الصينيّة ،واش تداد خطورة ّ
جديد ،وتمركز الجيوش في بولونيا ،والتّهديد المباشر ال ّذي يس تهدف اس تقالل ليتوانيا.
السوفييتي ال ّذي يجد نفسه في مواجهة
ويذ ّكر في ذات الوقت تزايد خطورة وضع التحاد ّ
معسكر ا إلمبرايل ّيين ال ّذي تقف على ر أأسه اإنجلترا .يذ ّكر المؤتمر ّ
السادس
الش يوعي العالمي ّ
بك ّل تلك الوقائع التّي تبي ّن جرم س ياسة الحرب عند ا إلمبرايل ّيين ،تلك ال ّس ياسة التّي يمكنها
أأن تتسبّب في كارثة عالم ّية هائلة بشكل ٍ
مباغت.
لقد ق ّدم المؤتمر ّ
الس ياس ّية والقتصاديّة التّي شرعت
السادس تحليال للقوى ّ
الش يوعي العالمي ّ
في التّحضير للحرب المقبلة.
حولت التّي حدثت في الوضع العالمي منذ المؤتمر ّ
الش يوعي العالمي الخامس
لقد تمي ّزت التّ ّ
ابش تداد هائل في خطورة جميع التناحرات ّالرأأسمال ّية ،وبتعاظم ّقوة التحاد ال ّسوفييتي
اقتصاداي وس ياس يا بقدر كبير ،وبنمو الحركة الوطن ّية الث ّوريّة في المس تعمرات وش به
سريعا ،وابش تداد خطورة الصراع الطبقي بين
المس تعمرات وفي مقدمتها ّ
الصينّ ،
نموا ّ
البورجوازية والطبقة العماليّة في البلدان ّالرأأسماليّة.

يزداد تناحر القوى الإمبرايل ّية من أأجل ا ألسواق وضوحا أأكثر فأأكثر .ولكن ابلإضافة إالى تلك
يقسم العالم أأجمع اإلى معسكرين :في الجهة ا ألولى
التناحرات يرتسم ّ
الصدام ّالرئيسي ال ّذي ّ
السوفييتيّة الشتراكية ال ّذي تتج ّمع
ك ّل العالم ّالر أأسمالي؛ وفي الجهة الثان ّية اتحاد الجمهورايت ّ
حوله الطبقة العمال ّية العالم ّية والشّ عوب المضطهَدة في المس تعمرات.
الصينيّة ،ومن أأجل هيمنة مطلقة على
السوفييتيّة والث ّورة ّ
السلطة ّ
الصراع من أأجل تحطيم ّ
السوق ّالروس ّية؛ أأي من أأجل اإمكانية اس تغالل
ّ
الصين ،ومن أأجل الس تحواذ على ّ
الحتياطات التّي ل تحصى من المواد ا ألولية والستثمارات المتوف ّرة في تلك البلدان  -إان
ذلك الصراع هو قضيّة على أأعلى أأهميّة عند ر أأس المال العالمي ،وعلى هذه النقطة يقوم الآن
خطر حرب اإمبرايل ّية جديدة۞
 1سوف لن تكون الحرب الإمبرايليّة العالميّة المقبلة ،فقط حرب ألت تس تخدم
فيها كميات هائلة من الموارد الماديّة ،وإان ّما س تطال الماليين والماليين من البشر .وس تضرب
جماهير سكّان البلدان المتحاربة ،وس تضمحل أأكثر فأأكثر خطوط التمايز بين الجبهة
والمؤخّرة.
يشير المؤتمر ّ
الش يوعي العالمي ا ّلسادس اإلى النمو الهائل في التّسلح ،والتّجديد الكبير في
السكّان والحياة القتصاديّة في ك ّل البلدان
ال ّتقن ّية العسكريّة ،وما اتخذ من اإجراءات لعسكرة ّ
ّالرأأسمال ّية ،وعسكرة اإيطاليا الفاش ّية ،والإصالح العسكري في فرنسا ،والقوانين العسكريّة
التّي جادت بها ّالرجعيّة في تش يكوسلوفاكيا ،وتقوية الس تعدادات الحربيّة في بولونيا ورومانيا
بتوجيه من هيئات أأركان القوى العظمى الإمبرايل ّية ،وما وقع في أألمانيا من اس تعدادات لإعادة
العسكرة القديمة في أأشكال جديدة ،والعسكرة العا ّمة في أأمريكا ،واس تعدادات بريطانيا
العظمى الحرب ّية في بلدان التّاج التابعة لها وفي مقدّ متها الهند وغيرها .اإن تنافس أأمريكا
وإانجلترا ،من جهة كونهما قواتن بحريتان ،يس توجب أأسلحة جديدة.
في العسكرة المعاصرة للجماهير ،من المهم جدا أأن نأأخذ بعين العتبار واقعا مفاده أأن تلك
التدابير العا ّمة تمت ّد اإلى ّ
نظراي على ا ألقل (فرنسا ،بولونيا،
الش باب ،وتمت ّد جزئ ّيا اإلى النّساءّ ،
بلغاراي ،الخ) ۞
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 3في الوقت ال ّذي يواصل فيه الإمبرايليون تسل ّحهم وتحضيرهم للحرب ال ّتي تفرضها
الس ياسة الخارجيّة ،يش ّددون من ح ّدة ّالرجعيّة داخل بلدانهم .فطالما لم «تمكث» المؤخّرة
ّ
شر مقاومة
«هادئة» ل يمكن ل إالمبرايل ّيين أأن يتحاربوا .والبرجوازيّة تتخذ ك ّل ال ّتدابير لتتّقي ّ
ّ
منظمة من جانب العمال ض ّد س ياسة الحرب.
تتّخذ البورجوازية ك ّل التدابير لتحصل على تلك «التغطية من المؤخّرة» .فمن ذلك القوانين
المسل ّطة على النقّاابت في اإنجلترا والنروج ،والتحكيم المفروض في أألمانياّ ،
ومخطط موند
الصناعي» والنقّاابت غير
السلم ّ
المتعل ّق بتعاون شركات الكيمياء ّ
الصناعيّة .والحملة لصالح « ّ
المتسي ّسة «مذهب س بنسر في اإنجلترا» والشركة الم ّتحدة في أأمريكا والنقّاابت الفاش ّية
التابعة للدولة الإيطالية ،وقانون عسكرة النقّاابت زمن الحرب في فرنسا .تهدف تلك التدابير
السالح لحظة اإعالن الحرب.
كلّها اإلى ضمان تحطيم كامل حركة الطبقة العمال ّية ب ّقوة ّ
رسمي ،فرق مسلّحة كـ«الخوذة الفولذية» في أألمانيا وفي فنلندا
كما توجد ،على نحو غير ّ
و«القنّاصة» في بولونيا و«ال ّدفاع الوطني» في النمسا ،الخ ،وجميع هذه التشكيالت يهدف
اإلى كسر الإضراابت وتحطيم الحركات العمال ّية ل فقط زمن الحرب ،بل زمن التّحضير لها
أأيضا .وترتبط بهذه ال ّ
منظمات العسكريّة وش به العسكريّة بعض ّالرابطات النسائية في عدد
كبير من البلدان .وتدعّم القوى الإمبرايل ّية العظمى الفاش ّي َة في جنوب أأورواب الشرقي كما في
بولونيا وفي رومانيا؛ ذلك أأ ّن ّ
الطرق الفاش ّية لها عظيم ا ألهم ّية من جهة تحضير الحرب
السوفييتيّة الشتراكية.
الإمبرايليّة واندلعها ،خصوصا ض ّد اتحاد الجمهورايت ّ
وتش ت ّد ابنتظام خطورة تدابير تشويه وقمع ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية؛ وقريبا ،س تجد فروع ا ألمم ّية
ّ
شرعي في ك ّل البلدان ّالرأأسماليّة۞
الش يوعيّة نفسها مهد ّدة بأأن ينحصر وجودها على نحو غير ّ
تمر التّسلح والس تعدادات الهائلة للحرب الإمبرايل ّية ،تبذل البورجوازية
 4بينما يس ّ
الصغار الجهد لتضليل الجماهير الكادحة وصرفهم عن حقيقة الوقائع
السلم البرجوازيون ّ
و أأنصار ّ
بخطاابت منافقة .وإان ّهم يحاولون ابنتظام تأأليب الطبقة العمال ّية على التحاد ا ّلسوفييتي بما
السلم» .وس يطلق البرجوازيون في حربهم المقبلة على
ي ّروجونه من روح سلم ّية وس ياسة « ّ
السلم! ض ّد البلشفيّة مد ّمرة الحضارة!».
السوفييتي ّ
الصيحة التالية« :الحرب من أأجل ّ
التحاد ّ
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السلم البرجوازيون الصغار،
تتح ّدث البرجوازيّة و أأذانبها الشتراكيون-الديمقراطيون و أأنصار ّ
السالح وا ألمن والتحكيم؛ ا ّإن ا ألمر ،على ما يبدو ،هو وضع الحرب خارج
كثيرا ،عن نزع ّ
الس ياسة القوميّة ،وما ذلك إالّ نفاقا كبيرا.
القانون .ل يمكن لك ّل تلك الث ّرثرة إالّ أأن تخدم ّ
اإن عصبة ا ألمم التّي تأألّفت منذ تسع س نين خلت ،كجمع ّية من ا إلمبرايل ّيين للحفاظ على
«سلم» فرساي القائم على اتفاقيّة النّهب ولسحق الحركة الث ّوريّة في العالم أأجمع ،اإن هذه
العصبة ،أأصبحت ،أأكثر فأأكثر ا ألداة المباشرة لتحضير الحرب الإمبرايل ّية ض ّد اتحاد
السوفييتيّة الشتراكية ...فك ّل ما قام من تحالفات واتفاقيات تحت رعاية عصبة
الجمهورايت ّ
السوفييتي۞
ا ألمم ل ترمي إالّ لستر تحضير الحرب وتسهيله ،خصوصا ض ّد التحاد ّ
 5ل يمكن ل إالمبرايل ّيين أأن يواصلوا س ياس تهم الحرب ّية إالّ بتعاون نش يط مع
الشتراكية-الديمقراط ّية العالم ّية .فقد أأظهرت حرب  2221-2224العالم ّية الإصالحييّن على
وجههم الحقيقي كاشتراكيي ّن-وطنيي ّن وشوفينيي ّن .ومنذ ذلك الحين ،شرعت س ياسة
الشتراكية-الديمقراطيّة تتبلور لتصبح اشتراكية-اإمبرايليّة مكشوفة .و أأصبح زعماء الشتراكية-
الديمقراط ّية ونقّاابت أأمستردام ،في جميع المسائل الفاصلة ،ل فقط مدافعين بل مقاتلين
نشطين وطليعة الإمبرايل ّية ،ول يدخرون جهدا لتسهيل تحضير الحرب الإمبرايل ّية ضدّ اتحاد
السوفييتيّة الشتراكية كلما وجدوا لذلك سبيال.
الجمهورايت ّ
يسعى الزعماء الصالحيّون لمضاعفة انقسام الحركة العمال ّية ،بتشديد صراعهم ض ّد الحركة
الش يوعيّة وابإاثرة خالفات في النقّاابت وفي ّ
ّ
منظمات الجماهير العماليّة (في أألمانيا وإانجلترا).
اإن هذه ا ألساليب ،اإضافة اإلى اإستراتيجيتهم النهزامية في المعارك القتصاديّة الكبرى ،ترمي
اإلى تقوية البرجوازيّة ،وإالى اإضعاف مواقع الطبقة العماليّة ،وابلتالي تخلق الظروف التّي تم ّكن
البرجوازيّة من خوض حروب اإمبرايل ّية جديدة .ويجب على الطبقة العمال ّية أأن تولي أأكبر
فكراي.
انتباه اإلى الطرق التّي تحضّ ر بها الشتراكية-الديمقراط ّية الحرب على التحاد ا ّلسوفييتي ّ
وهذا بعض منها:
تروج خرافات من قبيل «الإمبرايل ّية الحمراء» و«العسكريّة الحمراء» ومماثلة الفاش ّية
أأّ .
ابلبلشفيّة ،وما شابه ذلك؛
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ب .تنشر فكرة مفادها أأن الدكتاتوريّة العمال ّية س تكون سبب حرب ،أأو س تكون اإحدى
أأس بابها على ا ألقل؛
السوفييت ،لكن مع معارضة ّ
الش يوعيّين
ت .يقدم موقف منافق مفاده أأن ابلإمكان مساندة ّ
وا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية؛
السوفييتيّة بصيغ «يساري ّة» مضلّلة.
ث .تروج مواقف انهزاميّة نحو الحكومة ّ
الس نة ا ألخيرة ،ع ّدة أأمثلة لتطبيق تلك الطرق ،خصوصا
ق ّدم لنا خطر الحرب ،في هذه ّ
عند الشتراكيين-الديمقراط ّيين في أألمانيا .كما اس تخدمها حلفاؤهم التروتسكيون ،ولم يكن
ذلك بأأقل وضوح ،عندما ح ّدثوان ،مثال ،عن «الترميدور» وعن «غزو الكولك» ،الخ.
لقد أأ ّكد زعماء «يسار» الشتراكية-الديمقراط ّية موقف مجلس تنفيذية ا ألمم ّية الش يوع ّية
الثامن القاضي بأأنهم أأخطر ا ألعداء داخل الحركة العماليّة تأأكيدا ات ّما بس ياسة الخيانة خالل
الس نة ا ألخيرة وبسلوكهم في مؤتمر ا ألمم ّية الثانية في بروكسل؛ إان ّهم هم ال ّذين ينقذون زعماء
ّ
اليمين الإصالحي والبرجوازيّة بجمل «يسارية» في اللحظات الحرجة .ويعلنون أأ ّن النّظام
السوفييتي والحركة ّ
السلم العالمي» وحليفا
وعدوا « ّ
ّ
عدوا الجبهة العماليّة المتّحدةّ ،
الش يوعيّة ّ
« ّالرجع ّية» حتّى يض ّل الع ّمال وتضطرب أأفكارهم؛ فيتي ّسر للبرجوازيّة تطبيق س ياس تها
الحربيّة۞
الس نوات ا ألخيرة أأن الجبهة ّالرئيس ّية لس ياسة ك ّل القوى
 8لقد ب ّينت أأحداث ّ
الصينيّة .لكن تناحرات القوى
السوفييتي والث ّورة ّ
الإمبرايليّة تتجه بأأكثر وضوح ض ّد التحاد ّ
الإمبرايل ّية تش ت ّد خطورة نتيجة الخالف فيما بينها على الهيمنة .فاإذا كانت حرب -2224
 2221العالميّة ا ألولى قد انتهت مباشرة بقيام ثورة عماليّة وانتصارها في الإمبراطوريّة القيصرية
التحرر في المس تعمرات ،و أأاثرت
القديمة ،وإاذا كانت تلك الحرب قد ّ
طورت حركة ّ
حركات
ً
انتفاضات وحركات ثوريّة جماهيريّة عمال ّية في أأورواب؛ فاإن الحرب المقبلة ،ستنهض
الصناعة ا ألمريكية ،وإالى أأوسع جماهير الف ّالحين في بلدان
ثوريّة قوية س تمتد اإلى عمال ّ
القتصاد ّالزراعي وإالى الماليين من سكّان المس تعمرات المضط َهدة .اإن أأزمة ّالرأأسمال ّية،
والحرب أأجلى مظاهرها ،يمكنها أأن تخلق حركة ثوريّة جماهيريّة واسعة حتّى قبل أأن اندلع
الصدام .يجب على ّ
الش يوع ّيين أأن يج ّمعوا الجماهير و أأن يقودوها في تلك الحركة كما في
ّ
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السلطة العمال ّية والإطاحة ابلبرجوازيّة
النّضال اليومي حتّى يبلغوا ،بأأنشطة ثوريّةَ ،
كسب ّ
تركيز الدكتاتوريّة العمال ّية.
و َ
اإذا لم ينجح ّ
الش يوعيّون في أأورواب في تشديد وتيرة النّضال اليومي من أأجل مطالب العمال
السلطة والإطاحة ابلبرجوازيّة
الأكثر اإلحاحا وتحويل ذلك النّضال اإلى نضال مفتوح من أأجل ّ
 فال يمكن أأن يمنع قيام الحرب في الدول الإمبرايل ّية ّالرئيس ّية إالّ الإطاحة ابلبرجوازيّة ،-فاإن ذلك النّضال الث ّابت من أأجل المصالح المباشرة للشّ غيلة ممزوجا ابلنّضال العام الواجب
خوضه ض ّد الإمبرايل ّية ،س يضاعف بدرجة هائلة نشاط الطبقة العمال ّية ويحرج البرجوازيّة
سواء في التّحضير للحرب أأو في ما س تعتمده فيها .ومن الواضح أأن محاولت ا إلمبرايل ّيين
شن الحرب س تتباطأأ نتيجة المظاهرات الجماهيريّة للطبقة العمال ّية ،وس يصبح من ا ألسهل
ّ
فيما بعد تحويل تلك الحرب الإمبرايليّة حراب أأهليّة وابلتالي قلب ا إلمبرايليّين .وفي جميع
ا ألحوال ،تظهر الطبقة العمال ّية والشرائح ا ألخرى من الشغيلة ،نزوعا نحو اليسار أأكثر فأأكثر.
تتطور الحركة الوطن ّية الث ّوريّة في المس تعمرات بصورة هائلة .اإن ذلك يخلق قاعدة عريضة
و ّ
الش يوعيّة ولتقوية نضال ّ
لنشر تأأثير ا ألمميّة ّ
الش يوعيّين ض ّد كامل س ياسة البرجوازيّة العالم ّية
الس ياسة التّي تؤدي اإلى اش تداد خطورة الس تغالل والضطهاد مثلما تثير ا ّلصدامات
تلك ّ
وتسبّب في الحروب۞
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الطبقة العماليّة يف مواجهة احلرب
 1ل تنفصل الحرب عن ّالرأأسمال ّية! ويس توجب النّضال ض ّد الحرب ،في المقام
خاصة.
ا أل ّول ،أأن نفهم بوضوح ،بأأي حرب تعل ّق ا ألمر ،وما هي أأس بابها ،في ك ّل حالة ّ
مفر منها» .ول يق ّل عنهم
ويحاول ّالرجعيّون تبرير الحرب بتقديمها على أأن ّها ظاهرة طبيعيّة «ل ّ
رجع ّية أأولئك ال ّذين يزعمون الوصول اإلى إازالة الحرب ب ّ
مخططات خيال ّية وبجمل جوفاء
وات ّفاقيات وعهود .وتعارض الطبقة العماليّة ك ّل ذلك ابلنظريّة الماركس يّة اللينينية عميقة الفكر،
وهي القاعدة العلم ّية الوحيدة لنضال فعلي ض ّد الحرب.
اإن سبب الحرب ا ألصلي ،من جهة كونها ظاهرة اتريخ ّية ،ل يكمن في «مبد أأ س ّييئ» طبيعي
وفطري عند البشر ،كما ل يكمن في س ياسة «سي ّئة» تنتهجها الحكومات .وإانما يكمن ذلك
السبب في انقسام المجتمع اإلى طبقات بعضها يتأألّف من مس ت ِغل ّين ويتأأل ّف بعضها الآخر من
ّ
ّ
مس تغَلين .و ّالرأأسماليّة هي سبب الحروب في التاريخ المعاصر .وليس في تلك الحرب ما
الخاصة لوسائل الإنتاج .كما ل تتعارض
هو غريب ،ول تتعارض و أأسس ّالرأأسمال ّية والملكيّة ّ
ونظام المنافسة والس تغالل :فتلك الحروب هي نتيجتها المباشرة.
ا ّإن الإمبرايل ّية ،من جهة كونها مرحلة من ّالر أأسمالية بلغت طور الحتكارات ،تشدّد من حدّة
السلم» سوى استراحة في انتظار حروب جديدة .ا ّإن
التّناحرات اإلى ح ّد ل يصبح فيه « ّ
مساحة الكون وثرواته القتصاديّة (ابس تثناء ا ألرض التّي قامت فيها الدكتاتوريّة العماليّة) هي
كلّها تقريبا موضوع احتكار من جانب عدد ضئيل من القوى العظمى .لكن لما كان ال ّتطور
الس ياسي في مختلف البلدان ل يتم وفق وتيرة متساوية ،نتج عن ذلك ضرورة
القتصادي و ّ
يتم هذا القتسام إالّ بحروب تقوم
دائمة إلعادة اقتسام العالم .وفي أآخر ا ألمر ،ل يمكن أأن ّ
بين القوى الإمبرايل ّية ّالرئيس ّية .وفي انحية أأخرى ،ل يمكن الحفاظ على اس تغالل مئات
الماليين من العمال والعبيد في المس تعمرات إالّ بحروب الضطهاد يهدر فيها الكثير من ال ّدم.
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ل تنفصل الحرب عن ّالرأأسمال ّية :اإذن ،ل يمكن القضاء على الحرب إا ّل ابلقضاء على
ّالرأأسمال ّية .اإذن يجب الإطاحة بطبقة ّالر أأسماليين المس ت ِغل ّين ،ووجب تركيز الدكتاتوريّة
العماليّة ووجب بناء الشتراكية و أأن نصل اإلى إازالة الفوارق الطبقيّة .اإن ك ّل نظرية أأخرى
وكل اقتراح أآخر مهما ظهر «واقع ّيا» اإنما هو تضليل ول يمكنه إالّ أأن يطيل عمر نظام
الس تغالل والحروب.
السلم ّية حول « إازالة الحرب» من النظام ّالر أأسمالي ،وتبي ّن
لذا ،تلفظ اللينين ّية ك ّل النّظرايت ّ
للجماهير العمال ّية وكل المضطهَدين الطريق الوحيد الموصل اإلى الهدف :الإطاحة
اب ّلرأأسماليّة۞
 1لكن من غير الممكن قلب ّالرأأسمال ّية دون عنف ،ودون انتفاضة مسلّحة ودون
جملة من الحروب تش نّها الطبقة العمال ّية على البرجوازيّة .ففي المرحلة الراهنة ،مرحلة
تشن الطبقة
الحروب الإمبرايل ّية والث ّورة العالم ّية ،ل مفر ،مثلما بي ّن ذلك لينين ،من أأن ّ
العماليّة حرواب أأهليّة على البرجوازيّة ،ول يمكن تفادي حروب تش نّها الدكتاتوريّة العماليّة
على الدول البرجوازيّة و ّالر أأسمال ّية العالم ّية ،ول يمكن تفادي حروب وطن ّية ثوريّة تش نّها
السبب على وجه التّحديد ،ل يمكن للطبقة العمال ّية
الشّ عوب المضط َهدة ض ّد الإمبرايل ّية .لهذا ّ
الث ّوريّة خالل نضالها في سبيل الشتراكية ،ولوضع ح ّد لجميع الحروب ،أأن تعلن أأن ّها ض ّد ك ّل
حرب دون تمييز.
«تنتج» ك ّل حرب ،على وجه الحصر ،عن س ياسة طبقات معينة تلتجئ في ظروف معينة
اإلى «وسائل أأخرى» ،وإالى أأساليب عنف أأخرى .لذا ،وجب على الطبقة العمال ّية أأن تحلّل
الس ياسي والمعنى الطبقي لك ّل حرب معلنة ،ووجب عليها أأ ْن تقيّم
بعناية المغزى التّاريخي و ّ
دور الطبقات القائدة في ك ّل البلدان المتاحربة من وجهة نظر الث ّورة العمال ّية العالم ّية ،ابنتباه
خاص.
ّ
تفرض علينا المرحلة ّالراهنة أأن نمي ّز بين ثالثة أأنواع من الحروب :أأ ّولها حروب بين الدول
الإمبرايل ّية نفسها؛ واثنيها حروب الث ّورة المضادّة مو ّجهة ض ّد الدول العمال ّية حيث تش ّيد
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الشتراكية؛ واثلثها حروب وطن ّية ثوريّة أأساسا في المس تعمرات ،ض ّد الإمبرايل ّية ،وهي
حروب تقاوم ما تمارسه تلك القوى من اضطهاد وعدوان.
في الحالة ا ألولى( ،ولنا منها مثال تقليدي وهو حرب  2221-2224العالميّة ا ألولى) يخوض
الطرفان حراب اإمبرايل ّية رجع ّية.
السوفييتيّة في  )2212-2221وحدهم
في الحالة الثانية( ،مثال ذلك التد ّخل ض ّد روس يا ّ
الإمبرايليون يخوضون الحرب ّالرجع ّية ،وفي مواجهتهم تخوض الدكتاتوريّة العمال ّية حراب
ثوريّة في سبيل قضية الشتراكية وفي صالح الطبقة العمال ّية العالم ّية.
الصينيّة) وحدهم
في الحالة الثالثة( ،مثال ذلك الحرب التّي ش نّها الإمبرايليون على الث ّورة ّ
الإمبرايليون يقومون اب ألنشطة ّالرجع ّية والنهب ،لكن الحرب التّي يخوضها ال ّسكّان
توسع الث ّورة العماليّة
المضطهَدون على الإمبرايليّة هي حرب عادلة وهي اإحدى وسائل ّ
العالم ّية.
بعد تحليل طابع ك ّل حرب بروح ماركس ّية على هذا النّحو ،تحدّد الطبقة العمال ّية موقفها
المبدئي وتكتيكها .تناضل الطبقة العماليّة ،خالل حرب بين ا إلمبرايليّين ،ووجهة نظرها،
حينئذ ،هي هزيمة حكومتها وتحويل الحرب الإمبرايل ّية حراب أأهل ّية على البرجوازيّة .وتقبل
الطبقة العماليّة في البلدان الإمبرايليّة الموقف المبدئي ذاته اإذا ما تعل ّق ا ألمر بحرب اضطهاد
خاصة الشّ عوب المس تع َمرة .كما يجب على الطبقة العمال ّية
موجهة ض ّد حركة وطن ّية ثوريّة ،و ّ
السلوك اإذا ما تعل ّق ا ألمر بحرب اإمبرايل ّية مضادّة للثورة ته ّدد الدكتاتوريّة
أأن تسلك ذات ّ
العمال ّية .وتدافع الطبقة العمال ّية في ذات الوقت ،عن جميع الحروب الوطن ّية الث ّوريّة وتخوضها.
كما تدافع عن حروب الشتراكية على الإمبرايل ّية وتخوضها و ّ
تنظم ال ّدفاع عن ك ّل ثورة وطن ّية
وال ّدفاع عن ك ّل دولة قامت فيها الدكتاتوريّة العماليّة۞
 2طالما لم تر ّكز الطبقة العمال ّية دكتاتوري ّتها ،وجب عليها ،كي تحدّد تكتيكها زمن
الحرب التّي تدور وكل طور من أأطوارها.
الحرب في بالدها ،أأن تحل ّل بعناية وابلتّفصيل َ
تتحول حروب وطن ّية حرواب اإمبرايل ّية.
فمن الممكن أأن ّ
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ل ي ّعوض تحليل طابع حرب بسماتها الشكل ّية والمظاهر و َمث َل ذلك أأ ْن نعتبر أأ ّن ا ألمر يتعل ّق
ابعتداء .ففي حرب  2224على سبيل المثال كان من العبث أأن نأأخذ مثل تلك المظاهر
بعين العتبار .فال يخدم ذلك إالّ خداع الجماهير.
ويجب ،خالل حروب القوى الإمبرايل ّية على الدول الث ّورية ،أأن نتناول قض ّية تلك المظاهر
الس ياسي .فمن يبد أأ ابلهجوم
العدوان ّية ل من جهة اإستراتيج ّية ،وإان ّما من جهة المعنى التّاريخي و ّ
ليس ابلضّ رورة هو من يقوم بحرب ظالمة .فالظلم يأأتي من جانب من يمثل ّالرجع ّية والث ّورة
المضادّة والس تغالل والإمبرايل ّية ض ّد ثورة وطن ّية أأو عمال ّية.
يمكن تطبيق حجة العتداء تطبيقا أأخرق .وقد ق ّدم الشتراكيون الفرنس يون مثال لذلك عام
 2215عندما وقفوا اإلى جانب ال ّدولة الفرنس ّية التّي أأعلنت الحرب على المغرب ا ألقصى
المنتفض .وقد زعموا ،حينئذ ،أأن المغرب ا ألقصى هو المعتدي .وذلك ما كان فعال .والموقف
عينه ات ّخذه الإمبرايليون الشتراكيون الإنجليز (حزب العمل) عندما تد ّخلت بريطانيا العظمى
الصين عام  .2211فقد تح ّدثوا ،حينئذ ،على «حماية الرعااي البريطانيين وممتلكاتهم» ۞
في ّ
 21ا ّإن الموقف المبدئي ال ّذي تتبن ّاه الطبقة العمال ّية وال ّذي يح ّدد ك ّل حرب تحديدا
ينجر عنه الموقف ال ّذي يجب أأن تتّخذه أأيضا في قض ّية «ال ّدفاع عن الوطن» .ليس
ّ
خاصاّ ،
تجرد المس ت ِغلين من
السلطة ّ
للطبقة العمال ّية وطنا طالما لم تس تولي على ّ
الس ياس ّية ولم ّ
وسائل الإنتاج .اإن مصطلح «ال ّدفاع عن الوطن» هو واحد من تلك المصطلحات التّي
تعترضنا دوما في جميع ا ألوساط والتّي تصلح بكل بساطة لتبرير الحرب .عندما يكون للطبقة
العمال ّية دولة عمال ّية تناضل ض ّد الإمبرايل ّية ،على العمال حينئذ واجب ال ّدفاع عن وطنهم
الشتراكي .وفي الحروب الوطنيّة الث ّورية ،يجب على الطبقة العماليّة أأن تدافع عن بلدها ضدّ
ا إلمبرايل ّيين .لكن في الحروب الإمبرايل ّية ،يجب على الطبقة العمال ّية أأن ترفض بكل ما
أأوتيت من ّقوة «ال ّدفاع عن الوطن» ال ّذي اإن هو حينئذ إالّ دفاعا عن المس ت ِغلين وخيانة
لالشتراكية۞
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النّضال ض ّد الحرب الإمبرايليّة قبل نشوبها
 22يختلف نضال ّ
الش يوع ّيين ض ّد الحرب الإمبرايل ّية عن ش تى ضروب س ياسة
جذراي .ول يفصل ّ
الش يوع ّيون النّضال ض ّد الحرب عن النّضال الطبقي.
الإصالحييّن اختالفا ّ
السلم هو جزء من عملها العام في سبيل الإطاحة ابلبرجوازيّة.
فنضال الطبقة العماليّة من أأجل ّ
ويعلم ّ
الش يوع ّيون أأن الحروب الإمبرايل ّية حتمية طالما ل تزال س يادة البرجوازيّة قائمة.
اإن ال ّذين يقدرون هذا التجاه الموضوعي ال ّذي يسير فيه التاريخ ربما يس تنتجون من ذلك
خاصا .أأكثر من ذلك :يتّهم بعض الشتراكيين-
أأ ّن من العبث النّضال ض ّد الحرب نضال ّ
الديمقراط ّيين ّ
الش يوع ّيين بتشجيع الحروب الإمبرايل ّية على أأمل حفز الث ّورة.
تنطوي الفكرة ا ألولى على خطأأ .أأما الثانية فهيي ذريعة حمقاء.
ا ّإن ّ
الش يوع ّيين ،فضال عن كونهم مقتنعين بأأ ّن الحرب الإمبرايل ّية حتمية ،يبذلون الجهد قصد
النّضال بكل الوسائل ودون كلل ض ّد الحرب الإمبرايليّة واستباقها ابلث ّورة وذلك في صالح
الجماهير العمال ّية وكل الشغيلة ال ّذين تفرض عليهم تلك الحروب أأثقل التضحيات.
يبذل ّ
الش يوع ّيون في ذلك النّضال الجهد ليج ّمعوا الجماهير حولهم؛ فاإن لم يس تطيعوا منع
قيام الحرب على ذلك النحو ،حاولوا على ا ألقل تحويلها حراب أأهليّة ل إالطاحة ابلبرجوازيّة۞
 21اإن أأولى واجبات ّ
الش يوع ّيين في النّضال ض ّد الحرب الإمبرايل ّية ،هو أأن يزيحوا
الس تار ال ّذي تحضّ ر البرجوازيّة من وراءه الحرب .و أأن يشرحوا للجماهير الوضع الحقيقي.
ّ
الس ياسة
السلم في ّ
وذلك يعني قبل ك ّل شيء أأنه يجب خوض أأشرس نضال ض ّد نزعة ّ
والتّحريض.
يجب على ّ
الش يوع ّيين أأن يق ّدروا بعناية و أأن يمي ّزوا بوضوح ك ّل ضروب الن ّزعة ا ّلسلمية التّي
يمكن أأن نقدمها كما يلي ذاكرين ما هو رئيسي منها:
تحركاتها وخططها
أأ .هنالك نزعة ّ
السلم الرسمي ،تس تخدمها الحكومات ّالرأأسمال ّية لإخفاء ّ
السالح  -وضع الحرب
السوفييتي (عصبة ا ألمم ،ندوات نزع ّ
عن بعضها البعض وعن التحاد ّ
خارج القانون ،الخ.)...
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السلم التّي عند ا ألمم ّية الثان ّية (هيلفردينغ ،بول بنكور ،ماكدوانلد) وليست
ب .وهنالك نزعة ّ
السلمية عند مختلف الحكومات لكنها تزيّن بالغتها بجمل
هذه الن ّزعة إا ّل جزء من النزعة ّ
«اشتراكية» وحتى «ماركس يّة».
السلم «الجذري» أأو«الث ّوري» ال ّذي ّيقر بأأهوال الحرب ول يعارضها إا ّل
ت .وهنالك نزعة ّ
بـحماقات ،وغالبا ما يفرط أأصحابها في الحديث عن ّقوة التّدمير وتقدّم ا ألسلحة ،ويهدفون
من ذلك اإلى أأ ْن يبي ّنوا أأ ّن الحرب المقبلة اإنما هي مس تحيلة أأو يس تحيل ،على ا ألقل ،تحويلها
حراب أأهل ّية.
السلم المنمقة ابل ّدين وهي ترتكز على حركة دينيّة.
ث .وهناك نزعة ّ
يجب على ّ
السلم
السلم ،أأن يقوموا بتمييز جيّد بين نزعة ّ
الش يوع ّيين ،خالل نضالهم ض ّد نزعة ّ
البرجوازيّة و أأخطاء الجماهير الشّ عبيّة .فالجماهير الشّ عبيّة تعارض الحرب ،ومس تع ّدة لمنعها،
لكنها ل تعرف بعد الطريق المؤدي اإلى الهدف وهو طريق الث ّورة .اإذن ،هي ضح ّية عجز
السلم ّية .وعلى ّ
يفسروا للجماهير أأخطاءها
ممث ّلي مختلف التو ّجهات ّ
الش يوع ّيين واجب أأن ّ
دون كلل ،و أأن يسيروا بها اإلى الجبهة الث ّوريّة من أأجل النّضال ض ّد الحرب .لذلك وجب
السلم و أأن يفضحوا دون كلل أأكاذيب
عليهم أأن يناضلوا بج ّد ض ّد ك ّل أأكاذيب أأنصار ّ
ال ّ
منظمات التالية:
السلم التعاوني» ،تحت هذه الت ّسمية دورا خاصا :إان ّه يرتكز على «الحلف التعاوني
ج .يلعب « ّ
العالمي» وعلى «الجمعية التعاونية الن ّسائ ّية العالم ّية» في لندن .ويمكن أأن نظيف اإليهما
ّ
السلم والحرية» ۞
منظمات البرجوازيّة اليساريّة مثل «رابطة النّساء العالم ّية من أأجل ّ
 23كل ّما أأصبحت أأهوال الحرب قريبة وبديهية إالّ وازداد خطر تلك النزعة التّي تس ّمى
خاصة في «يسار» الشتراكيين -الديمقراط ّيين في ع ّدة
السلم الجذري» وهي ممثلة الآن ّ
« ّ
دول صغيرة (منها هولندا والنروج) .في هذه التو ّجهات تق ّدم شعارات مصاغة في جملة جميلة
مثل «لتذهب الحروب اإلى غير رجعة» و«لنقاطع الحرب» و«اإضراب عسكري» وغيرها.
وهي جمل يس تخدمها الزعماء الإصالحيّون على نطاق واسع لتضليل الجماهير( .وعلى هذا
النحو تتحدث أأمميّة أأمستردام النقابية عن اإضراب عام).
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السالم في لهاي في كانون
اإن توصيات لينين لوفد السوفييت النقابيي المتو ّجه اإلى ندوة ّ
ا ألول  2211تجلب حقّا ك ّل انتباه الرفاق اإلى النّضال ال ّذي يجب خوضه ض ّد هذا الضرب
السلم .ولهذه التوصية ،اليوم ،كامل قيمتها ألنه ل تزال حتّى في صفوف ا ألحزاب
من ّ
ّ
الش يوع ّية ،بشكل عفوي ،أأحكام مس بقة قوي ّة وانحرافات في هذه القض ّية .لذا وجب:
التحرك ض ّد جمل ساخنة مثل« :نحن ل نتساهل أأبدا مع الحرب» .فال يجب على
أأّ .
ّ
الش يوع ّيين أأن ينكبوا على تصحيح تلك الشّ عارات فحسب ،بل يجب عليهم خوض نضال
نش يط ض ّد ذلك التّحريض بفضح المبشرين به وبشرح طبيعته الحقيقية ال ّذي اإنما هو اإخفاء
التّحضير للحرب .كما يمكن أأن نقول أأكثر من ذلك في كثير من الحالت عن شعار «الحرب
على الحرب» ال ّذي يعلنه الشتراكيون-الديمقراطيون كوعد من ابب النّفاق لتضليل الجماهير.
ب .يجب النّضال ض ّد اقتراحات المسالمين «الجذريين» ال ّذين يزعمون ص ّد الحرب .ول
يجب على ّ
الش يوع ّيين أأن ينكبوا على فضح أأولئك الناس بوصفهم ثراثرين ل يقومون بشيء
لتحقيق اقتراحاتهم ذات الجذرية الجميلة (اإضراب عام ،اإضراب عسكري) ،وإانما يجب على
ّ
مفسرين
الش يوعيّين أأن يبينوا كامل خطأأ تلك القتراحات ّ
السلمية وكامل صبيانيتهاّ ،
للجماهير الوضع الحقيقي ال ّذي تندلع فيه الحرب .ومب ّينين كيف يس تحيل حصر النّضال في
طرق معينة وكيف من الالزم اللجوء اإلى جميع أأشكال الصراع الطبقي.
ت .يجب خوض نضال صلب ومعارضة ك ّل مظاهر عدم الكتراث بخصوص موضوع أأهوال
الحرب في صفوف أأحزابنا ّ
خاصة تجاه ا ألخطاء التّي تقترفها
الش يوع ّية .فلذلك النّضال ضرورة ّ
الصحفيّة وخطاابتها البرلمان ّية .ول يقبل ال ّسكوت عن أأخطاء من هذا
عناصران في مقالتها ّ
القبيل في أأي حال من ا ألحوال۞
 24يجب على ّ
السلمية
الش يوع ّيين ،في الوقت ال ّذي يناضلون فيه ضدّ النزعة ّ
ويعارضون فيه الجمل «الث ّورية» الملقاة بكل خفّة ،تحقيق عدد معي ّن من مهمات التّحريض
والدّعاية خالل نضالهم ض ّد الحرب الإمبرايليّة .فيما يلي تلك المهمات:
السفسطة والجمل التّي بواسطتها تحاول البرجوازيّة
أأ .عليهم أأن يرفضوا ،في الوقت المناسبّ ،
والشتراكية-الديمقراطيّة تبرير الحرب .ونشير في صدارة هذا التجاه اإلى شعار «ال ّدفاع عن
الصين عام  2211ما يمكن أأن تعنيه شعارات
الوطن» .فقد ب ّينت الحرب ال ّتي شن ّت على ّ
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من قبيل «ال ّدفاع عن الرعااي والممتلكات» و«حماية ال ّتجارة» و«شرف ال َعلم» وغيرها .وقد
تحدثت دول الوفاق عن «عسكريّة بروس ية» قصد اإاثرة الجماهير .وتحدّ ثت القوى ا ألوروبية
عن «النّضال ض ّد القيصرية» .وفي حرب مقبلة تخوضها اإيطاليا ض ّد فرنسا أأو يوغسالفيا
س يقع الحديث عن «نضال ض ّد الفاش ّية ّالرجع ّية» .وستس تعمل البرجوازيّة الفرنس ية أأو
الصربية الشعور المعادي للفاش ية عند الجماهير لتبرير حرب اإمبرايل ّية .كما ستزعم «اإيطاليا»
أأن ش به جزيرتها ّ
مكتظة اب ّلسكّان وهنالك ضرورة طبيعية للتوسع وإالى غير ذلك قصد قبول
س ياسة ال ّقوة التّي تمارسها .لم تنخرط ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية بعد في فضح هذه الأكاذيب بشكل
كاف.
أ
ب﴿ .يجب أأن ن ّفسر دون كلل ،وبجد ،وبصورة أكثر حس ّية قدر الإمكان ،كيف تمت
ا ألمور في الحرب ا ألخيرة ،ولماذا لم يكن من الممكن أأن تكون على نحو أ آخر .يجب أأن
نبي ّن ،بوجه خاص ،أأن «ال ّدفاع عن الوطن» س يكون موضع تساؤل ابلضّ رورة ،و أأ ّن الغالب ّية
العظمى من الجماهير س تح ّل هذا التساؤل من وجهة نظر البرجوازيّة( ﴾.لينين)
السابقة ،أأن نفهم أأن عددا ل يحصى من ا ألس ئلة
«يجب علينا ،مس تخدمين تجربة الحرب ّ
النظريّة والعمل ّية س يطرح غداة اإعالن الحرب .و أأن غالب ّية المع ّبئين العظمى س تكون في وضع
يس تحيل عليها فيه درس تلك ا ألس ئلة بقدر معي ّن من التم ّعن والوعي والتمحيص﴾( .لينين)
﴿يجب أأن ن ّفسر للناس حقيقة الظروف التّي ينشأأ فيها كابوس الحرب وعجز الم ّنظمات
العمال ّية ،حتّى الث ّوريّة منها ،أأمام حرب محدقة( ﴾.لينين)
سرية عتيدة ،الحزب الوحيد ال ّذي أأمكن له أأن يواصل
لقد كان البالشفة ،ال ّذين لهم منظمة ّ
عمال ثوراي أأثناء الحرب .لكنهم لم يس تطيعوا أأن يمنعوا الجماهير من قبول الشّ عار البرجوازي:
«ال ّدفاع عن الوطن» ولم يس تطيعوا أأن يمنعوا الحرب ،رغم أأن صراع العمال الطبقي في
روس يا كان قد ات ّسم بنهوض هائل ،وبعد أأسابيع فقط من اإعالن الحرب ظهرت المتاريس
للصعوابت الهائلة التّي
في شوارع بطرس بورغ .يجب قبل ك ّل شيء تقديم تفسير ج ّدي ّ
تترت ّب عن نضال فعلي ض ّد الحرب وعندئذ فقط يمكن درس مسائل تكتيك ذلك النّضال.
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مفصال تجربة الحرب العالم ّية ا ألخيرة
ت .و أأخيرا ،يجب أأن نشرح للجماهير العمال ّية شرحا ّ
( )2221-2224ومختلف التو ّجهات التّي كانت ،وقتئذ ،في الحركة العمال ّية ونضال البالشفة
ض ّد الحرب وشعارهم ا ألساسي« :تحويل الحرب الإمبرايليّة حراب أأهليّة» ۞
 25يجب مزج هذا العمل التّحريضي والدعائي ،على نحو صحيح ،ابلن ّشاط الث ّوري
هم واجبات النّضال ض ّد الحرب
اليومي ال ّذي يقوم به الحزب بين الجماهير .وفيما يلي أأ ّ
الإمبرايل ّية قبل نشوبها:
المؤسسات والنقّاابت ،قبل ك ّل شيء ،الفروع
أأ .يجب أأن يس تهدف عمل الحزب في ّ
الصناع ّية الالزمة لتحريك الحرب ومسارها :ال ّتعدين والمنتجات الكيماوية والنّقل .ويجب أأن
ّ
الصحيح للجبهة العمال ّية المتّحدة التّي يجب تقوية نتائجها على
خاصة للتّطبيق ّ
نولي أأهم ّية ج ّد ّ
شكل ّ
منظمات ولجان عمل وغيرها.
ب .نظرا لكون طبقة الف ّالحين في معظم البلدان ،هي التّي تمثل ثقل الجيش ،يجب الهتمام
خاص ابلدّعاية المعادية للعسكرة بين الف ّالحين .اإن هذا العمل سيسهّله كره الحرب
بوجه ّ
ال ّذي يتصل ّب في جميع أأنحاء ّالريف .ا ّإن البرجوازيّة تسعى جاهدة لتحافظ على تأأثيرها على
ّالريف وإااثرة «كفاحية» الف ّالحين .وهي تلجأأ في ذلك اإلى تد ّخل المالكين العقاريين والف ّالحين
ا ألغنياء و ّ
الصحافة والكنيسة ومختلف ّ
السلم ّية.
منظمات قدماء المقاتلين و ّ
الطرق الفاش ّية و ّ
وعلى ّ
الخاص في المدن وذلك بتشديد ح ّدة
الش يوع ّيين أأن يعارضوا ذلك النشاط بنشاطهم ّ
الصراع الطبقي .ويجب عليهم أأن يقوموا بدعاية ض ّد الحرب بين الجماهير الفالحية مرتكزين
على تجربتها في الحرب العالم ّية ومازجين تلك الدّعاية بمطالب الف ّالحين الفقراء القتصاديّة.
ويجب عليهم شرح موقف الطبقة العماليّة من الحرب ويجب عليهم أأن ينشؤوا فرقا للعمل
في نقّاابت الف ّالحين ّالرجع ّية .ويجب عليهم أأن ّ
ينظموا ندوات للف ّالحين الفقراء ض ّد الحرب
خاصة خالل الدّعاية في الجيش بعين العتبار.
و أأن يأأخذوا مصالح أأولئك الف ّالحين الفقراء ال ّ
ت .يجب أأن تلعب الحركات الوطنيّة الث ّوريّة في البلقان وبولونيا وغيرها دورا عالي ا ألهميّة
في النّضال ضدّ خطر الحرب الإمبرايل ّية وفي تحويل الحرب الإمبرايل ّية حراب أأهل ّية .وفي
هذه البلدان يجب أأن يرتبط فيها النّضال ض ّد خطر الحرب الإمبرايليّة ابلنّضال ض ّد الإقطاع
وضد الضطهاد القومي قصد تطوير الث ّورة الزراع ّية والوطن ّية.
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السبب يصبح مشكل خلق وتوس يع ال ّتحالفات الث ّوريّة من العمال والف ّالحين والقوميّات
لهذا ّ
المضطهَدة المعادية ّللرأأسمال ّية و أأهوال الحرب الإمبرايل ّية ،على أأهم ّية قصوى عند ا ألحزاب
ّ
الش يوعيّة.
الش باب وفي مقدمتهم ّ
ث .اإن العمل بين ّ
الش باب العمالي ،اإنما هو قض ّية ذات أأهم ّية فاصلة.
الش يوع ّيين ،وليس فقط ّ
يجب على ك ّل ّ
منظمات ش بيبتنا ،أأن يناضلوا بأأكثر ما يمكن من
الحيوية ض ّد المن ّظمات ّالرايض ّية البرجوازيّة وال ّ
منظمات الفاش ّية والمدارس العسكريّة ،وغيرها
التّي تحضّ ر فيها البرجوازيّة ّ
الش باب للحرب الإمبرايل ّية.
يجب ،بعد ذلك ،النّضال ض ّد تحضير ّ
الش باب عسكراي قبل الدفع به اإلى الثكنات مثلما يقع
ذلك في البلدان البرجوازيّة .وحيثما كان ذلك التّحضير اإجباراي ،إالّ ويدعو ّ
الش يوع ّيون
الش باب العمالي لالنخراط فيها وينظمون في ذلك التكوين دعاية لتنوير ّ
ّ
الش باب وإااثرة ح ّل
منظمات العسكريّة البرجوازيّة .ويجب أأن يقوم نفس العمل في ّ
ال ّ
المتطوعين
منظمات
ّ
وجمع ّيات المواطنين التّي تهدف التّحضير العسكري .و ألجل ذلك توفد ا ألحزاب ا ّلش يوع ّية
الش بيبة بعض العناصر ا ألعضاء اإلى تلك ال ّ
وقيادة ّ
منظمات ،لكن ل يجب على ا ّلش يوعيّين
الش باب العمالي أأن يدخلوها ،بل يطلب منهم أأن يدخلوا ّ
أأن يطلبوا من ّ
منظمات ال ّدفاع
العمالي أأو أأن يخلقوا ّ
لمتطوعين والمواطنين.
منظمات مثل تلك التّي عند ا ّ
الصناعة وخصوصا في حالة حرب ،فاإن العمل بين العامالت
ج .نظرا ألهم ّية دور النّساء في ّ
خاصة .ويجب مكافحة ما يمكن أأن يحدث الإمبرايليون
وزوجات العمال يصبح له أأهم ّية ّ
فيهن من تأأثير من خالل ّ
منظمات برجوازيّة صغيرة .لذا وجب تنظيمهن في نقّاابت وتج ّمعات
جماهيريّة عمال ّية أأخرى .ويجب أأن تأأخذ مخططات تجنيد النّساء ابهتمام ٍ
خاص .و أأن يولى
انتباه كبير اإلى تعاظم تأأثير ال ّ
السلمية والدّ ينيّة والقوميّة على النّساء (ا ّإن
منظمات البرجوازيّة ّ
ذلك واقع) .ول يقبل أأي تهاون في هذه الدّعاية .ول يمكن حصر القيام بهذا العمل على
النّساء ّ
الش يوعيات .اإن ذلك خطأأ في التقدير يجب التخل ّص منه بك ّل الوسائل.
ح .العمل المعادي للعسكريّة .العمل في الجيش وا ألسطول ،بين المجنّدين والحتياط ّيين
وفي ّ
منظمات ال ّدفاع البرجوازيّة ،حيث يجب أأن يكون حضور العناصر العمال ّية ج ّد قواي.
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ك ّل ذلك اإن هو إالّ ّكال عضواي يمثل عمال ثوراي ينجزه الحزب بين الجماهير ل ب ّد أأن يمتدّ
اإلى جميع العمال۞
 28لقد ر أأى لينين أأن «الوس يلة الوحيدة» لمواصلة كامل العمل الث ّوري بعد إاعالن
سرية .ويجب أأيضا أأن تكون هنالك منظمة غير شرع ّية للنّضال
الحرب اإنما هي خلق منظمة ّ
الصدام .وإان ذلك لمن أأهم المشاكل ،ولم تقع دراس تها عمليّا
ض ّد الحرب حتّى قبل اإعالن ّ
اإلى الآن إالّ بشكل غير كاف؛ فقد ُأهملت كثيرا ولم ينظر فيها بوضوح .وفي بعض الحلقات
في العديد من أأحزابنا ،ل يزال هناك الحتفاظ بحكم مس بق واضح النتهازيّة مفاده أأن يعهد
الش باب و ّ
بعمل الدّعاية المضادّة للعسكرة اإلى ّ
خاصة فقط ،وكأأ ّن العمل في الجيش
منظمات ّ
التحرك بصرامة ض ّد هذه الطريقة في النّظر والشّ روع
ليس واجبا على كامل الحزب .ويجب ّ
منذ الآن في العمل وفق روح تعاليم لينين .والمهمات الواجب تحقيقها هي:
أأ .توس يع ما لدينا من خالاي في الورشات والمصانع التّي نتيجة ل إالرهاب ال ّذي يمارسه ا ألعراف
تتحول اإلى الالشرعيّة وإالى
وا ألنظمة البوليس يّة وفي ظروف محد ّدة ،يجب عليها كلّها أأن ّ
سري .يجب القيام بكل شيء لتحضير ذلك؛
وضع ّ
ب .تحضير ا ألجهزة القياديّة وجهاز ّالربط وكذلك أأجهزة صحافة الحزب التّي يجب ضمان
سيرها حتّى في ظ ّل نظام اإرهاب أأعلى.
يجب على ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية ،في الوقت ال ّذي ل يتخلون فيه عن اس تغالل ما توف ّره لهم
الشرعيّة من اإمكان ّيات ،أأن ينخرطوا منذ الآن ،وبنشاط شديد ،في درس تلك المشاكل.
وإاذا ما أأهملت ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية هذا الواجب ،فاإن نظام القمع ال ّذي من المؤكّد أأنه س يقوم
لحظة اإعالن الحرب وال ّذي قد بد أأت تظهر مالمحه في أأغلب البلدان ،س يخمد ّ
منظمات
الحزب ويقضي على منابع أأساس ّية لنضال ثوري ض ّد الحرب۞
 21يجب على ا ألحزاب ّ
الش يوعيّة أأن تر ّكز جهودها الآن على تحضير الجماهير وكس بها
وتنظيمها من أأجل النّضال ض ّد الحرب الإمبرايل ّية .ول يجب القتصار في معارك الطبقة
العمال ّية والعناصر الكادحة ا ألخرى ض ّد تقوية الس تغالل والضطهاد (حول مسائل ا ألجور،
الس ياسة الجتماعية ،والحيف ،والقمع وتعاظم
السكن ،و ّ
وساعات العمل ،والضرائب ،و ّ
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الخطر الفاشي) على المطالب الآنية لوحدها بل يجب أأن تكون دوما مرتبطة بوضوح ابلنّضال
الس ياسة الخارجيّة والتّسل ّح ووضع
ض ّد س ياسة الحرب الإمبرايل ّية ،فجميع المسائل الها ّمة في ّ
موارد عسكريّة جديدة وغيرها ،يجب أأن تخضع للدراسة من جانب الجماهير و أأن تس تخدم
لشن مظاهرات ثوريّة .ويجب على الحزب ّ
الش يوعي ،في هذا النّضال ،ودون أأن ّ
يكف عن
ّ
تقييم قواه بص ّحة ،أأن يقف في مقدّ مة الجماهير بكل جر أأة وصالبة .ويجب عليه أأن ّ
ينظم
مظاهرات ،وإاضراابت واحتجاجات ض ّد س ياسة الحرب التّي تسلكها البرجوازيّة ا إلمبرايل ّية،
و أأن يضع أأمام الجماهير ،وفي الوقت المناسب ،قض ّية الإضراب العام و أأشكال أأخرى من
النّضال أأكثر جدي ّة۞
النّضال زمن الحرب الإمبرايليّة
 21برانمج ّ
الس ياسي زمن الحرب الإمبرايليّة هو ذات البرانمج ال ّذي
الش يوع ّيين ّ
صاغه البالشفة وط ّبقوه بقيادة لينين خالل النّضال البطولي ض ّد الحرب العالم ّية ا ألولى.
والنقاط الجوهريّة في ذاك البرانمج هي:
فيفسر للعمال والف ّالحين ما لتلك
أأ .رفض ال ّدفاع عن الوطن الإمبرايلي في مثل تلك الحربّ .
الحرب من طابع رجعي .وتكافح بكل ّقوة ك ّل توجهات الحركة العمال ّية التّي تحاول تبرير
الحرب بشكل مكشوف أأو ملتواي؛
ب .النهزاميّة :المساهمة في هزيمة الحكومة الإمبرايل ّية التّي يتعل ّق بها ا ألمر في ك ّل بلد؛
ت .روح أأمميّة حقيقية :ل بجمل « أأممية» و«اتفاق» شكلي ٍ
محض ،بل بعمل ثوري حقيقي
«انهزامي» من جانب الطبقة العمال ّية في جميع البلدان المتحاربة ،عمال يهدف في ك ّل بلد
اإلى الإطاحة ابلبرجوازيّة القائدة؛
ث .تحويل حرب الدول الإمبرايل ّية حراب أأهل ّية تخوضها الطبقة العمال ّية ض ّد البرجوازيّة من
خوة في
أأجل الدكتاتوريّة العمال ّية والشتراكية بمظاهرات ثوريّة جماهيريّة في المؤخّرة وبأأ ّ
الجبهة؛
طح
ج .يس تحيل أأن يقوم سلم «عادل» أأو «ديمقراطي» إاثر حرب اإمبرايل ّية اإذا لم ي ْ
السلطة في البلدان المتحاربة ا ّلرئيس يّة.
ابلبرجوازيّة وإاذا لم تتسل ّم الطبقة العماليّة ّ
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السلم بل شعار الث ّورة العمال ّية .ويجب على ا ّلش يوع ّيين
لذا ،ل يجب أأن يكون الشّ عار شعار ّ
أأن يناضلوا ب ّقوة ض ّد ك ّل الجمل التّي تبشّ ر اب ّلسلم وهي جمل تصبح في وقت معين ا ألداة
تحول الحرب حراب أأهليّة.
الفكري ّة ّالرئيس يّة بيد البرجوازيّة لمنع ّ
ل يمكن حصر العمل في الدّعوة اإلى هذا البرانمج .فمن الضّ روري كسب الجماهير العمال ّية
للنّضال في سبيل هذا البرانمج بتطبيق تكتيك الجبهة المتّحدة من القاعدة۞
« 22تحويل الحرب الإمبرايل ّية حراب أأهل ّية» ،اإنما يعني ذلك ،في المقام ا أل ّول ،أأن
تكون هنالك مظاهرات ثوريّة جماهيريّة .ويرفض ّ
الش يوعيون ،ابقتناع ،اس تخدام ك ّل ما
يزعم أأنها «وسائل» نضال ض ّد الحرب التّي تمنع تطوير المظاهرات الث ّوريّة الجماهيريّة.
تطوره.
ويرفضون أأيضا ا ألعمال الفردية التّي ل ترتبط ابلعمل الث ّوري الجماهيري أأو ل تسهّل ّ
وهم يناضلون ض ّد هذه الوصفات «المضادّة للحرب» التّي تينع بين العناص ِر البرجوازيّة الصغيرة
السالح» و«رفض اإطالق النّار» ،الخ .اإن هذه
في الحركة العمال ّية مثل «رفض حمل ّ
الوسائل البائسة ل تزال محبّذة بين الجماهير .والعمال يعتقدون بج ّد أأ ّن ابلإمكان بلوغ شيء
ومضرة .فيجب أأن يقول ّ
الش يوع ّيون
ما من خالل ذلك .والحق أأن تلك الدّعوة اإنما هي عبث ّ
للعمال أأن النّضال ض ّد الحرب أأبعد من أأن يكون نضال فرد واحد في زمن معين و أأن
المظاهرات الث ّوريّة التّي تخوضها جماهير العمال والف ّالحين ،في المؤخّرة كما في الجبهة
ل إالطاحة ابلبرجوازيّة اب ّلسالح هي الوسائل الوحيدة الواجب اس تخدامها والتّي يجب أأن
تخضع لها جميع الوسائل ا ألخرى .وإاذ يناضل ّ
الش يوعيّون ض ّد تلك الوصفات المذكورة والتّي
تضر عمل الجماهير ،فاإنهم يوقظون في الطبقة العمال ّية روح البطولة الث ّوريّة من أأجل النّضال
ّ
ض ّد الحرب الإمبرايليّة۞
 11يقدر ّ
الش يوع ّيون دائما قض ّية الإضراب العام ض ّد الحرب من جهة تحويل الحرب
الإمبرايليّة حراب أأهليّة .ول يمكنهم تقدير الإضراب العام على أأن ّه ،في ح ّد ذاته ،وس يلة نضال
ض ّد الحرب .فمنذ  2211حارب لينين وجهة نظر غوس تاف هرفاي رافضا شعار الإضراب
العام تلك «الوصفة السحرية» التّي تقترح دون أأخذ بعين العتبار الظروف والوضع الملموس،
وبمعزل عن مجمل نضال الطبقة العمال ّية .ولقد أأقر لينين عام  2211حول هذه النقطة موقفا
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أأكثر دقة من خالل تجربة الحرب العالم ّية .فما قدمه لينين من اإشارات وتوصيات حول هذا
الموضوع اإلى الموفدين اإلى ندوة لهاي اإنما يبقى ساري المفعول اإلى الآن :يس تحيل « ّالرد»
على الحرب ابلإضراب تماما كما يس تحيل « ّالرد» عليها ابلث ّورة ابلمعنى البس يط والحرفي
لتلك الكلمات .لكن اإذ يرفض ّ
الش يوع ّيون شعار «الإضراب العام ر ّدا على الحرب» وتنذرون
تضر النّضال الحقيقي ض ّد الحرب ،ف إان ّهم ل
العمال بمثل تلك ا ألوهام التّي ل يمكنها إالّ أأن ّ
يرفضون الإضراب العام اإذا ما أأت ّخذ كواحد من وسائل النّضال .وهم يعتبرون رفض الل ّجوء
اإلى تلك الوس يلة انحرافا انتهازاي ينبغي تركه بصالبة .فالإضراب العام اإذا ما كان اإلى جانب
أأعمال جماهيريّة أأخرى (مظاهرات ،اإضراابت في المصانع التّي تش تغل لصالح ال ّدفاع الوطني،
وإاضراابت النقل ،وغيرها) ويحرك الجماهير ،هو أأحد الوسائل ّالرئيس ّية في النّضال وهو
بمثابة انتقال اإلى النتفاضة المسلّحة وهو أأحد ا ألطوار التّي يجب المرور بها لتحويل الحرب
الإمبرايل ّية حراب أأهل ّية .ول يقف هذا التحويل على إارادة الحزب فقط .وإانما يفترض وضعا
ثوراي وقدرة اس تعداد الطبقة العمال ّية على التحرك جماهيراي وغير ذلك ومن ا ألمور التّي هي
غير موجودة وقت اإعالن الحرب اإنما توجد أأثناء الصدام .وحتى أأثناء الحرب ل يأأتي الإضراب
العام لوحده وإانما هو خالصة س يل هائل من ا ألعمال الث ّوريّة الجماهيريّة ،والمظاهرات
والإضراابت الجزئية وغير ذلك .ومن جانب ّ
الش يوع ّيين هو خالصة تحضير وقائي يتض ّمن
تضحيات ثقيلة .الإضراب العام زمن الحرب يعطي دون شك نتائج ثوريّة أأسرع مما يعطيها
السلم .لكن لن يكون تحضيره وتنظيمه أأسهل أأبدا .وستتخذ البرجوازيّة اإجراءات
زمن ّ
احتياط ّية ،وس تجيب عن الإضراب بتعبئة العمال المضربين أأو بعسكرة المؤسسات .لهذا
السبب ل يجب على ّ
الش يوع ّيين أأن ينكبوا ،حتّى في زمن الحرب ،على دعوة مجردة قصد
ّ
ّ
اإضراب عام .وإانما يجب عليهم أأن يواصلوا عملهم الث ّوري اليومي في المؤسسات والنقاابت
مدافعين دائما عن مطالب العمال القتصاديّة ،ورابطين تلك المطالب ابلدّعوة ض ّد الحرب،
ومنظمين لجان ثوريّة في المصانع ،وكاس بين قاعدة ال ّ
منظمات النقابية ومزيحين العناصر
الشتراكية –الوطن ّية من تلك ال ّ
منظمات وعندما تكتسب القاعدة وتنتخب أأجهزة قيادية
جديدة معارضة لتلك الإصالحية فاإنها تنظم ،رغم أأنف هذه ا ألخيرة ،اإضراابت جزئية وتفجرها
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وتوسعها .فال يمكن أأن يكون شعار الإضراب العام شعارا معلقا في الهواء .بل يجب أأن يكون
هدف كامل ذلك النشاط العملي ونتيجته.
في مثل ذلك الوضع ،يجب على الطبقة العماليّة أأن تس تعد ل إالضراب العام المظفر وان تقوده،
في ظروف مالئمة اإلى انتفاضة مسلّحة۞
 12يرفض ّ
الش يوعيون ،أأيضا ،من جهة تحويل الحرب الإمبرايليّة حراب أأهل ّية ،شعار
السلم «الجذريين»
رفض الخدمة العسكريّة «مقاطعة الحرب» ال ّذي يبشر به بعض من أأنصار ّ
و«يسار» الشتراكيين-الديمقراطيّين.
أأ -اإن فكرة جعل الحرب الإمبرايل ّية مس تحيلة بأأن نطلب من الجماهير المعبئة عدم الس تجابة
لنداء الخدمة العسكريّة اإنما هي وهم تماما مثلما هي كذلك فكرة «الر ّد» على الحرب
ابلإضراب العام .اإن من يقترح هذه الوصفة اإنما هو يضعف النّضال الث ّوري الحقيقي ضدّ
الحرب.
ب -حتّى في حالة نجاح جزئي تحقّقه هذه «المقاطعة الجماهيريّة» فاإن نتيجة ذلك هي أأن ل
يكون أأكثر العمال صالبة ووعيا داخل الجيش؛ فذلك يمنع تحقيق عمل الث ّوريين المنتظم
في الجيش (ال ّذي هو اإحدى المهمات الجوهريّة في النّضال ض ّد الحرب).
السبب كان لينين على صواب اتم عندما كتب عام  2211وابلعتماد على تجربة الحرب
لهذا ّ
العالم ّية:
﴿قاطعوا الحرب .تلك جملة حمقاء .فيجب على ّ
الش يوعيّين أأن يسيروا في أأي حرب
رجع ّية﴾.
لكن هذا التوجيه ال ّذي ق ّدمه لينين حول الخدمة العسكريّة ،ل يعني أأن يجب على ا ّلش يوع ّيين
أأن يقوموا ابلتّحريض بين الجماهير حتّى تنخرط في الجيش البرجوازي .اإنه يعني أأ ّن على
ّ
يضر ويخلق أأوهاما،
الش يوع ّيين أأن يناضلوا بثبات ض ّد شعار المقاطعة ال ّذي ل يمكنه إالّ أأن ّ
و أأن يجب عليهم أأن يعملوا في سبيل الث ّورة وتنظيم الجماهير في الجيش البرجوازي ،وتسليح
الطبقة العمال ّية وتحويل الحرب الإمبرايل ّية حراب أأهل ّية.
السالح
لذا ،عندما توضع قضيّة ال ّدخول في الجيش البرجوازي أأو تلك المتعل ّقة برفض حمل ّ
«المقاطعة» ،يجب على ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية أأن تنصح العمال والف ّالحين الفقراء بأأن يقبلوا
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السالح و أأن يقوموا بعمل ثوري في الجيش حتّى
الخدمة العسكريّة و أأن يتعل ّموا اس تخدام ّ
تكون اللحظة التّي يديروا فيها سالحهم اإلى البرجوازيّة.
اإذا ما ظهرت حركة جماهيريّة كبرى تسعى اإلى رفض الخدمة العسكريّة لحظة اإعالن الحرب،
وجب على ّ
الش يوع ّيين أأن يكونوا في صفوف تلك الحركة و أأن يق ّدموا مطالب ملموسة
وشعارات عمل جماهيري ض ّد الحرب الإمبرايل ّية ،ويجب عليهم أأخيرا أأن يس تغل ّوا تلك
الحركة اس تغالل أأقصى لتثوير الجماهير .لكن في مثل هذه الحالة ،يجب على ا ّلش يوع ّيين
السلمي .يجب عليهم أأن يعلنوا بكل صراحة أأن
السلم وشعار المقاطعة ّ
أأن يكافحوا مذهب ّ
السالح.
تلك الوس يلة النّضالية غير كافية و أأننا ل نقدّم شيئا اإذا ما اقتصران على رفض حمل ّ
ويجب عليهم أأن يشرحوا للجماهير كيف أأ ّن الطريق الصحيح الوحيد للنّضال ض ّد الحرب
الإمبرايليّة اإنما هو السعي اإلى تحويل هذه ا ألخيرة حراب أأهليّة .ويجب القيام بدعوة قوية حتّى
تفهم الجماهير ضرورة العمل الث ّوري في الجيش البرجوازي .يجب على ّ
الش يوع ّيين أأن يع ّبئوا
حركات جماهيريّة من ذلك القبيل نحو تكوين «كتائب» أأنصار وتطوير الحرب ا ألهل ّية فورا
اإذا ما كان الوضع العام يمكنهم من ذلك .ويتعل ّق ا ألمر هنا ابلبلدان التّي توجد فيها حركة
وطن ّية ثوريّة قوية .ففي مثل هذه البلدان ،وعندما تعلن الحرب أأو أأثناءها (خصوصا إاذا ما
السوفييتي) ،وإاذا ما كان الوضع مالئما ،يمكن ّ
للش يوعيّين أأن يرفعوا
كانت حراب على التحاد ّ
شعار انتفاضة وطن ّية ثوريّة ض ّد ا إلمبرايل ّيين و أأن يشكلوا (كتائب ا ألنصار) فورا۞
 11في البلدان التّي الخدمة العسكريّة فيها ليست اإجباريّة ،تباشر حكوماتها حملة
للحصول عل النخراط في الجيش وقد تضطر اإلى اإعالن الخدمة العسكريّة العا ّمة ا إلجباريّة.
ومن المعلوم أأ ّن هدف ّ
الش يوعيّين في هذه البلدان أأيضا هو تحويل الحرب الإمبرايليّة حراب
أأهل ّية .وفي اإطار ذلك النّضال يجب على ّ
الش يوع ّيين أأيضا ،أأن يتحركوا ض ّد الدّعوة البرجوازيّة
متطوعين .كما يجب عليهم أأيضا أأن يناضلوا ض ّد تركيز الخدمة العسكريّة
التّي تطلب ّ
ا إلجباريّة .ويكون ا ألمر على نحو ل يذهب من خالله في اعتقاد العمال أأنه برفض ال ّدخول
في الجيش وبمكافحة ك ّل قانون يرجى من وراءه تركيز الخدمة العسكريّة العا ّمة س يمكن
ذلك من منع نشوب الحرب .فذلك س يكون وهما يجعل العمال ل يقفون على جدوى العمل
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يفسر جيّدا للجماهير كيف أأ ّن ذلك النّضال اإنما هو نضال
الث ّوري في الجيش .فيجب أأن ّ
على صعيد اثنوي وليس هو الك ّل في المعركة العا ّمة الموجهة ض ّد الحرب الإمبرايل ّية .يجب
تنظيم العمل الث ّوري في الجيش والجهر بضرورته أأثناء الدّعوة۞
 13اإن للعمل الث ّوري في الجبهة أأعلى أأهم ّية في تحويل الحرب الإمبرايل ّية حراب أأهل ّية.
ول يجب أأن يعكف ّ
الش يوعيّون على دعاية بس يطة وإانما عليهم أأن يرفعوا شعارات عمل
توافق الوضع الملموس.
أأ -عندما يرفع الجنود مطالب اقتصاديّة وشكاوي ،يقع اللجوء اإلى وسائل من قبيل رفض
الخدمة جماعيا أأو اإلى العرقلة ،كما تنظم بعض اإضراابت الجنود و أأطقم البواخر.
ب -الشّ عار العملي ّالرئيسي على الجبهة هو ا ألخوة .الهدف هو تقريب الجنود عمال وفالحين
من الجهتين المتحاربتين وتوحيدهم ض ّد جنرالت البرجوازيّة .لقد ب ّينت تجربة الحرب العالم ّية
ا ألخيرة أأ ّن التأآخي الجماهيري يؤدي حتما اإلى تفكّك الجيوش وتجمع طبقي وصراعٍ مسل ّح
بين الجنود والضباط .ويعهد اإلى ّ
الش يوعيّين ال ّذين هم في الجيش تنظيم التأآخي معطين اإايه
السلم وتنظيم القوى الث ّوريّة في
لوان س ياس يا جيّد التميز ،وفي مقدّ مة ذلك ما يتعل ّق بقض ّية ّ
الجيش۞
حرب الع ّمال ا ألهل ّية على البرجوازيّة
تحولت حرب  2221-2224الإمبرايليّة حراب أأهليّة في عدد ل بأأس به من
 14لقد ّ
بلدان أأورواب الشّ رقيّة والوسطى مما مكّن الطبقة العمال ّية ّالروس ّية من الظفر .ولدروس ثورة
تشرين ا ألول أ(أكتوبر) أ(أكتوبر) مغزى حاسما فيما تعل ّق بموقف الطبقة العمال ّية من الحرب.
اإنها تبي ّن ،أأول ،أأ ّن البرجوازيّة ،في تلك الحروب الإمبرايل ّية تكون مكرهة على تسليح العمال،
لكنها في ا ألوقات الحرجة والهزائم ،تفقد س يطرتها على الجماهير المسلّحة .واثنيا ،أأ ّن مواكبة
منطقيّة للنضال ض ّد الحرب اإنما يفترض عمال لتثوير جماهير الجنود ،أأي لتحضير الحرب
جداي عند الطبقة العمال ّية وحزبها.
ا ألهل ّية .واثلثا ،أأ ّن الحروب ا ألهل ّية تفترض اس تعدادا ّ
الس نوات ّالالحقة  -أألمانيا ( 2222و ،)2213بلغاراي ( ،)2213اإس تونيا ()2214
وتبي ّن تجربة ّ
النمسا (فيينا ،تموز  -)2211أأن حرب العمال ا ألهل ّية ل تثيرها حروب البرجوازيّين الإمبرايل ّية
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فقط ،بل يثيرها أأيضا وضع ّالرأأسمال ّية المعاصرة «العادي» .اإن انتفاضات الطبقة العمال ّية في
ش نغهاي في أآذار  2211وفي كانتون في كانون ا ألول من نفس العام ،اإنما تتض ّمن دروسا
خاصة ابلنّس بة ل ألمم المضطهَدة ،ابلنّس بة للمس تع َمرات وش به
ها ّمة ابلنّس بة للطبقة العماليّة ،و ّ
المس تع َمرات .اإذ تبي ّن أأحداث ش نغهاي بوجه خاص ،كيف يمكن لالنتفاضة العمال ّية أأن تكون
سالحا في حرب وطن ّية ض ّد الإمبرايل ّية و أأعوانها.
تجبر هذه التّجربة ّ
الش يوع ّيين على بسط ،خالل نضالهم ض ّد الحروب الإمبرايل ّية والمضادّة
للثورة ،قبل ك ّل شيء ،وبدقّة ،مشاك َل الحرب ا ألهل ّية العمال ّية وتحليل دروس تلك
النتفاضات وتمثلها۞
 15تلك الدروس هي كما يلي:
أأ .ابلنّس بة للظروف ا ألولية لالنتفاضة :يجب أأن يكون هنالك وضع ثوري ،أأي أأن تكون
هنالك أأزمة في سلطة الطبقات القائدة ،كأأن تنتج مثال عن هزائم عسكريّة.
يجب أأن يكون وضع الجماهير ثقيل الوطء والضطهاد ل يطاق أأكثر وذلك على وجه أأشد
من المعتاد ،و أأن تكون الجماهير أأنشط و أأكثر تأأهبا للنّضال لقلب الحكومة ابلث ّورة .ويجب
أأن يكون هنالك حزب ش يوعي متمرس يمتد نفوذه اإلى أأنشط شرائح الطبقة العمال ّية.
ابلنّس بة لتحضير النتفاضة :ل يجب أأن تعتمد النتفاضة على الحزب القيادي فقط ،بل أأيضا
على الجماهير العمال ّية .فما له أأعلى أأهم ّية هو العمل التّحضيري في ال ّ
منظمات الجماهيريّة
العماليّة وفي مقدمتها النقّاابت ومشاركتها النش يطة في تحضير النتفاضة ،وخلق أأجهزة
النتفاضة لتجميع الجماهير جهرا.
السكّان الكادحين وفي مقدمتهم
يجب أأن تعتمد النتفاضة على المد الث ّوري من جانب ك ّل ّ
العناصر ش به العمال ّية ،وعلى الف ّالحين الفقراء.
ومن الالزم العمل بحيوية لإاثرة تفكك الجيش البرجوازي .ولحظة النتفاض ،يو ّجه النّضال
لكسب الجيش.
يجب أأن يكون تنظيم النتفاضة والتّحضير العسكري ضمن أأهم مهمات العمل بين الجماهير
العماليّة وكذلك في المس تعمرات وش به المس تعمرات.
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وعند تحديد لحظة اندلع النتفاضة تأأخذ ابلحس بان جميع تلك العتبارات الموضوع ّية
والذاتية .ول يمكن تحديد التوقيت النهائي إالّ اإذا وجدت صلة متينة بين الحزب وجماهير
العمال الث ّوريين.
ابلنّس بة للتطبيق ذاته لذلك القرار ،يجب ا ألخذ بقاعدة عا ّمة مفادها أأن ل لعب ابلنتفاضة.
فحالما يثار النتفاض من الالزم مواصلة الهجوم بحيوي ّة حتّى ّ
العدو نهائ ّيا .فك ّل تر ّدد
يتحطم ّ
ينتهيي ابلضّ رورة اإلى هزيمة الحركة المسلّحة .فمن الالزم وضع أأكبر ّقوة ممكنة ض ّد ّقوة العدو
ّالرئيس ّية .ويجب العمل على نحو يكون فيه النّصر حليف الطبقة العمال ّية من جهة استراتيجية
عالية ا ألهميّة :فمن الالزم نشر النتفاضة في أأوسع نطاق ممكن دون تأأخير .والنتفاضة
عسكراي فقط .فال يمكن أأن
تس توجب فن ّا .فالمشكل س ياسي قبل ك ّل شيء وليس علما
ّ
تكون قيادة النتفاضة إالّ بيد حزب ثوري .ولحظة النتفاض ،يجب على الحزب أأن يخضع
كامل نشاطه لحاجات الصراع المسل ّح۞
السوفييتي هي ،بكل بداهة ،حرب طبقيّة ،حرب
 18حرب ا إلمبرايل ّيين على التحاد ّ
مضادّة للثورة تش نّها البرجوازيّة ض ّد الطبقة العمال ّية ،هدفها ّالرئيسي قلب الدكتاتوريّة العمال ّية
وتركيز نظام اإرهاب أأبيض ض ّد الجماهير العمال ّية والجماهير الكادحة في جميع البلدان.
ويرتكز تكتيك نضال عمال البلدان ّالرأأسماليّة ض ّد تلك الحرب ،على البرانمج البلشفي في
النّضال ض ّد الحرب الإمبرايل ّية؛ فيجب تحويل حرب البرجوازايت تلك حراب أأهل ّية .ويجب
مالئمة طرق النّضال ومشاكله ،قبل الحرب أأو أأثناءها ،للظروف الملموسة لتحضير تلك
الحرب ولطابعها الطبقي .ويلحق ال َ
تكتيك تحويرات ها ّمة عندما يكون (الخصم) ال ّذي يواجهه
جنود جيش اإمبرايلي بلد دكتاتوريّة عمال ّية وليس ّقوة اإمبرايل ّية أأخرى۞
 11تجس يدا لقض ّية عمل التّحريض في حال حرب اإمبرايل ّية على التحاد ا ّلسوفييتي أأو
تحضيرها ،من الضّ روري مالحظة ما يلي:
السلمية التّي تخفي تحضير الحرب هي س ند هام جدّ ا لذلك ال ّتحضير .ولذلك من
أأ .أأن ّ
السلمية وضد شعاراتها المسالمة :ض ّد عصبة ا ألمم التّي س تقود
الالزم تقوية النّضال ض ّد ّ
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السلمية
السلم» وض ّد « ّ
السوفييتي ابسم «الحضارة» و« ّ
الحرب المقبلة المعلنة ض ّد التحاد ّ
السوفييتي والثورات العمال ّية والوطن ّية تهديدا للسلم ،وضد
الواقعية» التّي تعتبر التحاد ّ
السوفييتيّة بحجة
ّ
السلطة ّ
السلمية «الجذرية» التّي تريد أأن تحط من قيمة فكرة ال ّدفاع عن ّ
معارضة «كل حرب».
السلطة
ب .الشتراكية-الديمقراطيّة أأتت لتحضر بنشاط الحرب المضادّة للثورة ،الحرب على ّ
السوفييتيّة .لذلك من الالزم تقوية ،بكل الوسائل ،النّضال ضدّ الزعماء الشتراكيين-
ّ
الديمقراط ّيين اليمينيين و«اليساريين» على حد سواء وكذلك ض ّد شركائهم التروتسكيون
والفوضويون النقابيون .ومن الالزم قبل ك ّل شيء أأن تكشف وتفضح أأمام الجماهير مختلف
شعارات تلك العناصر وحججهم التّي يس تخدمونها لمحاولة تبرير الحرب على اتحاد
السوفييتيّة الشتراكية من قبيل« :النّضال من أأجل الديمقراطيّة ضدّ
الجمهورايت ّ
السوفييتيّة ومواعظ أأخرى
السلطة ّ
الدكتاتوريّة» و«التّفسخ» و«غزو الكولك» و«مذبحة» ّ
حول «الإمبرايل ّية الحمراء» وشعارات أأخرى مثل شعار «عدم النحياز في حال حرب» وغير
ذلك۞
السوفييتي مدافعا عنها ،تقدّ ره
 11اإن الطبقة العمال ّية العالم ّية التّي ترى في التحاد ّ
بتعاطف متعاظم .فاإذا أأمكن لنا أأن نالحظ أأن الحرب الإمبرايل ّية على اتحاد الجمهورايت
السوفييتيّة الشتراكية بوصفها حراب طبقيّة ،س تكون مفهومة من جانب الجماهير العمال ّية
ّ
آ
أ
أ
بأأكثر سرعة مما كان عليه المر خالل حرب  2221وأن الجماهير الكادحة لها الن تجربة
الحرب الإمبرايل ّية العالم ّية ا ألولى و أأن طليعة الطبقة العمال ّية تجد في ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية منظمة
ثوريّة عتيدة ،يمكننا أأن نؤكّد أأن اإمكانيات النّضال ض ّد الحرب قد تعاظمت و أأ ّن الشّ روط
ا ألولية لتطبيق تكتيك أأكثر صالبة قد اكتسبت.
اإن التأأ ّهب للحرب الآن أأسهل مما كان عليه ا ألمر عام  2224وذلك ابش تداد الصراع الطبقي
وبدفعه اإلى ص ّد تظاهرات الجماهير الث ّوريّة ض ّد الحكومات التّي تسعى اإلى اإعالن الحرب
السوفييتي .ولقد ق ّدم العمال الإنجليز مثال له معنى لمثل ذلك العمل الث ّوري عام
على التحاد ّ
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 2211عندما كونوا لجان العمل و أأكرهوا حكومتهم على التراجع عن ضربة سيئة كانت تحضّ رها
السوفييتيّة الشتراكية.
ض ّد اتحاد الجمهورايت ّ
اإن الشّ روط ا ألولية التّي تجعل الطبقة العماليّة في البلدان ّالرأأسماليّة تحول الحرب الإمبرايل ّية
السوفييتي حراب أأهل ّية على البرجوازيّة اإنما تقوم بسرعة أأكبر مما يكون عليه ا ألمر
على التحاد ّ
في حرب بين اإمبرايل ّيين .لذلك ،رغم أأن ّ
الش يوع ّيين في البلدان ّالرأأسمال ّية ،في حال حرب
السوفييتيّة الشتراكية يرفضون شعار (الإضراب العام) ول ينهمكون
على اتحاد الجمهورايت ّ
في أأوهام مبن ّية عليه ،ويجب عليهم أأن يتنبؤوا اإمكانيات كبيرة لس تعمال الإضراابت
الجماهيريّة والإضراب العام قبل اإعالن الحرب لحظة التحريك (التعبئة).
السوفييتي ،يجب على ّ
الش يوع ّيين في ا ألمم
في حال هجمات مسلّحة جزئية على التحاد ّ
المضطهَدة وفي الدول الإمبرايليّة أأن يبذلوا ك ّل جهدهم لإاثرة نهوض ا ألقليّات القوميّة في
أأورواب وفي المس تعمرات أأو ش به المس تعمرات و أأن ينظموا حرواب وطن ّية تحريرية ضدّ
السوفييتيّة۞
السلطة ّ
ا إلمبرايل ّيين أأعداء ّ
السوفييتي ،وطن الطبقة العمال ّية
 12اإذا ما وقع توجيه حرب اإمبرايل ّية ض ّد التحاد ّ
العالم ّية ،يتغير التكتيك الواجب تطبيقه مقارنة ابلتكتيك ال ّذي توجبه حرب فيما بين
ا إلمبرايل ّيين ،على النّحو التالي:
أأ .ل تسعى طبقة عمال البلدان الإمبرايل ّية اإلى هزيمة حكوماتها في تلك الحرب فحسب،
السوفييتيّة .لذا ،ل يتح ّدد تكتيكها
السلطة ّ
بل يجب عليها أأيضا أأن تسعى بنشاط اإلى انتصار ّ
واختيار وسائل النّضال بمصالح الصراع الطبقي في بلدانها فحسب ،بل يتح ّدد أأيضا بمصالح
الحرب على الجبهة بما أأنها حرب طبقيّة تش نّها البرجوازيّة ضدّ ال ّدولة العماليّة .الجيش ا ألحمر
ليس جيشا معاد .اإنه جيش الطبقة العمال ّية العالم ّية ول تصغي طبقة عمال البلدان ا ّلرأأسمال ّية
اإلى اإغراءات البرجوازيّة زمن الحرب ،التّي تتهمها ابلخيانة العظمى .فال يمكنها أأن تتخلى،
تحت ّالردع ،عن مساعدة الجيش ا ألحمر ض ّد برجوازيتها۞
 31اإذا ما كان «ال ّدفاع عن الوطن» غير مقبول به في البلدان الإمبرايل ّية ،فاإنه يمثل
واجبا عظيما على ك ّل ثوري يعيش تحت نظام الدكتاتوريّة العمال ّية .فال ّدفاع هنا ممثل في
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السوفييتيّة الشتراكية .فقد أأكسب انتصار
الطبقة العمال ّية المسلّحة في اتحاد الجمهورايت ّ
السوفييتي .ا ّإن ال ّذود عن
ثورة تشرين ا ألول أ(أكتوبر) عمال العالم أأجمع بلدا اشتراكيا :التحاد ّ
السوفييتيّة الشتراكية من البرجوازيّة العالميّة يس تجيب للمصالح الطبقيّة،
اتحاد الجمهورايت ّ
السلطة
وهو واجب شرف للطبقة العمال ّية العالم ّية .فخالل س نوات  2222و 2212هزمت ّ
السوفييتيّة جيوش التدخل التّي بعثت بها أأربع عشرة دولة من بينها أأعظم القوى الإمبرايل ّية،
ّ
وكان ذلك بفضل الطبقة العمال ّية العالم ّية ال ّتي كانت تناضل في سبيل الدكتاتوريّة العمال ّية
السوفييتيّة الشتراكية وذلك بتنظيم أأعمال جماهيريّة ثوريّة .وإان هجوما
في اتحاد الجمهورايت ّ
السوفييتي ،س يبين أأن تضامن الطبقة العماليّة ا ألممي
جديدا تش نه الإمبرايليّة على التحاد ّ
اإنما هو واقع رغم جميع الس تعدادات التّي وقعت ورغم انف جميع الخطط المضادّة للثورة
التّي تنسجها الشتراكية-الديمقراطيّة .من يجب أأن نعتبره حليف الطبقة العماليّة العالميّة في
السوفييتيّة الشتراكية؟ أأول ،الفالحون الفقراء والجماهير
ال ّدفاع عن اتحاد الجمهورايت ّ
حرر الوطن ّية الث ّوريّة في المس تعمرات
الوسطى في أأرايف التحاد ّ
السوفييتي؛ واثنيا ،حركة التّ ّ
وش به المس تعمرات۞
السوفييتيّة الشتراكية لمصالح
 32تس تجيب ّ
الس ياسة العالم ّية لتحاد الجمهورايت ّ
الطبقة العمال ّية ،وهي الطبقة القائدة في التحاد ،مثلما تس تجيب لمصالح الطبقة العمال ّية
العالم ّية .وتو ّحد ك ّل حلفاء الطبقة العمال ّية ابلدكتاتوريّة العمال ّية على نحو متين .وتخلق قاعدة
لس تغالل تناحرات الدول ّالرأأسمال ّية بعضها ض ّد بعض .لذلك ف إان س ياس تها هي س ياسة
سلم تهدف اإلى إابراز ال ّذود عن الث ّورة العالم ّية وحماية مؤسسات البناء الشتراكي ،التّي
وجودها في ح ّد ذاته ونموها يساهمان في تثوير العالم .وهي تصبو اإلى تأأجيل أأي صدام
الس ياسة من جهة الموقع ال ّذي تأأخذه
مسلح مع الإمبرايل ّية اإلى أأبعد ما يمكن .وتتمثل هذه ّ
تجاه الدول ّالرأأسمال ّية وتجاه عالقات هذه ا ألخيرة ابلمس تعمرات ،في نضال ضدّ الحروب
السلمية التّي تقنع ك ّل ذلك.
الإمبرايليّة وضد حمالت نهب المس تعمرات وضد ّ
السوفييتيّة تقبل بوجود
السلطة ّ
السلم التّي تنتهجها ال ّدولة العمال ّية أأن ّ
ل تعني أأبدا س ياسة ّ
ّالرأأسماليّة طوعا؛ فذلك ما يروجه المظللون الشتراكيون-الديمقراطيون وشركائهم
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السوفييتيّة في عيون الطبقة العمال ّية
السلطة ّ
التروتسكيون ال ّذين يسعون اإلى الحط من قيمة ّ
السوفييتيّة هي تلك التّي رسمها لينين للديكتاتوريّة العمال ّية .وهي
العالم ّية .اإن س ياسة ال ّدولة ّ
ل تمثل إالّ وجها أآخر أأكثر (مالئمة) في الظروف الحالية ،من وجوه النّضال ض ّد ال ّرأأسماليّة،
السوفييتيّة الشتراكية بكل ثبات منذ ثورة
ذلك النّضال ال ّذي تمسك به اتحاد الجمهورايت ّ
تشرين ا ألول أ(أكتوبر)۞
السوفييتي أأي وهم حول اإمكانية سلم متين مع
 31ليس لطبقة عمال التحاد ّ
السوفييتيّة أأمر ل مرد له ،و أأ ّن حرواب
السلطة ّ
ا إلمبرايليّين .فهيي تعلم أأن هجوما اإمبرايليا على ّ
بين دول عمال ّية ودول برجوازيّة ،خالل مسار الث ّورة العمال ّية العالم ّية ليتحرر العالم من
ّالرأأسمال ّية ،اإنما هي حروب حتمية وضرورية .لذا ،فأأول واجب على الطبقة العمال ّية
السوفييتيّة المناضلة في سبيل الشتراكية أأن تقوم بكل الس تعدادات الالزمة لحال حرب،
ّ
أأكان ذلك في س ياس تها أأو في اقتصادها أأو في جيشها .اإذ وجب عليها أأن تصقل جيشها
ا ألحمر ،الإدارة القوية عند الطبقة العماليّة ،كما وجب عليها أأن تدرب الجماهير الكادحة
على التمارين العسكريّة .أأما في الدول الإمبرايل ّية فهنالك تناقض صارخ بين س ياس تها القائمة
السلم .اإن هذا التناقض ل يوجد عند ال ّسلطة
على سالح هائل وبين جملها الجوفاء حول ّ
السوفييتيّة التّي تحضر دفاعها والتّي تحضر الحرب الث ّوريّة وتنتهج ،منطقيا ،وبثبات س ياسة
ّ
سلم۞

 33لقد أأصبحت الحروب الوطنيّة الث ّوريّة التّي تخوضها الشّ عوب المضطهدة في
المس تعمرات وش به المس تعمرات ض ّد الإمبرايل ّية ،والتّي تنبأأ لينين بحتمية تطورها منذ عام
الس نوات ا ألخيرة.
 ،2228والتّي أأقرت نظراي أأول ا ألمر - ،أأصبحت -من وقائع التاريخ خالل ّ
فمن ذلك حرب المغرب على الإمبرايليتين الفرنس ية والإس بانية ،والنتفاضات في سوراي
وحروب المكس يك والنيكارغوا على اإمبرايل ّية الولايت المتحدة ا ألمريكية ،وحروب كانتون
الصين خالل 2211-2218
الث ّوريّة على هونغ كونغ عام  ،2215و أأخيرا حملة الشمال في ّ
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تلعب الحروب الوطن ّية الث ّوريّة دورا هاما في المرحلة الراهنة من الث ّورة العالم ّية لذلك
السبب يجب على الطبقة العمال ّية أأن تولي أأقصى انتباه اإلى الدروس والتّجربة الناتجة عن
ّ
خاصة الدروس التّي بقيت لدينا من حملة  2211-2218في شمال الصين.
تلك الحروب و ّ
لقد ساندت ،عن صواب كامل وقتئذ ،حملة الجنوبيين على العسكريين في الشمال
وا إلمبرايل ّيين المتخفين وراءهم رغم أأن البرجوازيّة كانت تقود تلك الحملة .فلم تكن الطبقة
العمال ّية ترغب في هزم الحكومة الشمالية المضادّة للثورة وتعمل على ذلك فحسب ،بل
كانت أأيضا تعمل ض ّد البرجوازيّة المترددة ،ض ّد دعاة التفاق ،ض ّد الخيانة البرجوازيّة ،كانت
تعمل في سبيل قيادة ثوريّة للحرب وفي سبيل هيمنة الطبقة العماليّة في ذلك العمل الواسع.
الش يوع ّية ّ
وهذا الخط العام ال ّذي بينته ا ألمم ّية ّ
للش يوع ّيين الصينيين كان متفقا ومبادئ
ماركس و أأنجلس حول الحروب الوطنيّة في القرن الماضي مثلما هو متّفق ومذهب لينين۞
 34لكن الحزب ّ
الصيني قام بعدد من ا ألخطاء الفادحة ،ستبقى بمثابة دروس
الش يوعي ّ
جدي ّة لش يوعييي ك ّل البلدان المضطهَدة .لقد كان واجب الحزب ّ
الصيني في تلك
الش يوعي ّ
الحرب أأن يس تخدم ،بكل الوسائل ،الوضع الث ّوري ال ّذي كان موجودا وقتئذ ،لخلق جيشه
العمالي ،وتوس يع منظمته العسكريّة ،وتحضير العمال والف ّالحين ،ويسهّل على الطبقة العمال ّية
ال ّس بل التّي توصلها اإلى قيادة الث ّورة .فرغم أأ ّن الظروف الموضوع ّية ،خالل حملة الشّ مال،
كانت مالئمة للحزب ّ
الش يوعي فا ّإن هذا ا ألخير كان قد ظهر ،عمل ّيا ،عاجزا على اس تغالل
الس ياسي ليعمل في صلب الجيش ،ولم يحاول خلق جيش
جهاز الكيومينتانغ العسكري و ّ
خاص به.
ّ
لقد انخرط الحزب ّ
الش يوعي في القيادة مع ضباط الكيومينتانغ حصرا ،عوض أأن يركز جهوده
على الدّعوة في صفوف جماهير الجنود في منظمتها وعوض أأن يجلب الجماهير العمال ّية
والفالحيّة اإلى ذلك الجيش ليغير طابعه .ولم يدرك الحزب ّ
الش يوعي ما لتسليح الجماهير
العماليّة والفالحية من أأهميّة ثوريّة ولم يهتم كما ينبغي بتحضير وقيادة حرب أأنصار من عناصر
تس تقطب من الطبقة الفالحية۞
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 35اإذ تساند الطبقة العمال ّية ك ّل حرب وطن ّية ثوريّة ،وجب عليها أأن تطبق تكتيك
يحدّده تحليل ملموس للظروف والدور ال ّذي تلعبه مختلف الطبقات ،الخ ،وهكذا كان
تكتيك ماركس عام  2141لما أأطلق شعار الحرب على القيصرية مختلفا عن التكتيك ال ّذي
أأقره عام  2111هاجمت أألمانيا انبليون الثالث .ولقد كان ّ
الصينيّون على صواب
الش يوع ّيون ّ
اتم ،زمن الحملة على الشمال ،لما عقدوا تحالفا ظرفيا مع البرجوازيّة الديمقراطيّة والسير مع
هذه ا ألخيرة وذلك بقدر ما كان ّ
للش يوع ّيين من اإمكانية القيام ابلدّعوة وتنوير العقول في
المعسكر الوطني الث ّوري .ولقد كان من الواجب أأن يكون تكتيك ّ
الش يوعيّين ا أللمان عام
 ،2213عندما طرحت قض ّية ال ّدفاع الوطني ض ّد التدخل الإمبرايلي ،الفرنسي ،مختلفا تماما.
اإذ يجب على الحزب ّ
الش يوعي ا أللماني أأن يربط قض ّية ال ّدفاع عن البالد بقض ّية النّضال في
سبيل الإطاحة ابلبرجوازيّة التّي كانت عاجزة عن لعب دور ثوري .وعلى نفس هذا المنوال
وجب على ّ
الش يوع ّيين الصينيين أأن يضعوا الآن قض ّية النّضال الوطني ض ّد التدخل الياابني.
اإذ يجب عليهم أأن يربطوا قضيّة ال ّدفاع الث ّوري عن بالدهم بقضيّة النّضال في سبيل الإطاحة
بتشان كاي تشاك وبرجوازيّة الكيومينتانغ ،وفي سبيل تحقيق دكتاتوريّة العمال والف ّالحين
الث ّوريّة الديمقراط ّية.
اإنه من الضّ روري أأن نالحظ أأن الحروب الوطن ّية التّي يحارب فيها العمال الإمبرايل ّية والتّي
يمكن للعمال فيها أأن يسيروا مع البرجوازيّة الديمقراط ّية مؤقّتا أأصبحت اندرة أأكثر فأأكثر ،ألن
برجوازيّة الشّ عوب المضطهَدة ،التّي تخشى ثورة عماليّة وفالحيّة أأصبحت رجعيّة وتنساق
اإلى بيع نفسها ل إالمبرايل ّيين .ونرى بوضوح متزايد قدوم حروب وطن ّية من طراز جديد ل
تقوم بدور قيادي فيها إالّ الطبقة العماليّة .ويتعل ّق ذلك أأيضا ابلحروب الوطنيّة في أأمريكا
الالتينية ض ّد اإمبرايل ّية الولايت الم ّتحدة ا ألمريكية .اإن اتجاه تحويل الحروب والنتفاضات
الوطن ّية ثور ًة ديمقراط ّية للطبقة العمال ّية أأو ثورة تقودها الطبقة العمال ّية ،وهو اتجاه كان قد
أأشار اإليه لينين منذ عام  ،2228احت ّد بصورة هائلة۞
 38س تلعب قض ّية الحرب الوطن ّية الث ّورية - ،نظرا لوجود عدد كبير من القوميّات
وا ألقل ّيات القوميّة المضط َهدة في العديد من دول أأورواب أأعادتها من جديد اتفاقيّة فرساي-
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دورا هائال في العالم ،وقبل ك ّل شيء اإذا ما تعل ّق ا ألمر بتحويل حرب اإمبرايل ّية حراب أأهل ّية.
السكّان ا ّلروس-البيض
فليس فقط في المناطق الحدودي ّة البولون ّية و ّالرومان ّية يقع اضطهاد ّ
وا ألوكران ّيين والبيساربيّين بأأقصى الوحش يّة والعنف ألن ّهم يسعون اإلى الرتباط بوطنهم
السوفييتي .ول يجب على ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية في تش يكوسلوفاكيا والبلقان وحدها أأن تساند
ّ
ّ
حررية في ا ألمم المضط َهدة وا ألقليات القوميّة ،بل وجب ذلك أأيضا على ا ألحزاب
الحركات التّ ّ
ّ
الش يوع ّية في اإيطاليا وفرنسا وإاس بانيا وبلجيكا وبريطانيا العظمى (ايرلندا) .ويجب على
ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية أأن تقود نضال تلك ا ألمم وا ألقل ّيات الث ّوري ض ّد الإمبرايل ّية ،و أأن تدافع
حق تلك القوميّات في تقرير مصيرها بنفسها وحقّها في النفصال التام اإذا ما طرح ذلك،
عن ّ
دفاعا ل مساومة فيه .وإاذ يط ّبق ّ
الس ياسة بثبات وجب عليهم أأن يته ّيؤوا
الش يوع ّيون هذه ّ
و أأن يهيّؤوا الجماهير المضطهَدة حتّى اإذا ما أأعلنت حرب اإمبرايليّة أأو حرب معادية لالتحاد
السوفييتي إالّ و ّنظموا انتفاضة أأو حراب على البرجوازيّة۞
ّ
الس نوات
 31ننتهيي من خالل مذهب ماركس ولينين وتجربة الحروب الوطنيّة في ّ
ا ألخيرة اإلى القواعد التّالية في تكتيك الطبقة العمال ّية في حروب التّحرير الوطن ّية:
أأ .اإذا ما دافعت الطبقة العمال ّية عن حرب من ذلك القبيل وتعاونت أأحياان مع البرجوازيّة
مؤقتا فال يعني ذلك أأبدا أأنها تخل ّت عن الصراع الطبقي .فحتّى في الحالة التّي تتحرك فيها
عدوة
البرجوازيّة مؤقتا ابلشتراك مع الطبقة العمال ّية ض ّد الإمبرايل ّية ،فاإن البرجوازيّة تبقى ّ
خاصة
الطبقة العماليّة .فهيي تحاول اس تخدام الطبقة العماليّة في الوقت ال ّذي تت ّبع فيه أأهدافا ّ
بها لوحدها.
ب .لذلك ل يجب على الطبقة العماليّة في أأي حال من ا ألحوال أأن تتبنّى ببساطة س ياسة
البرجوازيّة وشعاراتها .بل يجب عليها ،دون أأدنى شك ،أأن تتحرك لصالحها هي وفق برانمج
خاصة بها ،وبخلق ّ
منظمات ثوريّة من صلبها ( أأحزاب،
س ياسي خاص بها ،ووفق شعارات ّ
نقّاابت ،مليش يات عماليّة ،كتائب عماليّة) .يجب على ّ
الش يوعيّين أأن يه ّيئوا الجماهير لحتمية
الخيانة من جانب البرجوازيّة ،و أأن يتّخذوا جميع التّدابير الممكنة لضمان مواقع الطبقة العمال ّية،
ويجب عليهم أأن يحرجوا البرجوازيّة قدر مس تطاعهم في نضالها من أأجل مصالحها الطبقيّة
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خاصة بها ،ويجب عليهم أأن يس تع ّدوا ل إالطاحة بتلك ال ّقوة الجتماعية .في حروب وطن ّية
ال ّ
حيث تلعب البرجوازيّة والحكومات البرجوازيّة دورا مضادا للثورة (مثلما هو الحال في
الصينيّون ض ّد تقس يم ا إلمبرايليّين الصين)،
النّضال الحالي ال ّذي يخوضه العمال والفالحون ّ
وجب عل ّ
يتحركوا قصد الإطاحة ابلحكومة البرجوازيّة تحت شعار ال ّدفاع
الش يوع ّيين أأن ّ
الث ّوري عن البالد۞
 31يجب وضع قض ّية الحروب الوطن ّية في البلدان التّي التمايز الطبقي فيها ضعيف
التّقدم على ذلك المنوال ،مثلما هو الحال عند المغاربة والدروز والسوريين والعرب .ففي
السلطة القبلية والإقطاعية دورا يش به دور البرجوازيّة في
هذه المجموعات الإثنية تلعب ّ
المس تعمرات أالكثر نموا .فالتّعاون المؤقت مع أأولئك القادة أأثناء النّضال الث ّوري ضدّ
الإمبرايل ّية مقبول .لكن يجب دوما أأن نعير اهتماما اإلى خطر مفاده أأن أأولئك القادة ل
التحرري لمصالحهم ال ّطائفيّة.
ينساقون اإلى بيع أأنفسهم ل إالمبرايل ّيين ،أأو ل يخضعون النّضال ّ
لذا ،يجب أأن ترتبط الحروب الوطنيّة لتلك الشّ عوب قدر المس تطاع ابلنّضال ض ّد الإقطاع
أأو ض ّد ا ألس ياد الإقطاعيين من أأجل تصفية ك ّل اإقطاع۞
 32اإن مشاكل الطبقة العماليّة العالميّة المتعلقة بحروب التّحرير التّي تخوضها الشّ عوب
المضطهَدة وبحمالت الإمبرايل ّية المضطهِدة على الحركات الوطن ّية الث ّوريّة والثورات هي
السوفييتيّة:
السلطة ّ
تقريبا نفس المشاكل لما يتعل ّق ا ألمر بحرب اإمبرايليّة ض ّد ّ
أأ .النّضال ض ّد حرب الضطهاد بتشديد خطورة التناحرات الطبقيّة قصد تحويل تلك
الحروب حرواب أأهل ّية ض ّد البرجوازيّة الإمبرايل ّية.
ب .تطبيق قويم ومواكب لتكتيك انهزام البلد الإمبرايلي وجيوشه ،ونضال في سبيل انتصار
البلد المضطهد وتقديم العون لجيوش هذا ا ألخير.
ت .تقديم التشجيع ل ألخوة بين جنود الجيوش الإمبرايليّة وجنود الجيوش الث ّوريّة في
المس تعمرات ،وتشجيع الدخول الجماعي لجنود الإمبرايل ّية في الجيوش الوطن ّية الث ّورية.
ث .النّضال ض ّد اإرسال بواخر الجيش والنقل اإلى المس تعمرات بمظاهرات ثوريّة جماهيريّة
قبل ك ّل شيء .والنّضال ض ّد تمديد مدة الخدمة العسكريّة للجنود المنخرطين في الحروب
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الس تعمارية والنّضال ض ّد مضاعفة ميزانية الحرب وضد القروض التّي يقدمها ا إلمبرايليون
لحكومات مضادّة للثورة وللعسكريين في المس تعمرات ،ونضال ض ّد الس تعدادات للحرب
فوق أأراضي المتياز وسكك الحديد وا ألنهار في المس تعمرات.
ج .معارضة المجازر التّي يقوم بها الإمبرايليون في المس تعمرات ،ومعارضة ك ّل الإجراءات
التّي يتخذونها لحماية الحكومات المحلية المضادّة للثورة بغية سحق الجماهير الكادحة۞
الصين عما كان عليه لما كان جزء من
 41يختلف التكتيك الحالي ض ّد التّدخل في ّ
الصينيّة والكيومينتانغ ل يزالن يلعبان دورا ثوراي مع ّينا .ومجمل الحروب الدّ اخليّة
البرجوازيّة ّ
القائمة اليوم بين ع ّدة قادة عسكري ّين محل ّيين هي تعبير عن صدامات قائمة بين مختلف
الصين .وجميع أأطراف النزاع ،ال ّذين يمثلون مختلف فرق
القوى الإمبرايل ّية حول تقاسم ّ
البرجوازيّة والمالكين ،لها طابع مضا ّد للثورة .وعلى الطبقة العمال ّية العالم ّية ،أأمام الوضع الحالي
في الصين ،اإلى جانب مواصلة نضالها الحيوي في سبيل ال ّدفاع عن العمال والف ّالحين
ا ّلصيني ّين ،أأن تفضح ال ّدور المضا ّد للثورة ال ّذي تقوم به ك ّل الحكومات البرجوازيّة
والعسكريون في البالد ال ّذين هم أأداة الإمبرايل ّية .فض ّد الإمبرايل ّية ،ل يجب أأن نساند إا ّل
ثورة العمال والف ّالحين ا ّلصيني ّين .ول نقبل حاليا تطبيق شعار انضمام جيوش البرجوازيّين
ا ّلصيني ّين اإلى الشّ عوب المضطهَدة في المس تعمرات.
رغم أأن التكتيك كان قد حور على هذا النحو ،ل يجب بأأي حال من ا ألحوال أأن يضعف
النّضال ضدّ التّد ّخل .لكن معظم ا ألحزاب ّ
الش يوعيّة انتهيى اإلى تلك النتيجة اإثر تلك
الصينيّة ،وهكذا سقطت في خطأأ ج ّدي۞
التحويرات في تكتيك الث ّورة ّ
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الطبقة العماليّة واجليش
 42اإن اإحدى أأكبر أأخطاء معظم ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية هي طرح قض ّية الحرب بطريقة
مجردة والنّظر اإليها من جهة الدّ عوة والتّحريض حصرا ،دون درس قض ّية الجيش ،هذا العنصر
ّ
أ
الس ياسة الث ّوريّة
الحاسم في جميع الحروب ،دراسة كافية .فيجب أن نفسر للجماهير محتوى ّ
في قض ّية الحرب ،كما يجب كسب الجيش .فبدون ذلك يبقى ك ّل نضال ض ّد الحرب
الإمبرايليّة وكل مجهود لتحضير الحروب الث ّوريّة محصورا في مجال النظري ّة.
غالبا ما يفسر هذا الخطأأ ،اإن أأمكن القول ،ابلوراثة وبتقليد متعفّن كان منذ ا ألمم ّية الثانية
القديمة ،التّي كانت تصرخ ض ّد الحرب الإمبرايل ّية دون أأن تقوم بأأدنى عمل في الجيوش.
وكانت تنعت كارل ليبنخت بـ«الفوضوي» ألنه كان يطالب بذلك العمل .ولقد كانت ا ألمميّة
الثانية تنصح بـ«تعويض الجيش الدائم بميليش يا شعب ّية» عوض أأن تقوم بس ياسة ثوريّة في
الجيش .اإن شعار «الميليش يا الشعب ّية» هذا ،ال ّذي كان يالئم المرحلة التّي كانت قد تكونت
فيها دول قوميّة في أأورواب ،كان له بعض قيمة ثوريّة وقتئذ .فقد كان يعني ح ّل الجيش الدائم
السلطة المطلقة تهديدا رجعيا للثورة (اإلى غاية نهاية القرن
في زمن كانت تمثل فيه القيصري ّة و ّ
التاسع عشر) .لكن مع نمو الإمبرايل ّية ،أأصبح هذا الشّ عار ل يكفي أأبدا وهو في أآخر ا ألمر
شعار شوفيني (هيدمان .)2221 ،وبعد أأن تجددت ا ألمم ّية الثانية تخلت عن وصفتها تلك
لتخضع س ياس تها نهائيا لمصالح البرجوازيّة القوميّة في مختلف الدول .فقد دعت ا ألمميّة الثانية
التمسك ابلشّ عار القديم:
فرنسا اإلى شعار اإمبرايلي هو «جيش الشّ عب» تحت غطاء ّ
«ميليش يا شعب ّية» .كما دعت في أألمانيا وإانجلترا اإلى جيش من المرتزقة تحت غطاء نزع
التّسلح .وإان «حق ك ّل دولة في اختيار تنظيم جيشها بحرية» ال ّذي أأعلنته ا ألمم ّية الثانية
ليس في الواقع إالّ حرية تجديد أأحداث  4أآب .ويواصل ،في ذات الوقت ،خدم البرجوازيّة
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الشتراكيون-الديمقراطيون حملتهم التضليلية ض ّد الجيش ا ألحمر والدكتاتوري ّة العمال ّية في
السوفييتيّة الشتراكية رافضين ما يزعمون أأنه «عسكرية حمراء» ۞
اتحاد الجمهورايت ّ
 41يعارض ّ
الس ياسة الحزب ّية المضادّة للثورة التّي تخدم بكاملها
الش يوع ّيون هذه ّ
مصالح البرجوازيّة بس ياسة حربية ثوريّة لصالح الث ّورة العمال ّية العالم ّية .ومن المعلوم أأن من
غير الممكن أأن تكون هنالك وصفة عا ّمة لمعرفة أأي موقف يمكن اتخاذه تجاه جيش من
الجيوش .اإذ يجب على الطبقة العمال ّية أأن تس تنير في عالقاتها بمختلف الجيوش بمبادئ
مختلفة .فيجب عليها أأن تعرف أأي طبقة و أأي س ياسة يخدمها الجيش المعني .فما يجب
تقدير أأهميته ليس النظام العسكري ال ّذي يجري به العمل في دولة من الدول وليس شكل
تنظيم الجيش وإانما يجب قبل ك ّل شيء معرفة ما اإذا كان ذلك الجيش اإمبرايل ّيا أأم وطن ّيا أأم
الس ياسي .ويجب على ّ
الش يوع ّيين أأن يس تنيروا بتعاليم ماركس و أأنجلس
عمال ّيا من جهة دوره ّ
اللذان كاان يعارضان ،زمن الحروب القوميّة الكبرى ،فكرة الميليش يات الشعب ّية ،تلك الفكرة
الخيالية عند الشتراكية-الديمقراطيّة البرجوازيّة الصغرى .ودعا اإلى الخدمة العسكريّة ا إلجباريّة
لإحالل الديمقراط ّية في الجيوش الموجودة ولتحويلها جيوشا ثوريّة .فقد دعا ماركس و أأنجلس
بعد كومونة ابريس - ،وقد اس تخلص أأهم دروس الكومونة من جهة الث ّورة العمال ّية  ،-اإلى
الس ياس ّية البرجوازيّة ،ودعا في القض ّية العسكريّة اإلى ح ّل الجيوش البرجوازيّة
تحطيم اللة ّ
مكونة من عموم الشّ عب المسل ّح .ولقد اس تعاد لينين تعاليم ماركس
الدائمة وتعويضها بكتائب ّ
شوهتها ا ألمميّة الثانية ،وصاغ برانمج الث ّورة العماليّة العسكري۞
وطورها بعد أأن ّ
و أأنجلس ّ
 43يتحدد موقف الطبقة العمال ّية من الجيش في الدول الإمبرايل ّية .بما يلي:
يمثل الجيش ،بمعزل عما يمكن أأن يكون له من تنظيم ،جزءا من ألة ال ّدولة البرجوازيّة.
يجب على الطبقة العمال ّية ،عندما تقوم بثورتها ،أأن تحطمه ل أأن تحل فيه الديمقراط ّية .وإان
يبسط المشكل على هذا النحو ،فال يمكن أأن يكون هنالك تمييز بين مختلف أأنماط التنظيم
سواء كان ذلك جيشا دائما أأو ميليش يا وسواء كان ذلك جيشا قائما على أأساس الخدمة
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العا ّمة ا إلجباريّة أأو متكوان من مرتزقة أأو جنودا محترفين .و أأن يبسط المشكل على هذا
النحو ،فال يمكن أأن يكون هنالك تمييز بين مختلف أأنماط التنظيم سواء كان ذلك جيشا
دائما أأو ميليش يا وسواء كان ذلك جيشا قائما على أأساس الخدمة العا ّمة ا إلجباريّة أأو متكوان
من مرتزقة أأو جنودا محترفين« .ول جنداي ،ول مليما لجيشكم» أأي النّضال ال ّذي ل هوادة
فيه ض ّد العسكريّة البرجوازيّة ورفض جميع اعتمادات الحرب الخ .اإن هذا المبد أأ قابل
للتطبيق على الجيش الدائم والميليش يا الديمقراط ّية على حد سواء فهما وجهان لواقع واحد:
تسلح البرجوازيّة ض ّد الطبقة العمال ّية .والمطالب الديمقراط ّية الجزئية التّي ل يمكن للطبقة
العماليّة أأن تتخلى عنها مهما كان ا ألمر تتخذ طابعا مغايرا تماما لذلك ال ّذي تتخذه زمن الث ّورة
الديمقراط ّية .فهدف تلك المطالب ليس اإحالل الديمقراط ّية في الجيش أأو الميليش يا بل
اإحداث التفكك فيها .ومن المعلوم أأن هذا الموقف المبدئي ،ال ّذي هو نفسه تجاه جميع
الجيوش الإمبرايل ّية ،ل يجب أأن ينتهيي بنا اإلى اإغفال الختالفات الكبيرة القائمة بين مختلف
ا ألنظمة ال ّدفاعية والتنظيمية في جيوش مختلف الدول .اإن تلك الختالفات لها أأهم ّية ابلنّس بة
للنشاط العملي۞
 44رغم أأن جيوش البلدان الإمبرايل ّية هي من عناصر ألة ال ّدولة البرجوازيّة ،فاإنها تضم،
السكّان الحية ،نتيجة ما ينشب بين الدول
أأكثر فأأكثر ،بصورة مباشرة أأو غير مباشرة ،قوى ّ
السكّان يقع تجنيده («ا ألمة المسلّحة» ،تعبئة
ّالرأأسمال ّية من عدوانية وحروب .وإاذا بمجمل ّ
النّساء ،اإخضاع ّ
الش باب لالس تعدادات العسكريّة ،الخ) .ولقد ضعف هذا التجاه بعض
الوقت لما انتهت الحرب العالم ّية .لكن الآن ،عش ّية حرب جديدة ،يظهر هذا التجاه بق ّوة
كبيرة (في الولايت المتحدة ،وفرنسا ،وبولونيا) .وكنتيجة مباشرة لذلك ،فاإن التناحرات
الطبقيّة القائمة بين البرجوازيّة والطبقة العمال ّية ،بين المس ت ِغلين والمس ت َغل ّين لها تواصل في
الجيوش يقوم بين الض ّباط و -الجنود العاديين -اإن مفعول تجنيد الجماهير هو ،كما قال
أأنجلس ،هدم جميع الجيوش البرجوازيّة من الداخل.
لذا ،ل يجب على ّ
الش يوع ّيين أأن «يقاطعوا» تلك الجيوش ،بل يجب عليهم أأن يدخلوها
و أأن يقوموا بقيادة ثوريّة لمسار التفكك الداخلي الموضوعي ذاك.
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تبذل البرجوازيّة الجهد بكل الوسائل لتضمن لنفسها جيشا قواي بتدريب قاس وابنضباط
السكّان وبمنعهم عن الهتمام اب ّلس ياسة ،و أأحياان بأأن تضمن لهم
وحشي بعزل الجنود عن ّ
وضعا متميزا في المجتمع.
أ
أ
الس نوات ا ألخيرة ،تتبنى أكثر فأكثر ،نظام انتداب جيش
نالحظ أأن البرجوازيّة ،في هذه ّ
كون من النخبة حتّى في البلدان التّي ل تزال فيها الخدمة العسكري ّة اإجباريّة مثل
محترف مت ّ
فرنسا أأو في البلدان ال ّتي كان فيها ذلك مثل أألمانيا .لكنها ل تس تطيع أأن تتفادى ضرورة
عسكرة الجماهير .فهيي ل تنجح إا ّل في المزج بين اس تعمال «المرتزقة» و«ا ألمة المسلّحة»
أأو ّ
منظمات من قبيل الميليش يات .ول تس تطيع أأن توقف مسار تفكّك جيوشها وإانما تس تطيع
أأن ّ
تعطل ذلك المسار وتعرقل بصورة كبيرة العمل الث ّوري .لذا ،فا ّإن من واجب ال ّش يوع ّيين
أأ ْن يدرسوا بتم ّعن ظروف العمل التّي خلقتها ّالرجعيّة و أأ ْن يعارضوا الطرق البرجوازيّة الجديدة
بطرق عمل ثوريّة جديدة۞
 45يجب على موقف الطبقة العماليّة من الجيش الإمبرايلي أأن يناسب تماما موقفها
من الحرب الإمبرايل ّية .وهكذا فاإن النهزامية وشعار تحويل الحرب الإمبرايل ّية حراب أأهل ّية
هما عنصران يساعدان على توضيح الطريقة الواجب اتباعها في تناول المشاكل ا ألكثر
خصوصية في ال ّدفاع وتنظيم الجيش .المليش يا البرجوازيّة والخدمة العسكريّة ا إلجباريّة على
الجميع والتربية العسكريّة للش باب ك ّل ذلك كان فيما مضى من ضمن مطالب الديمقراط ّية
الث ّورية .لكننا ل نجد اليوم في ك ّل ذلك سوى وسائل رجعيّة اعتيادية لضطهاد الجماهير
وتحضير الحرب الإمبرايل ّية .اإذن وجب النّضال ض ّد ك ّل ذلك بحيوية قصوى .اإن مبد أأ
الس ياسة ّ
الش يوعيّة هذا قابل للتطبيق حتّى في البلدان التّي كونت فيها البرجوازيّة فصائل
ّ
عسكريّة محترفة وتخلت عن الخدمة العسكريّة ا إلجباريّة على الجميع (مثال ذلك أألمانيا).
ورغم ما في الخدمة العسكريّة ا إلجباريّة من بعض التسهيالت ابلنّس بة للعمل الث ّوري ،اإذ
السالح ،ل يجب على ّ
الش يوع ّيين أأن يطالبوا بتطبيق
يمكن العمال من التدرب على اس تعمال ّ
ذلك النظام في بلد اإمبرايلي ،بل وجب عليهم أأن يحاربوه ،تماما مثلما وجب عليهم أأن يعارضوا
تكوين جيش محترف .يبين لنا شعار «تحويل الحرب الإمبرايليّة حراب أأهليّة» كيف يجب
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على ّ
الش يوع ّيين أأن يناضلوا ض ّد ك ّل اإجراء (بما في ذلك الخدمة ا إلجباريّة) يؤدي إالى عسكرة
السالح فاإنها تخلق ظروفا مالئمة
الجماهير .وإاذ تعسكر الإمبرايل ّية العمال وتعلمهم اس تخدام ّ
لنتصار الطبقة العماليّة في حرب أأهليّة .لذلك ل تلجأأ الطبقة العماليّة اإلى حجج أأنصار السالم
لمعارضة عسكرة الجماهير .فاإذ نناضل في سبيل الثرة والشتراكية فاإننا ل نتخلى عن حمل
السالح .ونبذل الجهد فقط لفضح الطرق الإمبرايل ّية لعسكرة الجماهير تلك الطرق المرسومة
ّ
سلفا لخدمة البرجوازيّة .نحن نعارض تلك العسكرة بشعار تسليح الطبقة العمال ّية .وعلى
ّ
الش يوع ّيين في ذات الوقت واجب ال ّدفاع وإابراز مطالب الجنود تلك المطالب التي ،في
ظروف محددة ،تماثل الصراع الطبقي في صلب الجيش ويمكنها أأن تقوي العالقات بين
الجنود ذوي ا ألصول العمال ّية أأو الفالحية والعمال غير المجندين۞
 48يمكن أأن تكون المطالب الجزئية كما يلي:
ما يتعلق بنظام ال ّدفاع:
حل الجيوش المحترفة وإاطارات ووحدات الإس ناد؛ نزع سالح الحرس وحله وكذلك الشرطة
خاصة ا ألخرى المسلّحة خصيصا للحرب ا ألهل ّية؛ نزع سالح
والحرس المتحرك والقوى ال ّ
الجمعيات والرابطات الفاش ّية وحلها؛ اإلغاء مجالس الحرب ،وتقليص م ّدة الخدمة العسكريّة؛
تطبيق النظام الترابيي (يقوم الجنود بخدمتهم العسكريّة في المناطق المنتمين إاليها)؛ اإلغاء
حق ال ّ
منظمات العمال ّية في تعليم أأعضائها اس تخدام
التجنيد الإجباري؛ تكوين لجان الجنود؛ ّ
ا ألسلحة وحقها في أأن تختار بنفسها من يباشر ذلك التعليم (تدريب).
لقد طبقت الحكومات ّالرأأسمال ّية في بعض ا ألحيان تقليص مدة الخدمة العسكري ّة .وإاذا
بشكوك تقدم حول ضعف أأساس هذا المطلب من جهتنا .لكن ذلك التقليص في حد ذاته
يضعف أأحياان نظام الجيش الإمبرايلي وليس يقويه.
لذا ،وجب أأن نطالب به كمطلب جزئي ابلنّس بة للجيوش القائمة على نظام الخدمة ا إلجباريّة
اإذا ما تحقّقت الشّ روط التالية:
 .2خط انهزامي شديد الوضوح؛
 .1اتخاذ جميع الحتياطات حتّى ل يقع خلط تلك المطالب الجزئية بمطالب الشتراكيين-
الديمقراط ّيين.
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تحطيم ك ّل ا ألوهام حول اإمكان اإلغاء العسكرة بتلك الوسائل .من البديهيي أأن يجب أأن
تكون المطالب الجزئية ملموسة دائما ،أأي يجب أأن تقدم في الشكل والوقت اللذان يكون
لها فيهما أأكثر حظا في أأن تكون شعبية بين الجماهير وفي أأن تثور هذه ا ألخيرة .وإاذا ما
تبنت الحكومات البرجوازيّة تقليص مدة الخدمة العسكريّة أأو طالب به اشتراكيون-
ديمقراطيون ،فاإنه من الالزم النّضال أأو قبل ك ّل شيء ض ّد الإجراءات العتيادية التّي تتخذ
ابلتوازي لتقوية النظام البرجوازي (عسكرة ك ّل السكان ،تكوين اإطارات صلبة محترفة ،الخ).
ويجب أأن يعارض برانمج تقليص مدة الخدمة العسكريّة ،وهو برانمج خاطئ من جهة
الديمقراطيّة ،ببرانمج انهزامي جذري قوامه مطالب جزئية .يجب تجاه الجيوش المحترفة
والفصائل المرتزقة ،أأن تطالب ،عموما ،ل بتقليص مدة خدمتهم العسكريّة بل بحق تلك
العناصر في مغادرة الخدمة العسكريّة بم أل إارادتهم ووقت ما يشاءون ذلك.
ب .ما يتعلق بحقوق الجنود وحياتهم المادية:
رفع أأجورهم؛ تحسين المعيشة؛ تنظيم لجان اإدارية مكونة من الجنود؛ اإلغاء العقوابت
التأأديبية؛ تحطيم اإجباريّة اإبداء الخشوع العسكري تجاه القادة (التحية وغيرها)؛ معاقبة جد
صارمة لمحاولت النيل من كرامة الجنود من جانب الضباط أأو من دنى منهم رتبة؛ الحق في
ارتداء لباس مدني خارج العمل العسكري؛ الحق في مغادرة الثكنة يوميا (بعد انتهاء العمل)؛
عطلة مع رفع ا ألجر خاللها؛ الحق في الزواج دون ترخيص خاص؛ منح عائلية؛ الحق في
الشتراك في أأي جريدة؛ الحق في العمل النقابيي وفي تكوين النقّاابت؛ الحقوق النتخابية
الس ياس ية.
والحق في حضور الجتماعات ّ
جزء كبير من الجيش في العديد من الدول ّالرأأسمال ّية يتكون من أأقليات قوميّة مضطهَدة .في
حين تتكون اإطارات الضباط كليا أأو في أأغلبها من ممثلين للقوميّة المهيمنة اإن هذا الوضع
العام يخلق مجال مالئما تماما للعمل الث ّوري في الجيش .لذلك وجب علينا أأن نضيف اإلى
حق
خاصة اب ألقليات القوميّة (مثال ذلك ّ
خاصة بجماهير الجنود مطالب ّ
مطالبنا الجزئية ال ّ
حق التكلم ابللغة ا ألم خالل الخدمة العسكريّة ،الحق في القيادة ،الخ).
خدمة موطن الر أأسّ ،
۞
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المكونة للمطالب .لكن يجب أأن تصاغ مطالب القسمين
 41لم نعدد ك ّل ا ألقسام ّ
المذكورين أأعاله ل داخل الجيش بل خارجه (في البرلمان وفي الجتماعات العامة ،الخ) ول
يمكن لهذه الدّ عوة أأن تكون ذات جدوى إالّ اإذا كانت تحافظ دائما على طابع ملموس.
فوجب لذلك :أأن نعرف جيدا الجيش وظروف الخدمة العسكريّة ومطالب ومصالح الجنود،
الخ .أأي ك ّل ما يمكن الحصول عليه ابتصال شخصي دائم .أأن نأأخذ ابلحس بان النظام ال ّدفاعي
في ال ّدولة المعنية والوجه ال ّذي طرحت فيه القض ّية العسكريّة في تلك ال ّدولة في ك ّل لحظة.
الس ياسي في البالد في ك ّل لحظة.
أأن نأأخذ بعين العتبار حالة الجيش النفس ية العا ّمة والوضع ّ
فال نطالب ،على سبيل المثال ،بأأن يقوم الجنود ابنتخاب الضباط إا ّل اإذا ما تقدم تفكك
الجيش بما فيه الكفاية.
أأن نربط المطالب الجزئية بشعارات الحزب ّ
الش يوعي الجوهريّة :تسليح الطبقة العمال ّية،
ميليش يا عمال ّية ،الخ .ل يمكن لجميع تلك المطالب أأن تكون لها قيمة ثوريّة إالّ اإذا ما ارتبطت
ببرانمج س ياسي واضح يرمي اإلى تثوير الجيش البرجوازي .يجب التمسك ،بوجه خاص،
خاصة في اتحاد اتم مع الطبقة العمال ّية الث ّوريّة
بتنظيم الجيوش قصد ال ّدفاع عن مصالحهم ال ّ
سواء قبل دخولهم الخدمة العسكريّة (جمعيات المنخرطين ،صناديق التضامن) أأو بعد ذلك
(لجان الجنود) أأو أأخيرا ،بعد أأن ينتهوا من الخدمة العسكريّة (جمعيات قدماء الجنود
الث ّوريين) .وتلقى على عاتق النقّاابت العمال ّية مهمة الحفاظ على اس تمرار الصلة بنقّاابت
أأعضائها ال ّذين جندوا ومراقبة تكوين ّ
منظمات أأولئك ا ألعضاء۞
 41تختلف ظروف العمل الث ّوري في الجيوش المحترفة عن تلك التّي في الجيوش
المكونة على أأساس الخدمة ا إلجباريّة .وعادة يصعب القيام ابلدّعوة اإلى المطالب الجزئية
المذكورة أأعاله في النوع ا ألول من الجيوش .لكن ل يمكن بأأي عذر من ا ألعذار التخلي عن
ذلك العمل .فالجيوش المحترفة متكونة أأساسا من عناصر عماليّة (عاطلين) وفالحين فقراء.
ويمثل ذلك قاعدة للعمل بين جماهير تلك الجنود .ومن الواجب ا ألخذ بعين العتبار التركيبة
الجتماعية للفصائل المسلّحة وخصوصياتها ،فنقوم بدعوة جد حيوية ض ّد الفصائل المسلّحة
خاصة التّي تكونها البرجوازيّة خصيصا لمحاربة الطبقة العمال ّية (الحرس والشرطة) وضد
ال ّ

252

خاصة بال هوادة ض ّد
العصاابت المسلّحة من المتطوعين (الفاش ّية) بوجه خاص .ونناضل ّ
التبشير الإصالحي ال ّذي ينادي (ابلجدوى العمومية) وبـ (الشرطة الشعبية) و(الحق
الطبيعي) عند الفاش يين وغير ذلك من الترهات .ونهتم خصوصا بتأأجيج حقد ا ّلسكّان على
خاصة فاضحين طابع هذه ا ألخيرة الحقيقي .لكن نعمل في ذات الوقت
الفصائل المسلّحة ال ّ
على اإاثرة التفكك الجتماعي في تلك ال ّ
منظمات العسكريّة وكسب ما فيها من عناصر عمال ّية۞
 42يجب أأن يتناسب العمل الث ّوري في الجيش والعمل الث ّوري بين الجماهير العمال ّية
والفالحية الفقيرة .فاإذا ما كان هنالك وضع ثوري وإاذا ما انتخب عمال المصانع لجانهم إا ّل
و أأصبح شعار لجان الجنود شعارا راهنا فيساهم في تقريب جماهير الجنود من الطبقة العمال ّية
والف ّالحين الفقراء في النّضال في سبيل السلطة .يجب على ّ
الش يوع ّيين كلما مكنهم الظروف
أأن ينظموا جماهير الجنود لخلق مجالس (سوفييتات) حتّى في الجيوش المحترفة لتوجيهها
ض ّد الجنرالت والبرجوازيّة .وحيث لم تمكن تركيبة الفصائل من تحقيق ذلك يجب المطالبة
السالح فورا وحل جميع الفصائل المسلّحة۞
بنزع ّ
 51ك ّل شعارات المطالب الجزئية الديمقراط ّية تتحدث عن نزع سالح البرجوازيّة
وتسليح الطبقة العماليّة.
يتم تسليح الطبقة العمال ّية بطرق مختلفة في مختلف مراحل الث ّورة .فقبل الستيالء على
السلطة وخالل الفترة ا ألولى التّي تلي الستيالء عليها ،فاإنه ينبغي لذلك ميليش يا عمال ّية،
ّ
أ
أ
أ
أ
ميليش
يا من الشغيلة وحرسا أحمر .كما ينبغي لذلك أيضا أنصارا حمر .فالجيش الحمر هو
السوفييتيّة :اإنه جيش الدكتاتوريّة العمال ّية.
شكل التنظيم العسكري للسلطة ّ
ليس شعار ميليش يا عماليّة (شغيلة ،عمال ،فالحون) ابلنّس بة للبلدان الإمبرايليّة سوى
الس ياسة الحزبية للثورة العمال ّية في
شكال من أأشكال صيغة تسليح الطبقة العمال ّية لمرحلة ّ
المرحلة التّي ّ
تنظم فيها الجيش ا ألحمر .وفي حال غياب وضع ثوري مباشر فاإن ذلك الشّ عار
ليس له سوى أأهم ّية دعائية ،لكنه يمكن أأن يصبح شعارا مباشرا في النّضال ض ّد الفاش ّية.
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عموما ،اإن شعار ميليش يا عمال ّية أأو ميليش يا الشغيلة هو نداء تطلقه الجماهير العمال ّية نفسها
وليس مطلبا يقدم اإلى الحكومة البرجوازيّة .ول يمكن أأن نطالب الحكومات أأو البرلماانت
بتكوين ميليش يا عماليّة إالّ في حالت اس تثنائية (في الحالة التّي تكون فيها الحكومة حكومة
اشتراكيين -ديمقراط ّيين وحيث يكون الشتراكيون -الديمقراطيون أأغلبية في البرلماانت وبين
الجماهير) .ول يتعلق ا ألمر هنا إالّ بفضح الحزب الشتراكي -الديمقراطي.
الحرس ا ألحمر هو جهاز النتفاضة .وواجب ّ
الش يوع ّيين هو أأن يقوموا ابلتّحريض قصد
تكوينه وتكوينه فعال كلما توفر وضع ثوري مباشر۞
 52مهما كان الحال ل يجب أأن يغيب عن نظران أأن وجود ميليش يا عمال ّية أأو حرس
السلم العالمي هو أأمر غير مقبول
أأحمر في اإطار ال ّدولة البرجوازيّة في بلد اإمبرايلي زمن ّ
ومس تحيل.
اإن الميليش يا العمال ّية هي المنظمة المسلّحة للطبقة العمال ّية التّي تناضل في سبيل اإرساء
الدكتاتوريّة العماليّة أأو هي جهاز تلك الدكتاتوريّة العماليّة قصد سحق المس تغلين .وإانه على
ذلك ا ألساس اختلف شعاران ميليش يا عمال ّية عن مشاريع الإصالحييّن فيما يتعلق بـ«ال ّدفاع
العمالي» ا ألصفر ،المتكون من عناصر عمال ّية منتقاة خصيصا على أأساس انعدام الوعي عندها
أأو شرائها ابلمال .ف ّ
منظمات (دفاع عمالي) من ذلك القبيل اس تخدمت لتفكيك الطبقة العمال ّية
وقمعها في روهر في أأاير  ،2213وبعد انتفاضة فيينا عام  .2211يجب على ّ
الش يوع ّيين أأن
يناضلوا بشراسة ض ّد أألعيب الشتراكيين -الديمقراطيّين المضل ّلة۞
 51يجب أأن نميز شعارات الكفاح :ميليش يا عمال ّية أأو حرس أأحمر ،وهي شعارات
السلطة وهي ليست إالّ أأشكال جنين الجيش ا ألحمر ،عن
يجب أأن توجد قبل امتالك ّ
شعارات أأخرى كالميليش يا التّي س تكون بعد النتفاضة وتقوية الدكتاتوريّة العمال ّية ،عندما
تصبح الختالفات الطبقيّة وال ّدولة في طريق الختفاء .ف ألجل مقاومة الإمبرايليّة تحتاج
الطبقة العمال ّية اإلى جيش أأحمر قوي ومنضبط ومسلح جيدا ومكافح .ولتحقيق هذه الواجبات
السكّان الكادحين المسلحين .س يكون عبثا
حاليا يلزمنا جيش دائم يمثل نواة جماهير ّ
برجوازاي صغيرا ومضادا للثورة أأن نطالب الدكتاتوريّة العمال ّية ،في جو وسط ر أأسمالي بأأن
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تقبل نظام الميليش يا فورا وبكامله .فالتحقيق الكامل لمبد أأ الميليش يا دون اإضعاف ال ّقوة
العسكريّة لن يكون ممكنا إالّ على قاعدة تطور كامل للقوى المنتجة في النظام الشتراكي
وتربية الجماهير تربية ش يوعية .وفقط ابنتصار الث ّورة العماليّة في عدة دول كبرى ر أأسمالية
يمكن أأن ينتهيي اإلى النتيجة التالية  :تعتني الحكومة العمال ّية ،في س ياس تها العسكريّة ،بتعويض
الجيش ا ألحمر الدائم بميليش يا طبقيّة فورا (وذلك ما بينته أأيضا الجلسة العا ّمة الثامنة للجنة
التنفيذية ل ألمم ّية ّ
الش يوع ّية) في جميع ا ألحوال ،يجب أأن تكتسي منظمة ال ّدفاع للديكتاتوريّة
العمال ّية طابعا طبقيا واضحا سواء في الفكر والنضباط أأو في النظام .ول يجب قبول العناصر
المكونة للطبقات المس ت ِغل ّة في ا ألجهزة النشطة۞
 53أأثناء مرحلة الثورات والحروب الوطن ّية التّي تخوضها الشّ عوب المضطهدة ضدّ
الإمبرايليّة ،اتخذت القضيّة العسكريّة في جميع البلدان المس تعمرة وش به المس تعمرة أأهميّة
فاصلة .ويصح ذلك سواء على البلدان ال ّتي هي في حرب على الإمبرايل ّية أأو كانت في ذلك
(الصين ،المغرب ،سوراي ،النيكارغوا) أأو على البلدان التّي يجب فهم الحرب فيها بصورة
أأخرى (الهند ،مصر ،المكس يك ،الفيليبين ،كواب) .ومن الواضح أأنه اإذا ما قامت حروب
تش نها قوميات على الإمبرايل ّية فاإن من الواجب بسط القض ّية بصورة مغايرة تماما لما هو عليه
الحال اإذا ما تعلق ا ألمر بنزاع بين دول اإمبرايليّة۞
 54ل يجب أأن يغيب عن نظران أأبدا أأنه يوجد في تلك البلدان نوعان من الجيوش
مختلفان تمام الختالف .ا ألول جيش قومي (وهو ليس دائما جيشا ثوراي) .والثاني جيش
ا إلمبرايل ّيين (وهو متكون اإما من أأفواج فاتحة بعثتها الدول الس تعمارية ،وإاما من أأصيلي
مس تعمرات أأخرى ،وإاما أأخيرا ،من كتائب تأأل ّفت من سكان البلد المعني نفسه) .نجد في
ال ّصين كال النّوعين من الجيوش ،ونرى كيف تتحول الجيوش القوميّة جيوشا في خدمة
الصيني نفسه ،في الواقع،
الإمبرايل ّية :فبعد انقالب تشان كاي تشاك ،وضع الجيش القومي ّ
لمن الطبيعي أأن تتخذ الطبقات العمال ّية الث ّوري ّة الكادحة مواقف
في خدمة ا إلمبرايل ّيين .وإانه ِ
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مختلفة تماما تجاه ذانك النوعين من الجيوش .ففيما يتعلق ابلجيوش القوميّة ،من المالئم أأن
نطبق برانمج ماركس و أأنجلس العسكري للفترة  2118-2141مع بعض التحويرات .أأي برانمج
دمقرطة تلك الجيوش قصد تحويلها فصائل ثوريّة .أأما فيما يتعلق بجيوش ا إلمبرايليّين ،فال
يمكننا أأن نطبق عليها إالّ برانمج النهزام أأي يجب اإاثرة تفككها الداخلي .وكلما صادفتنا فرق
خاصة من الضباط أأو ذات تكوين عسكري برجوازي طبقيا إالّ وعملنا على عزلها وتصفيتها،
ّ
أأي إالّ واتبعنا البرانمج ال ّذي بسطناه خالل حديثنا عن عملنا في البلدان الإمبرايل ّية اإلى
جانب هذين النوعين من الجيوش ،يجب أأن نميز من جهة التكتيك ،نوعا اثلثا من الجيوش
في البلدان المس تعمرة وش به المس تعمرة يدور في صلبه صراع بين الحركة الوطنيّة
وا إلمبرايل ّيين ،صراع يدور في نفس الجيش ال ّذي يخضع لقيادة ا إلمبرايل ّيين (الهند ،مصر،
الصينيّة ،سوراي ،الجزائر ،تونس ،الخ ) ...في مثل هذه الحالة ،و أأخذا بعين العتبار
الهند ّ
الظروف الملموسة ،من الضّ روري أأن نمزج عناصر البرانمجين ،أأي برانمج النهزام تجاه
الجيوش ومختلف أألوية الجيوش الخاضعة للقيادة الإمبرايل ّية اإلى جانب شعار تسليح الشعب
(ميليش يا) وشعار الجيش الوطني.
يجب مالئمة شعار جيش وطني للوضع الملموس وطرحه بشكل يمنع ا إلمبرايل ّيين وعمالئهم
من اإمكانية أأي تالعب به (جيش اتم الس تقالل عن ا إلمبرايليّين وله تنظيم ديمقراطي واسع
ينتخب ضباطه ،الخ) .يجب أأن تطالب شعاراتنا ،سواء كنا في المس تعمرات أأم في البلدان
الإمبرايل ّية ،ابإخراج الجيوش الس تعمارية من المس تعمرات وإارجاع كوادر وضباط الجيوش
المحلية۞
 55ألجل تحديد الموقف ال ّذي نتبناه تجاه النظام العسكري في البلدان المس تعمرة
الس ياسي ال ّذي يلعبه هذا البلد
وش به المس تعمرة ،من الضروري ،أأن نأأخذ ابلحس بان الدور ّ
أأو ذاك في هذا الوقت أأو ذاك أأثناء المراحل الفاصلة من الث ّورة العالم ّية  :هل أأن البلد المعني
الصينيّة أأم عدوها ،الخ .عموما،
السوفييتي أأم عدوه ،هل هو حليف الث ّورة ّ
حليف التحاد ّ
يجب على الطبقة العمال ّية والجماهير الكادحة في البلدان المضطهدة أأن تدافع عن نظام
التّسلح الديمقراطي ال ّذي على قاعدته يتعلم ك ّل الشغالون اس تخدام ا ألسلحة ،وهو نظام
يرتقي بقدرات البالد ال ّدفاعية ويحصنها ض ّد الإمبرايل ّية .يمكن العمال والف ّالحين من التأأثير
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في الجيش ويسهّل النّضال من أأجل هيمنة الطبقة العمال ّية في الث ّورة الديمقراط ّية .اإن
الشّ عارات من قبيل الخدمة العسكريّة ا إلجباريّة ،والتربية العسكريّة للش باب ،والميليش يا
الديمقراطيّة ،والجيش الوطني ،الخ .هي من ضمن البرانمج الث ّوري ولن يكون في الدول
الإمبرايل ّية مثيال له .في مرحلتنا ،يجب أأن يكون تكتيك الحركات الوطن ّية الث ّوريّة خاضعا
لمصالح الث ّورة العمال ّية العالم ّية .ل يمكن للثوريين أأن يتبنوا نفس البرانمج اإذا ما تعلق ا ألمر
ببلدان مضطهدة تلعب أأيضا دور المضطهِد وخادم الإمبرايل ّية ،بشن حرب على ثورة عمال ّية
أأو وطن ّية .يجب على مناضلينا هناك ،مطلق الوجوب ،أأن يمزجوا الدّعاية اإلى الحرب الث ّوريّة
للدفاع عن البلدان الث ّوريّة ا ألخرى ابلدّعاية إالى س ياسة حرب ثوريّة والنهزام تجاه الحرب
التّي يش نها بلدهم وجيشهم .اإن هذا الخط هو الخط الواجب اتباعه حاليا في أأقاليم ا ّلصين
الخاضعة لسلطة جنرالت الكيومينتانغ۞
 58عند صياغة البرانمج العسكري في البلدان المضطهَدة ،يجب أأن يأأخذ ابلحس بان
مس توى التّطور القتصادي وا ّلس ياسي لتلك البلدان.
في البلدان ال ّتي لم تمر بعد ابلث ّورة الديمقراط ّية .يجب أأن نط ّبق عموما شعار تسليح عموم
الشعب (ميليش يا وطن ّية) ،وذلك ،قبل ك ّل شيء ،حيث يكون التنافر بين البرجوازيّة والطبقة
العمال ّية غير واضح كفاية (سوراي ،المغرب ،مصر) .يجب أأن يرتبط هذا الشّ عار بمطالب
ديمقراطية موجهة ض ّد الإقطاع والعسكريّة الإقطاعية والبرجوازيّة .أأما في البلدان التّي النقسام
الطبقي فيها واضح كفاية والث ّورة الديمقراطيّة فيها لم تنتهيي بعد ،كأأمريكا الالتينية ،يجب أأن
يكون هنالك شعار طبقي :فنطالب بميليش يا عمال ّية وفالحية.
في البلدان التّي تمر بمرحلة الث ّورة الديمقراطيّة ،ل يكفي شعار الميليش يا أأبدا .يجب أأن
نطالب بتنظيم جيش ثوري .طبعا ل يمنعنا ذلك من أأن نعلن في ذات الوقت ،شعار
خاصة عند التّحضير لنتفاضة ،ونالحظ أأن تسليح الطبقة العمال ّية ،دون أأن
الميليش ياّ ،
يتعارض ذلك مع تسليح الشعب بأأكمله ،هو جزء أأساسي في التّسلح العام .فخالل المشاركة
خاصة يقودها
في تنظيم التّسلح العام للشعب ،من الضّ روري اإطالقا خلق وحدات عمال ّية ّ
زعماء ينتجون من صلبها.
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في البلدان التّي بلغت مرحلة النتقال من الث ّورة الديمقراط ّية اإلى الث ّورة العمال ّية ،يمكننا أأن
تطبق البرانمج العسكري الخاص اب ّلش يوع ّيين في البلدان الإمبرايل ّية ببعض التحويرات
الملموسة .يعوض عندئذ شعار ميليش يا ديمقراطية بشعار ميليش يا عمال ّية( .ميليش يا عماليّة،
ميليش يا عمال ّية -فالحية) .حالما تبرز قض ّية الستيالء على السلطة ،خالل الث ّورة في
المس تعمرات ،إالّ ووجب أأن توضع على جدول ا ألعمال قض ّية تنظيم الجيش ا ألحمر في
ذات الوقت ال ّذي توضع فيه قض ّية تنظيم السوفييتات .فعندئذ تصبح ا ألشكال الث ّورية-
الديمقراط ّية في تنظيم الجيش غير صالحة ومن الالزم تبني تنظيما طبقيا تمليه الث ّورة
العماليّة۞
 51ألجل النّضال ض ّد ا إلمبرايل ّية متبعين س ياسة عسكريّة وطن ّية -ثوريّة من الضّ روري
أأن ننخرط في عمل منتظم من الدّعاية والتّحريض بين صفوف جيوش المس تعمرات .وابلتالي
وجب على ّ
الش يوع ّيين والوطنيين الث ّوريين أأن يولوا الهتمام الأكثر جدية لدراسة مختلف
رتب جيوش المس تعمرات ولصياغة طرق فعلية للعمل في صلبها .فمثلما بينه مثال الصين،
كثيرا ما كان للعمل في صلب الجيوش المرتزقة المحلية ضعيفة النضباط وا ألجر ،أأكبر
حظوظ النجاح.
يمكن للمطالب الجزئية أأن تش به بعض الشيء تلك التّي أأشير اإليها في البلدان الإمبرايل ّية.
لكن هنا أأيضا ،يجب أأن نأأخذ بحس بان فائق مجمل الظروف الملموسة (ا ألصل ،تركيبة
الجيوش ونفسيتها ،الوضع المادي الخ ) .ويجب الشروع بوجه خاص في صياغة مطالب
الجنود المحليين والذود عنهم ض ّد الإهاانت والسخرية التّي يمارسها عليهم الضباط البيض.
يجب أأن يكتسي عمل ّ
الش يوعيّين في صلب الجيوش الوطنيّة طابعا أآخر .لكنه هام بدرجة
الصين في  .2211-2218اإذ تكمن مه ّمة ّ
الش يوع ّيين
قصوى مثلما ب ّينته الحرب الوطن ّية في ّ
هنا ،في تنظيم خالاي في كامل الجيش حتّى يجعلوا منه أأداة واعية في النّضال ض ّد الإمبرايل ّية
وحتى يحاربوا فيه ،لجانب مصالح الث ّورة الوطنية ،العناصر المشكوك فيها ضمن الضباط،
وحتى يخضعوا القيادة التّي لم تتحول بعد اإلى أأايدي ش يوع ّية ،اإلى مراقبة الجنود بواسطة
أأوسع ديمقراطية ثوريّة .فال يجب أأن ننسى أأن في عهد الث ّورة الفرنس ية كانت جيوش الوفاق
قد حققت أأكبر انتصاراتها بواسطة نظام انتخاب الضباط التّي كان جاري به العمل .وفي
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الصيني خيانة البرجوازيّة وجنرالتها
المقابل سهل التنظيم غير الديمقراطي للجيوش في الجنوب ّ
وانقالبها ال ّذي قامت به في ۞ 2211-2218

الطبقة العماليّة أمام مشكل نزع
السّالح والنّضال ضدّ النزعة السّلمية
 51خالل التّحضير النفسي والمادي لحروب جديدة اإمبرايل ّية مضادّة للثورة ،تصطدم
الإمبرايليّة حاليا بصعوبة عالية الجدية .اإنه الشعور العفوي المشمئز من الحرب ال ّذي تملك
الجماهير وخصوصا منها العمال والف ّالحين والنّساء الكادحات منذ الحرب العالم ّية ا ألخيرة.
السلمية .وفي
إالّ يجعل ذلك الإمبرايل ّية مضطرة اإلى أأن تحضر الحرب تحت غطاء النزعة ّ
السلمية مغزى جديدا ،موضوعيا من جهة أأنه اإيديولوجيا و أأداة
ذات الوقت اكتسبت النزعة ّ
السوفييتيّة متصدر الث ّورة العالم ّية
صراع الإمبرايل ّية العالم ّية ض ّد اتحاد الجمهورايت الشتراكية ّ
والذائد عنها .فهنا يجب أأن نجد المحتوى الموضوعي والهدف ّالرئيسي للمقترحات وندوات
السالح التّي تقوم بها الدول الإمبرايل ّية وبوجه خاص (العمل) ال ّذي تقوم به عصبة ا ألمم
نزع ّ
في هذا المجال ،ومناقشة (قض ّية ا ألمن) ومشاريع خلق محاكم التحكيم واتفاقات تعلن
(الحرب خارج القانون) وغير ذلك .اإن جميع تلك المشاريع والتفاقيات والندوات ا ّلسلمية
تنتهيي اإلى ما يلي:
أأ .ينجح الإمبرايليون في اإخفا ِء تسل ّحهم؛
ب .تسعى القوى العظمى اإلى تأآمر الواحدة ض ّد ا ألخرى والتأآمر على ك ّل واحدة على حدة
تسلح الخصم ول ترمي إالّ اإلى تقوية قوتها
محاولة الحصول ،عبر اتفاقيات ،على تخفيض ِ
خاصة؛
العسكريّة ال ّ
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ت .قيام اتفاقيات مؤقتة بين القوى العظمى قصد تقوية نفوذها على البلدان الضعيفة
والمضطهدة؛
السلمية تقوم تعبئة اإيديولوجية وس ياس يّة ض ّد اتحاد
ث .تحت غطاء من الشّ عارات ّ
السالح) عند ا إلمبرايل ّيين ليس شيئا أآخر سوى
السوفييتيّة .اإن (نزع ّ
الجمهورايت الشتراكية ّ
تحضير مباشرا أأو غير مباشر للحرب.
السلم يمثل الآن اإحدى المهمات ّالرئيس ّية في
السالح ونزعة ّ
لذا ،فالنّضال ض ّد أأكاذيب نزع ّ
النّضال ض ّد الحرب الإمبرايل ّية۞
هم أأداة عند الإمبرايل ّية في هذه المهزلة هي الشتراكية-الديمقراط ّية التّي تروج
 52اإن أأ ّ
السالح وإالغاء ك ّل الحروب مع الإعالن أأن ليس من
بين الجماهير أأوهاما حول اإمكانية نزع ّ
الضّ روري قلب ّالرأأسمال ّية قبل ك ّل شيء .يوجد ضمن الشتراكية -الديمقراط ّية اتجاهان فيما
السالح هما في ذات ِ
السلمية البرجوازيّة.
الوقت اتجاهات النزعة ّ
يتعل ّق بقض ّية نزع ّ
أأحد هذين التجاهين ،ال ّذي كاوتسكي مبشّ ر به منذ عام « ،2222يكتشف» بعض القوى
السالح وإالغاء
الموضوع ّية في ّالرأأسمال ّية ،هي في الواقع غير موجودة ،قوى تؤدي اإلى نزع ّ
الحروب .يمثل هذا التجاه س ياسة التعاون مع البرجوازيّة «اليسارية» قصد تخفيض الت ّسل ّح.
والحصول على اإبرام اتفاقيات دولية بين ا إلمبرايل ّيين ،لتجنّب الحرب أأو حتّى «منعها» .وح ّدد
لينين هذا الموقف ،منذ  ،2228فاعتبره «منزعا سلميا برجوازاي ات ّما» .شكلت هذه النظرات
حركات
من  2224اإلى  2221اإيديولوجيا «الوسط» .لكن منذ نهاية الحرب العالم ّية وبداية التّ ّ
مكوان لس ياسة ال ّدوائر
ا ّلسلمية التّي انخرطت فيها الحكومات الإمبرايل ّية ،أأصبحت جزءا ّ
الس ياسة يدافع عنها يمين الشتراكيين -الديمقراطيّين مثلما
القيادية في ا ألمميّة الثانية .اإن هذه ّ
يدافع عنها أأغلبية «يسار»هم .فهيي تق ّدم على أأنها س ياسة سلم ّية «واقع ّية» وهي ل تختلف
في شيء عن س ياسة البرجوازيّة الإمبرايليّة .يتعل ّق ا ألمر ،هنا ،بنظري ّة «الإمبرايليّة ّ
المنظمة»
تلك النظريّة ال ّتي تؤ ّكد أأن ّالرأأسمال ّية ،في مرحلتها الإمبرايل ّية الحال ّية ،تط ّور بنفسها العوامل
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الموضوع ّية الراميّة اإلى هزم الحرب وإابعادها عن «العالم المتحضر» الخ .كما يتعلق ا ألمر هنا
أأيضا ،بنظرية «الإمبرايل ّية العليا» و«التحالفات» الإمبرايل ّية و«التفاقيات» والكارتيالت
الدولية ،من جهة أأنها وسائل ترمي اإلى اإلغاء التناحرات الإمبرايليّة .في الواقع ،ل يوجد عند
الإمبرايل ّية أأي اتجاه يهدف اإلى اإلغاء الحرب .عكس ذلك ،ك ّل الوقائع ،التّي يعددها «دعاة
السلم الواقعيون» لتخدير الجماهير ،اإنما هي سمات تبين التّحضير لحروب اإمبرايل ّية على
ّ
نطاق هائل ،حروب ل تشمل بضع أأمم فقط ،بل مجموعات كاملة من ا ألمم .ليس شعار
الولايت المتحدة ا ألوروبية أأو الولايت المتحدة العالم ّية في ظل النظام ّالر أأسمالي إالّ وهما.
لكن حتّى ما اإذا تحقق ،فاإنه يتخذ حتما طابعا رجعيا ألنه يمثل اتحادا لسحق الث ّورة العماليّة
والحركة الوطن ّية التحريرية عند الشّ عوب المس تعمرة .ك ّل النزعات الموجهة في هذا التجاه
(مثال ذلك حركة التوحيد ا ألوروبيي) هي رجعيّة بكل وضوح۞
 81يتدخل أأنصار المنزع الثاني بوصفهم دعاة سلم (متجذرون) أأو (ثوريون) ويطالبون
بنزع كامل للسالح ل فقط ابلنّس بة للبرجوازيّة ،بل أأيضا نزع سالح الطبقة العماليّة أأي التخلي
عن شعار تسليح الطبقة العمال ّية .أأثناء الحرب الإمبرايل ّية ،تبنى هذا الشّ عار أأيضا بعض
ا ألمميين الث ّوريين ال ّذين لم يجدوا تعبيرا أآخر عن صدق اإخالصهم في اإنهاء العسكريّة .في
الواقع ،ل يأأخذ هذا الشّ عار بعين العتبار ضرورة تسليح الطبقة العمال ّية ألجل الحرب ا ألهل ّية
بل يرفضه كغيره من ضروب التسليح .وذلك ليس بشعار ثوري ،بل هو بقضه وقضيضه
تعبيرا عن يأأس البرجوازي ّة الصغيرة .اإن النقد ال ّذي قام به لينين عام  2228يحافظ على كامل
أأهميته ويجب اإعطاءه الآن ،أأكثر أأهم ّية حتّى وإان كانت مجموعة أأنصار هذا الشّ عار جد
ضعيفة ا ألهميّة الآن .فقد بينت ثورة تشرين ا ألول أ(أكتوبر) لكل ثوري وفي الضّ رورة المطلقة
لتسليح الطبقة العمال ّية .فتعويض شعار تسليح الطبقة العمال ّية بشعار نزع سالحها ل يمكن
السبب وجب على ّ
الش يوع ّيين أأن يعملوا على تبيان
أأن يكون الآن إالّ عملة رجع ّية .لهذا ّ
خاصة في الدول الصغيرة ،و أأن يناضلوا
السالح و ّ
الوضع الحقيقي للعمال ال ّذي يغريهم شعار نزع ّ
بال رحمة ض ّد الزعماء «اليساريين» ال ّذين يدافعون عن هذه النظرية .نجد أأيضا النظريّة التّي
مفادها أأن المحاكم الدولية يمكنها أأن تمنع الحرب .لكننا نعلم أأن مؤسسات من هذا القبيل
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ل تصلح أأكثر من فقاقيع رغوة الصابون التّي سرعان ما تنحل عند أأول اصطدام .فتلك المحاكم
هي بمثابة أأدوات القرصنة بأأيدي القوى الإمبرايل ّية .يتفق اتجاه الشتراكية-الديمقراط ّية حول
السالح اإنما
السلم فهما يعتقدان أأن العائق ّالرئيسي أأمام نزع ّ
السالح و ّ
نقطة في قضيّة نزع ّ
يتشكل من البلدان ال ّتي (ل توجد فيها ديمقراطية) أأي من وجود الدكتاتوريّة العمال ّية في
السوفييتيّة۞
اتحاد الجمهورايت الشتراكية ّ
 82وقع التنصيص في الجتماع الثامن لمجلس تنفيذية ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية على أأ ّن من
السالح ،موقفا
السوفييتي في قض ّية نزع ّ
واجب الطبقة العمال ّية ،أأن ت ّتخذ تجاه مقترح التحاد ّ
السالح
مبدئيّا مختلفا ك ّل الختالف عما يجب أأن ت ّتخذه من موقف تجاه مشاريع النّفاق لنزع ّ
خاصة في النّضال ض ّد المنزع
التّي تقدّ مها الدول ّالرأأسمال ّية ،ونظرا لما لهذه القض ّية من أأهم ّية ّ
السلمي ،فاإنه من الضّ روري بسطها أأمام الجماهير بأأكبر قدر من الوضوح .يتميز مقترح نزع
ّ
السوفييتيّة اإلى الل ّجنة ال ّتحضيرية التّي كونتها
السالح العام والكامل التّي تقدمت به الحكومة ّ
ّ
عصبة ا ألمم في تشرين الثاني  ،2211جذراي ،عن جمل ومشاريع ا إلمبرايل ّيين وخدمهم
الشتراكيين الديمقراط ّيين ،من جهة الهدف ومن جهة الجدي ّة ،كما من جهة أأهم ّيته
السلمية ،بل يرمي اإلى تحطيمها
السوفييتي اإلى نشر ا ألوهام ّ
الموضوع ّية .ل يرمي المشروع ّ
ابلصمت والتغاضي عن نواحيها المتعفّنة ،بل يرمي اإلى نشر
ول يرمي اإلى حماية ّالرأأسماليّة ّ
ا ألطروحة الماركس ّية ا ألساس ّية التّي تؤكّد أأنه ل يمكن اإلغاء الحروب إالّ ابإسقاط ا ّلرأأسمال ّية.
السوفييتيّة على ا إلمبرايليّين ال ّذين يثرثرون بخبث حول هذا الموضوع،
لقد اقترحت الحكومة ّ
يعول أأ ّي ش يوعي على أأن
السالح فعليا ،فنزع عنهم قناع ّ
نزع ّ
السالم .اإنه من البديهيي أأل ّ
السوفييتي .ومع ذلك فاإن هذا المقترح ليس فيه شيء من
ا إلمبرايل ّيين س يقبلون المشروع ّ
النّفاق ،فقد وضع بكل صدق ،ألنه ليس في تعارض مع س ياسة ال ّدولة العماليّة في الداخل
السالح ،تتعارض مع ما تقوم به الحكومات
والخارج ،في حين أأن جمل ا إلمبرايل ّيين عن نزع ّ
السوفييتيّة هي دكتاتوريّة الطبقة العماليّة في
السلطة ّ
البرجوازيّة من س ياسة نهب واضطهادّ .
السوفييتيّة س ياسة
السلطة ّ
السكّان المس تغلين منذ قرون .فال تتبع ّ
خدمة مصالح أأغلبية ّ

282

نهب واضطهاد .اإن لها س ياسة سلم في خدمة الطبقة العمال ّية العالم ّية .كما يتميز مقترح
السوفييتي عن المشاريع البرجوازيّة والشتراكية-الديمقراط ّية بماله من أأهم ّية موضوع ّية.
التحاد ّ
فهو ل يخفي س ياسة عدوانية وليس تعبيرا عن يأأس البرجوازيّة الصغيرة ،وإانما يعبر عن أأحد
أأهداف الشتراكية ،وهو هدف س تحقّقه الطبقة العمال ّية الث ّوريّة بعد انتصارها في النطاق
العالمي۞
السوفييتي أأكثر
 81لقد اس تخدم الشتراكيون-الديمقراطيون في محاربة المشروع ّ
يشوهوا مقترح
الوسائل تعفّنا مس تخدمين ما ق ّدمته التروتسكية من شعارات .فقد حاولوا أأن ّ
السالح أأمام أأعين الجماهير مقدمين اإايه عل أأنه «تحريف
السوفييتيّة حول نزع ّ
الحكومة ّ
لللينينية» ،وكانتقال في اتجاه «الترميدور» ،الخ ...وينتج عن ك ّل ما س بق أأن ليس ذلك إا ّل
تبريرا ّ
السوفييتي بعد أأن
منحطا .اإن البرانمج الثاني بتاريخ أآذار  ،2211ال ّذي تقدم به الوفد ّ
للسالح
السالح نزعا كامال ،كان قوامه اقتراح نزع جزئي ّ
وقع رفض برانمجه حول نزع ّ
بتقليص القوات البرية والبحرية( ،اإن هذا البرانمج) ل يمثل أأبدا مساومة أأمام المنزع ا ّلسلمي،
خاص ،موقف القوى العظمى تجاه الدول
بل العكس ،ينتهيي اإلى نزع القناع ويوضّ ح ،بوجه ّ
السالح هي
ّ
السوفييتيّة فيما ّ
يخص قض ّية نزع ّ
الصغيرة وا ألمم المس تغَل ّة .اإن موقف الحكومة ّ
مواصلة س ياسة لينين وتحقيق منهجي لمذهبه۞

السوفييتي ،ال ّذين انتصروا على البرجوازيّة في الحرب ا ألهل ّية
83
ا ّإن عمال التحاد ّ
و أأرسوا دكتاتوريّة الطبقة العمال ّية في بلدهم ،بمس تطاعهم أأ ْن يس تخدموا طريقة جديدة تتمث ّل
السلمي هذا
في أأ ْن يقترحوا على الإمبرايليّين نزع التّسلّح نزعا عا ّما ،خالل نضالهم ضدّ المنزع ّ
لكن الطبقة العمال ّية التّي ل تزال تناضل في الدول
السالح المسموم عند الإمبرايل ّيةّ .
ّ
السلطة ل يمكنها أأ ْن تس تخدم هذه الطريقة .فالمقترحات أأو المطالب
ّالرأأسماليّة من أأجل ّ
التّي يمكن أأ ْن تو ّجهها اإلى برجوازيتها وحرسها ليست العمل الث ّوري بل تعويض شعار تسليح
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الطبقة العمال ّية بشعار نزع سالحها ورفض الحرب ا ألهل ّية والنتصار لالشتراكية .لذا وجب
على ّ
الش يوع ّيين أأ ْن يحاربوا على النّحو الأكثر حيويّة الس تنتاجات الخاطئة من ذلك القبيل
السوفييتيّة؛ فهيي اس تنتاجات
السالح ال ّذي قدّمته الحكومة ّ
المس تخلصة من مشروع نزع ّ
تناقض المغزى الث ّوري لهذا البرانمج ،ومن الضّ روري مكافحة ك ّل انحراف من هذا النّوع في
صفوف الحزب نفسه۞
السلمي عند ك ّل من الطبقة
84
ا ّإن هذا الختالف في تطبيق طرق النّضال ض ّد المنزع ّ
السوفييتي والطبقة العماليّة في البلدان ّالرأأسماليّة ليس دليال على تناقض
العماليّة في التحاد ّ
بين هاتين ا ألخيرتين ول يجب أأ ْن نس تنتج من ذلك أأ ْن ل يمكن ّ
للش يوع ّيين في البلدان
السوفييتيّة في تحريض الجماهير .ابلعكس،
ّالرأأسمال ّية أأن يس تخدموا مقترحات الحكومة ّ
السالح لغاية التّحريض بأأكثر حيويّة وعلى
السوفييتي في نزع ّ
يجب اس تغالل س ياسة التحاد ّ
نطاق أأوسع م ّما جرى عليه ا ألمر اإلى وقتنا الحاضر .لكن يجب اس تغالله ل بوضع نفس
الخاصة ببلده وإان ّما بـ :
المطالب ّ
السلم والشتراكية؛
السوفيّيتي مدافعين عن ّ
 .2اس تقطاب أأنصار لالتحاد ّ
السالح وفضح الإمبرايل ّيين خالل نضالنا
 .1ابس تغالل نتائج ّ
السوفييتيّة في نزع ّ
الس ياسة ّ
السلم ّية ،وذلك ابلدّعاية بين الجماهير لصالح الوس يلة الوحيدة التّي
لتحطيم ك ّل ا ألوهام ّ
السالح وإالغاء الحرب :تسليح الطبقة العمال ّية وإاسقاط البرجوازيّة وإارساء
يمكنها أأن تبلغ نزع ّ
الدكتاتوريّة العماليّة۞
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نقائص العمل ومهمّات األحزاب
الشّيوعيّة
لقد أأشارت الجلسة العا ّمة الثامنة اإلى عدة نقائص و أأخطاء عند ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية
85
خاصة التّي يجب أأن تنجزها جميع الفروع قصد
وحد ّدت جملة من المهمات الملموسة ال ّ
النّضال ض ّد الحرب.
تبقى تلك التّعاليم بمجملها ساري ّة المفعول .ولقد اكتسبنا تجربة منذ الجلسة العا ّمة الث ّامنة.
ويس تخلص المؤتمر ّ
السادس من تلك التّجربة ك ّل الس تنتاجات المالئمة
الش يوعي العالمي ّ
لعمل ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية في المس تقبل۞
ا ّإن النّقص ّالرئيسي ال ّذي ل تزال جميع فروع ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية غارقة فيه هو
88
الستنقاص من خطر الحرب واقترابها .ا ّإن ذلك بديهيي ،فجميع الفروع تقريبا ل تعمل ابلحيويّة
الموسعة .حداثن حديثان لهما أأعظم أأهم ّية –
التّي يتطلّبها اإنجاز قرارات الجلسة الث ّامنة ّ
الصين – ّمرا دون أأدنى اهتمام وكأأن ّهما
مراسلة انجلترا سفيرها في مصر وحرب الياابن على ّ
حادثتين صغيرتين ل معنى لهما أأبدا .ونظرا لما هنالك من تقدّم سريع نحو اليسار عند الجماهير
تحس بخطر الحرب ،فمن المحتمل أأ ْن يجد ّ
الش يوع ّيون أأنفسهم في مؤخّرة
مما يشير اإلى أأن ّها ّ
الطبقة العماليّة عوض أأن يسيروا بها اإلى معركة معاداة الحرب .وكثير من الفروع هي تحت
السالح» و«التّحكيم
السلم» و«نزع ّ
تأأثير الدّعاية البرجوازيّة والشتراكية الديمقراط ّية لصالح « ّ
العالمي» ،ول ترى أأ ّن الحرب مقتربة وتت ّحث عنها وكأأن ّما هي شيء بعيد ج ّدا.
284

السوفييتي ،على وجه
يظهر الستنقاص من خطر الحرب ،ومن خطر حرب على التحاد ّ
خص ،في عدم فهم الوقائع والمظاهر التّي تشخّص تحضير الحرب المتواصل .ومثال ذلك
أأ ّ
أأ ّن الرفاق الفرنس يين لم يستشفّوا من اس تدعاء راكوفسكي انخراط فرنسا انخراطا حاسما في
السوفييتي إالّ بعد مرور مدّة طويلة نسبيا.
طريق التّحضير الدّ بلوماسي للحرب على التحاد ّ
واعترف الحزب اليوغسالفي بأأن ّه لم يأأخذ ابلحس بان اقتراب خطر الحرب خالل النّزاع
الإيطالي-اليوغسالفي .وكثير من ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية في بلدان البلطيق لم تقف ،من الوهلة
السوفييتي في دول
ا ألولى ،على المغزى الحقيقي في طرق تحضير الكتلة المعادية لالتحاد ّ
البلطيق (مثال ذلك المحاداثت المتّصلة ابلتحاد الجمركي بين اس تونيا وليتوانيا) .ك ّل تلك
تمر
ا ألخطاء التّي وقع العتراف بها وتصحيحها إان ّما تبيّن كم يكون خطيرا أأن نترك ا ألمور ّ
دون نتأأهّب لتدابير تحضير الحرب۞
هم النقائص في عمل ا ألحزاب ض ّد الحرب هو ما في طريقتها في النظر
81
ا ّإن أأحد أأ ّ
السطحيّة.
اإلى هذه القضيّة من كثرة التجريد و ّالرمز وحتّى ّ
تحصر بعض الفروع نشاطها في مداخالت في البرلماانت والجتماعات العا ّمة والحال أأ ّن
بت فيها في الكواليس .ولم تعرف أأحزابنا بعد كيف تمزج النّضال البرلماني ضدّ
قض ّية الحرب ي ّ
الحرب ابلعمل خارج البرلمان حتّى تمتلك مطالبنا شعب ّية (لقد انحصر عمل ّ
الش يوع ّيين
الصين في احتجاجات
التّش يك فيما تعلّق بقض ّية سانت-غواثر وفيما تعلّق بنقل ا ألسلحة اإلى ّ
محتشمة في البرلمان وفي الجرائد).
ل تنفصل القضااي الدول ّية عن قض ّية الحرب ،وكلّها جزء من الصراع الطبقي العا ّم؛ لذا ،يجب
الصناعة الحرب ّية
مؤسسات ّ
ربطها ابلصراعات الطبقيّة ال ّداخل ّيةّ ،
وخاصة ،ابلصراعات في ّ
ابلمعنى ا ألصلي للكلمة.
الصناعة المرتبطة ابلحرب ارتباطا مباشرا نشاطا
القوات العسكريّة وعسكرة ّ
تس توجب مكننة ّ
الصناعة وداخل ّ
منظماتها النقّابية والعماليّة ا ألخرى .ول يوجد اإلى
حيواي داخل فروع تلك ّ
ّ
ح ّد الآن إالّ القليل م ّما يد ّل على أأ ّن ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية قد شرعت بج ّد في انجاز هذه
المه ّمة ا أل ّوليّة۞
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دائما ما تقدّر قض ّية الحرب على نحو كثير التّجريد ،وذلك سبب ما نحن فيه من
81
تتحرك ا ألحزاب ،أأو
عجز عن الوقوف موقف محدّد في مسائل س ياسة الحرب؛ فأأحياان ل ّ
تتحرك بعد تأأخّر كبير ض ّد أأكاذيب ومعاداة العسكرة عند الشتراكيين الديمقراط ّيين ال ّذين
ّ
غالبا ما يجدون صدى بين الجماهير (مثال ذلك حملة الشتراكيين الديمقراط ّيين في أألمانيا
حيث قدّ موا أأنفسهم كـ«معارضين مبدئيين» للحرب) ،و أأحياان أأخرى تلجأأ ا ألحزاب ّ
الش يوعيّة
اإلى تفادي المسائل الملموسة لس ياسة الحرب من خالل جمل ذات طابع عا ّم ،وعوض أأن
مجردة.
تتناول المسائل الملموسة ،تجدها تكرر شعارات دعائيّة ّ
يمس النّضال من أأجل
إان ّه ّ
خاصة في المسائل المتعلّقة ابلجيش أأين نالحظ عزوفا ع ّما ّ
المطالب والإصالحات الجزئ ّية الملموسة التّي تضعف ،ابلفعل ،العسكرة (تقليص مدّة الخدمة
العسكريّة ،النّضال في يتعلّق تركيبة الجيوش ،الخ) .لقد وقع ال ّتخلي عن النّضال في سبيل
الإصالحات لالشتراكيين الديمقراط ّيين ابلكامل .وهؤلء ا ألخيرين لم تقع معارضتهم ببرانمج
س ياسي عمالي حقيقي في س ياسة الجيش؛ برانمج يرمي اإلى اإضعاف العسكرة وصياغة
مقترحات عمل ّية تتعلّق بتسليح العمال.
ا ّإن الفروع التّي ات ّخذت التّدابير التّنظيم ّية ال ّالزمة لتأأدية عمل جيّد منتظم ض ّد العسكرة
بقوتها العسكريّة
البر والبحر في البلدان أالكثر تهديد ّ
عددها ضئيل .والعمل بين جنود جيشي ّ
غير كاف اإطالقا .فما لم يفهم هنا بعد أأ ّن ا ألمر يتعلّق بعمل جماهيري ،و أأ ّن من ال ّالزم أأ ْن
تكون هنا وس يلة تحريض ودعاية في الجيش .وفي بعض البلدان يقع النّشاط المعادي
للعسكرة بين ّ
الش باب في نطاق ض ّيق جدّ ا ،وفي بلدان أأخرى يقتصر ذلك النّشاط على
المجندين دون قاعدة تنظيميّة في جماهير الجنود .وإاذا كان العمل بين جنود بحريّة البلدان
ّالرأأسمال ّية يجري بحيويّة غير كافيّة فا ّإن ذلك يبرهن على أأ ّن هناك استنقاص من دور جيش
البر
البحر في الحرب المقبلة .ولم يقع اس تغالل تأأثير العائالت على العسكر في جيشي ّ
والبحر اس تغالل منتظما في أأ ّي مكان۞
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في ك ّل مكان هنالك استنقاص من ا ألهم ّية الهائلة للعمل بين ف ّالحي ا ألقل ّيات
82
القوميّة والمس تعمرات .ف إان ّه لمن الضّ روري اإعطاء العمل في جميع هذه المجالت أأكبر اهتمام.
ل يجب أأن تقتصر الحملة ض ّد الحرب في ا ألرايف على المناس بات وكثرة البهرجة ،بل يجب
أأن تكون عمال منهجي ومنتظم ومرتبطا ابلمطالب المباشرة عند الف ّالحين الشّ غيلة .والمه ّمة
الخاصة التّي تقوم هنا هي العمل بين ش باب الف ّالحين .وإان ّه لمن مطلق الضّ رورة أأ ْن تولى
ّ
يتحصل منهم
خاصة ابإقامة صلة تراسل بين القرية الف ّالحين في الجيش عن طريق من ّ
أأهم ّية ّ
على رخص مغادرة الث ّكنة ،الخ؛ ا ّإن ما يكتسب من تجربة في هذا المجال له أأعلى أأهميّة زمن
الحرب.
يجب علينا ،فيما يتعلّق ابلعمل بين ا ألقل ّيات القوميّة ،أأ ْن ندافع ،بأأكثر حيويّة م ّما كان ،عن
مطالب ا ألمم المضطهَدة ،و أأ ْن نناضل ض ّد اإذللها من جانب الإمبرايل ّيين ،و أأ ْن نقود ّ
المنظمات
الوطن ّية الث ّورية.
الش يوعيّة في البلدان الإمبرايليّة أأ ْن تقيم صلة اثبتة بما يقابلها من ّ
يجب على ا ألحزاب ّ
منظمات
ش يوع ّية ونقّاابت في البلدان المس تع َمرة .ويجب على ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية في البلدان
الإمبرايل ّية أأ ْن تساند الحركات الث ّوريّة في المس تعمرات على ك ّل نحو .وعلى ا ألحزاب
خاصا بتأأليف ّ
ّ
منظمات غير حزب ّية من طراز رابطة
الش يوع ّية في ك ّل البلدان أأ ْن تولي اهتماما ّ
معاداة الإمبرايل ّية مثال ،و أأ ْن تأألّف جبهة متّحدة من الطبقة العمال ّية في البلدان ّالرأأسمال ّية
حرريّة للشعوب المضطهَدة للنّضال ض ّد الحرب۞
والحركة الوطنيّة التّ ّ
لم يقع الدفع ابلنّضال ض ّد الفاش ّية على نحو كاف في العديد من الفروع اإلى ح ّد
11
طور أأكبر المبادرات اس تقامة في هذا المجال من جهة الفكر ومن
الآن .فمن الضّ روري أأ ْن ت ّ
جهة التّظاهرات الجماهيريّة الث ّوريّة ض ّد الفاش ّية .ويجب أأ ْن يأأخذ في الحس بان ل فقط
التو ّجهات الفاش يّة البيّنة ،بل أأيضا تو ّجهات ّ
تتحرك تحت راية
ومنظمات ش به فاش يّة ّ
الديمقراط ّية أأو الشتراكية-الديمقراط ّية («راية الإمبراطوريّة» في أألمانيا ،والتو ّجهات
الشتراكية-الفاش ّية في ق ّمة البيروقراطيّتين الشتراكية-الديمقراط ّية والنقّاب ّية ،الفاش ّية في
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المصنع ،الخ) .يجب على هذا النّضال ض ّد الفاش ّية أأن يكون مرتبطا على النّحو الأكثر متانة
قدر الإمكان ابلنّضال ض ّد الحرب الإمبرايل ّية۞
السالح» وبدعاية
12
للسلم» و«نزع ّ
تتميّز الفترة الراهنة بموجة جديدة من الدّعاية « ّ
حرك في النّضال
حادّة «لمنع الحرب» من جانب البرجوازيّة .كما أأظهران القليل جدّ ا من التّ ّ
للسلم» وض ّد الدّعاية الشتراكية-الديمقراطيّة لما يزعم أأن ّه «اإمبرايليّة
ض ّد ال ّدعاية البرجوازيّة « ّ
السوفييتي و«ض ّد البلشفيّة ،سبب الحروب» .وحتّى فضحنا للطابع
حمراء» في التحاد ّ
السلم ّية عند الجماهير ،لم
الحقيقي لعصبة ا ألمم ،التّي تقوم بدور رئيسي في خلق ا ألوهام ّ
نقم به بما يكفي من منهج ّية وحيويّة.
في معظم ا ألحوال لم نهتم بمه ّمة ّ
الش يوع ّيين ّالرئيس ّية نحو نتائج ندوة جينيف؛ فقد كانت
تلك المه ّمة تقوم على مزج النّضال ض ّد الحرب ابلدّعاية لدكتاتوريّة الطبقة العمال ّية وتسليح
السالح۞
الطبقة العمال ّية .وارتكبت في بعض البلدان أأخطاء سلم ّية مثالها اإعالن شعار نزع ّ
بعد الجلسة العا ّمة الث ّامنة ،لم تعر معظم ا ألحزاب النتباه الضّ روري لنشر طريقة
11
الصحيحة في النّضال ض ّد الحرب بين الجماهير .والمسائل ّالرئيس ّية في النّضال ضدّ
لينين ّ
الصحفيّة
الحرب .ولم تدرس المسائل ّالرئيس يّة للنّضال ض ّد الحرب في ا ألجهزة النّظريّة و ّ
ل ألحزاب بما فيه الكفاية ،وخصوصا ما تعل ّق بتوضيح المسائل الملموسة الجزئ ّية .يجب
اعتبار ذلك نقصا كبيرا في عمل ا ألحزاب نظرا لكون ا ألمر يتعلّق في معظم الحالت بمسائل
راهنة واهت ّمت بها الشتراكية الديمقراط ّية اهتماما كبيرا.
ل يزال عمل ا ألحزاب يشكو من نقص في الوضوح الإيديولوجي في جميع المسائل.
وطرح بعض الرفاق (في فرنسا وسويسرا والنمسا) قضيّة «ال ّدفاع عن الوطن» مع اإيطاليا في
حال وقعت الحرب .و أأيّد أآخرون «مقاطعة» محضة وبس يطة لمعسكرات التّدريب العسكري
(في أأمريكا) .ك ّل هذه ا ألمثلة من النحرافات ،صحيح أأ ّن ا ألجهزة القياديّة ل ألحزاب قد
ص ّححتها فيما بعد ،تبي ّن أأ ّن من الضّ روري أأ ْن ننخرط في الدّعاية الأكثر جدّية و أالكثر اتّساعا،
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داخل ا ألحزاب نفسها وبين الجماهير في ذات الوقت ،في موضوع خطر الحرب و ّ
الطرق
التّي ستس تخدم في هذا الصراع۞
مه ّمات التّحريض ّالرئيس ّية في النّضال ضد خطر الحرب وخصوصا ض ّد اإذكاء انر
13
السوفييتي والتّحضير لها هي كما يلي:
حرب على التحاد ّ
 .2نظرا لقتراب خطر الحرب يجب أأن تكون أأ ْن تكون الشّ عارات ّالرئيس يّة« :ال ّدفاع عن
السوفييتي» و«مساندة النّضال الث ّوري عند الشّ عوب المس تع َمرة والمضطهَدة»
التحاد ّ
و«النّضال ض ّد الحرب الإمبرايليّة».
 .1يجب على كامل عمل التّحريض أأن يفضح ،ابس تمرار ،مأآرب النهب عند مختلف
خاص ،الإمبرايل ّيين
التكتالت الإمبرايل ّية في ك ّل البلدان .ويجب أأن يس تهدف ،على نحو ّ
السوفييتي،
ا ألمريكان والإمبرايل ّيين الإنجليز ال ّذين يتزعّمون تحضير الحرب على التحاد ّ
والإمبرايل ّيين الإنجليز والياابنيين ّ
الصين .وتجب المطالبة بنشر
مدش نوا التّدخّل العسكري في ّ
ك ّل المعاهدات السريّة وك ّل الت ّفاقات العسكريّة السريّة.
 .3يجب نقد وكشف مقترحات الشتراكيين-الديمقراط ّيين التّي تدعو اإلى «الح ّد من التّسلّح»
وال ّدفاع عن بروتوكول جينيف ونظام محكمة تحكيم اجباري.
الصناعي» والتعاون الطبقي والنقّاابت
للسلم ّ
 .4يجب القيام بحملة حيويّة لفضح الدّعاية « ّ
المحايدة (غير المتسي ّسة) واتحاد الشّ ركة ،تلك الدّعاية التّي يبشّ ر بها زعماء النقّاابت
الإصالحيّة والتّي هي اب ألساس تخدم تحضير الحرب.
 .5يجب الشّ روع ،منذ الآن ،في شرح لماذا يجب على الع ّمال ،أأثناء الحرب المقبلة ،أأ ْن
يبتغوا هزيمة وطنهم الإمبرايلي .ويجب أأ ْن يكون شعار «تحويل الحرب الإمبرايل ّية حراب
أأهل ّية» ،منذ الآن ،وقبل أأي اإعالن حرب ،الفكرة المو ّجهة في دعايتنا.
للصين ك ّل ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية في هيئة
 .8يجب أأ ْن يقوم ابلنّضال ض ّد التّقس يم الإمبرايلي ّ
الخاصة ،عسكريّة
حمالت جماهيريّة عظيمة وفي هيئة نضال ض ّد تدابير القوى العظمى ّ
وس ياس ّية .ويجب أأ ْن يرتبط هذا النّضال ابلنّضال ض ّد خطر حرب اإمبرايل ّية جديدة أأمتن
ارتباط۞

282

14

هم التّدابير ،والتّي كانت الجلسة العا ّمة الثامنة قد حدّدت جزء كبيرا منها ،هي
ا ّإن أأ ّ

كما يلي:
 مظاهرات النّساء وا ألطفال في طريق الفرق العسكريّة المتو ّجهة اإلى الجبهة وفي مناطقالإقالع .ومظاهرات النّساء وا ألطفال والقاصرين أأمام مبنى البرلمان؛
الصغيرة .وطلب ندوات
 التّحريض ضدّ الحرب في المنظمات النسائيّة العماليّة والبرجوازيّة ّللمندوبين تحت شعار «ض ّد الحرب الإمبرايل ّية»؛
 تج ّمع النّساء أأمام المعامل والمصانع وكذلك ا ألحياء العماليّة التّي بعثت بمندوبين؛قار يمكّن من الحملة
تكون كجهاز ّ
 اس تخدام مجالس المندوبين الموجودة حاليا أأو التّي س ّض ّد الحرب الإمبرايل ّية .يجب اإنجاز تكتيك الجبهة المتّحدة وعمل لجان «لتخفض ا ألايدي
السوفييتي!» بأأكثر وضوح ،وجذب النقّاابت اإلى هذه اللّجان؛
أأمام التحاد ّ
 يجب خوض النّضال ،على كامل الخط ،ض ّد الفاش ّية التّي تمث ّل أأحد الدّروع المسلّحةللثورة المضادّة؛
 يجب تأأليف منظمات جماهيريّة من نوع التحاد ا أللماني لمقاتلي الجبهة الحمراء ،في ك ّلمكان أأمكن فيه ذلك؛
حرك ض ّد الفاش ّية وض ّد الحرب داخل المنظمات ّالرايض ّية؛
 يجب التّ ّ يجب اس تخدام وتقوية المنظمات الطبقيّة الموجودة لضحااي الحرب ابنتظام (تعاونيات،أأرامل ،الخ) ،للنّضال ض ّد الحرب الإمبرايليّة؛
 يجب على ّيطور صلة متينة ابلحزب ،وعمال أأكثر حيويّة بين
الش باب ال ّش يوعي أأ ْن ّ
ّ
الش باب العمالي والفالحي حيث يقع انتداب الجنود؛
مؤسسات رجال ال ّتعليم و أأولياء ال ّتالميذ وفرق ا ألطفال ّ
الش يوع ّية؛
 يجب أأيضا اس تخدام ّ يجب تأأليف منظمات جديدة من ا ألطفال قصد النّضال ض ّد التأأثير الإمبرايلي فيالمدارس۞
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ا ّإن تحضير ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية نفسها هي مه ّمة على أأعلى أأهم ّية .ويجب أأ ْن تربّيى
15
فروع ا ألمميّة ّ
الش يوعيّة بروح التّضامن ا ألممي العميق؛ فذلك شرط ل ب ّد منه لتحضير
أ
ا ألحزاب ّ
الصلة الكثر متانة بين جميع الفروع قبل بداية
الش يوع ّية للحرب .وكذا اإرساء ّ
الحرب.
س يكون الإرهاب المسلّط على ك ّل حركة ثوريّة وض ّد ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية أأثناء التعبئة التّي
تس بق الحرب أأكثر ضراوة .وسيساق اللف واللف من العمال ّ
الش يوع ّيين والث ّوريين اإلى
مراكز العتقال وفق قائمات تع ّد سلفا .فالإمبرايليون س يدفعهم الخوف اإلى القضاء ل على
ا ألحزاب ّ
السريّة وقياداتها.
الش يوع ّية العلن ّية فحسب ،بل على كامل أأجهزة ا ألحزاب ّ
يجب على ا ألحزاب أأ ْن تس تع ّد لك ّل ذلك منذ الآن .ويجب على ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية العلن ّية
السري في اللحظة ال ّتي
أأ ْن تفكّر بك ّل جدّية في أأ ْن تس تع ّد للتّراجع اإلى العمل غير الشّ رعي ّ
الصالت التّنظيم ّية من ا ألعلى اإلى ا ألسفل
يتو ّجب فيها ذلك .ويجب تغيير طرق التّنظيم و ّ
في الوقت المناسب .ويجب تحضير أأعضاء الحزب للوضع الجديد النّاتج عن التّعبئة وبداية
الحرب۞
يذ ّكر المؤتمر ّ
السادس بكلمات لينين ال ّتالية:
18
الش يوعي العالمي ّ
﴿ ا ّإن النّضال ضدّ الحرب أأبعد من أأ ْن يكون أأمرا يسيرا .إان ّه يتطلّب من
جميع ا ألحزاب أأ ْن تخضع نفسها لنقد صارم جدّا ،و أأ ْن تراقب ما أأنجزته من
عمل اإلى ح ّد الآن ابنتظام لتناضل ض ّد خطر الحرب ولتحضير ا ألحزاب
للنّضال أأثناء الحرب؛ فمن واجبها أأ ْن تقف على ك ّل ما تقترفه من أأخطاء
وتص ّححها بسرعة وبك ّل رابطة جأأش﴾.
السادس كل فروع ا ألمم ّية ّ
يلزم المؤتمر ّ
الش يوع ّية بأأ ْن تعطي النّضال ضدّ
الش يوعي العالمي ّ
حركات الث ّوريّة
الحرب طابعا أأكثر أأمميّة ،و أأ ْن تتّخذ التّدابير التّحضيريّة للتّنس يق العالمي للتّ ّ
حركات الجماهيريّة العالم ّية العظيمة ل ّما تحين اللّحظة۞
حتّى تكون متأأهّبة لمواجهة الحرب ابلتّ ّ
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الحركة الثورية في المستعمرات وأشباه
المستعمرات  -أطروحات
أأخيرا ،في زمن النتفاضة ،س تكون اإحدى المهمات الحزب ّ
الش يوعي الجوهريّة تأأليف مجالس
نواب العمال وال ّفالحين (سوفييتات) .يجب على الحزب ّ
الش يوعي أأن يبذل جهده إلحراز
تأأثير حاسم على الحركة الفالحيّة مهما كانت الظروف .و أأن يلجأأ اإلى تطبيق ا ألشكال
التّنظيمية لحلف عمالي وفالحي ،التّي تسهّل ما أأمكن قيادة الحركة الفالحيّة ،وتخلق
الشّ روط لتحويل هذه ا ألشكال في المس تقبل اإلى سوفييتات كجهاز لالنتفاضة ول ّلسلطة.

الحركة الثورية في المس تعمرات و أأش باه
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مقدمة
يعلن المؤتمر ّ
السادس أأ ّن «ا ألطروحات في القضيّتين
2
الش يوعي العالمي ّ
القوميّة والس تعماريّة» التّي صاغها لينين و أأ ّقرها المؤتمر ّ
الش يوعي العالمي الثّاني تحتفظ
الش يوع ّية .فمنذ المؤتمر ّ
بكامل أأه ّميتها ويجب أأن تواصل توجيه نشاط ا ألحزاب ّ
الش يوعي
العالمي الثّاني أأخذت ا ألهميّة العمليّة للمس تعمرات وأأش باه المس تعمرات من جهة أأن ّها عامل
أأزمة في النّظام الإمبرايلي العالمي تتعاظم بقدر كبير.
فمن انحية أأولى ،أأصبحت المس تعمرات ،من جهة أأن ّها موضوع اس تغالل ل يمكن ل إالمبرايليّة
أأن تس تغني عنه ،مصدرا دائما للن ّزاعات والحروب بين ا إلمبرايل ّيين أأكثر بكثير م ّما مضى.
وتتواصل دون توقّف من جانب الدّ ول الإمبرايل ّية حروب النّهب والخطط الحرب ّية الجديدة
ض ّد مختلف الشّ عوب التّي بقيت اإلى ح ّد ما مس تقل ّة ،وتعاظم تحضيرات القوى ا إلمبرايل ّية
لحروب فيما بينها في سبيل اقتسام المس تعمرات من جديد.
ومن انحية اثنية ،أأصبح عالم المس تعمرات وأأش باه المس تعمرات الشّ اسع بؤرة حركة ثوريّة
جماهيريّة ل تخمد .نتجت هذه ّ
الظاهرة ذات ا ألهم ّية التّاريخ ّية العظيمة ،في جزء منها ،عن
التّغيرات التّي حصلت في وضع المس تعمرات وأأش باه المس تعمرات ّالرئيس ّية الدّ اخلي — في
اقتصادها وتركيبتها الجتماع ّية — أأثناء الحرب ا إلمبرايل ّية العالم ّية وبعدها؛ فمن ذلك تقويّة
تطور الطبقة العمال ّية وبدء ّ
تنظمها
طور ّ
الصناعي ّالر أأسمالي وتعميق ا ألزمة ّالزراع ّية و ّ
عناصر التّ ّ
وإافقار أأوسع جماهير ال ّفالحين وغير ذلك .ونتجت ،في جزء أآخر ،عن التّغيرات التّي حصلت
الصعوابت التّي اعترضت القوى ا إلمبرايل ّية ال ّرئيس ّية خالل
في الوضع العالمي؛ فمن ذلك ّ
الحرب وا ألزمة التّي عاش تها ا إلمبرايل ّية العالم ّية اإثر تلك الحرب .ثم بعد ذلك احتداد عدوان ّية
الس ياسة الس تعماريّة ال ّتي تنتهجها ك ّل من اإنجلترا والياابن والولايت الم ّتحدة وفرنسا وإايطاليا
ّ
للسلم» الإمبرايلي .و أأيضا ،انتقال روس يا من قوة اإمبرايل ّية إالى قوة عمال ّية
وهولندا كنتيجة « ّ
السوفييتي ّالظافر ض ّد ا إلمبرايل ّية العالميّة في سبيل
معادية ل إالمبرايليّة .ونضال شعوب الت ّحاد ّ

ال ّدفاع عن اس تقاللها .ومثال الح ّل الث ّوري للقض ّية القوميّة .وتأأثير البناء الشتراكي في الت ّحاد
السوفييتي .و أأخيرا تقويّة الحركة ّ
الش يوع ّية في البلدان ّالرأأسمال ّية ونشاطها لصالح
ّ
المس تعمرات.
لقد ع ّجلت هذه الوقائع كلّها اس تفاقة الجماهير الشّ عب ّية الهائلة س ياس ّيا في البلدان المس تع َمرة
وش به المس تع َمرة تعجيال كبيرا .وفجرت جملة من النتفاضات الث ّوريّة العظيمة التّي غالبا ما
الصراع الطبقي في الدّ اخل ربطا
تطور قوى ّ
حرري المعادي ل إالمبرايل ّية ب ّ
ربطت النّضال التّ ّ
وثيقا أأصيال۞
الصينيّة أأهم ّية عالم ّية من الدّرجة ا ألولى .كان قمع
1
لقد اكتسبت الث ّورة ّ
العمال ا ّلصينيّين في ش نغهاي في  31أأاير  2215اإشارة انطالق موجة ثوريّة عظيمة في
الصناع ّية مثل ش نغهاي وتيان تسين وهانكيو وكانتون والمس تع َمرة
الصين .فأأكبر المراكز ّ
ّ
ّ
تحركات
الإنجليزيّة هنغ كنغ كانت كلها مسرح اإضراابت ثوريّة جماهيريّة أأاثرت موجة من ّ
جماهير ّ
الفالحين ض ّد المالكين العقاريّين ا ّلصينيّين والجنتري .لقد عملت البرجوازي ّة الوطنيّة
حتّى في هذه المرحلة ا ألولى من الحركة الوطن ّية الث ّوريّة الواسعة على حصر النّضال الث ّوري
في أأهداف قوميّة فقط؛ كالنّضال ض ّد العسكريّين ومقاطعة الإمبرايل ّيين وما اإلى ذلك .وفي
ذات الوقت ال ّذي كانت تنهض فيه الموجة الث ّوريّة بد أأت الث ّورة المضادّة في تنظيم ّقواها
(انقالب تشان كاي ش يك في أآذار  ،1926وقمع مظاهرات ّ
الطلبة في بيكين ،وتنظيم جناح
الكيومنتانغ ا أليمن ال ّذي انخرط في النّضال ض ّد ّ
الفالحين في كوانتونغ وكوانغسي ،وغير ذلك).
الس يطرة على جملة من المناطق،
ا ّإن الحملة على الشّ مال ال ّتي بد أأت في صيف  ،1926و ّ
وهزيمة العديد من التّجمعات العسكريّة ّالرجعيّة و ّ
نمو عظيم في الحركة
تحطمها ،قد رافقه ّ
الجماهيريّة (احتالل المصالح الإنجليزيّة في هان كيو وكيو كيانغ ،اإضراب عام في ش نغهاي
تحول اإلى انتفاضة مسلّحة ،نمو هائل في الحركة الفالحيّة) .لقد طرحت النتفاضة المظفرة
ّ
ش
في « نغهاي» في نيسان  1927قضيّة هيمنة الطبقة العماليّة على الحركة الوطنيّة الث ّوريّة
ودفع البرجوازيّة المحل ّية نهائيا اإلى معسكر ّالرجع ّية ،و أأملت النقالب المعادي للث ّورة ال ّذي
قام به تشانغ كاي ش يك.
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وخاصة اس تمرار نهوض
السلطةّ ،
اإن ا ألنشطة المس تقلّة للعمال ال ّذين يناضلون في سبيل ّ
الحركة الفالحيّة التّي تتحول اإلى ثورة زراع ّية ،دفع أأيضا حكومة ووهان التّي تشكّلت بقيادة
الصغير ،اإلى المعسكر المعادي للث ّورة .غير أأن الموجة الث ّوريّة
جناح الكيومنتانغ البرجوازي ّ
تمرد ّ
الفالحين
كانت قد تراجعت .وخالل سلسلة من النتفاضات (انتفاضة هولنغ فاي تنغّ ،
في هوانن وهوبيي وكفانتغ وكيانغسو) حاول العمال و ّ
السلطة من الإمبرايل ّيين
الفالحون انتزاع ّ
والبرجوازيّة والمالكين العقاريّين وابل ّتالي منع هزيمة الث ّورة .لكنهم فشلوا في ذلك .ا ّإن أآخر
مظهر قوي لهذه الموجة الث ّوريّة كان انتفاضة عمال كانتون البطلة التّي حاولت تحت شعار
السوفييتات أأن تربط الث ّورة ّالزراعيّة بتحطيم الكيومنتانغ وإاقامة دكتاتوري ّة العمال
و ّ
الفالحين۞
الصناعة
3
لتطور ّ
في الهند ،أأاثرت س ياسة الإمبرايليّة الإنجليزيّة المعرقلة ّ
الهنديّة غضبا شديدا عند البرجوازيّة الهنديّة التّي تد ّعمت كطبقة عوض انقسامها ال ّسابق
اإلى ش يع وطوائف دينيّة وال ّذي تجل ّى في عام  1916في اندماج «المؤتمر الوطني الهندي»
— أأداة البرجوازيّة الهنديّة— بـ« ّالرابطة الإسالميّة»؛ و أأقامت الجبهة المتّحدة الوطن ّية في
مواجهة الإمبرايل ّية .ا ّإن الخوف من حركة ثوريّة أأثناء الحرب أأجبر الإمبرايل ّية الإنجليزيّة على
تجسدت في الميدان القتصادي في رفع قيمة
القيام بتنازلت لصالح البرجوازيّة المحل ّية ّ
الس ياسي في الإصالحات البرلمان ّية
ّالرسوم الجمركية على البضائع المس توردة ،وفي الميدان ّ
التّافهة التّي أأدخلت في عام  .1919غير أأ ّن النّتائج الفظيعة للحرب الإمبرايليّة (المجاعة
السكان الكادحين،
وا ألوبئة س نة  ،)1918والت ّردي الفظيع في حالة الجماهير الغفيرة من ّ
وتأأثير ثورة تشرين ا ألول أ(أكتوبر) في روس يا وسلسلة النتفاضات في البلدان المس تع َمرة
(مثل نضال الشّ عب الت ّركي في سبيل الس تقالل) قد أأحدثت في جماهير الشّ عب الهندي
غلياان كبيرا تجل ّي في سلسلة التّحركات الث ّوريّة ض ّد الإمبرايل ّية الإنجليزي ّة .انتهت هذه الحركة
الكبيرة ا ألولى المعادية ل إالمبرايليّة في الهند ( )1922—1919بخيانة البرجوازيّة الهنديّة
خاصة الخوف من تصاعد موجة انتفاضات ّ
الفالحين وإاضراابت
الث ّورة الوطن ّية ،خيانة حتمها ّ
تفسخ القوميّة البرجوازيّة
العمال ض ّد ا ألعراف المحل ّيين .ا ّإن اندحار الحركة الوطنيّة الث ّوريّة و ّ
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الصناعي في الهند.
طور ّ
تدريجيا سم َحا ل إالمبرايل ّية الإنجليزيّة ابلعودة اإلى س ياسة عرقلة التّ ّ
وتبي ّن أآخر اإجراءات الإمبرايل ّية الإنجليزيّة في الهند أأ ّن التّناقض الموضوعي بين الحتكار
تطور اقتصادي مس تق ّل يتع ّمق من س نة اإلى أأخرى ويؤدّي
الس تعماري وتطل ّع الهند نحو ّ
اإلى أأزمة ثوريّة عميقة جديدة.
ل يأأتي التّهديد الحقيقي ض ّد الهيمنة الإنجليزيّة من معسكر البرجوازي ّة بل من حركة جماهير
تتطور اإلى اإضراابت ضخمة .وفي ذات الوقت ،يشهد احتداد
العمال الهندي ّين المتصاعدة التّي ّ
الس ياسي
ا ألزمة في ّالريف على نضج الث ّورة ّالزراع ّية .تح ّدد هذه الظواهر تغي ّرا كل ّيا في الوضع ّ
في الهند۞
تضطر الإمبرايل ّية الهولندي ّة ،أأكثر فأأكثر ،اإلى منح أأعظم
4
في اإندونيس ياّ ،
القوى (الإمبرايليتين ا ألمريكية والإنجليزيّة) اإمكان ّية المزيد من توريد البضائع ورؤوس المال.
تضطر الإمبرايل ّية الهولندية اإلى أأن تلعب في الواقع دورا اثنواي في إاندونيس يا؛ دور
وهكذا ّ
الجزار اإلى جانب مهمات أأخرى .لقد كانت
“الوس يط” ال ّذي يمارس مه ّمة الحارس و ّ
النتفاضة التّي اندلعت في جافا في تشرين الثّاني  ،1926نتيجة مباشرة ل ألزمة القتصاديّة
السكان ،وقمع الحكومة الحركة الوطن ّية الث ّوريّة بعنف .قاد
التّي ع ّمقت بؤس أأوسع جماهير ّ
ّ
الش يوعيون هذه النتفاضة بقدر كبير .وقد نجحت الحكومة في اإغراقها في ال ّدم وتحطيم
الش يوعي وإاعدام وسجن اللف من خيرة مناضلي العمال و ّ
الحزب ّ
الفالحين .اإن
الإصالحات التّافهة التّي أأدخلتها الحكومة لحقا لإطفاء حقد أأوسع الجماهير الشّ عبيّة وكسب
تحسن شيئا من وضع ّية
دعم القادة الوطن ّيين الإصالحيّين في مه ّمة “تسكين” الجماهير لم ّ
السكر و ّ
المطاط
فئات الشّ عب الكادحة .تخلق ا ألزمة القتصاديّة المتواصلة ( أأزمة صناعتي ّ
وخاصة هجوم ر أأس المال في سبيل تشديد ظروف العمل ،وتعاظم البطالة) ظروفا
ّ
ّ
لتحركات حتم ّية جديدة تش نّها جماهير العمال والفالحين ضدّ الإمبرايل ّية۞
موضوع ّية ّ
في شمال اإفريقيا ،بد أأت سلسلة من انتفاضات قبائل القبايل في ّالريف
5
تمرد القبائل الدرزي ّة على
ض ّد الإمبرايليتين الفرنس ّية والإس بان ّية في س نة  .1925ولحقها ّ
الس يطرة
الإمبرايل ّية الفرنس ّية في سوراي الواقعة تحت “الحماية” .ولم ينجح الإمبرايل ّيون في ّ
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على المغرب ا ّإل بعد حرب طويلة .اإن تغلغل ر أأس المال ا ألجنبيي بكثافة في هذه البلدان
تجسد ظهور الطبقة العمال ّية الحضرية ونموها في موجة من
ول ّد قوى اجتماع ّية جديدة .وقد ّ
تتطور أل ّول ّمرة في فلسطين وسوراي وتونس والجزائر .وس يدخل فالحو هذه
الإضراابت ّ
البلدان أأيضا في النّضال شيئا فشيئا وإان كان ذلك ببطء۞
وعسكراي في بلدان
اقتصاداي
توسع الإمبرايليّة الشّ مال أأمريكية
8
ّ
ّ
اإن تعاظم ّ
القارة أأحد المسارح ّالرئيس ّية لتناقضات مجمل النّظام
أأمريكا الالتينيّة يجعل من هذه ّ
الس تعماري الإمبرايلي العدائيّة .اإن نفوذ اإنجلترا في هذه البلدان ،ال ّذي كان حاسما قبل
الحرب ،وال ّذي انحدر ابلكثير منها اإلى وضع ّية ش به مس تع َمرة قد حل ّت محله ،بعد الحرب،
تبع ّية أأقوى تجاه الولايت المتّحدة ا ألمريكية .احتل ّت الإمبرايل ّية الشّ مال أأمريكية مواقع
التحكّم في اقتصاد هذه البلدان بفضل تزايد تصدير رؤوس المال؛ و أأخضعت حكومات َها
محرضة في ذات الوقت ،البعض على البعض الآخر .لقد أأخذت هذه
لرقابتها المال ّيةّ ،
الس ياسة العدوانيّة ل إالمبرايليّة ا ألمريكية طابعا عنيفا مكشوفا بتزايد بلغ ح ّد التّدخل المسلّح
ّ
حرر الوطني ض ّد الإمبرايل ّية ا ألمريكية ال ّذي
(نيكاراغوا) .تقود البرجوازيّة ّ
الصغيرة نضال التّ ّ
بد أأ في أأمريكا الالتينيّة اإلى ح ّد كبير .أأ ّما البرجوازيّة الوطن ّية التّي تشكّل فئة محدودة ج ّدا
السكان (ما عدا ا ألرجنتين والبرازيل و ّ
الش يلي) والمرتبطة بكبار المالكين العقاريّين من
من ّ
انحية أأولى وبر أأس المال ا ألمريكي من انحية اثنية ،فهيي في معسكر الث ّورة المضادّة.
اكتست الث ّورة المكس يكية التّي انطلقت عبر نضال ا ّلفالحين الث ّوري في سبيل ا ألرض ض ّد
المالكين العقاريّين والكنيسة في ذات الوقت وإالى درجة كبيرة ،طابع النّضال الجماهيري ضدّ
الصغيرة التّي تسعى
الإمبرايليّة ا ألمريكية والإنجليزيّة .و أأدى اإلى تكوين حكومة من البرجوازيّة ّ
السلطة بتنازلت للمالكين العقاريّين والإمبرايل ّية الشّ مال أأمريكية .اإن انتفاضات
للحفاظ على ّ
ّ
الساحل
الفالحين وإاضراابت العمال وغيرها في الإكواتور ض ّد حكومة المالكين العقاريّين في ّ
وض ّد حكومة أأصحاب البنوك والبرجوازيّة التّجاريّة لغياكي كانت الدّ افع لنقالب عسكري
وتركيز حكومة عسكريّة دكتاتوريّة في س نة  .1925سلسلة من النقالابت في ّ
الش يلي.
وحرب أأنصار على الإمبرايليّة الشّ مال أأمريكية في نيكاراغوا ،وسلسلة من النتفاضات في
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جنوب البرازيل ،وانتفاضة العمال ّالزراعيين في ابتوغوني في ا ألرجنتين ،وانتفاضات الهنود
في بوليفيا والإكواتور وكولومبيا ،والنتفاضات والإضراابت العا ّمة العفوية والمظاهرات
الجماهيريّة في فينيزويال وكولومبيا والحركات الجماهيريّة المعادية ل إالمبرايليّة في كواب وفي ك ّل
أأمريكا الوسطى وفي كولومبيا وغيرها .تشهد ك ّل أأحداث الس نوات ا ألخيرة على تعاظم المسار
وخاصة الغضب المتنامي في بلدان أأمريكا الالتينية على ا إلمبرايل ّية العالم ّية۞
الث ّوري وتعمقهّ ،
لقد نجحت الإمبرايل ّية اإلى ح ّد الآن وفي أأغلب الحالت في اإغراق
1
الحركة الث ّوريّة في البلدان المس تع َمرة في الدم .لكن ك ّل القضااي ا ألساس ّية التّي أأاثرت تلك
الس ياسة الس تعماريّة عند
التّحركات بقيت دون ح ّل .لم يختفي التّناقض الموضوعي بين ّ
الصين ول في الهند ول
تطور الشّ عوب المس تع َمرة المس تق ّل أأبدا ل في ّ
الإمبرايل ّية العالم ّية و ّ
في أأي بلد أآخر من البلدان المس تع َمرة وش به المس تع َمرة بل يزداد حدّة ابس تمرار ول يمكن
أأن ينتفي ا ّإل عن طريق نضال الجماهير الكادحة الث ّوري الظافر في المس تعمرات .وطالما لم
ينتفي ذلك التّناقض فاإنه س يفعل في ك ّل مس تع َمرة وش به مس تع َمرة كأأحد أأهم العوامل
الس ياسة الس تعماريّة عند الدّول الإمبرايل ّية
الموضوع ّية في الث ّورة .وفي ذات الوقت ،تقوم ّ
كواحد من أأقوى أأس باب التّناحر والحروب فيما بينها .هذا التّناحر يزداد عمقا ويلعب في
خاصة ابلرغم من تعدّد أأحالف الإمبرايل ّيين ،دورا مهما بعض الشّ يء.
أأش باه المس تعمرات ّ
لكن التّناحر بين العالم الإمبرايلي من جهة أأولى والت ّحاد السوفيتي والحركة العمال ّية الث ّوريّة
تطور الحركة الث ّوريّة في
في البلدان ّالرأأسماليّة من جهة اثنية ،له أأكبر أأهميّة في ّ
المس تعمرات۞
اإن تشكّل جبهة قتال بين القوى النشطة والث ّورة الشتراكية (الت ّحاد
1
السوفيتي والحركة العمال ّية الث ّوريّة في البلدان ّالرأأسمال ّية) من جهة أأولى والقوى الإمبرايل ّية
من جهة اثنية له في العصر الحالي من التّاريخ العالمي أأهميّة أأساس يّة حاسمة .تمثل الجماهير
الكادحة في المس تعمرات والتّي تناضل ض ّد الس تعباد الإمبرايلي جيشا عسكراي قواي في
الث ّورة الشتراكية العالم ّية .اإن البلدان المس تع َمرة هي أأكثر محاور القتال خطورة حال ّيا عند
حررية في المس تعمرات وأأش باه
الإمبرايل ّية العالم ّية .ويزداد تج ّمع الحركات الث ّوريّة التّ ّ
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السوفييتي؛ مقتنعة عبر تجربة مريرة أأن ل خالص لها إا ّل
المس تعمرات حول راية الت ّحاد ّ
ابلتّحالف مع الطبقة العمال ّية الث ّوريّة وابنتصار الث ّورة العمال ّية العالم ّية على الإمبرايل ّية العالم ّية.
السوفييتي والحركة العماليّة في البلدان ّالرأأسماليّة بقيادة ا ألمميّة
ويدعم عمال الت ّحاد ّ
ّ
حرري لكل الشّ عوب المس تع َمرة
الش يوع ّية ،وس يدعمون به ّمة متزايدة وبنشاطهم ،النّضال التّ ّ
حرر النهائي من نير ا إلمبرايل ّية .أأكثر من ذلك :ا ّإن التّحالف بين الت ّحاد
في نضالها في سبيل التّ ّ
السوفييتي والطبقة العمال ّية الث ّوريّة في البلدان ا إلمبرايل ّية يخلق عند الجماهير الكادحة
ّ
تطور
لشعوب ّ
الصين والهند وك ّل البلدان المتأأخّرة ،المس تع َمرة وش به المس تع َمرة ،اإمكان ّية ّ
طور
وحر ،اقتصادي وثقافي ،متجنّبة مرحلة س يادة النّظام ّالر أأسمالي وحتّى ت ّ
مس تق ّل ّ
العالقات ّالرأأسمال ّية بوجه عام.
يفتح عصر ا إلمبرايليّة والحروب والث ّورات ال ّذي تنشأأ فيه الديكتاتورية العماليّة بذلك أأفقا
تطور الشّ عوب المس تع َمرة .ا ّإن تحليال شموليا لالقتصاد العالمي المعاصر ل
في منتهيى الج ّد ل ّ
يبشّ ر بأأفق مرحلة جديدة وطويلة من ّالرخاء ّالر أأسمالي ،وإانما ابلنهيار الحتمي للرأأسمال ّية التّي
أأنهت حاليّا دورها التّاريخي التّق ّدمي و أأصبحت كابحا للتّقدم ،وتتفكك اتركة المكان لدكتاتوريّة
تجر البشري ّة اإلى مصائب جديدة .وهكذا توجد
الطبقة العمال ّية (الت ّحاد ّ
السوفييتي) ،و ّ
تطور غير ر أأسمالي في المس تعمرات المتأأخّرة و“تحويل” الث ّورة
ا إلمكانيّة الموضوعيّة ل ّ
ال ّديمقراط ّية البرجوازيّة في المس تعمرات المتقدّمة ثورة اشتراكية عمال ّية بفضل مساعدة
الدكتاتوريّة العمال ّية في البلدان ا ألخرى .اإذا كانت الظروف الموضوع ّية مالئمة ،تصبح تلك
الصراع وحده .لذا ،فا ّإن
الصراع و ّ
ا إلمكان ّية واقعا .ذلك أأ ّن المسار الحقيقي ل ألحداث يحدّده ّ
ال ّدفاع عن هذا الطريق في النّظريّة والممارسة ،والنّضال من أأجله بحزم ،اإنما هو واجب ك ّل
ّ
السلطة الث ّوريّة
الش يوعيّين .كما يطرح هذا ا ألفق على المس تعمرات قضيّة الستيالء على ّ
السوفييتات.
بواسطة ّ
وهكذا تجد ك ّل القضااي ا ألساس ّية للحركة الث ّوريّة في المس تعمرات وأأش باه المس تعمرات
نفسها في صلة مباشرة اب ّلصراع التّاريخي العظيم بين النّظامين ّالر أأسمالي والشتراكي ،هذا
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السوفييتي،
ّ
الصراع ال ّذي شرعت الآن ا إلمبرايل ّية توجيهه على نطاق عالمي ض ّد الت ّحاد ّ
السلطة الطبقيّة البرجوازيّة والحركة ّ
الش يوع ّية.
وداخل ك ّل بلد ر أأسمالي بعينه ،بين ّ
اإن التّعاون بين الطبقة العماليّة الث ّوريّة في العالم أأجمع والجماهير الكادحة في المس تعمرات
هو الضّ مان الأكثر وثوقا لالنتصار على ا إلمبرايل ّية في هذا ال ّصراع .ويجب أأن يس تغلّ ،في
الصراع ،ك ّل نزاع مسلّح بين ال ّدول ا إلمبرايل ّية وك ّل حرب من جانب ا إلمبرايل ّيين على
هذا ّ
السوفييتي ،لتعبئة جماهير المس تعمرات ودفعها اإلى نضال حاسم ض ّد ا إلمبرايل ّية في
الت ّحاد ّ
حرر الوطني وانتصار العمال وال ّفالحين۞
سبيل التّ ّ
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اخلطوط املميّزة القتصاد
املستعمرات وللسّياسة االستعماريّة
اإلمربياليّة
ل يمكن فهم اتريخ المس تعمرات المعاصر ا ّإل اإذا أأعتبر جزءا من اتريخ
2
أ
تطور مجمل القتصاد ّالر أأسمالي من أكثر أأشكاله بدائ ّية حتّى مرحلته ا ألخيرة :ا إلمبرايل ّية.
ّ
تزج ّالرأأسمال ّية بمجال المس تعمرات الشاسع في فلك اقتصادها العالمي القائم على
وبقدر ما ّ
الس تغالل وتص ّيد ّالربح بقدر ما يعكس اتريخ البلدان المس تع َمرة وش به المس تع َمرة
الس ياسي ك ّل الخطوط التّي تميز ما يس ّمى “رسالة التمدين والتثقيف” في نمط
القتصادي و ّ
الإنتاج ّالر أأسمالي والنّظام الجتماعي البرجوازي .إان ّها تكشف على ا ألخص وبوضوح عنيد
طرق وممارسة «التراكم البدائي في ر أأس المال» .س ياسة غزوات واضطهاد مت ّسمة ببشاعة
غريبة عبر نهبها الس تعماري وحمالتها التّأأديبيّة ،وحروب ا ألفيون وغارات القرصنة ،وتموينها
للس ّكان المحل ّيين بماء الحياة والكتب المق ّدسة وسموم أأخرى تنتج بغزارة في البلدان
الإجباري ّ
المس يح ّية جدّا في أأورواب و أأمريكا .تلك كانت أأهم العوامل التّي ساعدت على تقويّة النّظام
ّالر أأسمالي.
ابلرغم من أأكاذيب ا إلمبرايل ّيين الحقيرة وخدمهم ا إلصالحيّين (ماكدوانلد و أأوتو ابور
وشركائهما) ال ّذين يعلنون أأن ا إلمبرايليّة “تجلب النّهضة والتّق ّدم والثقافة اإلى الشّ عوب
المتخل ّفة” فا ّإن المرور اإلى عصر ّالرأأسمال ّية الحتكاريّة لم يخفّف أأبدا من العبء ال ّذي يجثو
على كاهل الجماهير الغفيرة من الشّ عوب المس تع َمرة .فالنّتائج المد ّمرة التّي يجلبها في ك ّل
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خاصة في أأولى مراحل وجوده ،يعاد اإنتاجها في المس تعمرات بدرجة
طور ّالر أأسماليّ ،
مكان التّ ّ
مرعبة وبسرعة متزايدة بفعل تغلغل ر أأس المال ا ألجنبيي .ا ّإن التّق ّدم ال ّذي أأحدثته ّالرأأسمال ّية،
تحسسه أأبدا .ففي أأ ّي مكان تس يطر فيه ا إلمبرايليّة تكون
على العكس ،لم يقع بصفة عا ّمة ّ
بحاجة في المس تعمرات اإلى س ند اجتماعي؛ فتتّحد في البداية مع الفئات المس ِيطرة في النّظام
الجتماعي القديم —الإقطاع ّيون والبرجوازيّة التّجاريّة و ّالربوي ّة— ض ّد أأغلب ّية الشّ عب .تسعى
السابقة عن ّالرأأسمال ّية
ا إلمبرايل ّية في ك ّل مكان اإلى المحافظة وتأأبيد ك ّل أأشكال الس تغالل ّ
خاصة في ّالريف) التّي هي أأساس وجود حلفائها ّالرجع ّيين .ا ّإن الجماهير الشّ عب ّية في هذه
( ّ
البلدان مجبرة على دفع مبالغ طائلة لصيانة أأدوات النّظام الس تعماري من جيش وشرطة
خاصة في صفوف ال ّفالحين المفقرين ،وانتزاع
وجهاز اإداري .اإن المجاعة وا ألوبئة ال ّتي تتعاظم ّ
السكان المحليّين ابلجملة ،وظروف العمل غير الإنسانيّة (في المزارع ومناجم
أأراضي ّ
ّالرأأسماليين البيض وغيرها كثير) ا ألسو أأ حتّى من العبوديّة المفضوحة — تمارس في ك ّل
مكان تأأثيرها المشؤوم على سكّان المس تعمرات ،وتؤدّي أأحياان اإلى القضاء على تج ّمعات
بأأكملها .اإن دور الدّول ا إلمبرايليّة “التّعليمي والتّثقيفي” في المس تعمرات هو في الواقع دور
الج ّالد۞
يجب أأن نمي ّز في البلدان المس تع َمرة بين المس تعمرات التّي اس تخدمتها
21
البلدان ّالرأأسمال ّية كمس توطنات لفائض سكّانها فأأصبحت بذلك امتدادا لنظامها ّالر أأسمالي
الخاص ( أأستراليا ،كندا وغيرهما) وبين المس تعمرات التّي يس تغلها ا إلمبرايليّون كأأسواق
ّ
ومصدر مواد أأول ّية ومجال استثمار رؤوس المال أأساسا.
ليست عظمة أأهميّة هذا التمييز اتريخية فحسب بل اقتصاديّة وس ياس يّة أأيضا .لقد أأصبحت
تطورها
المس تعمرات من النّوع ا ألول من بلدان التاج؛ أأي أأجزاء من النّظام الإمبرايلي بحكم ّ
العام وتتمتع بحقوق مساوية لتلك التّي للدولة الحتكاريّة أأو تكاد تكون كذلك .وقد أأعاد
السكان
طور ّالر أأسمالي فيها اإنتاج نفس التركيبة الجتماعيّة التّي في ال ّدولة الحتكاريّة صلب ّ
التّ ّ
السكان المحل ّيون اإلى ح ّد كبير؛ ل يتعل ّق ا ألمر هنا بنظام
البيض المهاجرين بينما أأبيد ّ
اس تعماري على الصورة الموجودة في المس تعمرات من النّوع الثّاني.
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السكانية
يقوم بين هذين النّوعين نوع انتقالي يوجد فيه اإلى جانب الكثير من التج ّمعات ّ
كون من المع ّمرين (اإفريقيا الجنوبية ،زيلندا
المحل ّية ،عدد ذو شأأن من ّ
السكان البيض ت ّ
الجديدة ،الجزائر وغيرها) .وتمث ّل البرجوازيّة القادمة من ال ّدولة الحتكاريّة من جهة الجوهر
«امتدادا» اس تعماراي لبرجوازيّة ال ّدولة الحتكاريّة في هذه البلدان (مس تعمرات الهجرة)،
ومعظم مصالح هذه البرجوازيّة يطابق مصالح ال ّدولة الحتكاريّة الس تعماريّة وتهتم هذه ا ألخيرة
خاصة عندما ينجح ذلك “الفرع”
اإلى درجة مع ّينة بتقويّة “فرعها” ّالر أأسمالي في المس تع َمرةّ ،
السكان المحل ّيين القدامى أأو ربما محوهم كل ّيا .كما يمكن أأن تؤدّي
الإمبرايلي في اإخضاع ّ
الخصومة بين مختلف ا ألنظمة ا إلمبرايليّة في سبيل النفوذ في هذه البلدان ش به المس تقل ّة
اإلى انفصالها عن ال ّدولة الحتكاريّة وحتّى اإلى ارتباطها بمنافسي هذه ا ألخيرة .وغالبا ما ترغم
تلك ا ألس باب ا إلمبرايليّة على أأن تمنح لوكالتها في هذه المس تعمرات (بلدان التاج) بعض
خاصة بها.
الس ياسي والقتصادي فتصبح عندئذ ّقوة حليفة وقرينة لإمبرايليتها ال ّ
الس تقالل ّ
يمثل النّظام الس تعماري الإمبرايلي في جوهره احتكارا ل يرتكز على
22
الإكراه القتصادي فحسب ،بل أأيضا على الإكراه غير القتصادي لبرجوازيّة البلد الإمبرايلي
في البلد التّابع ،اإنه احتكار ذو وظيفتين رئيس يّتين :من جهة أأولى ،اس تغالل المس تعمرات
اس تغالل شرسا (مختلف أأشكال الجزية المباشرة وغير المباشرة ،أأرابح قصوى متأأت ّية من
ترويج منتجات صناعة ال ّدولة الحتكاريّة ومن تزويد هذه ا ألخيرة ابلمواد ا ألولية بأأثمان
بخسة مع اس تخدام يد عاملة رخيصة جدّ ا) ،ومن جهة اثنية ،يصلح الحتكار الإمبرايلي
الخاص وتطويرها أأي اإخضاع الجماهير المس تع َمرة.
للحفاظ على شروط وجوده ّ
اإن ا إلمبرايليّة من جهة وظيفتها كمس ت ِغل اس تعماري هي ابلنّس بة للبلد المس تع َمر طفيلي
يمتص دم بنيته القتصاديّة قبل ك ّل شيء .وواقع أأن هذا الطفيلي يمثل تجاه ضح ّيته ثقافة
ّ
أ
ِ
عالية ،وفي الحقيقة مس تغل أكثر ّقوة وخطورة ،ل يغير شيئا من طابع وظائفه الطفيلي من
تطور
وجهة نظر البلد المس تع َمر .لقد اتبع الس تغالل ّالر أأسمالي في ك ّل بلد اإمبرايلي طريق ّ
قوى الإنتاج ،لكن ا ألشكال الس تعماريّة والخصوص ّية في الس تغالل ّالر أأسمالي التّي
تس تخدمها البرجوازيّة ا إلنجليزيّة والفرنس ية وغيرهما تكبح على العكس ،في أآخر المطاف،
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تطور القوى المنتجة في مس تعمراتها .فقوامها أأل تقوم من عمل البناء ا ّإل ما ق ّل منه (سكك
ّ
حديديّة ،موانئ) وكان ضروراي للس يطرة العسكريّة على البلد ولس تمرار سير ألة الجباية
ولس ّد حاجيات تجارة البلد الإمبرايلي.
حرر من جراء
تجبَر معظم فالحة المس تعمرات على العمل في سبيل التّصدير؛ لكنها ل تت ّ
تتحول ،عموما ،اإلى
ذلك أأبدا من عراقيل ا ألشكال القتصاديّة ّ
السابقة عن ّالرأأسمال ّية .و ّ
السابقة عن ّالرأأسمال ّية لحاجيات ر أأس
اقتصاد بضاعي “حر” عبر اإخضاع أأشكال الإنتاج ّ
السابقة عن ّالرأأسمال ّية ،وإاخضاع اقتصاد الفالحة
المال المالي ،وتكثيف طرق الس تغالل ّ
تطوران بسرعة ،وتقويّة أأعباء الجباية وغير ذلك
لنير ر أأس المال التّجاري و ّالربوي الل ّذان ي ّ
يتم ،عموما ،تحويل المواد
كثير .ويش ت ّد اس تغالل ال ّفالحين ،لكن ل تتج ّدد طرق اإنتاجهم .و ّ
ا ألوليّة المس تخرجة من المس تعمرات ل بصناعة تحويليّة في المس تع َمرة بل في البلدان
خاصة في ال ّدولة الحتكاريّة .ول تصرف ا ألرابح المس تخلصة من المس تعمرات
ا ّلرأأسمال ّية و ّ
عموما قصد الإنتاج فيها ،بل تس تخرج من البلد المس تع َمر لتستثمر إا ّما في ال ّدولة الحتكاريّة
لتوسع الإمبرايلي الجديدة .وهكذا ،يكون الس تغالل الس تعماري من جهة
أأو في مجالت ا ّ
تطور القوى المنتجة في المس تعمرات .اإنه ينهب الخيرات الطبيعية
ات ّجاهه الجوهري ،كابحا ل ّ
تعمر۞
و ّ
خاصة يس تنزف احتياطات القوى المنتجة البشري ّة في البلد المس َ
تطور معيّن في اإنتاج
21
لكن في حال تسبّب الس تغالل الس تعماري في ّ
خاصا بفعل الحتكار الإمبرايلي .ول يقع
طور يأأخذ ات ّجاها ّ
المس تعمرات ،فاإن ذلك التّ ّ
تشجيعه ا ّإل اإذا كان يطابق مصالح ال ّدولة الحتكاريّة والحفاظ على احتكارها الس تعماري
خاصة .يمكنها أأن تدفع مثال جزءا من ال ّفالحين اإلى النتقال من زراعة الحبوب اإلى زراعة
ّ
لكن ذلك يتم بطريقة
السودان ،كواب ،جافا ،مصر وغيرها)ّ .
القطن أأو السكّر أأو المطاط ( ّ
طور القتصادي المس تق ّل في البلدان المس تع َمرة بل على
ليس فقط ل تتطابق مع مصالح التّ ّ
العكس تقوي أأكثر من ذي قبل تبعيّة المس تعمرات تجاه الدّول الحتكاريّة ا إلمبرايليّة.
وتس تحدث زراعات جديدة عوض تلك التّي ّ
الس ياسة الس تعماريّة لتوس يع تزويد
حطمتها ّ
تتحول أأنظمة ّالري الجديدة التّي ش يّدت لهذا الغرض
ا إلمبرايليّة العالميّة ابلمواد ا ألولية .و ّ
عوض ا ألنظمة القديمة ّ
المحطمة اإلى أأداة اس تغالل مكثف لل ّفالحين في أأيدي ا إلمبرايل ّيين.
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الس ياسة
وتقوم محاولت لتكييف العالقات ّالزراع ّية التي ،في جزء كبير منها ،خلقتها نفس ّ
السوق الدّ اخل ّية .اإن المزارع الكبرى من
الس تعماريّة لنمط الإنتاج ّالر أأسمالي قصد توس يع ّ
ك ّل نوع تخدم مصالح ر أأس المال المالي في الدّول الحتكاريّة .تس تغل ثروات مناجم
خاصة قصد جعل هذه ا ألخيرة
المس تعمرات لفائدة حاجيات صناعة ال ّدولة الحتكاريّةّ ،
مس تقل ّة عن مصادر المواد ا ألولية في البلدان ا ألخرى التّي ل تخضع لحتكارها .تلك هي
تطور الإنتاج في المس تعمرات يزداد نسبيا فقط
أأهم مجالت الإنتاج في المس تعمرات .اإن ّ
السكّر ،وغيرهما) ،وحيث
عندما تكون ّ
الصناعة عمل ّية في غاية البساطة (صناعتي التبغ و ّ
يمكن تقليص نفقات نقل المواد ا ألولية بصورة محسوسة بتحويلها على عين المكان .عموما،
مؤسسات ّالرأأسمال ّية (عدا المحدثة لغاايت حرب ّية) أأساسا أأو كليا طابعا رأأسماليا
تحمل ال ّ
زراعيا يتميز بتركيبة ر أأس مال عضوي ّة ضعيفة .ا ّإن التّصنيع الحقيقي في البلدان المس تع َمرة
وخصوصا خلق صناعة ألية حيوي ّة قادرة على تطوير قوى البلد المنتجة تطويرا مس ّ
تقال ل
تتجسد جوهراي وظيفته في الضطهاد
تش ّجعها ال ّدولة الحتكاريّة بل تعرقلها .وهكذا ّ
تطوره المس تق ّل وعلى لعب دور
الس تعماري :يجبَر البلد المس تع َمر على التّضحية بمصالح ّ
السلطة القتصاديّة
المل َحق القتصادي (فالحة ،مواد أأول ّية) للرأأسمال ّية ا ألجنب ّية قصد تقويّة ّ
توسعها في بقيّة
والس ياس يّة لبرجوازيّة البلد الإمبرايلي وتأأبيد احتكارها الس تعماري وتقويّة ّ
العالم على حساب الطبقات الكادحة في البلد المس تع َمر.
السابق عن ا إلمبرايل ّية ،بوضوح ل مثيل
مثلما بينت « ّالرأأسمال ّية الكالس يكية» في العصر ّ
السلب ّية لتحطيم الماضي دون بناء خ ّالق لقتصاد
له ،عبر نهبها المس تعمرات ،ك ّل الخصائص ّ
جديد؛ كذلك فا ّإن ّ
المؤشر الأكثر دللة على انحالل ا إلمبرايل ّية ،وطابعها ّالربوي والطفيلي
يظهر بوضوح في اقتصادها في المس تعمرات .ا ّإن ات ّجاه القوى ا إلمبرايليّة العظمى نحو اإخضاع
مس تعمراتها المحتكرة لحاجيات القتصاد ّالر أأسمالي في ال ّدولة الحتكاريّة على نحو متزايد
و أأكثر صرامة ،يؤدّي ل فقط اإلى تحطيم النّظام القتصادي التّقليدي ّلسكّان المس تع َمرة
المحل ّيين ،بل أأيضا اإلى انقطاع التّوازن بين مختلف فروع الإنتاج ،وفي نهاية ا ألمر اإلى اإبطاء
تطور القوى المنتجة في المس تعمرات اصطناعيا.
ّ
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يتمث ّل الت ّجاه العام المشترك بين ك ّل الدّول الحتكاريّة ،من جهة أأولى ،في جعل المس تع َمرة
جزءا خاضعا في نظامها الإمبرايلي ،في سبيل تمكين هذا ا ألخير من أأن يكفي نفسه اقتصاداي
و أأن يواجه ا ألنظمة ا إلمبرايليّة ا ألخرى؛ ومن جهة اثنية ،في حرمان المس تعمرات من عالقات
مباشرة مع مجمل القتصاد العالمي ،وفي كسب وظيفة الوس يط والحكم ا ألعلى في عالقات
البلد المس تع َمر القتصاديّة ابلعالم الخارجي .ا ّإن هذا الت ّجاه في تقويّة التبع ّية ا ألحادية
للمس تعمرات تجاه ال ّدولة الحتكاريّة يشحذ خصومة مختلف القوى ا إلمبرايل ّية والتروس تات
العالم ّية ،الخ...
تطور العالقات ّالرأأسماليّة واس تغالل الجماهير الشّ عبيّة في المس تعمرات التّي تح ّددها
ا ّإن ّ
متنوعة ج ّدا۞
هذه الظروف تأأخذ أأشكال ّ
نظرا لكون الغالبيّة العظمى من سكّان المس تعمرات ملتصقة اب ألرض،
23
ّ
فا ّإن ا ألشكال الضارية لس تغالل الفالحين التّي تس تخدمها ا إلمبرايل ّية وحلفاؤها (طبقة
خاصة .فبفعل التّدخل
المالكين العقاريّين ور أأس المال التّجاري و ّالربوي) تكتسي أأهميّة ّ
الإمبرايلي (ضرائب ،تصدير منتجات صناعة ال ّدولة الحتكاريّة وغير ذلك) يرافق اإدماج
ا ألرايف في القتصاد النقّدي والبضاعي اإفقار اقتصاد الفالحة وخراب حرفها ،وغير ذلك؛
يتم ذلك بطريقة أأسرع بكثير مما س بق له أأن تم في البلدان ّالرأأسمال ّية المتقدّمة :في المقابل،
و ّ
الصناعي البطيء حدودا ض ّيقة على عمل ّية ظهور العمال .ا ّإن هذا التّفاوت
طور ّ
يضبط التّ ّ
طور البطيء ل ألشكال الجديدة
المهول بين التّحطيم ّ
السريع ل ألشكال القتصاديّة القديمة والتّ ّ
الصين والهند وإاندونيس يا ومصر وغيرها“ ،نقصا في ا ألرض” كبيرا جدّ ا وتضخما
قد أأحدث في ّ
سكّانيا في ا ألرايف وزايدة كبيرة في الريع العقاري وتجزئة قصوى ل ألراضي التّي يزرعها
ال ّفالحون .ابلإضافة اإلى أأن عالقات الس تغالل والضطهاد القديمة ،ا إلقطاع ّية وش به
ا إلقطاع ّية التّي وقع “تعصيرها” بعض الشّ يء دون أأن يصبح تح ّملها أأكبر ،تنيخ بك ّل ثقلها
السابق .اإن ّالرأأسماليّة التّي شملت أأرايف المس تعمرات بنظام جبايتها
على ال ّفالحين كما في ّ
السابقة عن ّالرأأسمال ّية (بقضائها على المشاعة القروية
وجهاز تجارتها وزعزعت العالقات ّ
السابقة عن
تحرر أأبدا بذلك ال ّفالحين من نير أأشكال اضطهادهم واس تغاللهم ّ
مثال) ،لم ّ
السخرة والإجارة عينا ابلإجارة نقدا
(عوضت ّ
ّالرأأسمال ّية .ولم تقم سوى ابلتّعبير عنها نقدا ّ

211

بصورة جزئ ّية ،والضّ ريبة العينيّة ابلضّ ريبة النّقدي ّة وغير ذلك) ،ا ألمر ال ّذي زاد في تعميق
بؤس ال ّفالحين .و“لنجدة” ال ّفالحين من وضعهم المزري ،يأأتي المرابون ال ّذين يسلبونهم.
الصين) يخلقون عبوديّة وراثيّة لس تخالص
وفي بعض ا ألحيان (كما في بعض مناطق الهند و ّ
ديونهم.
تنوع العالقات ّالزراع ّية في مختلف البلدان المس تع َمرة وحتّى في مختلف
ابلرغم من ك ّل ّ
مناطق بلد بعينه ،فا ّإن الوضع ّية البائسة عند جماهير ال ّفالحين هي دائما نفسها تقريبا :فهم
بفعل التّبادل غير مؤ ّهلين لرفع مس توى تقنية زراعتهم وتنظيمها .ا ّإن اإنتاجيّة عملهم واس تهالكهم
الصين وإاندونيس يا ،بلغ
ينقصان .وإافقار ال ّفالحين في هذه البلدان ظاهرة عا ّمة .ففي الهند و ّ
اإفقار ال ّفالحين درجة حيث أأصبح العنصر المهيمن حال ّيا في ّالريف هو ال ّفالح الفقير دون
أأرض أأو تقريبا كذلك ،وغالبا ما يكون ضحيّة مجاعة .ا ّإن الملكية العقاريّة الكبيرة غير مرتبطة
أأبدا تقريبا ابلستثمار ّالزراعي الكبير ول تصلح ا ّإل لجمع خالص الإيجار من الف ّالحين،
ابلإضافة اإلى أأنه غالبا ما توجد سلسلة كاملة من المس تأأجرين وما تحت المس تأأجرين ،وسطاء
طفيليين بين المزارع والمالك العقاري الكبير (جنتري ،زومندار) أأو ال ّدولة .ا ّإن ش بكات ّالري
الصطناعي القديمة ذات ا ألهم ّية الكبيرة ابلنّس بة للفالحة في هذه البلدان قد انهارت في
البداية بفعل التّدخل الإمبرايلي .ولما وقع تجديدها فيما بعد على قاعدة ر أأسماليّة ،فقد أأصبح
اس تعمالها ابهظا جدّا عند للفالح .ويزداد تواتر المحاصيل السي ّئة .ويجد ال ّفالح نفسه أأعزل
أأمام الكوارث وا ألوبئة من ك ّل نوع .لقد وقع اإقصاء جماهير غفيرة من ال ّفالحين عن مسار
الإنتاج ،وليس لهم أأية اإمكان ّية للحصول على عمل في المدن ،واندرا ما يجدونه في ا ألرايف
يتحولون اإلى “عمال أآس يوي ّين” ابئسين.
حيث ّ
للصناعة ،وتشكّل
السوق الدّاخليّة ابلنّس بة ّ
تخلق هذه الوضعيّة البائسة عند ال ّفالحين أأزم َة ّ
طور ّالر أأسمالي في البلد .ا ّإن ا إلمبرايل ّية مثل البرجوازيّة الوطن ّية في
بذلك عائقا قواي أأمام التّ ّ
الصين ومصر ،تعاني من ذلك البؤس عند ال ّفالحين بوصفه عائقا أأمام توس يع اس تغاللها.
الهند و ّ
لكن ،مثلها أأيضا ،تجد نفسها مرتبطة عبر مصالحها القتصاديّة والس ياس ّية ابلملكية العقاريّة
الكبيرة وبر أأس المال التّجاري و ّالربوي ،فال تس تطيع تحقيق اإصالح زراعي له بعض أأهم ّية.
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تطور التّجارة فئة غفيرة من البرجوازيّة
يزداد تفكّك القتصاد المنزلي والحرف الفالحيّة .ويخلق ّ
التّجاريّة المحل ّية التّي تمارس أأيضا وظيفة المحتكر والمرابيي .اإن س يادة ر أأس المال التّجاري
و ّالربوي وهيمنتهما في الظروف الخصوصيّة في اقتصاد المس تعمرات تعرقل نمو ر أأس المال
السوق الدّاخل ّية من منافسة
ّ
الصناعي .ويعاني ر أأس المال الوطني ابزدايد دائم في معركة ّ
السابقة عن ّالرأأسمال ّية في
رؤوس المال ا ألجنب ّية الواردة ومن العرقلة التّي تخلقها العالقات ّ
ّالريف .وتنشأأ في بعض قطاعات الإنتاج صناعة محل ّية كبيرة (صناعة خفيفة خ ّاصة) وينشأأ
تطور ر أأس المال الوطني والبنوك الوطن ّية رغم تلك العراقيل.
وي ّ
تسعى المحاولت البائسة لتحقيق اإصالحات زراعيّة دون الإضرار ابلنّظام الس تعماري اإلى
تحول المالك ش به الإقطاعي اإلى مالك ر أأسمالي تحول بطيئا ،وإالى تكوين فئة صغيرة
انجاز ّ
من ال ّفالحين ا ألغنياء في بعض ا ألحيان .ول يؤدّي ذلك عمليا ا ّإل اإلى دوام تعاظم إافقار
تطور على قاعدة
تطور ّ
ا ألغلب ّية ّ
السوق الدّ اخل ّية .وت ّ
الساحقة من ال ّفالحين ،مما يش ّل أأكثر ّ
هذه المسارات القتصاديّة المتناقضة القوى الجتماع ّية ا ألساس ّية في الحركات الوطن ّية۞
في مرحلة ا إلمبرايل ّية ،ي ّتضح دور ر أأس المال المالي في اإحراز الحتكار
24
خاصة في بعض النّتائج
خاص .يظهر ذلك ّ
الس ياسي في المس تعمرات بجالء ّ
القتصادي و ّ
خاصة
القتصاديّة التّي أأ ّدى اإليها اس تغالل ر أأس المال في المس تعمرات؛ فيغزو التّجارة ّ
ويلعب دور ر أأس مال ربوي (قروض) أأساسا وينزع اإلى الحفاظ على ألة دولة القمع ا إلمبرايل ّية
في المس تعمرات وتقويتها (بواسطة قروض ال ّدولة وغير ذلك) أأو اإلى اإحراز مراقبة أأجهزة
حكومة البرجوازيّة المحل ّية في البلدان ش به المس تع َمرة المسماة مس تقل ّة مراقبة ات ّمة.
تطور العالقات ّالرأأسماليّة فيها .ويؤدّي الجزء
يسرع تصدير ر أأس المال اإلى المس تعمرات ّ
ّ
الصناعي
ال ّذي يوظف في اإنتاج المس تعمرات من ر أأس المال المص ّدر إاليها اإلى تسريع ال ّتط ّور ّ
جزئيا؛ ليس قصد تدعيم اس تقالل اقتصاد المس تع َمرة وإانما على العكس لتقويّة تبعيتها تجاه
ر أأس المال المالي في البلدان ا إلمبرايليّة .تس تخدم عموما رؤوس المال المصدّ رة اإلى
المس تعمرات كليا تقريبا في سبيل امتالك واس تخراج المواد ا ألولية أأومن أأجل تطوير طرق
الت ّصال (سكك حديديّة ،منشأآت بحري ّة ،تهيئة الموانئ وغير ذلك) التّي تسهّل نقل المواد
ا ألولية وتربط وثيقا المس تعمرات ابلدّول الحتكاريّة .ا ّإن شكل الستثمارات المفضّ ل في
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الفالحة هو مشاركة ر أأس المال في ّالزراعات الكبرى قصد اإنتاج أأغذية ذات طلب في
السوق واحتكار مصادر من المواد ا ألولية هائلة .ا ّإن نقل الجزء الأكبر من فائض القيمة
ّ
المس تخلص من اليد العاملة الرخيصة للعبيد المس تع َمرين اإلى ال ّدولة الحتكاري ّة يح ّد اإلى
تطور قواها ا إلنتاجيّة ويشكّل معرقال
درجة كبيرة من نهوض اقتصاد البلدان المس تع َمرة ومن ّ
لتحرر المس تعمرات اقتصاداي وس ياس ّيا.
ّ
هناك خاص ّية جوهريّة أأخرى في عالقات الدّول ّالرأأسمال ّية ابلمس تعمرات ،وهي ات ّجاه مختلف
مجموعات ر أأس المال المالي الحتكاريّة اإلى احتكار ك ّل التّجارة الخارجيّة لبعض البلدان
المس تع َمرة وش به المس تع َمرة ،وابلتّالي اإخضاعها لرقابتها وترتيب ك ّل القنوات التّي تربط
اقتصاد المس تع َمرة اب ّلسوق العالم ّية .ا ّإن التّأأثير المباشر ال ّذي يمارسه هذا الحتكار للتّجارة
طور ّالر أأسمالي في
الخارجيّة من جانب عدد قليل من شركات التّصدير الحتكاريّة ،على التّ ّ
السوق الدّاخل ّية القوميّة بل في تكييف التّجارة
تطور ّ
المس تعمرات ل ّ
يتجسد كثيرا في ّ
ال ّداخل ّية المبعثرة في المس تعمرات لحاجيات التّصدير ،وفي امتصاص الطفيليين ا إلمبرايل ّيين
تطور تجارة المس تعمرات تجد أأيضا
ثروات البلدان المس تع َمرة الطبيعيّة .هذه الخاصيّة في ّ
تعبيرا خصوص ّيا عنها في شكل وطابع البنوك ا إلمبرايل ّية في المس تعمرات :فهيي تس تخدم
السكان المحليّين أأساسا في سبيل تمويل تجارة المس تعمرات الخارجيّة۞
م ّدخرات ّ
الس ياسة القتصاديّة ا إلمبرايل ّية نحو المس تعمرات هاجس
25
يقود ك ّل ّ
طورها المس تق ّل ما أأمكن
المحافظة على تبعيتها وتقويتها وفي تكثيف اس تغاللها وفي عرقلة ت ّ
الصناعة الكبرى في
تطور ّ
ذلك .ول يمكن أأن يجبر برجوازيّة ال ّدولة ا إلمبرايل ّية على ّ
السماح ب ّ
خاصة؛ فالحاجة اإلى اإدارة حرب أأو التّحضير لها يمكن في
المس تعمرات ا ّإل في ظروف ّ
تجر اإلى خلق مختلف المشاريع ال ّتعدينيّة والكيماوي ّة في المس تعمرات
مس توى معيّن أأن ّ
التّي لها أأهم ّية استراتيجية كبرى (مثال ذلك الهند) .ويمكن لمنافسة أأقوى الخصوم أأن تجبر
ال ّدولة الحتكاريّة على اإقرار بعض التّنازلت في س ياس تها الجمركية لكن مع الحرص على أأن
تضمن لنفسها رسوما متميّزة .ومن أأجل رشوة بعض فئات برجوازيّة المس تعمرات وأأش باه
خاصة في مراحل نهوض الحركة الث ّوريّة ،يمكنها التخفيف اإلى ح ّد معيّن من
المس تعمراتّ ،
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ضغطها القتصادي .لكن حالما تختفي تلك الظروف الس تثنائ ّية وغالبا غير القتصاديّة تسعى
طور القتصادي في
ّ
الس ياسة القتصاديّة ا إلمبرايل ّية فورا اإلى اضطهاد وعرقلة التّ ّ
أ
خاصة تصنيعها
تطور القتصاد الوطني في المس تعمرات و ّ
المس تعمرات .ينتج عن ذلك أن ّ
طور المس تق ّل والكامل لصناعتها ل يمكن أأن ينجزا ا ّإل في تناقض صارخ مع س ياسة
والتّ ّ
تطور البلدان المس تعمرة يتضح خ ّاصة في كون
ا إلمبرايل ّية .ولذلك فا ّإن الطابع الخصوصي ل ّ
نمو قوى الإنتاج فيها يتحقّق خالل مصاعب اس تثنائ ّية وتش نّجات وينحصر في بعض الفروع
الصناع ّية اصطناعيا.
ّ
يؤدّي ك ّل ذلك حتما اإلى ضغط متزايد ابس تمرار تمارسه ا إلمبرايليّة على البلدان المس تع َمرة
وش به المس تع َمرة ،مثيرا مقاومة قويّة متزايدة من جانب العناصر الجتماع ّية القتصاديّة ال ّتي
طور المس تق ّل يقوي ابزدايد دائم التّناحر ويثير
أأحدثتها ا إلمبرايليّة نفسها .ا ّإن دوام عرقلة التّ ّ
أأزمات ثوريّة وحركات مقاطعة وانتفاضات وطن ّية ثوريّة.
تطور ّالر أأسمالي في المس تعمرات.
من جهة أأولى ،تحت ّد التّناقضات الموضوع ّية المالزمة لل ّ
تطور المس تعمرات المس تق ّل ومصالح برجوازيّة الدّول
وابلتّالي تتكاثف أأيضا التّناقضات بين ّ
ا إلمبرايل ّية .ومن جهة اثنية ،يخلق شكل الس تغالل ّالر أأسمالي الجديد ،قوة ثوريّة حقّا:
الطبقة العماليّة ،التّي يتج ّمع حولها ابزدايد ماليين ال ّفالحين لمواجهة اضطهاد ر أأس المال المالي
بمقاومة ّ
منظمة .ا ّإن ك ّل نعيق ا إلمبرايل ّيين وعمالئهم حول س ياسة تخل ّي القوى ا إلمبرايل ّية عن
الس تعمار وحول تشجيع “نهوض المس تعمرات الحر” ليست سوى أأكاذيب اإمبرايل ّية .ومن
ابلغ ا ألهم ّية أأن يفضح ّ
الش يوعيون في البلدان ا إلمبرايل ّية وفي البلدان المس تع َمرة هذه
الأكذوبة۞
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اسرتاتيجية الشّيوعيّني وتكتيكهم
يف الصّني واهلند
وما شابهها من املستعمرات
كما هو الشّ أأن في ك ّل المس تعمرات وأأش باه المس تعمرات ،فا ّإن تط ّور
28
الصين والهند في مس توى منخفض نسبيّا .هذه الواقعة،
القوى المنتجة وجماعية العمل في ّ
السابقة عن
يضاف اإليها الضطهاد ا ألجنبيي وتواجد بقااي قويّة من الإقطاع والعالقات ّ
ّالرأأسمال ّية ،تح ّدد طابع المرحلة المقبلة من الث ّورة في هذه البلدان .يتعل ّق ا ألمر ابلنّس بة
للحركة الث ّوريّة في هذه البلدان بثورة ديمقراطيّة برجوازيّة؛ أأي مرحلة تحضير مقدّ مات
الدكتاتوريّة العماليّة والث ّورة الشتراكية .اإذن :يمكننا أأن نضبط المهمات الجوهريّة التّالية في
الث ّورات الدّ يمقراط ّية البرجوازيّة في المس تعمرات وأأش باه المس تعمرات:
أأ .تغيير ميزان القوى لصالح الطبقة العماليّة ،تحرير البلد من نير ا إلمبرايليّة (تأأميم المصالح،
مؤسسات أأجنب ّية أأخرى)؛ تحقيق الوحدة القوميّة هناك حيث
السكك الحديديّة ،البنوك ،و ّ
ّ
ّ
ِ
لم تتحقّق بعد؛ الإطاحة بسلطة الطبقات المس تغلة التّي تقف وراءها ا إلمبرايل ّية؛ تركيز
مجالس عماليّة وفالحيّة وجيش أأحمر؛ اإرساء دكتاتوريّة العمال وال ّفالحين؛ تدعيم هيمنة
الطبقة العمال ّية.
ب .اإنجاز الث ّورة ّالزراعيّة؛ تحرير ال ّفالحين من ك ّل أأشكال الس تغالل والعبوديّة ا ّلسابقة عن
ّالرأأسمال ّية والس تعماريّة؛ تأأميم ا ألرض؛ اتخاذ اإجراءات جذرية لتحسين وضع ّية ال ّفالحين في
الس ياسي ا ألوثق بين المدينة و ّالريف.
سبيل اإقامة التّحالف القتصادي و ّ
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الصناعة ووسائل النقل وغيرهما ،وما يصاحبه من نمو الطبقة
طور الالحق في ّ
ج .مع ال ّت ّ
العمال ّية ،يجب تطوير تنظيم الطبقة العمال ّية النقابيي وتدعيم الحزب ّ
الش يوعي وإاكسابه موقعا
قياداي حصينا بين الجماهير العماليّة وكسب يوم العمل من ثمان ساعات.
د .اإقامة المساواة بين القوميات وبين الجنسين (مساواة المر أأة في الحقوق) وفصل ال ّدولة عن
الس ياسي ورفع المس توى الثقافي العام عند
الكنيسة وإالغاء نظام الطوائف وإاقرار التعليم ّ
الجماهير في المدينة والقرية وما اإلى ذلك.
اإن سير حركة العمال وال ّفالحين الث ّوريّة؛ نجاحاتها أأو اإخفاقاتها في النّضال ضدّ ا إلمبرايل ّيين
والإقطاعيين والبرجوازيّة س تح ّدد اإلى أأي مدى ستتمكّن الث ّورة ال ّديمقراطيّة البرجوازيّة من
أأن تحقّق عمل ّيا جميع مهماتها ا ألساس ّية ،والجزء ال ّذي ل يمكن أأن يتحقّق منها ا ّإل ابلث ّورة
تطور الث ّورة الشتراكية في العالم
الشتراكية .ا ّإن تحرير المس تعمرات من نير ا إلمبرايليّة يس ّهله ّ
ّالر أأسمالي .ول يمكن أأن يتأأكّد نهائيا ا ّإل ابنتصار الطبقة العمال ّية في البلدان ا ّلرأأسمال ّية المتقدّ مة.
ول ب ّد من ح ّد أأدنى معيّن من الشّ روط لنتقال الث ّورة اإلى مرحلتها الشتراكية .فمن ذلك
الصناعي وتنظيم نقّابيي عمالي وحزب ش يوعي قوي .وا ألهم هو
طور ّ
مس توى معيّن من التّ ّ
ابلتّحديد تطوير حزب ش يوعي قوي له تأأثير كبير في الجماهير .وهذا ما س يكون له مسارا
بطيئا وشاقّا اإلى أأقصى ح ّد في هذه البلدان اإذا لم تع ّجله الث ّورة الدّيمقراطيّة البرجوازيّة التّي
ول ّدتها الظروف الموضوع ّية نفسها في تلك البلدان۞
تتميز الث ّورة الدّ يمقراط ّية البرجوازيّة في المس تعمرات عن الث ّورة
21
حرر
ال ّديمقراطيّة البرجوازيّة في بلد مس تق ّلّ ،
خاصة بصلتها العضوي ّة ابلنّضال في سبيل التّ ّ
الوطني من النير الإمبرايلي .ا ّإن العامل الوطني له تأأثير كبير على المسار الث ّوري في ك ّل
المس تعمرات وأأش باه المس تعمرات حيث تتجل ّى العبوديّة ا إلمبرايل ّية بكامل فظاعتها التّي
تسحق الجماهير الشّ عبيّة .كما يمكن للعامل الوطني أأن يؤث ّر ل في حركة الطبقة العماليّة
يحور أأيضا ،في مجرى الث ّورة ،موقف ك ّل الطبقات ا ألخرى .فأأ ّول،
وال ّفالحين فحسب بل ّ
الصغيرة الحضري ّة الفقيرة والمثقّفون البرجوازيّون ال ّصغار ابلدرجة ا ألولى وعلى
تقع البرجوازيّة ّ
نطاق واسع في البداية ،تحت تأأثير القوى الث ّوريّة النشطة .اثنيا ،اإن موقع برجوازيّة المس تع َمرة
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في الث ّورة الدّيمقراط ّية البرجوازيّة له طابع انتهازي اإلى ح ّد كبير .ويكون تأأرجحها في س ياق
الث ّورة أأكبر من تأأرجح برجوازيّة البلد المس تق ّل (مثال تر ّددات البرجوازيّة ّالروس ّية في
بتبصر ،حسب الحالت الملموسة ،التّأأثير
 .)1917—1905اإنه لمن المهم جدّ ا أأن ندرس ّ
الخاص للعامل الوطني ال ّذي يحدّد بدرجة كبيرة أأصالة الث ّورة في المس تعمرات ،ومن المهم
ّ
جدّا أأخذه بعين العتبار في تكتيك الحزب ّ
الش يوعي المعني.
حرر الوطني ،فاإن قضية الث ّورة ّالزراعيّة تشكّل محور الث ّورة
إالى جانب النّضال في سبيل التّ ّ
ال ّديمقراط ّية البرجوازيّة في البلدان المس تع َمرة المتقدّمة .لذلك يجب على ّ
الش يوع ّيين أأن
تطور ا ألزمة ّالزراعيّة وعمق التّناقضات الطبقيّة في ا ّلريف .ويجب عليهم،
يتابعوا بأأش ّد النتباه ّ
وراي،
منذ البداية ،أأن يعطوا لغضب الجماهير العمال ّية وللحركة الفالحيّة توجها واعيا وث ّ
وتوجيههم ض ّد الس تغالل والعبوديّة ا إلمبرايليّة وضدّ نير مختلف العالقات ا ّلسابقة عن
ّالرأأسمال ّية ا إلقطاع ّية وش به ا إلقطاع ّية التّي تد ّمر اقتصاد ال ّفالحين .ا ّإن الحالة المتأأخّرة بدرجة
كبيرة ،للفالحة ووجود نظام اإيجار غير اإنساني ،ونير ر أأس المال التّجاري و ّالربوي هي أأكبر
تطور القوى المنتجة في فالحة المس تعمرات وهي في تناقض ل مثيل له مع
العراقيل أأمام ّ
السوق العالم ّية التّي بعثتها
تطورة جدّا للتّبادل بين اإنتاج المس تعمرات الفالحي و ّ
ا ألشكال الم ّ
ا إلمبرايليّة واحتكرتها۞
ل تشغل البرجوازيّة الوطن ّية في تلك البلدان المس تع َمرة موقعا مو ّحدا
21
تجاه ا إلمبرايليّة .جزء منها ،البرجوازيّة التّجاريّة قبل ك ّل شيء ،يخدم مباشرة مصالح ر أأس
المال الإمبرايلي (ما يس ّمى برجوازيّة الكمبرادوريين) .عموما ،يدافع هذا الجزء بطريقة
منسجمة تقريبا ،مثل حلفاء ا إلمبرايل ّية من الإقطاعيين و أأصحاب الرواتب العليا من الموظفين
المحل ّيين ،عن رؤية غير وطن ّية وإامبرايل ّية مو ّجهة ضدّ مجمل الحركة الوطن ّية .الجزء المتبقي
الصناعة المحل ّية ،يقف على أأرضية
خاصة الفئة الممث ّلة لمصالح ّ
من البرجوازيّة المحل ّية ،و ّ
النّضال الوطني ويشكل ات ّجاها متذبذاب بصفة مميّزة وينزع اإلى المساومات بحيث يمكن أأن
نسميه وطن ّيا اإصالحيّا ( أأو حسب اصطالح أأطروحات المؤتمر ّ
الش يوعي العالمي الثّاني،
الصين بعد  1925هذا الموقع
تو ّجها «ديمقراطيا برجوازاي») .صحيح أأننا لم نعد نرى في ّ
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خاصة
الوسطي عند البرجوازيّة الوطن ّية ،بين المعسكرين الث ّوري والإمبرايلي .فاإثر وضع ّية ّ
الصينيّة في البداية على ر أأس حرب التّحرير الوطن ّية.
وقف جزء كبير من البرجوازيّة الوطن ّية ّ
فيما بعد انتقلت نهائيا اإلى المعسكر المعادي الث ّورة .في الهند ومصر ل نزال نالحظ اإلى
الآن حركة قوميّة برجوازيّة نموذجيّة ،حركة انتهازيّة ،تنزع اإلى تر ّددات كبيرة وتتأأرجح بين
ا إلمبرايل ّية والث ّورة.
اإن اس تقالل البلد عن ا إلمبرايل ّية ال ّذي يوافق مصالح ك ّل الشّ عب المس تع َمر يوافق أأيضا
مصالح البرجوازيّة الوطن ّية ،لكنه في تناقض مطلق مع كامل طبيعة النّظام ا إلمبرايلي .ا ّإل أأن
مختلف ّالرأأسماليّين المحل ّيين هم اإلى ح ّد كبير مرتبطون بر أأس المال الإمبرايلي من خالل
متنوعة جدا .يمكن ل إالمبرايل ّية أأن ترشو مباشرة جزءا هاما
مصالحهم المباشرة وعبر طرق ّ
منهم .ويمكن أأن تخلق لهم موقعا مع ّينا ،وعلى نطاق أأوسع مما فعلت حتّى الآن ،ككمبرادور؛
كوس يط تجاري؛ كمس ت ِغ ّل أأدنى؛ كحارس محتشدات للشّ عب المس تع َبد .لكن ا إلمبرايل ّية
تحتفظ لنفسها بموقع س ّيد العبيد والمس ت ِغل الحتكاري ا ألعلى .فال توافق ا إلمبرايل ّية عن
طور ّالر أأسمالي المس تق ّل
حرة للبرجوازيّة الوطنيّة ،وعلى اإمكانيّة التّ ّ
طواعية أأبدا على س يطرة ّ
الس يادة على الشّ عب “المس تق ّل” .هنا ،يكون تناقض المصالح بين البرجوازيّة
و“الحر” و ّ
الصعيد .فا إلمبرايليّة
الوطنيّة في البلد المس تع َمر وا إلمبرايليّة ،موضوعيّا وجوهراي على هذا ّ
تقتضي سجود البرجوازيّة الوطن ّية.
للسجود أأمام ا إلمبرايل ّية .غير أأ ّن
ا ّإن البرجوازيّة المحل ّية ،وهي ا ألضعف ،مس تع ّدة دوما ّ
استسالمها ليس نهائ ّيا ما لم يكن هنالك خطر ثورة طبقيّة مباشرا وحقيقيا وحا ّدا ومه ّددا من
جانب الجماهير .لجتناب ذلك الخطر ومن أأجل تقويّة موقعها في وجه ا إلمبرايل ّية تسعى
الصغيرة وال ّفالحين
هذه القوميّة البرجوازيّة في هذه المس تعمرات لكسب دعم البرجوازيّة ّ
وجزء من الطبقة العمال ّية .اإن حظوظها في النّجاح قليلة فيما يتعل ّق ابلطبقة العمال ّية (بعد
استيقاظ الطبقة العمال ّية للحياة الس ياس ّية في هذه البلدان) .لذلك يهمها أأكثر أأن تحصل على
دعم ال ّفالحين .لكن هنا تكمن النقطة ا ألضعف عند برجوازيّة المس تعمرات اإذ أأن الس تغالل
ال ّذي ل يحتمل لل ّفالحين في المس تعمرات ل يمكن اإلغاؤه ا ّإل ابلث ّورة ّالزراع ّية .اإن المصالح
الصين والهند ومصر شديدة الرتباط ابلملكية العقاريّة الكبيرة وبر أأس المال
المباشرة لبرجوازيّة ّ
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ّالربوي وبصفة عا ّمة ابس تغالل الجماهير الفالحيّة بحيث تتدخّل البرجوازيّة ليس فقط ض ّد
الث ّورة ّالزراع ّية ولكن أأيضا ض ّد ك ّل اإصالح زراعي حاسم .إان ّها تخشى ،ليس دون موجب،
واقع أأن ّ
الطرح الواضح وحده للمشكل ّالزراعي س يثير الغليان الث ّوري وس يع ّجل انتشاره بين
جماهير ال ّفالحين .وهكذا فالبرجوازيّة ا إلصالحيّة غير قادرة تقريبا على تطرق الح ّل العملي
تصرفات قوميّة ل أأهم ّية لها،
لهذا المشكل الجوهري و ّ
الصعب .في المقابل ،تسعى بجمل و ّ
الصغيرة تحت تأأثيرها وإالى اإجبار ا إلمبرايل ّية على تنازلت
اإلى أأن تبقي الجماهير البرجوازيّة ّ
مع ّينة .لكن ا إلمبرايل ّيين يش ّددون الخناق أأكثر فأأكثر .ذلك أأن البرجوازيّة ليست في وضع
يمكنها من مواجهتهم بمقاومة جديّة تذكر ا ّإل أأن ّها تتصنع “حزما في مبادئها القوميّة” ،كما تقوم
ابإشاعة ا ألوهام عن اإمكان ّية تسوية سلم ّية مع ا إلمبرايل ّية .اإن الجماهير تتخلّص ابلضّ رورة من
المغالطتين وتفقد أأوهامها ا إلصالحيّة تدريجيّا۞
ا ّإن التّقدير الخاطئ للتّوجه ا ألساسي الوطني الإصالحي عند البرجوازيّة
22
الوطنيّة يخلق في هذه البلدان المس تع َمرة اإمكانيّة وقوع أأخطاء خطيرة في استراتيجية
ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية المعن ّية وتكتيكها .نوعان من ا ألخطاء ممكنان:
 .2ا ّإن عدم فهم الفّرق بين التّوجه الوطني الإصالحي والتّوجه الوطني الث ّوري يمكن أأن يقود
اإلى س ياسة تتمث ّل في تذي ّ ٍل للبرجوازيّة ،وإالى تمايز س ياسي وتنظيمي غير واضح كفاية تجاه
خاصة شعارات الث ّورة ّالزراع ّية).
البرجوازيّة ،وإالى غموض الشّ عارات الث ّوريّة ا ألساس ّية ( ّ
ذلك كان الخطأأ ا ألساسي ال ّذي وقع فيه الحزب ّ
الصيني في .1927—1925
الش يوعي ّ
خاصة عند الوطن ّية ا إلصالحيّة البرجوازيّة —التّي تختلف عن
 .1ا ّإن النتقاص من ا ألهم ّية ال ّ
الصغيرة وال ّفالحين
المعسكر الإقطاعي الإمبرايلي— بفعل تأأثيرها الكبير على البرجوازيّة ّ
وحتّى جزء من الطبقة العمال ّية ،على ا ألقل في أأولى مراحل الحركة ،يمكن أأن يؤدّي اإلى
س ياسة انعزال ّية وإالى عزل ّ
الش يوع ّيين عن الجماهير الكادحة.
في كلتا الحالتين المذكورتين ،ليس هنالك عناية كافية لتحقيق المهمات التّي كان حدّدها
الش يوع ّية الثّاني على أأن ّها مهمات أأساس ّية ل ألحزاب ّ
مؤتمر ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية في البلدان
المس تع َمرة ،أأي مهمات النّضال ض ّد الحركات الدّ يمقراطيّة البرجوازيّة داخل البلد المعني
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نفسه .فدون هذا النّضال ،دون تحرير الجماهير الكادحة من تأأثير البرجوازيّة والوطن ّية
ا إلصالحيّة ل يمكننا بلوغ هدف الحركة ّ
الش يوع ّية الستراتيجي ا ألساسي في الث ّورة
ال ّديمقراطيّة البرجوازيّة :هيمنة الطبقة العماليّة .فدون هيمنة الطبقة العمال ّية ،التّي يمثل ال ّدور
القيادي للحزب ّ
يتجز أأ منها ،فاإن الث ّورة الدّ يمقراط ّية البرجوازيّة بدورها،
الش يوعي فيها جزءا ل ّ
ل يمكن أأن تن َجز حتّى نهايتها ،فضال عن الحديث عن الث ّورة الشتراكية۞
الصغيرة دورا هاما جدّا في البلدان المس تع َمرة وش به
11
تلعب البرجوازيّة ّ
المس تع َمرة .وهي تتأألّف من ع ّدة فئات تلعب ك ّل واحدة منها أأدوارا مختلفة جدّا خالل
مختلف مراحل الحركة الوطن ّية الث ّوريّة.
الحرفي ،ال ّذي يعاني من المزاحمة التّي تخلقها البضائع المس توردة ،يعادي ا إلمبرايل ّية .لكنه
في ذات الوقت يمارس اس تغالل ل حدود له للمرافقين والصنّاع ال ّذين يس تخدمهم .وابلتّالي
فهو يعادي للحركة العمال ّية الواعية بأأهدافها الطبقيّة .لكنه في ذات الوقت يعاني هو نفسه
كثيرا من اس تغالل ر أأس المال التّجاري و ّالربوي .اإن الوضع غير الواضح والميؤوس منه اإلى
أأقصى ح ّد عند هذه الفئة يح ّدد تردّدها ،وغالبا ما تكون ضح ّية تأأثير ا ألوهام ّالرجع ّية.
التّاجر ،الحضري والريفي ،مرتبط ابس تغالل القرية عبر التّجارة و ّالراب ويتشب ّث بأأشكال
السوق الدّاخل ّية .لكن هذه الفئات غير متجانسة.
الس تغالل البالية ويفضلها على أآفاق توس يع ّ
فهذه ا ألجزاء من البرجوازيّة التّجاريّة ،وهي مرتبطة بوجه من الوجوه ابلكمبرادوريين ،لها
السوق الدّ اخليّة حصرا.
موقف مغاير لتلك التّي ينحصر نشاطها في ّ
أ
الصغار ،الطلبة وغيرهم ،هم غالبا الممث ّلون الكثر حزما ل للمصالح
المثقّفون البرجوازيّون ّ
الصغيرة فحسب ولكن أأيضا للمصالح الموضوعيّة العا ّمة للبرجوازية
الخصوصيّة للبرجوازيّة ّ
القوميّة بأأسرها .وغالبا ما يتد ّخلون ،في أأولى مراحل الحركة الوطن ّية ،كأأبطال النّضال الوطني.
اإن دورهم على ر أأس الحركة هام نسبيّا .ول يمكنهم ،عموما ،أأن يكونوا مدافعين عن مصالح
ال ّفالحين أل ّن الفئات الجتماعيّة التّي ينحدرون منها مرتبطة ابلمالكين العقاري ّين .يمكن للموجة
الصاعدة أأن تدفع بهم نحو الحركة النقاب ّية حاملين فكرهم البرجوازي ا ّلصغير المتذبذب
الث ّوريّة ّ
الصلة بطبقته في مجرى النّضال و أأن يبلغ درجة
والمتردّد .فقط القليل منهم يمكنه أأن يقطع ّ
فهم مهمات النّضال الطبقي العمالي و أأن يصبح مدافعا نشطا عن مصالح الطبقة العمال ّية .وغالبا
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الصغار فكرهم لوان اشتراكيا وحتّى ش يوع ّيا .ولقد لعبوا دورا
ما يعطي المثقفون البرجوازيّون ّ
ثوراي في النّضال ض ّد ا إلمبرايل ّية ،ول يزال لهم اليوم ذلك الدّور في بلدان مع ّينة مثل الهند
تجرهم وراءها ،لكن يمكنها أأيضا أأن تدفع بهم اإلى أأسو أأ
ومصر .ويمكن للحركة الجماهيريّة أأن ّ
معسكرات ّالرجع ّية أأو أأن تتسبّب في انتشار الت ّجاهات الخيال ّية ّالرجع ّية في صفوفهم.
السكان الحضريي ّن الفقراء
اإلى جانب هذه الفئات يوجد في مدن المس تعمرات عدد كبير من ّ
ال ّذين يدفع وضعهم موضوع ّيا اإلى تأأييد الث ّورة :حرفيّون ل يس تغل ّون عمل الغير ،تجار
الشّ وارع ،مثقّفون عاطلونّ ،فالحون مفقرون يبحثون عن مصدر رزق وغيرهم .وتوجد أأيضا،
في مدن المس تعمرات كما في قراها ،فئة غفيرة من “العمال الآس يويين” أأنصاف العمال ال ّذين
يمروا بمدرسة الإنتاج المعملي ويعيشون من مكاسب عرض ّية.
لم ّ
يمث ّل ّ
محركة للث ّورة.
الفالحون ،اإلى جانب الطبقة العماليّة وابعتبارهم حلفائها ،اإحدى القوى ال ّ
السكّان حتّى في
الساحقة من ّ
تمث ّل جماهير الماليين التّي ل تحصى من ال ّفالحين ا ألغلب ّية ّ
السكان) .حليف العمال
تطورا (في بعض المس تعمرات  %90من ّ
أأكثر المس تعمرات ّ
ّالرئيسي في ّالريف هم الجماهير الغفيرة من المزارعين الجياع وصغار ال ّفالحين المسحوقين
السابقة عن ّالرأأسمال ّية و ّالرأأسمال ّية وال ّذين فقدوا اإلى
من البؤس وبك ّل أأشكال الس تغالل ّ
درجة كبيرة فالحتهم حتّى على ا ألرض المؤ ّجرة ،وال ّذين وقع اإقصاؤهم عن مسار ا إلنتاج
ويذوون تدريجيا من الجوع والمرض ،و أأخيرا العمال ال ّفالحون .ل يمكن لل ّفالحين أأن يحرزوا
على تحررهم ا ّإل تحت قيادة الطبقة العمال ّية ،لكن ل يمكن للطبقة العمال ّية أأن تبلغ ابلث ّورة
ال ّديمقراط ّية البرجوازيّة اإلى النصر ا ّإل ابلتّحالف مع ال ّفالحين.
يتم التمايز الطبقي داخل ّ
الفالحين في البلدان المس تع َمرة وش به المس تع َمرة ،حيث ل تزال
تطورت
توجد بقااي قويّة من الإقطاع والعالقات ّ
السابقة عن ّالرأأسماليّة ،ببطء نسبيّا .ولكن ّ
السوق اإلى درجة أأن ّ
الفالحين لم يعودوا يشكّلون جمهورا متجانسا من وجهة النّظر
عالقات ّ
خاصة في بعض المناطق في هذين البلدين ،يمكن
الطبقيّة .في الريف ّ
الصيني والهندي ،و ّ
الفالحين تس تغ ّل العمال الفالحيّين و ّ
أأن نجد الآن عناصر منحدرة من ّ
الفالحين بواسطة ّالراب
والتّجارة وتشغيل اليد العاملة وريع ا ألرض المقن ّع والماش ية و أأدوات الفالحة وغيرها .في
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المرحلة ا ألولى من نضال ّ
تجر الطبقة
الفالحين ض ّد المالكين العقاريّين ،يمكن عموما أأن ّ
الفالحين .لكن يمكن أأن تنتقل بعض الفئات العليا من ّ
العمال ّية ك ّل ّ
الفالحين إالى الث ّورة
المضادّة لحقا .ول تس تطيع الطبقة العماليّة كسب دور قيادة ّ
الفالحين ا ّإل اإذا انضلت بتفان
في سبيل مطالبهم الجزئ ّية ومن أأجل اإنجاز الث ّورة ّالزراع ّية اإنجازا كامال ،و أأن تكون على
ر أأس نضال أأوسع جماهير ّ
ثوراي۞
الفالحين في سبيل ح ّل القضية ّالزراع ّية ح ّال ّ
تمتلك الطبقة العماليّة في البلدان المس تع َمرة وش به المس تع َمرة سمات
12
خاصة تعلب دورا هاما جدّ ا في تكوين حركة عماليّة مس تقل ّة وفكر عمالي طبقي في هذه
ّ
الساحقة في المس تعمرات من ّالريف المفقّر ال ّذي يبقى العامل
البلدان .تنحدر أأغلب ّية العمال ّ
مرتبطا به حتّى في المصنع .وفي أأغلب المس تعمرات (ابس تثناء بعض المدن ا ّلصناع ّية الكبرى
مثل «ش نغهاي»« ،بومباي»« ،كلكوات» وغيرها) ليس لنا عموما سوى الجيل العمالي ا أل ّول
الصناعة الكبيرة .ما تبقى من الطبقة العمال ّية يتأألّف من حرفيّين أأفلسوا ولفظتهم
يشغل ّ
الصناعة الحرفيّة المتفكّكة والمنتشرة على نطاق واسع حتّى في المس تعمرات أالكثر تق ّدما.
ّ
الصغير اإلى صفوف الطبقة العمال ّية عقل ّية وفكرا تعاونيا
يحمل الحرفي المفلس والمالك ّ
بتسرب التّأأثير الوطني الإصالحي في الحركة العمال ّية في المس تعمرات .ا ّإن التّقل ّبات
يسمحان ّ
الكبيرة ألعدادها (كثرة تغير اليد العاملة في المصانعّ ،الرجوع اإلى ّالريف وتوافد جماهير
تنوع الل ّغات
ّفالحين جديدة مفقرة على ّ
الصناعة) والن ّس بة الكبيرة من النّساء وا ألطفال و ّ
وا ألميّة وا ألفكار المس بقة ال ّدينيّة والنغالق ،يجعل كلها التّحر َيض والدعاي َة المنتظمين عمليّة
تطور الوعي الطبقي عند العمال .غير أأن الس تغالل الشّ رس ال ّذي يمارسه
صعبة ،وتؤ ّخر ّ
حق س ياسي عند العمال،
ر أأس المال المحلي وا ألجنبيي بأأكثر ا ألشكال فظاظة ،وغياب ك ّل ّ
يخلق الظروف الموضوع ّية التّي على أأساسها تتجاوز الحركة العمال ّية في المس تعمرات بسرعة
تجر وراءها جماهير متعاظمة ابس تمرار في النّضال ض ّد المس ت ِغلين المحل ّيين
ك ّل ّ
الصعوابت و ّ
وا إلمبرايليّين.
تطور الحركة العمال ّية في المس تعمرات وأأش باه المس تعمرات (من
كانت المرحلة ا ألولى من ّ
 1919اإلى  1923تقريبا) مرتبطة عضواي بنهوض الحركة الوطنيّة الث ّوريّة نهوضا عا ّما اإثر
الحرب العالم ّية .وقد تمي ّزت ابإخضاع مصالح الطبقة العمال ّية لمصالح النّضال المعادي
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ل إالمبرايل ّية ال ّذي تقوده البرجوازيّة المحل ّية .وعندما تأأخذ الإضراابت والن ّشاطات العمال ّية
الصغار ال ّذين يحصرون المطالب
ا ألخرى طابعا منظما ،فعادة ما ينظمها المثقّفون البرجوازيّون ّ
العماليّة في قضااي النّضال الوطني .في المقابل ،فا ّإن الطابع الأكثر أأهميّة للمرحلة الثّانية من
نهوض الحركة العمال ّية ال ّذي بد أأ في المس تعمرات بعد المؤتمر ّ
الش يوعي العالمي الخامس،
يتمث ّل في دخول الطبقة العمال ّية في المس تعمرات الحلبة الس ياس ّية كقوة وكطبقة مس تقل ّة
خاصة ومن
تواجه البرجوازيّة الوطن ّية وتنخرط في النّضال ض ّدها في سبيل مصالحها الطبقيّة ال ّ
أأجل الهيمنة على الث ّورة الوطن ّية عا ّمة .هذه الخاص ّية للمرحلة الجديدة من الث ّورات في
خاصة مثال الث ّورة ا ّلصينيّة الكبرى
الس نوات ا ألخيرة ،و ّ
المس تعمرات أأكدها بصفة مطلقة اتريخ ّ
حرر أأيضا من تأأثير
والنتفاضة في اإندونيس يا .ك ّل ا ألمور تؤ ّكد أأ ّن الطبقة العمال ّية في الهند تت ّ
القادة الوطنيين الشتراكيين والشتراكيين ا إلصالحيّين ،وتغدو عنصرا س ياس يا مس ّ
تقال
يناضل ض ّد ا إلمبرايل ّيين البريطان ّيين والبرجوازيّة المحل ّية۞
لكي نح ّدد بطريقة صحيحة مهمات الحركة الث ّوريّة المباشرة من المهم
11
أأن نأأخذ كنقطة انطالق درجة النّضج التّي بلغتها هذه الحركة في مختلف البلدان المس تع َمرة.
السمات ا ألساس ّية
تتمي ّز الحركة الث ّوريّة في ّ
الصين عن الحركة الحال ّية في الهند بجملة من ّ
التّي تطبع الفارق في نضج الحركة في هذين البلدين .ويجب بصفة مطلقة اس تخدام ما س بق
الصينيّة في الحركة الث ّوريّة الهنديّة وغيرها من المس تعمرات المشابهة .لكن،
من تجربة الث ّورة ّ
الصينيّة اإذا أأردان تحديد المهمات المباشرة
س يكون أأسلواب خاطئا كليا أأن نط ّبق التجربة ّ
الصورة التّي كانت مناس بة في
والشّ عارات والطرق التّكتيكية في الهند ومصر وغيرها ،على ّ
الصين أأثناء مرحلة ووهان مثال أأو على الصورة الضّ رورية حاليّا.
ّ
خاصة ابلمرحلة الحاضرة للحركة الث ّوريّة
الصعوابت الحتم ّية وا ألهداف ال ّ
اإن الميل اإلى اإنكار ّ
مضرا .يجب اإنجاز عمل كبير لتكوين
في الهند ومصر وغير ذلك ل يمكن أأن يكون ا ّإل ّ
ا ألحزاب ّ
الش يوعيّة وتثقيفها ،ولتطوير المنظمات النقّابيّة للطبقة العماليّة ،ولتوجيه النقاابت
نحو الطريق الث ّوري ،ولتفجير أأعمال اقتصاديّة وس ياس ّية جماهيريّة ،قبل أأن تنجز في هذه
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الصين خالل مرحلة
البلدان ببعض حظوظ النجاح المهمات التّي كانت صحيحة تماما في ّ
ووهان بوصفها أأهدافا مباشرة لنضال الطبقة العمال ّية وال ّفالحين.
الس يطرة الطبقيّة للبرجوازيّة الوطنيّة تجبر أأهم ا ألحزاب
اإن مصالح ّ
الصراع في سبيل ّ
(السوارجيون ،والوفديون) على مواصلة اإظهار معارضتهم للكتلة
البرجوازيّة في الهند ومصر ّ
السائدة .هذه المعارضة ليست ثوريّة بل اإصالحيّة وانتهازيّة بك ّل
ا إلمبرايل ّية ا إلقطاع ّية ّ
بساطة .ا ّإل أأ ّن هذا الواقع ل يعني أأ ْن ليس لها أأهم ّية خصوص ّية .ليس للبرجوازيّة الوطن ّية
القوة التّي تقوم ابلنّضال ض ّد ا إلمبرايل ّية ،لكن هذه المعارضة ا إلصالحيّة البرجوازيّة لها
أأهم ّية ّ
تطور الحركة الث ّوريّة وذلك عندما
مغزى حقيقي ّ
وخاص — سلبيي وإايجابيي— ابلنّس بة ل ّ
تمتلك تأأثيرا على الجماهير.
جر
ا ّإن الواقع الأكثر أأهميّة هو أأن ّها تعرقل الحركة الث ّوريّة وتؤخر ّ
تطورها بقدر ما تنجح في ّ
الجماهير الكادحة وإابعادها عن النّضال الث ّوري .لكن ،من انحية أأخرى ،عمل المعارضة
البرجوازيّة ض ّد الكتلة ا إلمبرايل ّية ا إلقطاع ّية المهيمنة —رغم كونه ل يرمي بعيدا ج ّدا— يمكن
أأن يع ّجل في حدود معيّنة يقظة أأوسع الجماهير الكادحة للحياة الس ياس ّية ،رغم كونها ليست
ذات أأهم ّية كبيرة في ح ّد ذاتها .ا ّإن الن ّزاعات الملموسة والمكشوفة بين البرجوازيّة الوطن ّية
ا إلصالحيّة وا إلمبرايليّة رغم كونها ليست ذات أأهميّة كبيرة في حدّ ذاتها يمكن في ظروف
السبب غير المباشر لندلع أأعمال ثوريّة كبيرة عند الجماهير.
مع ّينة ،أأن تصبح ّ
صحيح أأن البرجوازيّة ا إلصالحيّة تسعى بنفسها لتمنع حركتها المعارضة من أأن تكون لها مثل
تلك النتائج و أأن تشل ّها مس بقا بطريقة أأو بأأخرى .لكن هنالك حيث توجد الظروف
الموضوع ّية ألزمة س ياس ّية عميقة ،فا ّإن حركة المعارضة الوطن ّية ا إلصالحيّة ونزاعاتها مع
ا إلمبرايليّة حتّى الأكثر تفاهة وا ألق ّل ارتباطا ابلبؤرة الحقيقيّة للث ّورة يمكن أأن تكتسي أأهميّة
ابلغة الخطورة.
يجب على ّ
الش يوع ّيين أأن يتعل ّموا اس تخدام ك ّل تلك الن ّزاعات وتأأجيجها وتقوي ّة أأه ّميتها وربطها
ابلتّحريض على الشّ عارات الث ّوريّة وإايصالها اإلى ذهن أأوسع الجماهير ،ودفع هذه الجماهير
خاصة ،وما اإلى ذلك۞
لعمل مس تق ّل ومفتوح و أأن تكون لها مطالبها ال ّ
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في النّضال ض ّد ا ألحزاب من نوع ّ
الصحيح في هذه اللحظة في فضح طابعها الحقيقي الوطني الإصالحي بنجاح .هذه
التّكتيك ّ
حرر الوطني دون أأن تنتقل
ا ألحزاب كانت قد خانت عديد المرات النّضال في سبيل التّ ّ
نهائ ّيا بعد اإلى المعسكر المضا ّد للث ّورة مثل الكيومنتانغ .ومن المؤكّد أأن تفعل ذلك فيما بعد.
لكن في الوقت ال ّراهن هي خطرة ابلضبط أل ّن وجهها الحقيقي لم ينكشف بعد أأمام أأعين
أأوسع الجماهير الكادحة .في سبيل هذا الهدف ،مازال ضروراي عمل كبير من الت ّربية
ّ
الش يوعيّة .وكذلك يجب لهذه الجماهير أأن تكتسب بنفسها تجربة س ياس يّة جديدة وكبيرة
ج ّدا .اإذا لم ينجح ّ
الش يوعيون منذ الآن في زعزعة ثقة الجماهير الكادحة في القيادة البرجوازيّة
الوطن ّية ا إلصالحيّة للحركة الوطن ّية ،فاإن هذه القيادة س تصبح خطرا كبيرا يه ّدد الث ّورة زمن
ال ّصعود المقبل من الموجة الث ّوريّة .لذا ،من المهم مساعدة الجماهير الكادحة في الهند ومصر
تتحرر من تأأثير ا ألحزاب البرجوازيّة بواسطة
وإاندونيس يا ومس تعمرات أأخرى مشابهة على أأن ّ
تكتيك ش يوعي صحيح يناسب ظروف المرحلة ال ّراهنة .ول يمكن الحصول عل ذلك بجمل
السوارجيون
كبيرة تبدو جذرية جدّا حول غياب أأي فرق بين المعارضة الوطن ّية ا إلصالحيّة ( ّ
والوفديون الخ )...وبين ا إلمبرايل ّيين البريطان ّيين وحلفائهم الإقطاع ّيين المعادين للث ّورة ،يمكن
للقادة الوطن ّيين ا إلصالحيّين بسهولة اس تعمال مثل هذه المبالغة لتأأليب الجماهير على
ّ
العدو الرئيسي والمباشر
الش يوع ّيين .ا ّإن الجماهير ترى في المعسكر الإمبرايلي—الإقطاعي ّ
للتحرر الوطني ،وهو أأمر صحيح في ح ّد ذاته في المرحلة ال ّراهنة من الحركة في الهند
ّ
القوة
ومصر وإاندونيس يا (بقدر ما ل نتناول ا ّإل جانبا واحدا من القض ّية) .في النّضال ض ّد هذه ّ
المهيمنة المعادية للث ّورة ،يجب على ّ
الش يوعيّين الهندي ّين والمصري ّين والإندونيس يّين أأن يكونوا
في المقدّ مة .يجب عليهم أأن يحاربوا بأأكثر فعالية وبطريقة أأكثر انسجاما و أأكثر جر أأة من أأي
مجموعة برجوازيّة صغيرة وطن ّية ثوريّة .طبعا ليس في سبيل تنظيم انقالابت أأو محاولت
للقيام ابنتفاضات لم تنضج بعد ألقل ّية ثوريّة صغيرة .وإانما في سبيل تعبئة أأوسع الجماهير
الكادحة لمظاهرات و أأعمال أأخرى قصد ضمان مشاركة حقيقيّة لهذه الجماهير في النتفاضة
المظفّرة للمرحلة الالحقة من النّضال الث ّوري .لكن ليس دون أأهميّة ،أأن يفضح بشراسة
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عند الجماهير الكادحة الطابع الوطني الإصالحي ّ
خاصة قادتها ،وعدم انسجامهم وتر ّددهم في الحركة الوطن ّية ،ومساومتهم ورغبتهم
أأخرى ،و ّ
السابقة ومقاومتهم ا ّلرجع ّية للمطالب الطبقيّة
في تسوية مع ا إلمبرايليّين البريطانيّين ،وخياانتهم ّ
مضرة التّي ينشرونها حول التّحرير
للعمال وال ّفالحين ،وجملهم القوميّة الجوفاء ،وا ألوهام ال ّ
حرر الوطني .يجب نبذ ك ّل
ّ
السلمي للبلد وتخريبهم للطرق الث ّوريّة في النّضال في سبيل التّ ّ
حلف بين الحزب ّ
الش يوعي وبين المعارضة الوطن ّية ا إلصالحيّة .هذا ل ينفي ات ّفاقات مؤقّتة
وتنس يق بعض الن ّشاطات المح ّددة ض ّد ا إلمبرايل ّية اإذا كان ابلإمكان اس تخدام نشاط
المعارضة البرجوازيّة لندلع حركة جماهيريّة ،وإاذا لم تض ّيق هذه التفاقات من حرية الحزب
ّ
الش يوعي في التّحريض والتّنظيم بين الجماهير .من المعلوم أأنه يجب على ا ّلش يوع ّيين أأن
القوة ،فكراي وس ياس يّا ض ّد القوميّة البرجوازيّة وض ّد أأدنى مظهر
يناضلوا ابلتوازي وبأأش ّد ّ
لتأأثيرها داخل الحركة العمال ّية .في مثل هذه الحالت يجب على الحزب ّ
الش يوعي أأن يحرص
الس ياسي الكامل وعلى اإبراز وجهه الحقيقي،
ّ
خاصة ،ليس فقط على المحافظة على اس تقالله ّ
لكن أأيضا وابلعتماد على وقائع ،على فتح عيون الجماهير الكادحة الواقعة تحت تأأثير
المعارضة البرجوازيّة لكي ترى ك ّل عدم اس تقرار هذه المعارضة وخطر ا ألوهام الدّ يمقراط ّية
البرجوازيّة التّي تنشرها۞
يجر
14
ا ّإن فهما خاطئا للتّوجه الجوهري لحزب البرجوازيّة الوطن ّية الكبيرة ّ
طور هذه
اإلى خطر فهم خاطئ لطابع ودور ا ألحزاب البرجوازيّة ّ
يمر ت ّ
الصغيرة .كقاعدة عا ّمةّ ،
ا ألحزاب من الموقع الوطني الث ّوري اإلى الموقع الوطني الإصالحي .حتّى حركات مثل ات ّجاه
الصين ومذهب غاندي في الهند وساركات اإسالم في اإندونيس يا ،كانت
صن ايت صن في ّ
في البداية ات ّجاهات فكرية جذري ّة برجوازيّة صغيرة أأصبحت فيما بعد في خدمة البرجوازيّة
الكبيرة والت ّجاهات الوطن ّية ا إلصالحيّة .مذ ذلك الوقت ،نشأأ من جديد في الهند ومصر
وإاندونيس يا جناح جذري من مجموعات برجوازيّة صغيرة (مثل الحزب الجمهوري،
و«الوطني» ،وساركات راايت) ،تمثل وجهة نظر وطن ّية ثوريّة منسجمة بعض الشّ يء .في
الهند ،يمكن أأن تتشكّل مجموعات و أأحزاب برجوازيّة صغيرة جذرية مشابهة.
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لكن ل يجب أأن ننسى أأن هذه ا ألحزاب مرتبطة في جوهرها ابلبرجوازيّة الوطن ّية .يق ّدم
الصغار ال ّذين هم على ر أأس هذه ا ألحزاب مطالب وطن ّية ثوريّة ،لكنهم
المثقّفون البرجوازيّون ّ
طور ّالر أأسمالي في بلدانهم .يمكن
في ذات الوقت ،عن وعي منهم اإلى درجة مع ّينة ،ممثلو التّ ّ
لبعض هذه العناصر أأن تصبح أأتباعا ل ألوهام ّالرجع ّية من ك ّل ضرب .لكن تجاه ا إلمبرايل ّية
وا إلقطاع ّية تكون في البداية ،وهذا ما يميزها عن أأحزاب البرجوازيّة الوطن ّية الكبيرة ،ليست
الممث ّلة ل إالصالحيّة اإنما الممثلة الث ّوريّة تقريبا للمصالح المعادية ل إالمبرايل ّية لبرجوازيّة
تطور المسار الث ّوري بوضوح وبح ّدة ،المشاكل ال ّداخل ّية
المس تع َمرة اإلى حين أأن يطرح ّ
خاصة قضيّة الث ّورة ّالزراعيّة ودكتاتوريّة العمال
الجوهريّة للث ّورة الدّيمقراطيّة البرجوازيّةّ ،
وال ّفالحين .عندئذ ّ
الصغيرة عادة عن أأن يكون لها طابع ثوري .فما
تكف ا ألحزاب البرجوازيّة ّ
اإن تضع الث ّورة مصالح العمال وال ّفالحين الطبقيّة ل فقط ضدّ س يطرة الكتلة ا إلقطاع ّية
وا إلمبرايل ّية بل أأيضا ض ّد س يطرة طبقة البرجوازيّة ،حتّى تنتقل المجموعات البرجوازيّة
الصغيرة ،عادة ،اإلى جانب ا ألحزاب الوطن ّية ا إلصالحيّة.
ّ
من مطلق الضرورة أأن تعمل ا ألحزاب ّ
الش يوعيّة في هذه البلدان منذ البداية على أأن تتمايز
الصغيرة س ياس ّيا وتنظيم ّيا.
على النّحو الأكثر وضوحا عن ا ألحزاب والمجموعات البرجوازيّة ّ
اإن تعاوان مؤقّتا بين الحزب ّ
الش يوعي والحركة الوطنيّة الث ّوريّة مقبول عندما تقتضيه مصلحة
النّضال الث ّوري .في بعض الظروف يمكن حتّى عقد تحالف ظرفي ،اإذا كانت الحركة الوطن ّية
السلطة القائمة وإاذا كانت ثوريّة حقا وإاذا كان ممثلوها ل يمنعون
الث ّوريّة تناضل فعال ض ّد ّ
ّ
الش يوع ّيين من تربية ال ّفالحين والجماهير الغفيرة من الكادحين ابلروح الث ّوريّة .لكن في
س ياق أأي تعاون ،يجب أأن يفهم بوضوح شديد أأنه ل يجب أأن يتفسخ في شكل اندماج
الصغيرة الث ّوريّة .يجب أأن تحافظ الحركة ّ
للحركة ّ
الش يوعيّة،
الش يوعيّة في الحركة البرجوازيّة ّ
مطلقا ومهما كانت الظروف ،على اس تقاللية الحركة العمال ّية؛ اس تقالليته الذاتية في التّحريض
التحرك.
والتّنظيم و ّ
الصغيرة وتر ّددها ،والتنبّؤ بتر ّدداتها والس تعداد
نقد عدم انسجام المجموعات البرجوازيّة ّ
لمواجهتها مع اس تخدام في ذات الوقت ك ّل الطاقات الث ّوريّة لهذه الفئات والقيام بنضال حازم
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السعي بك ّل الوسائل اإلى انتزاع الجماهير
ض ّد التّأأثير البرجوازي ّ
الصغير في صفوف العمال و ّ
الصغيرة وانتزاع الهيمنة على ال ّفالحين منها– ،
الفالحيّة الغفيرة من تأأثير ا ألحزاب البرجوازيّة ّ
تلك هي مهمات ا ألحزاب ّ
الش يوعيّة۞
لن تبلغ الحركة الث ّوريّة في الهند ومصر وغيرها درجة من النّضج مرتفعة
15
الصين ا ّإل عند قيام موجة ثوريّة كبيرة في هذه البلدان .في حالة تأأ ّخر وقوعها فاإن
كالتّي في ّ
تطور تدريجي ،بطيء
النضج ّ
محركة للث ّورة يمكن أأن يتم عبر ّ
الس ياسي والعضوي للقوى ال ّ
نسبيا .لكن اإذا قامت الموجة الث ّوريّة الكبيرة ابكرا يمكن للحركة أأن تبلغ سريعا درجة عالية
من النضج .وليس من المستبعد ،اإذا كانت الظروف مالئمة بصفة اس تثنائ ّية ،أأن تقود الث ّورة
السلطة من طرف العمال وال ّفالحين .لكن من الممكن أأيضا أأن
مباشرة اإلى الستيالء على ّ
خاصة اإذا لم تبلغ الموجة الث ّوريّة المقبلة ا ّإل
ينقطع المسار الث ّوري لوقت طويل اإلى ح ّد ما ّ
ّقوة ومدى ضعيفين نسبيا .لذا يجب تحليل ك ّل وضع ّية ملموسة بوضوح كبير.
تطور الث ّورة من مرحلة اإلى مرحلة أأخرى أأعلى:
اإن العوامل التّالية لها أأهميّة حاسمة في ّ
تطور القيادة الث ّوريّة العمال ّية للحركة أأي الحزب ّ
الش يوعي (تعداد الحزب ،درجة
 )2درجة ّ
اس تقالله ،وعيه الطبقي ،قدرته الكفاحية ،نفوذه ،صلته ابلجماهير ،تأأثيره في النقاابت وفي
الحركة الفالحيّة).
 )1درجة التّنظيم والتجربة الث ّوريّة عند الطبقة العمال ّية وفي ح ّد معيّن عند ال ّفالحين .اإن
تتحرر من تأأثير ا ألحزاب البرجوازيّة
التجربة الث ّوريّة للجماهير هي تجربة النّضال .يجب أأن ّ
الصغيرة .وبما أأن هذه الشروط ل تجتمع بدرجة كافية ،حتّى في أأحسن الحالت،
والبرجوازيّة ّ
قبل أأول انفجار للث ّورة ،فاإن ا ألزمة الث ّوريّة يجب أأن تكون عميقة بصفة اس تثنائيّة ،والموجة
الث ّوريّة طويلة جدّ ا لكي تتمكن الث ّورة ال ّديمقراط ّية البرجوازيّة من بلوغ النصر الكامل للعمال
وال ّفالحين فورا .يمكن أأن نتصور مثل هذا الحتمال مثال اإذا كانت ا إلمبرايل ّية المس يطرة
منشغلة ابلتوازي بحرب طويلة خارج البلد المس تع َمر۞
ا ّإن الجدل ّية التّاريخ ّية الح ّية والملموسة التّي أأظهرتها لنا أأولى مراحل
18
خاصة ألولئك ال ّذين يناضلون
الث ّورة الدّيمقراط ّية البرجوازيّة في ّ
الصين تق ّدم للش يوع ّيينّ ،
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الصحيحة
في البلدان المس تع َمرة ،تجربة ثمينة يجب دراس تها بتم ّعن لس تخالص ال ّدروس ّ
خاصة فيما يتعل ّق بما ارتكبه ّ
الش يوع ّيون من أأخطاء خالل عملهم في المس تعمرات.
منهاّ ،
عادي (تجاوزت ال ّس نتين) ألنها
لقد كانت م ّدة الموجة الث ّوريّة فيها طويلة على نحو غير ّ
كانت قد اقترنت بحرب داخل ّية مديدة .ونظرا لكون حملة الشّ مال لم تكن مو ّجهة مباشرة
ض ّد القوى ا إلمبرايل ّية الكبرى ،التّي بقيت —نتيجة عدائها المتبادل— في البداية سلب ّية
نسبيا ،فقد كان في أأيدي القيادة البرجوازيّة للحركة الوطن ّية كانتون لعدّ ة س نوات —وهو
يفسر لماذا اعتبر،
اإقليم رغم محدوديته— وله سلطة مركزية تستند إالى جيش الخ ...وهذا ّ
حرب التّحرير الوطني بمثابة
في هذا الظرف الس تثنائي ،جزء كبير من البرجوازيّة في البداية َ
الخاصة .ا ّإن الكيومنتانغ ال ّذي تلعب البرجوازيّة صلبه فعليا الدّ ور القيادي أأصبح على
قض ّيته ّ
ر أأس الحركة الوطنيّة الث ّوريّة في زمن قصير .ولقد شكّل هذا الواقع ،خالل ا ألحداث
الصينيّة
ّالالحقة ،أأكبر خطر على الث ّورة .كما أأ ّن من الخصائص التّي يجب ذكرها في الوضع ّية ّ
هي واقع أأن الطبقة العمال ّية فيها أأقوى من برجوازيتها مقارنة بما عليه الطبقة العمال ّية في
المس تعمرات ا ألخرى .صحيح أأن ّها كانت ضعيفة التّنظيم لكن مع صعود الموجة الث ّوريّة كان
نمو التّنظيمات العمال ّية سريعا اإلى درجة قصوى .فبعد أأن كان الحزب ّ
الش يوعي مجموعة
صغيرة ارتفع تعداده اإلى  60000عضوا (و أأكثر من ذلك لحقا) في زمن قصير جدّ ا ،وكسب
الصغيرة قد
تأأثيرا كبيرا في الجماهير العمال ّية .وطبيعي أأ ّن عددا كبيرا من العناصر البرجوازيّة ّ
دخل الحزب .هذا الحزب تنقصه التجربة الث ّوريّة و أأكثر من ذلك التّقاليد البلشفية .اإن
الصغيرة النتهازيّة ،ال ّتي لم تفهم جيّدا
متحررة من الميول البرجوازيّة ّ
العناصر المتذبذبة غير ال ّ
مهمات الحزب ّ
الش يوعي المس تقل ّة ودوره والتّي كانت تعارض ك ّل تطوير حاسم للث ّورة
ّالزراعيّة ،هيمنت على قيادته .اإن النخراط المؤقّت ّ
للش يوعيّين في الحزب القائد للث ّورة
الوطن ّية —الكيومنتانغ— يس تجيب في ح ّد ذاته اإلى مقتضيات وضع ّية النّضال وحتّى اإلى
مصالح العمل الضروري اإطالقا ّ
للش يوع ّيين ضمن الجماهير العمال ّية الغفيرة التّي تت ّبع هذا
الحزب .ابلإضافة اإلى ذلك ،فقد حصل الحزب ّ
الصيني في البداية في الإقليم
الش يوعي ّ
الخاضع لحكومة الكيومينتانغ على اإمكان ّية تطوير تحريض مس تق ّل ضمن الجماهير العمال ّية
118

والفالحيّة وضمن جنود الجيش الوطني وضمن منظماتها .ولقد كان للحزب في ذلك الوقت
من الإمكانيات أأكثر مما اس تغ ّل .لم يشرح للجماهير أآنذاك موقعه الطبقي العمالي المتمي ّز
الصغيرة بوضوح كاف .ولم
عن مذهب صن ايت صن وغيره من الت ّجاهات البرجوازيّة ّ
يمارس ّ
الش يوع ّيون في صفوف الكيومينتانغ س ياسة مس تقل ّة ولم يتفطنوا اإلى أأنه عندما يصبح
تكوين الحلف أأمرا ضروراي ،يجب أأن يكون ّ
للش يوع ّيين موقفا نقداي تجاه العناصر البرجوازيّة
و أأن يتد ّخلوا دوما كقوة مس تقل ّة .لقد تخلى ّ
الش يوع ّيون عن فضح تر ّددات البرجوازيّة الوطن ّية
والقوميّة البرجوازيّة ،في حين كان يجب أأن يكون هذا العمل من أأهم مهمات الحزب
ّ
الش يوعي أأثناء المرحلة ا ألولى .كان النقسام الحتمي للكيومنتانغ يقترب كلما تقّدم الجيش
الوطني .ولم تتّخذ قيادة الحزب ّ
الصيني أأي أأمر تقريبا في سبيل توحيد العمال
الش يوعي ّ
وال ّفالحين الث ّوريين في حلف نضالي مس تق ّل يكون ابإمكانه مواجهة قيادة الكيومينتانغ.
وهكذا ،فاجأأ انقالب تشان كاي شاك الطبقة العمال ّية الث ّوريّة غير المس تع ّدة اإطالقا ،محداث
الرتباك في صفوفها .لكن قيادة الحزب ّ
الش يوعي لم تس تخلص حتّى أآنذاك أأن الث ّورة قد
انتقلت اإلى مرحلة جديدة ولم تغي ّر مجرى الحزب في الت ّجاه ال ّذي أأماله النقالب ،وبما أأن
السير لبعض الوقت مع
الجناح اليساري من القادة البرجوازيين ّ
الصغار للكيومنتانع واصل ّ
الحزب ّ
الش يوعي فاإن تمايزا اإقليميا قد تم :تشكّلت حكومتا «انكنين» و«ووهان» .لكن في
«ووهان» أأيضا لم يلعب الحزب ّ
الش يوعي دورا قياداي وسرعان ما بد أأت في اإقليم «ووهان»
السلطة لم تتّضح (اس تولت
مرحلة اثنية مت ّسمة من جهة بعناصر انش ئة من ازدواجية ّ
ووسعت
ات ّحادات ال ّفالحين في ّالريف على عدد معيّن من المهمات الراجعة للحكومة ّ
النقاابت من مهماتها تحت ضغط الجماهير التّي تبحث عن حل «عامي» مس تق ّل لقض ّية
السلطة) ،ومن جهة أأخرى بغياب شروط انضجة كفاية في سبيل تنظيم سوفييتات كجهاز
ّ
لالنتفاضة ض ّد حكومة «ووهان» ال ّتي مازالت تخوض نضال ثوراي ض ّد حكومة «انكنين»
الممثلة للبرجوازيّة التّي خانت الث ّورة .عرقل الحزب ّ
الش يوعي أآنذاك مباشرة النشاط
المس تق ّل للجماهير الث ّوريّة ولم يساعدها على تجميع وتنظيم قواها ولم يساهم في تقويض
تأأثير ومواقع قادة الكيومنتانغ في البالد وفي الجيش ،ولم يس تخدم لهذا الغرض مشاركته في
الحكومة ،ابلعكس ،لقد شجب ك ّل نشاط لهذه الحكومة (بعض القادة البرجوازيين ا ّلصغار
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في الحزب ذهبوا اإلى ح ّد المشاركة في نزع سالح العمال المضربين في «ووهان» وإاقرار
الإرسال التأأديبيي إالى «تشانغشا»).
الصغار في حكومة «ووهان» هو أأساس
كان ا ألمل في اجتناب القطيعة مع القادة البرجوازيين ّ
الس ياسة النتهازيّة .لكن لم يقع فعليا سوى تأأجيل هذه القطيعة .فعندما أأخذت انتفاضات
هذه ّ
الجماهير طابعا مه ّددا أأخذ قادة الكيومنتانغ في «ووهان» يسعون اإلى الت ّحاد مع حلفائهم في
الخندق المقابل .وتواصل حركة العمال وال ّفالحين الث ّوريّة دوما جهودها لبلوغ النّصر .الآن
أأصلح الحزب ّ
الصيني س ياس ته وانتخب قيادة جديدة واحت ّل مكانه على ر أأس
الش يوعي ّ
الث ّورة .لكن الموجة الث ّوريّة كانت قد تراجعت .وفي المعارك البطولية الجماهيري ّة التّي أأنجزت
طورت
تحت شعار السوفييتات ،تم فقط بلوغ نجاحات مؤقّتة وفي بعض المناطق فقط ت ّ
الث ّورة ّالزراعيّة في الوقت المناسب ،وفي المناطق ا ألخرى نهضت المؤخرة الفالحيّة الغفيرة
السابقة تظهر اليوم في بعض المناطق المحل ّية
متأأ ّخرة جدّا وعوض ا ألخطاء النتهازيّة الفادحة ّ
أأخطاء انقالب ّية خطيرة جدّ ا.
ارتكب ّ
الش يوعيون أأيضا أأخطاء كبيرة عند التّحضير لالنتفاضات .اإن الهزائم الثقيلة أألقت من
تطورها الثّانية في الجنوب ،اإلى نقطة انطالق
جديد ابلث ّورة ،التّي كانت قد دخلت مرحلة ّ
هذه المرحلة۞
السلطة فاإن تركيبة كتلة العسكريّين القديمة
11
مع بلوغ البرجوازيّة الوطن ّية ّ
العدو المباشر الرئيسي .ل إالطاحة
قد تغي ّرت .ا ّإن الكتلة الجديدة التّي في ّ
السلطة هي اليوم ّ
بها وجب كسب الجماهير الحاسمة من العمال وال ّفالحين للث ّورة .ففي ذلك تتمثل أأهم مهمات
الحزب ّ
الصينيون تجربة ها ّمة.
الصيني في المرحلة الحاضرة .لقد امتلك العمال ّ
الش يوعي ّ
يجب تقويّة الحركة النقّاب ّية وجعلها أأكثر ثوريّة وتدعيم الحزب ّ
الش يوعي .ا ّإن جزءا مع ّينا من
ال ّفالحين ا ّلصينيّين قد تخل ّص من ا ألوهام الدّيمقراط ّية البرجوازيّة و أأظهر نشاطا هاما في
مجرد أأقلية ل أأهميّة لها من جمهور ال ّفالحين العظيم في ا ّلصين .من
النّضال الث ّوري ،لكنه ّ
الصغيرة بموقع الوطن ّية ا إلصالحيّة (في
الممكن جدّا أأن تلتحق بعض المجموعات البرجوازيّة ّ
صلب الكيومنتانغ أأو على هامشه) لكي تحظى بتأأثير في صفوف الجماهير العماليّة عن طريق
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نوع من معارضة ديمقراط ّية برجوازيّة (اتنغ بنغ شان ،أأما الزعماء النقاب ّيون الشتراكيون
الصغار) .ل يجب
ال ّديمقراط ّيون فينتمون هم أأيضا اإلى هؤلء ا إلصالحيّين البرجوازيين ّ
التقليل من شأأن هذه المحاولت .اإن عزلها وفضحها أأمام الجماهير ،عبر تكتيك ش يوعي
صحيح ،هو شرط ضروري مطلقا لكي يتمكن الحزب ّ
الش يوعي من أأن يحت ّل موقعا قياداي
الصين .يجب على الحزب منذ الآن أأن ينشر بين
فعال عند حلول موجة ثوريّة جديدة في ّ
الجماهير في ك ّل مكان فكرة السوفييتات وفكرة دكتاتوريّة العمال وال ّفالحين وفكرة أأن
انتفاضة مسلّحة جديدة ومظفرة للجماهير ل ب ّد منها .ويجب على الحزب أأن يش ّدد منذ الآن
السلطة و أأن يعبأأ الجماهير في سبيل
في تحريضه على ضرورة الإطاحة ابلكتلة التّي في ّ
مظاهرات ثوريّة مع ا ألخذ بعين العتبار بدقّة الظروف الموضوع ّية التّي تواصل نضجها في
سبيل الث ّورة ،ومع اس تخدام ك ّل اإمكانيّة لتعبئة الجماهير ،يجب على الحزب ا ّلش يوعي أأن
يتّجه ابس تقامة وبعناد نحو الستيالء على سلطة ال ّدولة وتنظيم السوفييتات كجهاز انتفاضة،
وانتزاع ملكية المالكين العقاريّين ،وطرد ا إلمبرايل ّيين ا ألجانب ومصادرة أأمالكهم۞
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مهمات الشيوعيّني املباشرة
اإن تأأليف ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية وتطويرها في البلدان المس تع َمرة وش به
11
المس تع َمرة ،والقضاء على عدم التّناسب العميق بين الوضع الث ّوري الموضوعي وضعف العامل
ال ّذاتي ،يشكّل اإحدى أأ ّلح مهمات ا ألمميّة ّ
الش يوعيّة .تصطدم هذه المه ّمة بعدد معيّن من
طور
ّ
طور التّاريخي في هذه البلدان وبتركيبتها الجتماع ّية .اإن التّ ّ
الصعوابت المشروطة ابلتّ ّ
ّ
الصناعي في هذه البلدان ضعيف والطبقة العماليّة ل تزال فتيّة وقليلة العدد نسبيا (ابلنس بة
ّ
تنوع الل ّغات وما اإلى ذلك ،يجعل من
ّ
للسكّان) .اإن اإرهاب النّظام الس تعماري وا ألميّة و ّ
تطورها بصفة عا ّمة ،ونمو ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية ا ّلسريع بصفة
ّ
الصعب تنظم الطبقة العمال ّية و ّ
خاصة .التقل ّب في أأعداد الطبقة العماليّة ،وكبر نس بة النّساء وا ألطفال هي الخطوط المميّزة
ّ
لعمال المس تعمرات .ويطغى في عدد كبير من المناطق العمال الموسميون ،وحتّى كوادر
الصلة بين الطبقة العماليّة
العمال ا ألساس يّة مازال لها قدم في القرية .اإن ذلك يسهّل ّ
تطور وعي العمال الطبقي صعبا .ب ّينت التّجربة أأ ّن في أأغلب البلدان
وال ّفالحين ،لكنه يجعل ّ
المس تع َمرة وش به المس تع َمرة تنتدب الكوادر ّ
الش يوع ّية ،في جزء هام اإذا لم يكن في الجزء
خاصة من بين المثقفين وفي أأحيان كثيرة
الغالب ،من بين البرجوازيّة ّ
الصغيرة في البداية و ّ
من بين الطلبة.
ليس من النادر أأن تتوافد هذه العناصر على الحزب ألنها ترى فيه عدو ا إلمبرايليّة الأكثر
فعال ّية ،ا ّإل أأن ّها ل تفهم دوما كفاية أأن الحزب ّ
الش يوعي ليس حزب نضال ض ّد الس تغالل
الإمبرايلي والضطهاد الوطني فحسب ،بل يناضل بحزم ض ّد ك ّل اس تغالل واضطهاد بوصفه
حزب الطبقة العمال ّية .وفي مجرى النّضال الث ّوري ،يرتقي عدد كبير من هؤلء ا ّلش يوع ّيين
اإلى مس توى وجهة النظر الطبقيّة العمال ّية ،في حين أأن جزءا كبيرا منهم يتخل ّص بصعوبة من
الصغيرة .اإن تلك العناصر الحزبية هي ابلضبط التّي تجد
الحالة الفكري ّة وتر ّدد البرجوازيّة ّ
121

صعوابت أأكثر في أأن تقيّم بطريقة صحيحة ،في الظرف ال ّدقيق ،دور البرجوازيّة الوطن ّية،
تحرك ابنسجام ودون تر ّدد في قضية الث ّورة ّالزراع ّية وغيرها .ليس للبلدان المس تع َمرة
وفي أأن ت ّ
أأية تقاليد اشتراكية ديمقراطيّة ،لكن ليس لها أأيضا أأي ّة تقاليد ماركس يّة .وعلى أأحزابنا الفتيّة أأن
الصغير في مجرى النّضال وتكوين الحزب لكي
تتخلّص من بقااي الفكر القومي البرجوازي ّ
تجد طريق البلشفيّة.
الصعوابت الموضوع ّية تجبر ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية أأكثر على تخصيص اهتمام جدّ متمي ّز
هذه ّ
خاصة،
الصدد ،وبصفة ّ
لتكوين الحزب في البلدان المس تع َمرة وش به المس تع َمرة .في هذا ّ
تتو ّجب مسؤوليّة كبرى على ا ألحزاب ّ
الش يوعيّة في البلدان ا إلمبرايليّة .يلزم ألجل هذا ل
فحسب المساعدة في صياغة خط س ياسي صحيح وتحليل دقيق للتّجربة في ميدان التّنظيم
والتّحريض ولكن أأيضا تربية منتظمة للكوادر ّ
الش يوعيّة وطبع وترجمة ح ّد أأدنى معيّن من
ا ألدب الماركسي اللينيني اإلى لغة مختلف البلدان المس تع َمرة ،و أأخيرا مساعدة نشطة ما أأمكن
في الدّ راسة والتّحليل الماركس يين للقضااي القتصاديّة والجتماع ّية للبلدان المس تع َمرة وش به
المس تع َمرة وفي خلق صحافة للحزب ،الخ .يجب على ا ألحزاب ّ
الش يوعيّة في البلدان
المس تع َمرة وش به المس تع َمرة بذل كافة جهودها لتربية اإطار من المناضلين المنبثقين من الطبقة
العماليّة نفسها ،مس تخدمين مثقّفي الحزب كمسي ّرين ومحاضرين لحلقات ال ّدعاية ومدارس
محرضين ودعاة ومنظمين وقادة
الحزب القانون ّية وغير القانون ّية لتربية خيرة العمال لي ّ
كون منهم ّ
متش ّبعين ابلروح اللينين ّية .يجب على ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية في البلدان المس تع َمرة أأيضا أأن
تصبح أأحزااب ش يوع ّية حقيقيّة بتركيبتها الجتماع ّية .فاإلى جانب استيعاب أأفضل المثقفين
الث ّوريين عبر التمرس في النّضال اليومي والمعارك الث ّوريّة الكبرى ،يجب على ا ألحزاب
الش يوعيّة أأن تكرس أأكبر اهتمامها في تدعيم المنظمة ّ
ّ
الش يوعيّة في المصانع والمناجم ،وبين
عمال النقل وبين أأنصاف ا ألقنان في المزارع الكبرى ،وفي ك ّل مكان تمركز فيه ّالرأأسمال ّية
العما َل .يجب على الحزب ّ
الش يوعي أأن يبعث خالايه في ا ألحياء العمال ّية وفي أأحياء المناجم
المحرضين .كما ل يجب اإهمال العمل
وفي الثكنات العمال ّية والمزارع ّ
المحصنة والمتمرسة ضدّ ّ
ضمن الحرفيين والصنّاع والبائسين .يجب أأن ينتظم العمال المحليون والعمال القادمون من
الدّول الحتكاريّة في نفس المنظمة الحزبية ،ويجب اس تخدام تجربة أأعرق ا ألحزاب في
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السري بتكييفها مع وضع البلدان المس تع َمرة ألجل تفادي،
التّنس يق بين العمل العلني والعمل ّ
الصين حيث وقع تحطيم منظمات جماهيريّة هامة بسرعة
قدر الإمكان ،ما حدث مثال في ّ
نسبيا ودون مقاومة كبيرة بواسطة ضرابت ّالرجعيّة ا ألمر ال ّذي أأضعف صلة الحزب ا ّلش يوعي
ابلجماهير بصورة اس تثنائ ّية۞
تتمثل المه ّمة ّالرئيس يّة من بين مهمات ّ
الش يوعيّين المباشرة العا ّمة في
12
المس تعمرات وأأش باه المس تعمرات ،اإلى جانب تطوير ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية ،في العمل في
الصناعيّة الأكثر أأهميّة
النقاابت .اإن اس تقطاب غير المنظمين وقبل ك ّل شيء من القطاعات ّ
مثل التعدين والمناجم والنقل والنس يج وغيرها .وتحويل المنظمات الحالية اإلى نقاابت طبقيّة
حقيقية ،والنّضال ض ّد القادة النقابيين الوطن ّيين ا إلصالحيّين والرجع ّيين في سبيل قيادة تلك
المنظمات .تلك هي المهمات في الميدان النقابيي .الصنف الآخر من المهمات يتمثل في
ال ّدفاع عن مصالح العمال القتصاديّة ومطالبهم المباشرة في النّضال ض ّد ا ألعراف ،وفي قيادة
الإضراابت بنشاط وذكاء .في النقاابت ّالرجعيّة التّي تجمع جماهير عماليّة ،وجب على
ّ
الش يوع ّيين أأن يقوموا بعمل دعائي ثوري .وفي البلدان التّي تحتم الوضع ّية فيها ضرورة اإيجاد
نقاابت ثوريّة منفصلة ( ألن القيادة النقّاب ّية ّالرجع ّية تمنع اس تقطاب غير المنظمين ،وتكبح
أأبسط متطلبات الدّيمقراط ّية النقّاب ّية ،وتحول النقاابت اإلى منظمات صفراء ،وما اإلى ذلك).
خاص
يجب حل هذه القض ّية ابتفاق مع قيادة ا ألمم ّية النقّاب ّية الحمراء .من المهم تتبع ،ابنتباه ّ
الصين ،الهند ،شمال اإفريقيا) وفضح
ج ّدا ،مؤامرات أأمميّة أأمستردام في البلدان المس تع َمرة ( ّ
طبيعتها ّالرجع ّية أأمام أأعين الجماهير .من واجب الحزب ّ
الش يوعي في ال ّدولة الحتكاريّة أأن
يساعد بفعالية الحركة النقّابيّة الث ّوريّة في المس تعمرات عبر توجيه اإرشادات وإارسال معلمين
دائمين .لقد وقع عمل القليل جدّ ا في هذا المجال اإلى ح ّد الآن۞
أأينما وجدت المنظمات الفالحيّة وجب على الحزب ّ
الش يوعي أأن يتّخذ
31
ك ّل التّدابير في سبيل التغلغل فيها مهما كان طابعها طالما أأن ّها منظمات جماهيريّة حقا .اإن
اإحدى مهمات الحزب المباشرة تتمثل في أأن يطرح بصحة القض ّية ّالزراع ّية صلب الطبقة
العمال ّية ،و أأن يبين لها أأهم ّية الث ّورة ّالزراع ّية ودورها الحاسم ،وفي أأن يعرف أأعضاء الحزب
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طرق التّحريض والدعاية والتّنظيم في صفوف ال ّفالحين .من واجب ك ّل منظمة في الحزب
خاصة في دائرة نشاطها و أأن تصوغ مطالب ال ّفالحين المباشرة
أأن تدرس الوضع ّية ّالزراع ّية ال ّ
المناس بة .يجب على ّ
الش يوعيّين دائما أأن يطبعوا الحركة الفالحيّة الموجودة بطابع ثوري،
ويجب عليهم أأيضا أأن ينظموا لجاان أأو ات ّحادات ّفالحين ثوريّة جديدة ،ويجب الحفاظ على
صلة منتظمة بين هذه المنظمات والحزب ّ
الش يوعي .صلب جماهير ال ّفالحين كما في
صفوف العمال يجب القيام بدعاية نشطة لصالح تحالف نضالي بين العمال والف ّالحين .يمكن
السهولة اإلى أأحزاب برجوازيّة صغيرة مبتذلة
تتحول ببالغ ّ
ل ألحزاب “العمال ّية والفالحيّة” أأن ّ
مهما كان الثوب الث ّوري ال ّذي يمكن أأن ترتديه في فترات مع ّينة؛ لذلك فاإن تأأسيسها غير
مرغوب فيه؛ فال يجب على الحزب ّ
الش يوعي أأن يش ّيد تنظيمه على أأساس الدمج بين
طبقتين أأبدا .كما ل يمكنه أأن يسعى اإلى تنظيم أأحزاب أأخرى على هذا ا ألساس ال ّذي يميز
الصغيرة.
المجموعات البرجوازيّة ّ
يتجسد في ندوات ومؤتمرات
يمكن للحلف النّضالي بين الجماهير العمال ّية والفالحيّة أأن ّ
ممثلي ات ّحادات ( أأو لجان) ال ّفالحين الث ّوريين والنقاابت ،التّي تس تدعى دوراي وتحضّ ر بعناية.
يمكن في بعض الحالت أأن يكون من المالئم اإنشاء لجان عمل ثوريّة لتنس يق نشاط
المنظمات العماليّة والفالحيّة ولقيادة مختلف ا ألعمال الجماهيريّة ،وما اإلى ذلك .أأخيرا ،في
زمن النتفاضة ،س تكون اإحدى المهمات الحزب ّ
الش يوعي الجوهريّة تأأليف مجالس نواب
العمال وال ّفالحين (سوفييتات) .يجب على الحزب ّ
الش يوعي أأن يبذل جهده لإحراز تأأثير
حاسم على الحركة الفالحيّة مهما كانت الظروف .و أأن يلجأأ اإلى تطبيق ا ألشكال ال ّتنظيمية
لحلف عمالي وفالحي ،التّي تسهّل ما أأمكن قيادة الحركة الفالحيّة ،وتخلق الشّ روط لتحويل
هذه ا ألشكال في المس تقبل اإلى سوفييتات كجهاز لالنتفاضة ول ّلسلطة۞
يعيش ّ
خاصة .اإن أأه ّميته
32
الش باب العمالي في البلدان المس تع َمرة معاانة ّ
صلب الطبقة العماليّة في هذه البلدان أأقوى بكثير مما هي عليه في البلدان ا ّلرأأسمال ّية
العريقة .ل يعرف اس تغالل ّ
الش باب أأي تقييد قانوني :وقت عمل غير مح ّدد ،ظروف عمل
فظيعة ،شراسة ا ألعراف والمراقبين .وليس وضع ّ
الش باب الفالحي أأفضل من ذلك .وليس
غريبا أأن يشارك ّ
الش باب العمالي والفالحي بنشاط في ك ّل الحركات الث ّوريّة في البلدان
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المس تع َمرة .لقد شكّلت هذه ّ
الش بيبة الجزء أالكبر من المنظمات الث ّوريّة والجيوش الفالحيّة
الصين وكتائب ا ألنصار الكوري ّين ،ال ّذين يناضلون ض ّد المس تع ِمرين الياابنيين ،وثوار
في ّ
اإندونيس يا ا ألبطال ،وغيرهم كثير .اإن أأهم مه ّمة و أأكثرها إالحاحا عند أأمميّة ّ
الش باب ا ّلش يوعيّة
في البلدان المس تع َمرة هي اإنشاء منظمات ثوريّة جماهيريّة تحت القيادة ّ
الش يوع ّية .اإن تربية
كوادر قياديّة ش يوع ّية حقّا لحركة ّ
الش باب يضاهي من حيث ا ألهم ّية الطابع الجماهيري
والتركيبة العمال ّية أأساسا لمنظمات ّ
الش يوع ّية .اإلى جانب ّ
الش بيبة ّ
الش باب العمالي ،يكون
السعي
من المالئم اس تقطاب أأفضل العناصر الث ّوريّة من صلب الطبقة الفالحيّة وش بابها مع ّ
اإلى تقويّة العناصر العماليّة في ا ألجهزة القياديّة في فدراليات ّ
الش بيبة .إان اس تقطاب ّ
الش باب
غير العمالي جماهيراي يكون مقبول ابلنّس بة لمنظمات ّ
الش بيبة فقط عندما تضمن غالب ّية
عماليّة وقيادة ش يوعيّة صلبة في تركيبتها.
يجب على ّ
الش يوع ّية ،خالل مشاركتها في كامل نضال الحزب ّ
الش بيبة ّ
الش يوعي ،أأن تجتنب
على حدّ سواءّ ،كال من الن ّزوع اإلى تعويض الحزب في قيادة الطبقة العمال ّية (الت ّجاه المس ّمى
“طالئعي”) وعقليّة التّصفية التّي تقوم على نفي ضرورة حركة ش باب ش يوعيّة وتختزل دور
فدراليات ّ
الش بيبة ّ
الش يوع ّية في دور منظمات الطلبة أأو المنظمات العا ّمة وغير المح ّددة
ّ
للش بيبة.
كما يجب على ّ
الش بيبات ا ّلش يوع ّية في المس تعمرات أأن تس تخدم ش بكة المنظمات العلن ّية
الإضافيّة ألجل كسب الجماهير الغفيرة من ّ
الش بيبة العمال ّية والفالحيّة ومن الطلبة الث ّوريين
و ألجل انتزاعها من تأأثير الوطن ّية ا إلصالحيّة والت ّجاهات الث ّوريّة المغلوطة .يجب إاعطاؤها
برانمجا ثوراي وضمان أأن يقود الحزب تلك ّ
الش بيبات ّ
الش يوع ّية.
يجب على ّ
الش بيبات ّ
الش يوعيّة أأن تعمل في المنظمات من هذا النّوع والتّي توجد الآن ،و أأن
تجرها اإلى الن ّشاط الث ّوري وتحقّق فيها التّأأثير والقيادة .عند اس تخدام هذه المنظمات وعند
الش بيبة الكادحة اإلى النّضال الث ّوري ل يجب على منظمات ّ
جر جماهير ّ
الش بيبة ّ
الش يوع ّية
ّ
أ
الخاص .اإن فقدان طابعها ّ
اس
الش يوعي وما ينجر عنه
عملها
في
تنحصر
ن
أ
و
تقاللها
تفقد
أأن
ّ
من فقدان متوقع لقيادة حركة ّ
الش باب الث ّوريّة هما خطران كبيران على منظمات ا ّلش بيبة
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ّ
الش يوع ّية .لذا ،فمع العمل ضمن المنظمات الإضافيّة في سبيل اس تخدامها وتطويرها ،يجب
على ّ
الش بيبة ّ
الخاص ،و أأن تتدخّل بطريقة معلنة أأمام جماهير
الش يوع ّية أأن تقوي عملها ّ
الش بيبة الكادحة و أأن تس تقطب أأجود عناصر هذه المنظمات الجماهيريّة اإلى ّ
ّ
الش بيبة
الش يوع ّية .اإن فروع النقاابت والت ّحادات الفالحيّة وات ّحادات ّ
ّ
الش بيبة العمال ّية والجمعيات
مؤسسات الطالب ّية المحل ّية وغيرها هي من تلك
المعادية للعسكرة والجمعيات الرايض ّية وال ّ
المنظمات الجماهيريّة.
السادس كل ا ألحزاب ّ
يلزم المؤتمر ّ
الش يوع ّية في البلدان المس تع َمرة بأأن
الش يوعي العالمي ّ
تساهم بنشاط في بعث حركة ش بيبة ش يوعيّة وتطويرها و أأن تناضل ض ّد ك ّل عقليّة متخل ّفة
صلب الطبقة العمال ّية والنقاابت وال ّتي تميل اإلى اإهمال مصالح ّ
الش بيبة العمال ّية وإالى رفض
المشاركة في النّضال في سبيل تحسين وضعيّة ّ
الش باب المس تغَل۞
أأخذ اس تغالل اليد العاملة من النّساء وا ألطفال ات ّساعا كبيرا بطريقة
31
خصوصيّة و أأشكال وحش يّة في البلدان المس تع َمرة :أأجر مجاعة أأش ّد من البؤس ،يوم عمل
أأطول من أأن يحتمل ،شراء النّساء وا ألطفال في بعض المناطق للعمل في المزارع الكبرى
بشروط اس تعبادي ّة ،عيش يش به الجحيم في منازل العمال ،سلوك وحشي وإاهاانت من
جانب المش ِغّلين؛ تلك هي ظروف عمل النّساء وا ألطفال .غير أأن البرجوازيّة والمبشّ رين
وغيرهم ال ّذين بحوزتهم مبالغ مال ّية طائلة يقومون بعمل رجعي واسع النّطاق في صفوف
النّساء العامالت .لكن العامالت في المس تعمرات المدفوعات اإلى اليأأس ،يستيقظن شيئا
فشيئا اإلى الوعي الطبقي ويسلكن الطريق الث ّوري ويلتحقن بصفوف الطبقة العمال ّية المناضلة
الصينيات في النّضال الث ّوري مشاركة
به ّمة وشجاعة .ودليل ذلك هو أأول مشاركة العامالت ّ
مليئة ابلتفاني (اإضراابت النّساء الجماهيريّة ،بطولة بعض العامالت ،دخول ّ
الفالحات في
كتائب ا ألنصار) .يجب على ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية في المس تعمرات وأأش باه المس تعمرات أأن
مؤسسات حيث تسود اليد
تولي اهتماما كبيرا للعمل ضمن هذه الفئات العماليّة ّ
خاصة في ال ّ
العاملة النّسائية .يجب عليها أأن تنظم النّساء في النقاابت ابنتظام .و أأن تنتدب أأفضلهن
للحزب .يجب على الحزب اإلى جانب نضاله ض ّد تأأثير المنظمات المعادية أأن يسعى اإلى
كسب النّساء العامالت مس تخدما ك ّل وسائل التّحريض والدعاية العلن ّية وغير العلن ّية شفواي
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وكتابيا .وابلإضافة اإلى هذه المهمات العا ّمة أأمام ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية في المس تعمرات هناك
جملة من المهمات الخصوص ّية الناجمة عن مميزات التركيبة الجتماع ّية والقتصاديّة والوضع
الس ياسي في ك ّل بلد.
ّ
أ
يشير المؤتمر ّ
السادس اإلى بعض المهمات المباشرة الكثر أأهم ّية اتركا ك ّل
الش يوعي العالمي ّ
حزب يحدّد مجموعة مهامه في برانمج نشاطه الملموس۞
الصين ،س تطرح الموجة الث ّوريّة الجديدة على الحزب من جديد
33
في ّ
المه ّمة العمليّة المباشرة لتحضير النتفاضة المسلّحة وتنفيذها من جهة أأن ّها الطريق الوحيد
لإتمام الث ّورة ال ّديمقراط ّية البرجوازيّة والقضاء على سلطة ا إلمبرايل ّيين والمالكين العقاريّين
والبرجوازيّة الوطن ّية :سلطة الكيومنتانغ .في الآونة الحاضرة المتميّزة في مجملها بغياب موجة
الصيني ،فا ّإن خط الحزب العام هو النّضال لكسب
ثوري ّة للجماهير الغفيرة من الشّ عب ّ
الس ياسة التّي تمارس في ظروف اش تداد الحركة المعادية ل إالمبرايل ّية ونهوض
الجماهير .هذه ّ
حركة الإضراب والن ّشاط الفالحي ال ّذي مازال متواصال ،تفرض على الحزب تعبئة ك ّل قواه
في سبيل تجميع الطبقة العمال ّية وتوحيدها حول شعارات الحزب ا ألساس ّية ،وعمال تنظيميا
التدرب على
هائال في سبيل تقويّة النقاابت والت ّحادات الفالحيّة الث ّوريّة ،وح ّدا أأقصى من ّ
الس ياسي صلب جماهير العمال وال ّفالحين ،وعمال مكثفا
قيادة العمل اليومي القتصادي و ّ
في سبيل شرح تجربة الفترة الث ّوريّة المنقضية للطبقة العمال ّية .ويجب على الحزب ،في ذات
الوقت ،أأن يشرح للجماهير اس تحالة تحسين جذري لوضعهم واس تحالة القضاء على هيمنة
ا إلمبرايل ّيين وح ّل قضااي الث ّورة ّالزراع ّية دون تحطيم سلطة الكيومنتانغ والعسكريّين وتركيز
سلطة السوفييتات.
يجب على الحزب أأن يس تخدم ك ّل نزاع حتّى ا ألشد ضألة بين العمال و ّالرأأسماليين في
المصنع ،وبين ال ّفالحين والمالكين العقاريّين في ّالريف ،وبين الجنود والضباط في الجيش
ليع ّمق هذه الن ّزاعات الطبقيّة ويشحذها قصد تعبئة الجماهير الغفيرة من العمال وال ّفالحين
وكس بهم للحزب .يجب على الحزب أأن يس تخدم ك ّل حالت عنف ا إلمبرايل ّية العالم ّية ضدّ
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الصيني ،عنف يكتسي حال ّيا طابع الغزو العسكري ألقاليم بأأكملها ،وك ّل الإنجازات
الشّ عب ّ
وسع نطاق معارضة الجماهير الشّ عب ّية للطبقات المهيمنة.
الدّ موية للرجعية المسعورة ،حتّى ي ّ
ا ّإن نجاح هذا النّضال لكسب الجماهير يتوقّف في جزء كبير منه على تطبيق تكتيك يقدّ ر
الوضع تقديرا صحيحا وعلى اإصالح ا ألخطاء وات ّجاهات أأقصى اليسار (نزعة انقالبية ،روح
مغامرة عسكريّة ،اإرهاب فردي ،وغيرها) والنتهازيّة التّي تقوم على المطالبة ابلدّ عوة اإلى
الجمع ّية الوطن ّية وإاعادة تركيز حكومة الكيومنتانغ .ويجب على الحزب ،في ذات الوقت ،أأن
يهزم ك ّل الميول نحو تعويض أأساليب الإقناع وتربية الجماهير بأأساليب القسر والتّحكم ،التّي
تقوي خطر عزلة الحزب عن الجماهير الكادحة وهي عزلة قويّة في وضعيّة القمع الرهيب
الحال ّية.
يجب على الحزب أأن يسعى ،في العمل الدّ اخلي ،اإلى اإعادة تنظيم الخالاي والل ّجان المحليّة
التّي حطمتها ّالرجع ّية ،وتحسين تركيبة الحزب الجتماع ّية بتركيز اهتمام خ ّاص على بعث
السكك
خالاي الحزب في قطاعات الإنتاج ّالرئيس ّية (في المصانع ا ألساس ّية ومعامل ّ
الحديديّة) .ويجب على الحزب ّ
الصيني أأيضا أأن يعير اهتماما ابلغا لضبط التركيبة
الش يوعي ّ
مكونة من العناصر العمال ّية وش به العمال ّية وفقراء
الجتماع ّية لمنظماته في ّالريف حتّى تصبح ّ
ا ألرايف بصورة رئيس يّة .كما يجب تطبيق مبد أأ المركزية ال ّديمقراطيّة بقدر ما تسمح به
السري لديمقراطية الحزب الدّاخل ّية ومناقشة القضااي وحل ّها جماعيا .والنّضال،
ظروف العمل ّ
في ذات الوقت ،ضدّ الميول الدّيمقراط ّية لبعض المنظمات والتّي تؤدّي اإلى خرق النضباط
الحزبيي وإالى تزايد نقص المسؤول ّية وإالى تحطيم نفوذ مراكز الحزب القياديّة .يجب تقويّة
الس ياسي وممارسة دعاية منتظمة
التربية النّظريّة عند أأعضاء الحزب والرفع من تكوينهم ّ
الصينيّة (فترة
السابقة من الث ّورة ّ
للماركس يّة واللينينيّة ودراسة تجارب ودروس المراحل ّ
«ووهان» وانتفاضة «كانتون» وغيرها) .اإن مه ّمة الحزب ّ
الصيني تجاه أأحزاب
الش يوعي ّ
«الطريق الثالث» (التانغ بنغ شان ،واتغ شين واي) التّي هي أأداة الث ّورة المضادّة ّالرأأسمال ّية
بقوة وفضح نشاطها الوطني الإصالحي ابلعتماد على ممارسة
و ّالزراع ّية تتمثل في محاربتها ّ
السائدة.
الحركة المعادية ل إالمبرايل ّية والحركة الجماهيريّة والتّنديد بها كعميلة للطبقات ّ
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الشّ عارات ّالرئيس ّية لكسب الجماهير هي -2 :القضاء على هيمنة ا إلمبرايل ّية؛ -1مصادرة
المشاريع والبنوك ا ألجنب ّية؛  -3توحيد البلد مع حق ك ّل أأمة في تقرير مصيرها؛  -4القضاء
على سلطة العسكريّين والكيومينتانغ؛  -5تركيز سلطة مجالس العمال وال ّفالحين والجنود
(سوفييتات)؛  -8يوم عمل من ثمان ساعات ورفع ا ألجور وإاعانة العاطلين والضماانت
الجتماع ّية؛  -1مصادرة ك ّل أأراضي المالكين العقاريّين الكبار ،اإعادة ا ألرض لل ّفالحين
والجنود؛  -1اإلغاء ك ّل ضرائب حكومة العسكريّين والموظفين المحل ّيين ووضع ضريبة
السوفييتي والحركة العمال ّية العالم ّية۞
تصاعدية واحدة على ال ّدخل؛ -2التّحالف مع الت ّحاد ّ
اإن مهمات ّ
الش يوع ّيين الجوهريّة في الهند هي النّضال ض ّد ا إلمبرايل ّية
34
ا إلنجليزيّة في سبيل تحرير البلد والقضاء على ك ّل بقااي الإقطاع والث ّورة ا ّلزراع ّية وتركيز
دكتاتوريّة العمال وال ّفالحين في شكل جمهورية سوفييتية .ل يمكن اإنجاز هذه المهمات
بنجاح ا ّإل عندما يوجد حزب ش يوعي قوي يحسن الوقوف على ر أأس الجماهير الغفيرة من
الطبقة العماليّة وال ّفالحين وك ّل الكادحين ويقودها اإلى النتفاضة المسلّحة ض ّد الإقطاع
وا إلمبرايل ّية.
تطور حال ّيا واس تقاللها عن القوميّة البرجوازيّة
اإن حركة اإضراابت الطبقة العمال ّية الهنديّة التّي ت ّ
وطابعا الشّ مولي وامتدادها إالى ك ّل قطاعات الإنتاج تقريبا وتواتر الإضراابت وطول مددها
والصالبة والحزم الشّ ديدين في سلوك العمال وانبثاق قادة الإضراابت من الجماهير العمال ّية
نفسها ،ك ّل ذلك يد ّل على انعطاف في اتريخ الطبقة العماليّة الهنديّة ويبي ّن أأ ّن في الهند قد
نضجت الشّ روط الضرورية لإنشاء حزب ش يوعي جماهيري .اإن اندماج ك ّل المجموعات
الش يوعيّة و ّ
ّ
الش يوعيّين الفرادى المبعثرين في أأرجاء البالد ،في حزب واحد سري مس تق ّل
وممركز هو أأول واجبات ّ
الش يوع ّيين الهندي ّين .ومع نبذ مبد أأ تأأسيس الحزب على طبقتين
فاإنه يجب على ّ
الش يوع ّيين اس تخدام صالت ا ألحزاب العمال ّية والفالحيّة الموجودة مع
الجماهير الكادحة في سبيل تقويّة حزبهم الخاص .ل يجب عليهم أأن ينسوا أأن س يطرة الطبقة
العمال ّية ل يمكن تحقيقها دون وجود حزب ش يوعي موحد وصلب ومسلّح ابلنّظري ّة الماركس ّية.
يجب أأن يكون تحريض الحزب ّ
الش يوعي مرتبطا بنضال العمال في سبيل مطالبهم المباشرة
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و أأن يشرح في ذات الوقت أأهداف الحزب ّ
الش يوعي العا ّمة وطرقه في سبيل بلوغها .من
مؤسسات التّي لها دور نشط في الحركة العمال ّية ،في تنظيم
الضروري تكوين خالاي في ال ّ
الس ياسة .يجب على المنظمات ّ
الش يوعيّة منذ البدء أأن تعير
وقيادة الإضراابت وا ألعمال ّ
اهتماما خاصا اإلى خلق كوادر قياديّة عمال ّية في الحزب.
في النقاابت ،يجب على ّ
الش يوع ّيين الهنديين أأن يفضحوا القادة الوطنيين ا إلصالحيّين دون
هوادة ،و أأن يناضلوا بنشاط في سبيل تحويل النقاابت اإلى منظمات طبقيّة حقيقية للطبقة
العاملة ،ومن أأجل اإحالل الممثلين الث ّوريين للجماهير العمال ّية محل القيادة ا إلصالحيّة الحالية.
يجب ابلخصوص فضح ا ألسلوب المفضل ل إالصالحيّين الهنديين المتمثل في فض النزاعات
بوساطة ممثل ا إلمبرايل ّية ا إلنجليزيّة بوصفه حكما «حياداي» بين العمال وا ألعراف .في هذا
النّضال يجب طرح مطالب الدّ يمقراطيّة النقّابيّة والتركيبة العماليّة للمنظمة النقّابيّة ،وغير ذلك.
يجب أأن تكون نقاط ارتكاز عمل الحزب في النقاابت الفرق ّ
الش يوع ّية والمجموعات المتكونة
من ش يوع ّيين ومتعاطفين .يجب أأيضا اس تخدام موجة الإضراابت الحالية لتنظيم العمال غير
المنظمين .اإن عمال المناجم وصناعة التعدين والبؤساء العاملين في المزارع الكبرى وا ألجراء
الفالحيّين عموما ،هم الجزء ا ألقل تنظما من الطبقة العمال ّية الهنديّة .يجب على ا ّلش يوع ّيين
أأن يعيروهم الهتمام الالزم.
يجب على ّ
الش يوع ّيين أأن يفضحوا الوطن ّية ا إلصالحيّة عند المؤتمر الوطني الهندي و أأن
يعارضوا جمل السوارجيين والغانديين وغيرهم حول المقاومة السلبية ابلشّ عار العاصف الداعي
اإلى النّضال المسلّح في سبيل تحرير البلد وطرد ا إلمبرايل ّيين.
أأما ابلنّس بة ّ
للفالحين والمنظمات الفالحيّة ،فعلى ّ
الش يوع ّيين الهنديين أأول مه ّمة تعريف
جماهير ال ّفالحين الغفيرة بمطالب الحزب العا ّمة في القضيّة ّالزراعيّة .يجب على الحزب أأن
يصوغ برانمج عمل لهذا الغرض .يجب على ّ
الش يوع ّيين ،من خالل العمال المرتبطين اب ّلريف
وبطريقة مباشرة أأيضا ،أأن يش ّددوا نضال ال ّفالحين في سبيل مطالبهم الجزئية و أأن ينظموا في
خاصة على أأل تسقط المنظمات الفالحيّة
مجرى النّضال ات ّحادات فالحيّة .يجب الحرص ّ
التّي س يقع اإنشاؤها تحت تأأثير المس ت ِغلين في ّالريف .يجب اإعطاء المنظمات الفالحيّة
الموجودة برانمجا واضحا قوامه مطالب ملموسة ودعم نشاط ال ّفالحين عبر مظاهرات عماليّة
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في المدن .ل يجب نس يان أأن على ّ
الش يوع ّيين أأن ل يتخلوا في أأية فرصة عن حقهم في أأن
ينتقدوا جهرا التكتيك النتهازي والإصالحي عند قادة المنظمات الجماهيريّة التّي يعملون
فيها۞
اإن سحق انتفاضة  1926في اإندونيس يا واعتقال ونفي ألف من أأعضاء
35
حزبنا قد شتتاه تنظيميا اإلى أأقصى حد .تتطلب الحاجة اإلى اإعادة بناء منظمات حزبنا المدمرة
طرق عمل جديدة تتالءم وظروف السرية التّي خلقها النّظام البوليسي عند ا إلمبرايل ّية
الهولندية .وهذا بعض من مهمات الحزب ّ
الش يوعي ا إلندونيسي ا ألساس يّة :نقل مركز ثقل
الحزب اإلى حيث تتمركز الطبقة العمال ّية الحضرية و ّالريفية في المعامل والمزارع الكبرى،
الخاص
وإاعادة تكوين النقاابت التّي وقع حلها والنّضال في سبيل شرعية وجودها ،الهتمام ّ
بمطالب ال ّفالحين الجزئية والعمل ّية ،تطوير المنظمات الفالحيّة وتقويتها ،والعمل في ك ّل
يكون فرقا و أأن يجمع
المنظمات الوطن ّية الجماهيريّة حيث يجب على الحزب ال ّش يوعي أأن ّ
حوله العناصر الوطنيّة الث ّوريّة ،والنّضال النشط ض ّد الشتراكيين ال ّديمقراط ّيين الهولنديين
ال ّذين يحاولون بدعم من الحكومة أأن يؤلّفوا قاعدة في الطبقة العمال ّية المحل ّية ،واجتذاب
العمال ا ّلصينيّين الكثيرين اإلى النّضال الطبقي وللنضال الوطني الث ّوري ،وإاقامة صالت بين
الحركتين ّ
الصين والهند۞
الش يوعيتين في ّ
يجب على ّ
الش يوعيّين في كوراي أأن يقووا عملهم صلب الطبقة العماليّة؛
38
وعليهم في س ياق جهدهم لزايدة نشاط الفدراليات العمال ّية والفالحيّة وتقويّة تنظيمها أأن
يعيدوا تنظيم النقاابت وجعلها تشمل الفئات ا ألساس ّية من الطبقة العمال ّية؛ و أأن يعيدوا ربط
النّضالت القتصاديّة ابلمطالب الس ياس ّية .ويجب عليهم في ذات الوقت أأن يربطوا مطلب
حرر الوطني للبلد بشعار الث ّورة ّالزراع ّية ال ّذي تتعاظم حيويته بتزايد إافقار ال ّفالحين في
التّ ّ
ظل نظام النّهب الس تعماري .يجب القيام بعمل صبور من التربية الث ّوريّة صلب الجماهير
الكادحة المنخرطة في المنظمات الدينية الكبرى (شان دو جيل وغيرها) لتخليصها من تأأثير
الزعماء الوطنيين ا إلصالحيّين .يجب تقويّة التأأثير ّ
الش يوعي في ك ّل المنظمات الث ّوريّة
الجماهيريّة الموجودة .وعوض اإنشاء حزب وطني ثوري موحد يرتكز على النتماء الفردي،
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يجب العمل على تنس يق وتوحيد نشاط مختلف المنظمات الوطن ّية الث ّوريّة بواسطة لجان
عمل مشتركة وإانشاء حلف فعلي للعناصر الث ّوريّة وفي ذات الوقت نقد عدم انسجام
الصغار ،وفضحهم دوما أأمام الجماهير .يجب اس تقطاب قوى
وترددات القوميين البرجوازيين ّ
جديدة في الحزب ّ
الصناعة .فذلك س يكون أأفضل ضمانة
خاصة من بين عمال ّ
الش يوعي ّ
خاصة التّصفية الضرورية لنزعة التكتل المضرة صلب
تطورا بلشفيا ،وسيسهل ّ
تطور الحزب ّ
ل ّ
الحزب۞
لن يلعب الحزب ّ
الش يوعي في مصر دورا هاما في الحركة الوطنيّة ا ّإل
31
عندما يعتمد على الطبقة العمال ّية المنظمة .اإن تكوين نقاابت العمال المصريين وتقويّة
النّضالت الطبقيّة وقيادتها هي اإذن أأولى مهمات الحزب ّ
الش يوعي المصري و أأهمها .اإن أأعظم
خطر على الحركة النقّاب ّية في مصر الآن هو غزو القوميين البرجوازيين النقاابت .دون نضال
نشط ض ّد تأأثيرهم يس تحيل قيام منظمة طبقيّة حقيقية للعمال .اإن اإحدى نقائص ّ
الش يوع ّيين
المصريين ا ألساس يّة في الماضي كانت العمل صلب عمال المدن فقط .وتتمثل اإحدى مهمات
الحزب ّالرئيس ّية في طرح القض ّية ّالزراع ّية طرحا صحيحا وفي جر ما أأمكن من الجماهير
خاص
الغفيرة من العمال ّالزراعيين وال ّفالحين اإلى النّضال وتنظيمها .ويجب تكريس اهتمام ّ
ببناء الحزب نفسه ال ّذي ل يزال ضعيفا۞
يجب على ّ
الش يوعيّين في المس تعمرات الفرنس ية في شمال اإفريقيا أأن
31
يعملوا في ك ّل المنظمات الوطن ّية الث ّوريّة الجماهيريّة الموجودة الآن حتّى يوحدوا فيها العناصر
الث ّوريّة حقا على برانمج منسجم وواضح لحلف نضالي عمالي وفالحي .أأما منظمة «نجم
شمال اإفريقيا» فال يجب على ّ
تطور في شكل حزب ،بل
الش يوع ّيين أأن يعملوا على أأن ت ّ
في شكل حلف نضالي لمختلف المنظمات الث ّوريّة ،مع انخراط جماعي لنقاابت عمال
الصناعة والفالحة ،وات ّحادات ّفالحين ،الخ ...من الضروري ضمان الدّ ور القيادي للطبقة
ّ
العمال ّية الث ّوريّة فيها ،قبل ك ّل شيء ،يجب تطوير الحركة النقّاب ّية ال ّتي هي قاعدة تنظيم
التأأثير ّ
الش يوعي في الجماهير .اإن التّعاون الوثيق بصفة متزايدة دوما بين الشق الث ّوري من
الطبقة العمال ّية البيضاء والطبقة العمال ّية المحل ّية هو مهمتنا الثابتة .في القض ّية ّالزراع ّية يجب
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السكان ّالريفيين الناجم عن س ياسة انتزاع الملكية التّي
معرفة توجيه السخط المتنامي عند ّ
تنتهجها ا إلمبرايل ّية الفرنسة ،في ات ّجاه نضال منظم جيدا (تنظيم أأفضل لإضراابت العمال
الفالحيّين ،تقويّة نقاابت العمال الفالحيّين في الجزائر ،وغيرها) .يجب على المنظمات
ّ
الش يوع ّية في ك ّل بلد أأن تس تقطب العمال المحل ّيين ابلدرجة ا ألولى و أأن تناضل ضدّ الزدراء
ال ّذي يتعرضون له .يجب أأن تكون ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية المتأألّفة حقا من عمال محل ّيين فروعا
في ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية مس تقل ّة شكال وفعال۞
ابلتوازي مع قضيّة المس تعمرات ،يلفت المؤتمر ّ
الش يوعي العالمي
32
السادس بجد اهتمام ا ألحزاب ّ
السود من بلد
السود .تختلف وضع ّية ّ
الش يوع ّية اإلى قض ّية ّ
ّ
ّ
اإلى أ آخر .لذا ،فهيي تتطلب دراسة وتحليال بصورة ملموسة .يمكن تقس يم المناطق التّي
تقطنها جماهير سوداء غفيرة على النّحو التالي:
السود
أأ .الولايت المتّحدة ا ألمريكية وبعض بلدان أأمريكا الجنوبية حيث تشكّل جماهير ّ
الغفيرة أأقلية مقارنة اب ّلسكان البيض؛
السود ا ألغلب ّية مقارنة ابلمس توطنين البيض؛
ب .ات ّحاد جنوب اإفريقيا حيث يشكل ّ
السوداء وهي في الواقع مس تعمرات أأو ش به مس تعمرات ا إلمبرايل ّية (ليبيراي،
ت .الدّول ّ
هايتي ،سان دومينيك)؛
ث .كل اإفريقيا الوسطى المقسمة اإلى أأحزمة ومناطق تحت وصاية مختلف القوى
ا إلمبرايليّة (اإنجلترا ،فرنسا ،البرتغال ،وغيرها).
يجب أأن تح ّدد مهمات ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية وفق ك ّل وضع ّية ملموسة.
السود أأغلبهم مزارعون يدفعون
يعيش في الولايت المتّحدة ا ألمريكية قرابة  12مليون من ّ
السود هي نفس
اإيجارهم عينا ويعيشون ظروفا ش به اإقطاع ّية .اإن وضع ّية هؤلء المزارعين ّ
وضع ّية ا ألجراء ّالزراعيين ول تختلف ا ّإل شكليا عن العبوديّة التّي أألغاها التشريع .يمارس
المالكون العقاريون البيض ال ّذين يجمعون وظائف أأس ياد ا ألرض وتجار ومرابين وجالدي
السود ،س ياسة الإقامة الجبرية ووسائل أأخرى من وسائل ال ّديمقراط ّية البرجوازيّة ا ألمريكية،
ّ
ويعيدون اإنتاج أأبشع أأشكال اس تغالل مرحلة العبوديّة .بفضل تصنيع الجنوب فاإن طبقة عماليّة
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السود نحو الشمال
سوداء بد أأت تتكون ،وتتواصل في ذات الوقت وبسرعة متزايدة هجرة ّ
السوداء هو الحدث
تطور الطبقة العمال ّية ّ
حيث تتكون أأغلبيتهم من عمال غير مختصين .اإن ّ
السود برجوازيّة
الأكثر أأهميّة في ّ
الس نوات ا ألخيرة .لكن في ذات الوقت تتكون في أأحياء ّ
صغيرة ينبثق عنها مثقفون اإلى جانب فئة ضعيفة من البرجوازيّة يصبحون عمالء ل إالمبرايل ّية.
اإن اإحدى أأهم مهمات الحزب ّ
الش يوعي تتمثل في النّضال في سبيل المساواة الكاملة
للسود ،ومن أأجل القضاء على ك ّل حيف اجتماعي وس ياسي وك ّل عنصرية .من
والحقيقية ّ
واجب الحزب ّ
الش يوعي أأن يناضل بك ّل قوته ض ّد أأقل مظاهر العنصرية البيضاء ،و أأن ينظم
السود ويضم أأكثرهم وعيا
مقاومة نشطة ض ّد عدالة «اللنش» و أأن يكثف عمله بين العمال ّ
داخل الحزب ويناضل في سبيل قبولهم في ك ّل منظمات العمال البيض وقبل ك ّل شيء في
النقاابت (ا ألمر ال ّذي ل ينفي تنظيمهم في نقاابت منفصلة اإذا ما اس توجب ا ألمر ذلك) و أأن
ينظم جماهير ال ّفالحين والعمال الفالحيّين في الجنوب .و أأن يعمل بين الجماهير ا ّلسوداء
الصغيرة موضحا الطابع الخيالي والرجعي لالت ّجاهات البرجوازيّة ال ّصغيرة مثل مذهب
البرجوازيّة ّ
الغارفية ،ومقاومة تأأثيرها في الطبقة العماليّة.
السود يجب رفع شعار حق
في دول جنوب الولايت المتّحدة حيث توجد جماهير غفيرة من ّ
السود في تقرير مصيرهم .ا ّإن التّحويل الجذري للنظام ّالزراعي في دول الجنوب هو إاحدى
ّ
المهمات ا ألساس ّية في الث ّورة .يجب على ّ
السود أأن يشرحوا للعمال والف ّالحين
الش يوع ّيين ّ
السود أأن تحالفا وثيقا ونضال مشتركا مع الطبقة العمال ّية البيضاء ض ّد البرجوازيّة ا ألمريكية
ّ
وحدهما قادران على تحريرهم من الس تغالل الوحشي و أأن الث ّورة العمال ّية الظافرة وحدها
س تح ّل نهائيا القضيتين ّالزراع ّية والوطن ّية في جنوب الولايت المتّحدة لصالح ا ألغلب ّية
السود.
الساحقة من سكّان البلد ّ
ّ
السكان .وقد وصادر المس توطنون البيض
السود في ات ّحاد جنوب اإفريقيا أأغلب ّية ّ
تمثل جماهير ّ
حق التّنقّل بحري ّة وتعاني من
ودولتهم أأراضيها؛ وهي محرومة من الحقوق الس ياس ّية ومن ّ
أأسو أأ اضطهاد عنصري وطبقي ومن أأساليب الس تغالل والضطهاد ّالرأأسمال ّية وال ّسابقة عنها.
يجب على الحزب ّ
الش يوعي ال ّذي س بق له أأن أأحرز بعض النّجاحات في طبقة العمال ا ّلسود
للسود وإالغاء ك ّل الإجراءات
تمر به ّمة أأكبر في نضاله في سبيل المساواة الكاملة ّ
أأن يس ّ

113

والقوانين المو ّجهة خصيصا ضدهم ومن أأجل مصادرة أأراضي المالكين العقاريّين .أأثناء
السود وتنظيمهم في النقاابت والنّضال في سبيل قبول ا ّلسود في نقاابت
اس تقطاب العمال ّ
العمال البيض ،فاإنه من واجب الحزب أأن يناضل بك ّل الوسائل ض ّد ك ّل ا ألفكار المس بقة
العنصري ّة بين العمال البيض واجتثاثها كل ّيا من صفوفه .يجب على الحزب أأن يرفع بنشاط
وانسجام شعار اإرساء جمهورية محل ّية مس تقل ّة تضمن حقوق ا ألقل ّية البيضاء ،ويجب أأن
تطور العالقات ا ّلرأأسمال ّية نظام
يناضل فعل ّيا في سبيل تحقيق هذا الشّ عار .بقدر ما يفتّت ّ
السود
السكان ّ
القبائل ،يجب على الحزب أأن يكثف التربية الطبقيّة للفئات المس تغل ّة من ّ
و أأن يسعى اإلى انتزاعهم من تأأثير المس ت ِغل ّين ال ّذين يصبحون أأكثر فأأكثر عمالء ل إالمبرايليّة.
في مس تعمرات وسط اإفريقيا ،يأأخذ الس تغالل أأسو أأ ا ألشكال ويجمع بين طرق الس تغالل
العبوديّة وا إلقطاعيّة و ّالرأأسماليّة .في المرحلة التّي تلت الحرب يسعى ر أأس مال الدّول
الحتكاريّة ا إلمبرايل ّية ،بقوة أأكبر دوما ،اإلى التّغلغل في المس تعمرات الإفريقيّة ،مساعدا على
المتحولة اإلى عمال في المزارع وفي المناجم وغيرها .ويل ِزم
حشد الجماهير الغفيرة المس تغَل ّة
ّ
السادس ا ألحز َاب ّ
المؤتمر ّ
الش يوعيّ َة في الدّول الحتكاريّة القطع مع
الش يوعي العالمي ّ
الالمبالة التّي أأظهرتها تجاه الحركات الجماهيريّة في هذه المس تعمرات ،و أأن تساعد بنشاط
هذه الحركات سواء في الدّول الحتكاريّة أأوفي المس تعمرات نفسها .يجب عليها أأن تدرس
الح ّل في هذه البلدان بتم ّعن قصد فضح النتصارات الدموي ّة ل إالمبرايل ّية وخلق اإمكان ّية صلة
عضوية مع العناصر العمال ّية الناش ئة في هذه المس تعمرات أالكثر معاانة من الس تغالل
الإمبرايلي البشع۞
يجب على ّ
الش يوع ّيين في أأمريكا الالتينية أأن يلعبوا دورا نشطا في
41
الحركة الث ّوريّة الجماهيريّة المو ّجهة ض ّد نظام كبار مالكي ا ألرض وضدّ ا إلمبرايل ّية ،حتّى
الصغيرة .لكن ل يجب على ا ألحزاب
عندما ل تزال هذه الحركة تحت قيادة البرجوازيّة ّ
ّ
الش يوعيّة أأن تخضع لحلفائها الوقتيّين مهما كان الحال .أأثناء النّضال في سبيل الهيمنة على
الحركة الث ّوريّة ،يجب على ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية قبل ك ّل شيء ،أأن تحافظ دوما على
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الس ياسي وال ّتنظيمي و أأن تعمل في سبيل أأن يصبح الحزب قائد الطبقة العمال ّية.
اس تقاللها ّ
يجب على ّ
خاص في تحريضهم:
الش يوع ّيين أأن يؤ ّكدوا على الشّ عارات التّالية بوجه ّ
 -2انتزاع (دون ِعوض) المزارع الكبرى والالتيفوندات وإاعادة جزء منها اإلى العمال الفالحيّين
لغاايت العمل الجماعي وتوزيع الجزء المتبقي على ال ّفالحين والمس تأأجرين والمس توطنين؛
مؤسسات صناع ّية ،بنوك ،وغيرها) و أأهم
مؤسسات ا ألجنب ّية (مناجمّ ،
 - 1مصادرة ال ّ
مؤسسات البرجوازيّة الوطن ّية وكبار مالكي ا ألرض؛
ّ
 - 3اإلغاء ديون ال ّدولة وتصفية رقابة ا إلمبرايل ّية على البلد؛
 - 4اإدراج يوم العمل من ثمان ساعات والقضاء على ظروف العمل ش به العبودي ّة؛
 - 5تسليح العمال وال ّفالحين وتحويل الجيش ميليش يا عمال ّية وفالحيّة؛
 - 8تركيز سلطة سوفييتات العمال وال ّفالحين والجنود مح ّل س يطرة كبار المالكين العقاريّين
والكنيسة الطبقيّة.
يجب أأن يكون شعار حكومة عمال ّية فالحيّة ،المضا ّد لما يس ّمى ابلحكومات “الث ّوري ّة” التّي
الصغيرة ،مركز التّحريض ّ
الش يوعي.
تنش ئها الدكتاتوريّة العسكريّة البرجوازيّة ّ
ا ّإن الشّ رط الجوهري لنجاح مجمل الحركة الث ّوريّة في هذه البلدان هو تقويّة فكر وتنظيم
ا ألحزاب ّ
الش يوعيّة وصلتها ابلجماهير العماليّة والمنظمات الجماهيريّة .يجب على ا ألحزاب
ّ
الصناع ّيين في نقاابت طبقيّة دون كلل ،وابلدرجة ا ألولى
الش يوع ّية أأن تتّجه اإلى تنظيم العمال ّ
الس ياسي ووعيهم الطبقي،
عمال ال ّ
مؤسسات الكبرى التّي تملكها ا إلمبرايل ّية ،ورفع مس تواهم ّ
وإالى اجتثاث فكر ا إلصالحيّة والنقّاب ّية الفوضوي ّة وال ّتعاون ّية .في ذات الوقت يجب تنظيم
ال ّفالحين والمزارعين والمس تأأجرين في الت ّحادات الفالحيّة .يجب تطوير منظمة «الرابطة
المعادية ل إالمبرايليّة» التّي يجب أأن تعمل فيها الفرق ّ
الش يوعيّة .ا ّإن التّعاون الوثيق ما أأمكن
الصلة بين ا ألحزاب ال ّش يوع ّية لبلدان
بين المنظمات الث ّوريّة الجماهيريّة للعمال وال ّفالحين ،و ّ
أأمريكا الالتينيّة ،وصلتها مع المنظمات العالم ّية المناس بة ومع الطبقة العمال ّية الث ّوريّة في
الولايت الم ّتحدة ،هي من ضمن أأهم المهمات۞
هم مهمات ا ألحزاب ّ
الش يوعيّة في البلدان الإمبرايليّة في قضيّة
42
اإن أأ ّ
المس تعمرات لها طابع ثالثي .أأول ،يجب اإقامة صلة نشطة بين ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية والنقاابت
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الث ّوريّة في البلدان الحتكاريّة وما يقابلها من منظمات ثوريّة في المس تعمرات .إا ّن ما أأقيم
الصالت بين ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية في البلدان الحتكاريّة ونظيرتها الحركة
اإلى ح ّد الآن من ّ
الث ّوريّة في البلدان المس تع َمرة ل يمكن اعتباره كاف عدا بعض الس تثناءات النّادرة .ل
يمكن تفسير هذا الواقع اب ّلصعوابت الموضوع ّية ا ّإل جزئيا .يجب الإقرار بأأ ّن ك ّل أأحزاب
ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية لم تفهم بعد ا ألهم ّية الحاسمة لإقامة عالقات وثيقة ومنتظمة ودائمة مع
الحركات الث ّوريّة في المس تعمرات في سبيل تدعيم هذه الحركات بطريقة نشطة ومباشرة
وعمل ّية .ل يمكن اعتبار موقف ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية في البلدان ا إلمبرايل ّية في قض ّية
المس تعمرات بلشفيا حقا ا ّإل اإذا د ّعمت فعال الحركة الث ّوريّة في المس تعمرات ونضال البلدان
المس تع َمرة ض ّد ا إلمبرايل ّية .فهنا يكمن معيار نشاطها الث ّوري بوجه عا ّم.
الصنف الثّاني من المهمات في دعم نضال الشّ عوب المس تع َمرة ض ّد ا إلمبرايليّة بصفة
يتمثل ّ
حقيقية عبر تنظيم أأعمال جماهيريّة فعل ّية للعمال .في هذا الميدان كان أأيضا نشاط ا ألحزاب
ّ
الش يوع ّية في أأهم البلدان ّالرأأسمال ّية غير كاف .يجب بصفة مطلقة أأن يصبح تحضير وتنظيم
مثل هذه ا ألعمال التضامنيّة أأحد العناصر ا ألساس يّة في التّحريض ّ
الش يوعي في الجماهير
العمال ّية في البلدان ّالرأأسمال ّية .يجب على ّ
الش يوع ّيين أأن يفضحوا طابع النّهب الحقيقي للنظام
الس تعماري ّالر أأسمالي عبر جميع وسائل التّحريض التّي بحوزتهم (صحافة ،مظاهرات عا ّمة،
منابر برلمان ّية) يجب عليهم أأن يفضحوا بعناد ش بكة أالكاذيب التّي تقدم النّظام الس تعماري
على أأنه عمل حضارة وتق ّدم شامل .في هذا الميدان ،هناك مه ّمة متميّزة تتمثل في النّضال
ض ّد منظمات المبشّ رين التّي هي اإحدى نقاط الرتكاز أالكثر نشاطا للتّوسع الإمبرايلي
ولإخضاع الشّ عوب المس تع َمرة.
يجب على ّ
الش يوعيّين أأن يعبئوا الجماهير الغفيرة من العمال وال ّفالحين في البلدان ّالرأأسماليّة
في سبيل مطلب اس تقالل الشّ عوب المس تع َمرة وس يادتها الكاملين .يجب أأن يكون النّضال
ض ّد قمع انتفاضات المس تعمرات ال ّدموي وض ّد تد ّخل ا إلمبرايل ّيين المسلّح في الث ّورات
الوطن ّية وضدّ تعاظم العدوان ّية الحرب ّية عند ا إلمبرايل ّية وض ّد الفتوحات العسكريّة الجديدة
نضال حازما ومنظما ومليئا ابلتفاني من جانب الطبقة العمال ّية العالم ّية؛ فمن الضّ روري
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اس تخالص ك ّل الدروس من واقع أأن أأي فرع من فروع ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية في البلدان
الصينيّة
يتوصل اإلى تعبئة الجماهير على نطاق كاف لل ّدفاع الفعلي عن الث ّورة ّ
ّالرأأسمال ّية لم ّ
تمرة ل إالمبرايليّة العالميّة .ا ّإن التّحضيرات في سبيل حرب عالميّة وحملة
ض ّد الهيمنة المس ّ
ا إلمبرايل ّيين ض ّد شعوب مس تعمرا “تهم” قصد “ترويضهم” تطرح مه ّمة دعم الث ّورات في
المس تعمرات دعما نشطا .ويجب أأن يحت ّل هذا الهدف مركز نضال العمال في البلدان
ّالرأأسمال ّية.
يجب أأن يعتبر الحزب ّ
الس ياسة الس تعماريّة عند الشتراكية
الش يوعي النّضال ض ّد ّ
يتجز أأ من نضاله ض ّد ا إلمبرايليّة .لقد أأكدت ا ألمميّة الثّانية نهائيا ،بموقفها
الدّيمقراطيّة جزءا ل ّ
من قض ّية المس تعمرات في مؤتمرها ا ألخير في بروكسل ما كان قد أأبرزه بك ّل وضوح ك ّل
الن ّشاط العملي لمختلف ا ألحزاب الشتراكية الدّ يمقراطيّة في س ياسة دعم ا إلمبرايليّة بنشاط
في اس تغالل الشّ عوب المس تع َمرة واضطهادها .لقد تبن ّت رسم ّيا وجهة نظر عصبة ا ألمم،
تطورة لها “حق” الهيمنة على غالب ّية
ومفادها أأن الطبقات ّ
السائدة في البلدان ّالرأأسمال ّية الم ّ
شعوب الكون في سبيل اإخضاعها لنظام اس تغالل واس تعباد وحشي قصد تضليل جزء من
الطبقة العمال ّية وجعلها معن ّية ابلحفاظ على نظام النّهب الس تعماري .تدافع الشتراكية
التقزز .إان ّها تخفي
ال ّديمقراطيّة عن مغانم ا إلمبرايليّة في المس تعمرات الأكثر مدعاة للخزي و ّ
الس ياسة الس تعماريّة وخطر
طابع النّظام الس تعماري ّالر أأسمالي الحقيقي و ّ
الصلة القائمة بين ّ
حرب اإمبرايل ّية جديدة ته ّدد العمال والجماهير الكادحة في العالم أأجمع .فأأينما أأخذ ت ّمرد
تحرري ض ّد ا إلمبرايل ّية ا ّإل واصط ّفت الشتراكية الدّيمقراط ّية
الشّ عوب المس تع َمرة شكل نضال ّ
صوتت ا ألحزاب
دوما وفعال ورغم جملها الكاذبة اإلى جانب ّ
جزاري الث ّورة ا إلمبرايل ّيين .و ّ
الس نوات ا ألخيرة لالعتماد المالي ال ّذي طلبته حكوماتهم
الشتراكية في جميع البلدان في ّ
تحررها (المغرب ،سوراي،
ّ
لشن الحرب على الشّ عوب المس تع َمرة التّي تناضل في سبيل ّ
اإندونيس يا) .وتشارك بنفسها مباشرة في الس تغالل الس تعماري؛ فقد وقع تعيين اشتراكيين
فرنس ّيين حكاما لمس تعمرات تحت أأوامر الحكومات ا إلمبرايل ّية ،وتشارك التّعاونيات
مؤسسات الس تعماريّة (لس تغالل سكّان الكونغو ا ّلسود) .اإنهم
الشتراكية البلجيكية في ال ّ
يد ّعمون أأش ّد الإجراءات شراسة لخنق النتفاضات في المس تعمرات( ،دافع قادة حزب
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الصين ،وتد ّخل الحزب الشتراكي الهولندي لقمع انتفاضة
العمل البريطاني عن ال ّتدخل في ّ
إاندونيس يا) .اإن النّظريّة الشتراكية الدّيمقراط ّية التّي مفادها أأنه يمكن اإصالح النّظام
الس تعماري ّالر أأسمالي فيصبح “نظاما اس تعماراي جيّدا” ليست سوى قناعا يسعى من خالله
الشتراكيون ال ّديمقراط ّيون اإلى اإخفاء وجههم الشتراكي ال ّديمقراطي الحقيقي .يجب على
ّ
الش يوع ّيين أأن يزيحوا عنهم هذا القناع و أأن يشرحوا للجماهير الكادحة في البلدان ا إلمبرايل ّية
الس ياسة الس تعماريّة ا إلمبرايل ّية،
كيف أأن ا ألحزاب الشتراكية هي شريك وعون مباشر في ّ
و أأنها خانت كامل البرانمج الشتراكي اب ألسلوب الأكثر ش ناعة فأأصبحت وكيل ا إلمبرايل ّية
الضارية في الدّول الحتكاريّة والمس تعمرات.
يجب على ّ
الش يوع ّيين أأن يتابعوا بأأش ّد النتباه ك ّل محاولت الشتراكية الدّ يمقراط ّية التّي
تسعى بمساعدة الحكومات ّالرأأسماليّة اإلى توس يع تأأثيرها في المس تعمرات وتأأسيس فروع
ومنظمات فيها .هذه المحاولت تتوافق مع س ياسة هذا الشّ ّق من الس تعماريّين ا إلمبرايل ّيين
ال ّذي ينوي تدعيم مواقعه في المس تعمرات برشوة بعض الفئات المحل ّية .ا ّإن الظروف
الس ياسة و أأن
الخصوصيّة في بعض المس تعمرات يمكنها أأن تساهم في بعض نجاحات هذه ّ
تطورا مؤقّتا في الحركة ا إلصالحيّة في هذه البلدان تحت تأأثير الشتراكية الدّ يمقراط ّية
تحدث ّ
في البلدان ّالرأأسماليّة .وتتمثل مه ّمة الحزب ّ
الش يوعي في النّضال بحيوية ض ّد مثل هذه
المحاولت وفي فضح س ياسة الشتراكيين الس تعماريّة أأمام الجماهير المحل ّية وتوس يع
الكراه ّية المس تحقّة التّي تكنها الشّ عوب المضطهَدة ل إالمبرايل ّيين حتّى تشمل القادة
الشتراكيين الدّ يمقراط ّيين عمالء ا إلمبرايل ّية.
ل يمكن ل ألحزاب ّ
الش يوع ّية في البلدان ّالرأأسمال ّية أأن تحقّق نجاحات في ك ّل هذه المجالت
الخاصة لشرح وجهة النظر ّ
الش يوعيّة في قضيّة
طورت دعاية مكثفة في صفوفها ّ
ا ّإل اإذا ّ
المس تعمرات واجتثاث ك ّل بقااي فكر الشتراكية الدّيمقراط ّية في هذه القض ّية والقضاء على
الصحيح.
ك ّل انحراف عن الخط الل ّينيني ّ
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ـبــي ــان
اإلى ك ّل العمال والفالحين!
اإلى شغيلة العالم أأجمع!
اإلى ك ّل الشّ عوب المس تع َمرة والمضطهَدة!
اإلى الجنود في الجيوش وا ألساطيل ّالرأأسمال ّية!
اي رفاقنا،
اي اإخوتنا،
اإن مؤتمر ا ألمم ّية ّ
السادس ،ال ّذي يمثل العمال الثوري ّين من ك ّل البلدان والشّ عوب
الش يوع ّية ّ
وا ألمم وا ألعراق ،يعلي صوته من موسكو ،العاصمة الحمراء للعالم الجديد ال ّذي يش يد،
ويدعوكم أأنتم ماليين الناس في العالم أأجمع ،لتس تع ّدوا للنضال ال ّدفاعي ض ّد قوى ّالر أأسماليّة
التّي أأصبحت مفرطة القذارة.
اإن ر أأس المال ،س ّيد العالم ،ال ّذي يس تغ ّل ّقوة العمل بوحش ّية ويمتصها حتّى النّخاع،
ويس تعمل جسم العامل كمجرد ملحق لل ّتقنية ّالرأأسمال ّية بصورة محمومة ،ويس تعمل أل ًت
و أأجهز ًة جديدة وجيّدة في خدمة ّالربح ،ويعتمد على العمل المتسلسل ّ
ابطراد ،دافعا بماليين
العمال اإلى ّالرصيف ،وملق اإليهم بفضالت أأتعس من الخبز .ا ّإن ر أأس المال هذا ،يندفع في
وحرايتها ،ويقل ّص من مس توى معيش تها ّ
ابطراد ،ويس ت ّل
حرب على حقوق الطبقة العمال ّية ّ
المضرج ابل ّدم ّ
ليدشن الإرهاب ا ألبيض ،ويزرع أألغاما ه ّدامة لحرب عالميّة جديدة،
سكّينه ّ
السلم العالمي.
مس تترا بجمل جوفاء وزائفة عن ّ
هم دول
تضع ا إلمبرايل ّية الحرب على جدول ا ألعمال من جديد .ويحت ّد التّنافس بين أأ ّ
المجموعات الماليّة ّالرأأسماليّة ك ّل يوم .ويش ت ّد هجومها على المس تعمرات ّ
ابطراد .وتحاول
اإحكام قبضتها على ات ّحاد الجمهور ّايت العمال ّية العمالق.

القوة على بلدان وقارات جديدة بما فيها
تضع الولايت المتّحدة ا ألمريكيّة يدها بشك ّل متزايد ّ
بلدان التّاج التّابعة لخصمها ّالرئيسي :بريطانيا العظمى .اإن ر أأس المال ا ألمريكي ال ّذي يترب ّع
على خزائنه الفولذي ّة المملوءة ابل ّذهب ال ّذي كان قد اس تخرج بما أأهدر من دم في ميادين
يخرب جمهوري ّة المكس يك ،ويرسل ببعثاته ال ّتأأديبيّة اإلى النيكارغوا،
المعارك ا ألورب ّيةّ ،
الصين .وبعد أأن تمكّن من تقييد جملة كاملة من بلدان
ويرسي بواخره الحرب ّية في موانئ ّ
أأورواب و أأمريكا الجنوبية بسلسلة ذهب ّية من القروض ،أأصبح ل يهاب من أأن يعاملها معاملة
تجر أأت على مقاومة إارادته المق ّدسة.
الكالب ،و أأن يصيح في وجهها بغلظة « :أأرقد» ،كلما ّ
الصين المترامي
يواجه ر أأس المال ا ألمريكي ،في كامل سواحل المحيط ا ألطلسي وفوق تراب ّ
ا ألطراف ،ا إلمبرايل ّي َة الياابن ّية المسعورة ،العنيفة ،الماكرة ،والدّ اهية ،ال ّتي احتل ّت جيوشها
الصين .تخوض ا إلمبرايليّة الياابنيّة حرب اس تنزاف على ك ّل قوى الشّ عب
جزءا عظيما من ّ
الصيني ال ّذي لم يقبل الخضوع للنّظام الوحشي والدّ موي .ا ّإن عشرات الماليين من العمال
ّ
والفالحين والحرفيّين تعاني من نير ا إلمبرايل ّية الياابن ّية ،التّي في الوقت ال ّذي تصفّي فيه
الصيني بك ّل غلظة ،تس تع ّد فيه لمعركة رهيبة مع خصمها ا ألمريكي،
حساابتها مع الشّ عب ّ
السوفيّيتي هدنة في تلك المعركة.
وهي تتّخذ من اعتداءاتها الس تفزازية ض ّد التحاد ّ
تمث ّل تلك العتداءات حلقة من سلسلة طويلة من الحقد العا ّم ال ّذي تكن ّه ال ّدول ا إلمبرايليّة
تتطور وتش ّيد في ك ّل مكان رغم نعيق الحقد
ض ّد دول الدكتاتورية العمال ّية ،التّي تعيش و ّ
الس يوف المه ّددة لتضعف دكتاتورية العمال
ال ّذي ينبعث من معسكر ا ألعداء ورغم ضجيج ّ
الشتراكية وتركعها.
السوفيّيتي ،رغم ك ّل
تس تعدّ القوى ،وعلى ر أأسها بريطانيا العظمى ،للحرب على التحاد ّ
التناقضات القائمة بين قوى ر أأس المال ورغم ما بينها من عداءات ّمطردة العمق .وتس تعد لها
ابنتظام ،تس تع ّد لها بك ّل الوسائل ،تس تع ّد لها ك ّل لحظة .اإن محاولت جملة من القوى (من
أأمريكا القوي ّة اإلى النمسا الضّ عيفة ،تلك الفضلة التّي ته ّدمت في صفوف القوى ا ألوروب ّية)
السوفيّيتي ،وقطع العالقات الدبلوماس ّية ،وتنظيم
لتنظيم حصار مالي واقتصادي على التحاد ّ
السوفيّيتي ،وتهديدات جمهوري ّة المارشال
أأحالف دبلوماس ّية وعسكري ّة ض ّد التحاد ّ
ببلسودسكي الس تفزازي ّة المتواصلة ،ذلك العسكري الفخور بنفسه وال ّذي يرفع بوقاحة تمثيل
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يدق ا ألرض بحذائه محداث ضجيجا كبيرا وذلك بقدر
الشّ عوب المزعوم اإلى مصاف العاهرات و ّ
ما هو على نذالة وخزي عندما يلعق أأحذية الجنرالت والوزراء في فرنسا وبريطانيا العظمى،
والن ّشاط المكشوف تقريبا لهيئة أأركان الوفاق في دول البلقان الحدودي ّة وفي رومانيا ،و أأخيرا
الس تفزازات القذرة من جانب ا إلمبرايل ّية .يجب أأن يكون ك ّل ذلك اإشارة اإنذار للعمال
السوفيّيتي وطنهم ال ّذي
الشّ رفاء ،لك ّل العمال المضطهَدين في العالم ال ّذين يرون في التحاد ّ
انتزع من المالكين و ّالرأأسماليين و أأعداء الشّ عب الكادح المجرمين ،مقابل ما أأهدره أأبناء
الطبقة العمال ّية من دم.
ا ّإن القراصنة «المتمدّ نون» ،كالب الولايت المتّحدة ا ألمريكية المسعورة ،ذئاب الدبلوماس يّة
السري ّة ،وكبار رجال البنوك ،وملوك الحتكارات ال ّذين يخوضون جميعا حراب اإجراميّة في
ّ
الصين من أآخر موارده ،ويقتلون خيرة أأبنائه ،ويع ّدون العتداءات
يجردون شعب ّ
ّ
الصين ،و ّ
عليه ،و ّ
وجوا ،ويتسل ّحون حتّى
ينظمون ق ّواهم لالعتداء على التحاد ّ
السوفيّيتي ّبرا وبحرا ّ
أأخمص أأقدامهم ،ويو ّجهون ال ِعلم لغرض أأكثر الحروب وحش ّية و أأكثرها دمارا و أأكثرها حيوان ّية
التّي سوف تقتل الإنسانيّة ابلغازات الخانقة وتتركها تعاني من ألم أأمراض مميتة جعلوها معدية
بطريقة اصطناع ّية ،ال ّذين يس تحضرون ما كان في العصور الوسطى من محاكمة الكنيسة
للداروينيّة وهي أأجود مذهب في القرن التّاسع عشر ،وال ّذين يس نّون القوانين المسمومة ضدّ
ا ألفكار «المقلقة» وال ّذين أأعدموا ساكو وفانزيتي ابلكرسي الكهرابئي -تلك الجريمة البشعة
التّي تج ّمد ال ّدم في عروقكم وتثير فيكم ،بك ّل عفوية ،نبرات اللوعة والث ّأأر -ا ّإن أأولئك القراصنة
«المتم ّدنون» وك ّل حاشيتهم المتعل ّمة وغير المتعلمة ،العلمان ّية وال ّدينية ،يطلقون عاليا صياحهم
ض ّد وحش ّية البالشفة ويعلنون «حبهم ل ّلسلم».
لم يشهد اتريخ البشري ّة أأبدا ،زمنا فيه مثل ذلك النّفاق والفسق .كما لم يشهد زمنا فيه فكرا
السلمي» .اإن دور
على درجة من القذارة وال ّتضليل مثلما هو عليه فكر ا إلمبرايل ّية المعاصر « ّ
الس ياسة الخارجية ،تحضير الحرب بأأكثر الطرق شراسة ووحش ّية
ذلك الفكر اإنما هو ،في ّ
ورجع ّية وتدميرا .فكل ّما احت ّد الجري المسعور اإلى التسل ّح اإل ونشطت جهود أأعوانه الرسم ّيين
السالم» وتنظيم النّدوات وصياغة
وغير الرسم ّيين لتأأليف خطب «سلم ّية» ووضع اتفاقيات « ّ
السالم» .ا ّإن «عصبة ا ألمم» ،مولود فرساي ،وهي أأكثر
السالم» ومقترحات « ّ
مشاريع « ّ
اتفاقيات القرصنة نزقا في العقود ا ألخيرة ،تخفي حقيقة الن ّشاط الحربيي عند أأعضائها بصياغة
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السالم العظماء،
السوفيّيتي يفضح أأحابيلهم و أأ ّما أأصدقاء ّ
السالح .اإن التحاد ّ
مشاريع نزع ّ
ال ّذين يرفضون فضح ذلك التّضليل الدبلوماسي ،فقد أأصبحوا مسخرة مقرفة .لقد سقطت
السالم و أأصبح الجميع يرى التّكشير الإمبرايلي في وضح النهار.
أأقنعة ّ
اإن «عصبة ا ألمم» هي ،في المقام ا ألول ،منظمة رجع ّية .لكنها في ذات الوقت وجهت ضدّ
أأمريكا .فاإذا بجمهوري ّة الدولر قد أأعلنت بلسان قائدها ،أأنها وضعت على جدول ا ألعمال
«اتفاقها» .فلقد اضطر ر أأس المال ا ألمريكي بك ّل هيمنته وامتالكه ألجود اللت و أأكبر خزائن
اضطر أأن يحافظ على قيمته القانون ّية العالم ّية .وإاذا ابلحرب
ال ّذهب و أأحدث تقن ّية حرب ّيةّ ،
الصين ،بل «تحمي مصالحها فقط».
يشن حراب» على ّ
توضع «خارج القانون» ،والياابن «ل ّ
والولايت المتّحدة ا ألمريكية ل تقوم بمجازر في النيكارغوا أأثناء حربها ،وإانما «ترعى ا ألمن
فقط» .ول تتسل ّح البلدان ّالرأأسمال ّية قصد الحرب ،وإانما ترغب فقط في النضال انتصارا
الس ياسة ا إلمبرايل ّية ال ّذي يخفون مراميهم ا إلمبرايل ّية ونزوعهم اإلى
«للتمدّ ن» .اإن رجال ّ
الحرب ليست إالّ من دخان قوامه اتفاقيات سالم وجمل مخ ّدرة مسمومة بجمل جوفاء عن
السالم ،يعملون ك ّل ما بوسعهم لتقييد الطبقة العماليّة كلما اتسع لهم الوقت وتوجيه الضرابت
ّ
السوفيّيتيّة.
ض ّد الحركات الث ّورية في المس تعمرات وإاضعاف مؤخرة الجمهورايت ّ
العنف والفساد ،اس تغالل العمال دون رحمة وإافساد شرائحهم العلياء وتوحيد جبهة ضدّ
منظمات الجماهير الواسعة كلما أأصبحت على ّقوة مه ّددة ،س ياسة تش تيت صفوف العمال،
الش يوع ّية :تلك هي ّ
تصعيد الهجمات ض ّد ا ألحزاب ّ
المؤشرات ّالراهنة .وموازاة ل إالرهاب
الصين ،تقوم موجة ثأأر في إانجلترا
السافر في اإيطاليا والبلقان والإعدامات الجماع ّية في ّ
ّ
والولايت المتّحدة ا ألمريكية وفرنسا والياابن.
تمتشق «المدنيّة البرجوازيّة» س يف ال ّذبح دون توقّف .ويتف ّرج السفّاحون الإمبرايليّون على
يحسون أأ ّن ال ّدم المهدَ ر س َيدفع ابللف اإلى الث ّأأر .في هذا
ضحاايهم دون اكتراث رغم أأن ّهم ّ
ّالزمن ال ّذي ي َش ّتم فيه الجميع رائحة البارود وال ّدم في ك ّل أأنحاء العالم ،وحيث تش تّد فيه
تهب
تناحرات ّالرأأسمال ّية اإلى أأقصاها ،وحيث يش ت ّد فيه نضال الطبقة العمال ّية ،وحيث ّ
الماليين من جماهير المس تع َبدين في المس تعمرات ،وحيث تندفع فيه ،على ال ّدوام ،قوافل
حرر ،في هذا الزمن
جديدة من المظلومين لل ّدفاع عن التحاد ّ
السوفيّيتي ،موطن حركات التّ ّ
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الصدارة دور ال ّخيانة ال ّذي تقوم به الشتراكية-الديّمقراط ّية وا ألمم ّية الثانية و أأنصارها
يظهر في ّ
في أأمستردام.
يجب ،من جهة مصالح العمال الطبقية ،الآن أأكثر من ذي قبل ،أأ ْن يكون لدى العمال فهما
كامال لطابع مصالحهم الطبقي وتحديدا واضحا لحدوده .و أأ ْن يفهموا عدم وجود اتفاق بين
مصالحهم ومصالح ر أأس المال الشّ رسة واس تغالله الوحشي والبطالة وس ياسة ح ّل ا ّ
لمنظمات
السلطان الحديدي لر أأس
العمال ّية والإرهاب الفاشي .ففي هذه المرحلة المحت ّدة ،حيث يسود ّ
الصناعي»
مال الحتكارات ،تبشّ ر أأحزاب الشتراكية-الديّمقراط ّية ابلتّعاون الطبقي و«ال ّسلم ّ
و«ديمقراطيّة القتصاد» ،بعد أأن خانت بك ّل خزي ك ّل تقاليد النضال الطبقي وداست أأبسط
الس ياسة -
مقومات شرف الطبقة العمال ّية« .سلم صناعي» في القتصاد ودعم البرجوازيّة في ّ
ّ
تلك هي حكمة الخيانة بكاملها عند الشتراكية-الديّمقراطيّة.
خاص ،أأن يفضح
من وجهة نظر مصالح العمال الطبقية ،من الضروري ،في هذا الوقت بوجه ّ
ك ّل نزوع اإلى الحرب من جانب البرجوازيّة .ويجب التّذكير بخطر الحرب وتنبيه الجماهير.
مدرعين.
الساسة الشتراكيون-ال ّديمقراطيّون اإلى قراصنة ّ
يتحول ّ
ففي هذه المرحلة ابل ّذات ّ
ويبادرون ابلتّحريض ألكثر الحروب بشاعة ويخرون ساجدين أأمام العسكري ّة و« ّ
يلطفون»
من صورة الجيوش ّالرأأسماليّة بنشاط ،ويبدون تقريضا في عصبة ا ألمم ا إلمبرايليّة ،ويته ّجمون
السوفيّيتيّة ،ويبدون تأأثّرا أأمام الواثئق التّي يقدمها سفّاحو
على ات ّحاد
ّ
الجمهورايت الشتراكية ّ
السلم ّية تس ّمما .وعندما يبذلون الجهد لتبرئة
ساكو وفانزيتي ،وهم ممتلؤون بأأكثر الروح ّ
السوفيّيتي بتهمة ا إلمبرايل ّية .اإنهم هم
ا إلمبرايل ّية من حقيقة تحضير الحرب ،يتّهمون الت ّحاد ّ
أأبطال  4أآب  ،1914ينبطحون أأرضا أأمام هيئات ا ألركان ا إلمبرايل ّية ،ويم ّدون أأيديهم
وخوذات الحرب على رؤوسهم لينالوا ا ألموال لقاء ما س يقضونه في صفوف البرجوازيّة ضدّ
جنود الثورة العمال ّية.
يجب ،من وجهة نظر مصالح العمال الطبقية ،الآن أأكثر من ذي قبل ،أأن تقوم وحدة العمال
الصناع ّيين مع الجماهير الكادحة في المس تعمرات .تقف ا ألحزاب الشتراكية-الديّمقراط ّية في
ّ
هذه القض ّية ،رغم ذلك ،اإلى جانب المضطهِدين ،اإلى جانب الإمبرايل ّيين ،اإلى جانب دول
القرصنة ا إلمبرايليّة و أأعوانها .فقد ساند الشتراكيون الفرنس يّون حكومتهم عندما سحقت مدن
السورية بنيران مدافعها الث ّقيلة .وتد ّخلت حكومة ماكدونلد علنا كسفّاح
القبايل الفقيرة والمدن ّ
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للهندوس ،ويباشر أأعضاء من حزب العمل تنفيذ ا ألوامر المباشرة للبرجوازيّة البريطان ّية .ك ّل
الصينية .ولم تبدي بعض المالحظات
ا ألحزاب الشتراكية ساندت فعال حكوماتها في القض ّية ّ
النتقادية المحتشمة اإل في حالت اس تثنائيّة وتحت تأأثير ضغط الجماهير .اإن مؤتمر بروكسل
الشتراكي ،ال ّذي لم يساند الكيومنتانع في ماضيه الث ّوري ،يتضامن معه الآن وقد أأصبح كلب
حراسة دموي في خدمة ا إلمبرايل ّية وسفّاح الحركة العمال ّية الأكثر شراسة .لقد ات ّخذ مؤتمر
بروكسل تلك القرارات المخزية في القض ّية الس تعماري ّة واقتبسها حرفيا تقريبا من واثئق عصبة
ا ألمم.
و أأخيرا من وجهة نظر مصالح العمال الطبقية ،فاإن وحدة الطبقة العماليّة نفسها ،هي الآن أأكثر
ضرورة من ذي قبل .اإن النضال ضدّ عدو قوي التّنظيم ،النضال ض ّد الحتكارات العمالقة،
النضال ض ّد دولة ر أأس المال التّي ترعى مصالح الطغمة المالية ّالرأأسمال ّية ،اإن ذلك النضال
يس توجب وحدة قصوى عند الطبقة العمال ّية .وإانه لفي هذا الوقت ابل ّذات يباشر الوكيل
الشتراكي ال ّديمقراطي للبرجوازيّة ا إلمبرايل ّية ،المهمة المح ّددة له ،أأل وهي تقس يم صفوف
العمال.
اإن قادة ا ألحزاب الشتراكية-الديّمقراط ّية والنقّاابت الإصالحيّة ،أأبطال الوحدة مع البرجوازيّة
الصناعي والتّعاون مع رجال البنوك والبورصة ،يبذلون
السلم ّ
واحتكاراتها وهيئة أأركانها ،دعاة ّ
ك ّل ما في وسعهم لإقصاء ّ
الش يوعيين والعمال الث ّوري ّين عموما من المنظمات الجماهيري ّة ،اإنهم
يقسمون النقّاابت وا ّ
الحر .فكلما
ّ
لمنظمات الرايض ّية ويشت ّتون صفوف العمال ذوي الفكر ّ
ازداد تشب ّثهم ابلوحدة مع البرجوازيّة ،اإل وازداد نضالهم الشرس ض ّد الوحدة مع الطبقة العمال ّية.
تدعو ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية ك ّل العمال ،ك ّل الشغيلة اإلى ّرص صفوفهم و أأن يقيموا وحدة الطبقة
العماليّة ،وتحقيق وحدتها مع الفالحين الكادحين وتحقيق وحدتها مع شعوب الشرق
المس تع َبدة ،ض ّد المضطهِدين ،ض ّد ك ّل ا ألعداء الطبقيين.
لقد أأ ّقر مؤتمر ا ألمم ّية ّ
السادس برانمجا أأمم ّيا يربط جميع فروع ا ألمم ّية ويلزمها.
الش يوع ّية ّ
ف أل ّول ّمرة ،منذ ولدة الحركة العمال ّية الثوري ّة ،س يكون بين أأيدي الطبقة العمال ّية وثيقة
فصولها بمثابة قوانين عند ماليين العمال ّ
المنظمين في ك ّل أأنحاء العالم ومن ك ّل أأعراق و أأمم
ا ألرض .اإنه ليس وثيقة خضوع سلمي للبرجوازيّة والعيش معها في سلم ذليل .وليس إاعالن
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دو
خزي وانحطاط للوحدة مع البرجوازيّة ،فال تعني تلك الوحدة سوى المرور اإلى معسكر الع ّ
ّ
الطبقي وفرارا وخيانة ور ّدة ،اإنما هو نجم يضيء نضال ماليين المضطهَدين ض ّد المضطهِدين،
نضال الجماهير العماليّة ،نضال الشغيلة من ك ّل لون ،أأبيض و أأصفر و أأسود ،في المنطقة
الس توائية وفي أأكثر نقاط كوكبنا تأأخّرا ،في المصانع والمزارع ،في المناجم وسكك الحديد،
في الغاابت والمدن ،في الصحراء و أأينما وجد صراع طبقي .اإنه برانمج وحدة الطبقة العمال ّية
ونضال حياة أأو موت ض ّد البرجوازيّة ،اإنه برانمج الدكتاتورية العمال ّية العالم ّية التّي ل مر ّد لها.
تدعو ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية اإلى أأكثر التج ّمع متانة تحت راية الصراع الطبقي ،راية الث ّورة العمال ّية،
راية الدّ كتاتوري ّة العماليّة .لقد اس تطاعت ّالرأأسماليّة أأن تخرج من دمار الحرب ا إلمبرايليّة.
لقد نجحت في ذلك ابإطالق قواها اإلى أأقصى ح ّد ،ضاغطة على العمال بشك ّل هائل ومركّعة
ا ّإايهم تحت سطو العبودي ّة ،لكنها بد أأت من جديد تتهالك تحت ثقل تناقضاتها ،ويدفعها
انهيارها ال ّتاريخي ،من جديد وبقوة أأش ّد ،اإلى ّدوامة من الكوارث ل سابق لها ومداها المميت
يجتاج العالم أأجمع.
تدعو ا ألمميّة ّ
الش يوعيّة ك ّل الشّ غيلة اإلى العمل ال ّدفاعي .منذ اليوم ،يجب توحيد صفوف
المقاتلين اليوم تلو اليوم ودون كلل .منذ اليوم ،يجب أأن نج ّمع الجماهير ،و أأن نرسل بأأوفى
للساعة التّي يعطي فيها
الدّعاة من الطبقة العماليّة اإلى جنود الجيوش وا ألساطيل ،لالس تعداد ّ
الإمبرايليون اإشارة الخزي لتقاتل العمال .ففي تلك اللحظة ،يجب أأن تدور المدافع الث ّقيلة
حول محاورها فتو ّجه فوهاتها صوب رؤوس الإمبرايل ّيين .فال خير من ذلك المرمى في الحرب
ا إلمبرايل ّية.
اإن الحلف الإمبرايلي ال ّذي ل يس تطيع أأن يرى بعينه المرتبكة سوى الماضي ول يس تطيع أأن
يتبي ّن المس تقبل ،يكتفي بطمأأنة نفسه بوهم الهدوء الن ّس بيي في أأورواب التّي يق ّدم لها ّمصاص
الدّ ماء ا ألمريكي بعض الفتات لإنعاشها .لكن العامل ال ّذي ّمرت على كاهله تجربة الحرب
الصناعي ،ينظر بعين اثقبة فيمي ّز
السلم ّ
والفضائل الف ّذة لترش يد ّالرأأسمال ّية وكامل مهزلة ّ
نمو الصراع الطبقي ال ّذي شهده ك ّل العالم
ويتل ّمس الت ّراكم العمالق في تناقضات ّالرأأسمال ّية و ّ
تقريبا .اإضراب في اإنجلترا ،انتفاضة في فينا ،اإضراب في أألمانيا ،نتائج النتخاابت في فرنسا،
مقاطعة عمال أألمانيا الشتراكية-الديّمقراطيّة في قضيّة القرصنة المدرعة ،صمود عنيف لعمال
الصين ،البراكين التّي يتعاظم لهيبها في أأمريكا الجنوب ّية ،تق ّدم الوعي الطبقي بين
وفالحي ّ
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السود ،وألف ّ
المؤشرات ا ألخرى .أأفال يبي ّن ك ّل ذلك أأن العالم ّالر أأسمالي مزروعا أألغاما
ّ
جيّدا!
تدعو ا ألمميّة ّ
الصناعيين ،اإلى النضال في سبيل
الش يوعيّة ك ّل الشغيلة ،وعلى ر أأسها العمال ّ
ال ّذود عن ك ّل شبر من الت ّراب اكتس بوه ،اإلى النضال ض ّد هجوم ر أأس المال ،اإلى النضال
ض ّد اس تعباد الطبقة العمال ّية ،اإلى النضال ض ّد س ياسة ا إلمبرايل ّية ،اإلى النضال ض ّد الحرب.
تدعو ا ألمم ّية ّ
الصينيّة التّي
الش يوع ّية ك ّل الشغيلة والمضطهَدين اإلى ال ّدفاع المثابر عن الث ّورة ّ
سقط شهداءها و أأبطالها بس يف الس ّفاح .تدعو ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية اإلى يقظة قصوى وإالى نضال
السلمي .تدعو ا ألمميّة ّ
الش يوعيّة اإلى القطع الفوري مع
السلم ّالزائف والتّضليل ّ
مباشر ض ّد ّ
البرجوازيّة وإالى وحدة ك ّل صفوف الطبقة العمال ّية وإالى النضال ال ّذي ل رحمة فيه ض ّد أأعداء
الطبقة العماليّة.
ـ ض ّد وحدة الشتراكية-الديّمقراط ّية مع البرجوازيّة ،من أأجل وحدة الطبقة العمال ّية!
ـ ض ّد الشتراكية-ا إلمبرايل ّية ،من أأجل الدفاع البطولي عن اإخوتنا في المس تعمرات!
السلم ّالزائف ،من أأجل نضال حياة أأو موت ض ّد الحرب ا إلمبرايل ّية!
ـ ض ّد ّ
ـ ض ّد الإصالحيّة والفاش ّية ،من أأجل الثورة العمال ّية!
السوفيّيتي!
عاشت الدكتاتوري ّة العماليّة في الت ّحاد ّ
عاشت الثورة العمال ّية العالم ّية!
المؤتمر ّ
السادس
الش يوعي العالمي ّ
موسكو 1 ،أأيلول .1928
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قرارات

قرار يف النّجدة احلمرا األمميّة
اإن اش تداد خطورة التناقضات الطبقيّة في البلدان ّالرأأسماليّة ونضال شعوب البلدان
المس تع َمرة ض ّد مضطهِديها ومس ت ِغل ّيها ،ينجم عنه تفشي الإرهاب ا ألبيض والفاش ّية وتشديد
اإجراءات القسر التّي تتّخذها «العدالة» الطبقيّة ،واش تداد الهجوم على الطبقات المس ت َغل ّة
والشّ عوب المضطهَدة .وبناء على ذلك ّيقرر المؤتمر ّ
السادس ما يلي:
الش يوعي العالمي ّ
§ 2أأكد سير ا ألحداث طيلة الس نوات ا ألخيرة ،على نحو ات ّم ،ص ّحة قرارات ا ألمم ّية
ّ
الش يوعيّة التّي ات ّخذتها في مؤتمريها العالميّين ّالرابع والخامس في النّجدة الحمراء
ك ّ
منظمة نجدة مس تقلّة عن الحزب وخارجة عنه .وضرورة أأن تساند ا ألحزاب
الش يوع ّية تلك ال ّ
ّ
منظمة مساندة مطلقة.
§ 1النّجدة الحمراء هي ّ
منظمة مس تقلّة عن الحزب تساعد ضحااي النضال الث ّوري
وتنتدب أأعضاءها دون أأساس النتماء الحزبيي .فتمثل بذلك أأحد ا ألسلحة الها ّمة في
تطبيق تكتيك الجبهة المتّحدة.
يهم عمل النّجدة الحمراء ا ألحز َاب ّ
الش يوع ّية قبل غيرها من ا ألحزاب .ويجب عليها أأن
لذاّ ،
تساعد النّجدة الحمراء في عملها على نحو دائم ،و أأن تشارك في جميع حمالتها وخصوصا في
وحق الل ّجوء ،و أأن تخصها بركن متميّز في جرائدها.
حمالتها من أأجل العفو ّ
§ 3لما كانت أأهم مهمات النّجدة الحمراء النضال الحالي ض ّد الفاش ّية ،وجب على
ا ألحزاب ّ
الش يوعيّة أأن تساند بكل ّقواها النّجدة الحمراء والنّجدة العماليّة في عملهما.
خاصة فرعها ا ألمريكي أأن تناضل ض ّد ال ّ
منظمة الفاش ّية
اإن أأهم مهمات فروع النّجدة الحمراء و ّ
في الولايت المتّحدة ا ألمريكية :كلو-كلوكس-كالن ،وض ّد قانون الالنش الوحشي المطبّق
يتوج هذا النضال بنجاحات اإل متى ز ّج بماليين العمال البيض
على ّ
السود .ول يمكن أأن ّ
للمشاركة فيه.
131

خاصة ابلنس بة لجميع فروع النّجدة الحمراء ،أأن تناضل
وإان اإحدى المهمات التّي لها أأهم ّية ّ
الصين وهو اإرهاب يط ّبقه الكيومنتانغ نفسه في الوقت الحالي على
ض ّد الإرهاب ا ألبيض في ّ
نحو علني.
§ 4لقد نتج عن تقدّم الحركة الث ّورية في البلدان المس تع َمرة وش به المس تع َمرة اش تداد
القمع على نحو سافر ض ّد شغيلة تلك البلدان .يجب على ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية في
البلدان الإمبرايل ّية أأن تساعد على ولدة فروع النّجدة الحمراء وتنظمها في البلدان
المس تع َمرة وش به المس تعمرة حتى تس تطيع تحقيق المهمات الكبرى الملقاة على عاتقها
في تلك البلدان.
حق الل ّجوء .فا ألحزاب
§ 5يرتبط كل ما ذكر من مهمات بنضال الشّ غيلة من أأجل ّ
ّ
الش يوعيّة لم توليه الهتمام الالزم اإلى ح ّد الآن .ويس توجب هذا النضال اهتماما
الش يوع ّية في البرلماانت .وعلى ا ألحزاب ّ
خاصا عند الفرق ّ
الش يوع ّية في البلدان
ّ
الإمبرايل ّية ،أأن تناضل أأيضا ض ّد تسليم الث ّوريين ال ّذين أأوقفوا في أأراضي المتياز
الصين.
ا ألجنبيي في ّ
جسداي .لذا،
السجن كأأداة لتحطيم الث ّوريين المسجونين
ّ
§ 8تس تخدم ّالرأأسمال ّية نظام ّ
وجب خوض نضال اثبت بين الجماهير وعبر الفرق ّ
الش يوعيّة في البرلمان ض ّد ذلك
النظام.
§ 1اإن تحقيق كل تلك المهمات من جانب النّجدة الحمراء اإنما هو مرتبط بصورة وثيقة
بتنظيم الحمالت التّي ل يمكن أأن تكون لها نجاحات ا ّإل اإذا ما خيضت بتنس يق بين
الش يوعيين المناضلين في ّ
مختلف ال ّ
منظمات الجماهريّة و ّ
منظماتها العمال ّية (نقّاابت،
تعاونيّات ،النّجدة العماليّة ،جمعيّة المفكّرين ا ألحرار ،الجمعيّة العالميّة لضحااي
الحرب ،رابطة النضال ض ّد الإمبرايل ّية وض ّد اضطهاد الشّ عوب المس تع َمرة،
الجمع ّيات الرايض ّية العمال ّية وغيرها) وضرورة السعي اإلى اإقامة تعاون متبادل فيما
بينها لتنس يق ما تقوم به من حمالت.
§ 1على ا ّلش يوعيين الذين يناضلون في فروع النّجدة الحمراء ،أأن يجذبوا اإلى تلك
ال ّ
خاصة هو أأن يجذبوا اإليها العمال
منظمة جماهير المدن وا ألرايف .ومما له أأهميّة ّ
الشتراكيين-الديمقراطيون والنقّابيين وكذلك أأوسع الجماهير العمال ّية۞
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قرار يف انضمام أحزاب شيوعيّة من
كوبا وكوريا وزيلندا اجلديدة
والبارغواي والرابطة العماليّة
االيرلندية واحلزب االشرتاكي
اإلكواتوري واحلزب االشرتاكي
الثّوري الكولوميب إىل األمميّة
الشّيوعيّة
تجسد نفوذ ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية المتعاظم في المس تعمرات وش به المس تعمرات على صعيد
ّ
التّنظيم في خلق أأحزاب ش يوع ّية جديدة وانضمام أأحزاب عمال ّية ثورية اإلى ا ألمم ّية ا ّلش يوع ّية.
يحييي المؤتمر ّ
تكون هذه الفروع الجديدة وانضمامها .ويعتبر ذلك
الش يوعي العالمي ّ
السادس ّ
برهاان على ثقة الجماهير العمال ّية والفالحية من الشّ عوب المضطهَدة في ا ألمم ّية وفي س ياس تها
النضالية ض ّد الضطهاد الس تعماري وتعبيرا عن الطابع العالمي حقا لعملها .لذا ،يد ّعم المؤتمر
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ّ
السادس ما ات ّخذته الل ّجنة التّنفيذي ّة من قرارات في الفترة الفاصلة بين
الش يوعي العالمي ّ
المؤتمرين ّالرابع والخامس المتعل ّقة بقبول ا ألحزاب التّالية كفروع في ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية:
 الحزب ّالش يوعي الكوري؛
 الحزب ّالش يوعي الكوبيي؛
 الرابطة العمال ّية اليرلندية.و ّيقرر أأن يقبل في ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية:
 الحزب ّالش يوعي الزيلندي؛
 والحزب ّالش يوعي في البارغواي.
ينظم اإلى ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية .وتأأكد
لقد ّقرر المؤتمر ا ألخير للحزب الشتراكي الإكواتوري أأن ّ
ذلك ابس تفتاء شمل جميع ّ
منظماته في البالد .نفس القرار ات ّخذه المؤتمر ا ألخير للحزب
الشتراكي الث ّوري الكولومبيي ابلإجماع .اإن ذلك يبين إارادة الجماهير العمال ّية في تلك البلدان
الش يوع ّية في صفوف ا ألمم ّية ّ
في النضال تحت راية ّ
الش يوع ّية ،و أأن ّها ترى فيها القائد الوحيد
للحركة الث ّورية ا ألمميّة.
السادس قراري انضمامهما اإلى ا ألمم ّية ّ
يحييي المؤتمر ّ
الش يوع ّية .ويمث ّل
الش يوعي العالمي ّ
ذلك تعبيرا عن النّهوض الث ّوري للجماهير المضطهَدة في بلديهما ،وعزمها على النضال تحت
راية ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية؛ الوحيدة القادرة على مساعدتهم وقيادتهم في جهدهم التّح ّرري .ويرى
المؤتمر في ذلك إارادة ذانك الحزبين في أأن يصبحا حزبين بلشفيّين حقّا .ويقبل المؤتمر
ّ
الحزب الشتراكي الكولومبيي
السادس
الحزب الشتراكي الإكواتوري و َ
َ
الش يوعي العالمي ّ
كفرعين في ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية .لكن ،نظرا اإلى كون هذين الحزبين ليسا ش يوع ّيين تماما من
انحية تركيبتهما واتجاههما فاإن المؤتمر ّ
السادس يلزم الل ّجنة التّنفيذي ّة بتقديم
الش يوعي العالمي ّ
ما هو ضروري من توجيهات ونصائح ومساعدة اإلى ذانك الحزبين حتى تجعل منهما حزبين
ش يوع ّيين حقّا ،وذلك بتغيير وتقوية ّ
منظماتهما والرتقاء بمس تواهما الفكري وتنمية روحهما
الطبقيّة مع المحافظة على طابعها الجماهيري وتقويته.
الس بعة الجديدة ،ترتبط ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية أأوثق ارتباط بماليين جدد من
بقبول هذه الفروع ّ
جماهير العمال والفالحين في البلدان التّي يس تغلها ويضطهدها القراصنة الإمبرايليون الكبار.
تنسق فيه ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية نضالهما بنضال الطبقة العمال ّية في البلدان
ففي الوقت ال ّذي ّ
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السوفييتيّة
المتحررة (ات ّحاد
الإمبرايل ّية ونضال العمال والفالحين في ا ألمم
ّ
الجمهورايت ّ
ّ
تطور و ّ
تنظم التضامن الث ّوري بين
الشتراكية) وماليين المس تع َبدين في المس تعمرات ،ف إان ّها ّ
جميع المضطهدين على نطاق متعاظم التساع؛ ذلك التّضامن ال ّذي هو شرط انتصارهم
العالمي على البرجوازيّة والإمبرايل ّية۞

قرار يف تقارير تنفيذيّة األمميّة
الشّيوعيّة وجلنة املراقبة األمميّة وأمميّة
الشّباب الشّيوعي
السادس عمل كل من تنفيذي ّة ا ألمم ّية ّ
يد ّعم المؤتمر ّ
الش يوع ّية ولجنة
الش يوعي العالمي ّ
الش باب ّ
المراقبة ا ألمم ّية وأأمم ّية ّ
الش يوعي خالل كامل المرحلة المنقضية۞

قرار يف مطلب االستنناف الذّي قدّمه
تروتسكي وسبريونوف وغريهما
بعد دراسة المطلب ال ّذي بعث به تروتسكي وس بيرونوف وغيرهما من أأعضاء المعارضة في
الحزب ّ
السوفييتي ال ّذي عزلوا منه ،وهو مطلب يحتوي على طلب
الش يوعي في التحاد ّ
اإعادة اإدماجهمّ ،يقرر المؤتمر ّ
السادس ما يلي:
الش يوعي العالمي ّ
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§ 2يد ّعم المؤتمر ّ
الش يوعي العالمي بصورة كاملة قرار المؤتمر الخامس عشر للحزب
ّ
السوفييتي وقرار الجتماع العا ّم التّاسع لتنفيذي ّة ا ألمم ّية
الش يوعي في التحاد ّ
ّ
الش يوعيّة .وهما قراران يعلنان أأن النخراط في المعارضة التروتسكية وال ّدعاية
ألفكارها هو عمل ل يتّفق وصفة العضوي ّة في الحزب البلشفي .لقد أأفلست مجموعة
الس ياسة والتّنظيم ،وانضمت اإلى المواقع
تروتسكي ووجهة نظرها في قضااي البرانمج و ّ
السوفييتيّة .لذا ،كان عزل
السلطة ّ
تحولت موضوعيا اإلى جهاز حرب على ّ
المنشفيّة و ّ
تلك المجموعة من الحزب ّ
السوفييتي أأمرا ل مفر منه؛
الش يوعي في التحاد ّ
§ 1إان المطلب ال ّذي بعثه المعزولون اإلى المؤتمر ّ
السادس ،اإنما هو
الش يوعي العالمي ّ
الصغيرة ال ّذين لم يخضعوا (مثلما
برهان جديد على أأن تروتسكي وفرقة أأنصاره ّ
خضعت أأغلبيّة المعارضة القديمة) للشّ روط التّي ح ّددها المؤتمر الخامس عشر
للحزب ،يواصلون صراعهم وعملهم النقسامي والته ّجم على الحزب ّ
الش يوعي في
السوفييتي والدّ كتاتوريّة العمال ّية .ويعتقد المؤتمر أأن من العبث أأن يناقش مع
التحاد ّ
الس ياسي ّالرجعي للأرضيّة التروتسكية بعد أأن لفض مجمل
ا ألعداء المحتوى ّ
المرات؛
ا ألعضاء في كل ا ألحزاب تلك ا ألفكار عديد ّ
السوفييتية ض ّد بعض العناصر
السلطة ّ
§ 3اإن اإجراءات الجزر التّي تتّخذها أأجهزة ّ
المعزولة من الحزب ،اإنما هي اإجراءات دفاع عن الدّ كتاتوريّة العمال ّية ،وهي
اإجراءات اس توجبتها الضّ رورة الث ّورية على نحو مطلق؛
§ 4يصادق المؤتمر ّ
السادس على قرار المؤتمر الخامس عشر للحزب
الش يوعي العالمي ّ
ّ
السوفييتي القاضي بعزل التروتسكيين .ويرفض المطلب ال ّذي بعثه
الش يوعي لالتحاد ّ
تروتسكي وراديك وس بيرونوف ومعزولون أآخرون يطلبون فيه اإعادة اإدماجهم في
الحزب۞

قرار يف موضوع ماسلو-فيشر
ّيقرر المؤتمر ّ
السادس بعد درس ّالرسالة التّي بعثها ماسلو وروث فيشر
الش يوعي العالمي ّ
والمؤرخة في  11أآب :2211
143

§ 2يد ّعم المؤتمر ّ
السادس جميع القرارات ال ّتي اتخذها مجلس رئاسة
الش يوعي العالمي ّ
الش يوع ّية في جلساته العا ّمة وقرارات الحزب ّ
تنفيذي ّة ا ألمم ّية ّ
الش يوعي ا أللماني ضدّ
المجموعة التروتسكية بزعامة ماسلو-روث فيشر؛
§ 1اإن كامل الن ّشاط ّالرجعي والنقسامي ال ّذي يمارسه زعماء تلك المجموعة ينفي كل
ثقة في صفاء ن ّية تلك الفرقة ويبي ّن أأن ّها غير مس تع ّدة وغير قادرة على أأن تصبح فرقة
مكافح ًة بلشفيّ ًة في صفوف الحزب ّ
الش يوعي ا أللماني؛
§ّ 3يقرر المؤتمر ّ
السادس رفض مطلب اإعادة اإدماج ماسلو وروث
الش يوعي العالمي ّ
فيشر ،ويرفض أأن يضع ذلك على جدول ا ألعمال؛
§ 4كما يد ّعم المؤتمر ّ
السادس ،في ذات الوقت ،اإعالن لجنة الحزب
الش يوعي العالمي ّ
الش يوعي ا أللماني المركزي ّة القاضي بأأن النضمام اإلى الحزب ّ
ّ
الش يوعي ا أللماني يبقى
مفتوحا لجميع العمال ال ّذين عزلوا بسبب ات ّباعهم المجموعة التروتسكية اإذا ما قطعوا
صلتهم بماسلو وروث فيشر وغيرهما من المرت ّدين عن ّ
الش يوع ّية وإاذا ما خضعوا
الش يوعي ا أللماني وا ألمميّة ّ
دون تحفّظ لجميع قرارات الحزب ّ
الش يوعيّة۞

قرار يف سوزان جريولت
عزل الحزب ّ
الش يوعي الفرنسي سوزان جيرولت ومجموعة صغيرة بسبب نشاطها النقسامي
والمعادي ّ
للش يوع ّية .وقد عملت تلك المجموعة على وضع جريدة معارضة عنوانها «الوحدة
الس ياس ّيين في الحزب ّ
الش يوعي
اللينين ّية» وتقدّم اليوم مطلب اإعادة اإدماجها هي و أأصدقائها ّ
الفرنسي.
الس ياس ّية
الس ياس ّيون يتمسكون بمواقفهم ّ
بناء على كون سوزان جيرولت و أأصدقاؤها ّ
السابقة المعارضة ول يعترفون في الحقيقة بأأخطائهم وظاللهم ول يحاربون العمل النقسامي
ّ
خص بص ّحة قرارات تنفيذي ّة
ال ّذي تمارسه المعارضة على النطاق العالمي ول يعترفون على ا أل ّ
ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية في جلستيها الث ّامنة والتّاسعة وقرارات المؤتمر الخامس عشر للحزب
ّ
السوفييتيّة الشتراكية ،بناء على كل ذلك ،يرفض المؤتمر
الش يوعي في اتحاد الجمهورايت ّ
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ّ
الس ياس ّيين من
السادس مطلب اإعادة اإدماج سوزان جيرولت و أأصدقائها ّ
الش يوعي العالمي ّ
مجموعة «الوحدة اللينينية» في الحزب ّ
الش يوعي الفرنسي ،كما يرفض مطلب اإعادة إادماج
مجموعة «ترانت» و«مجموعة الصراع الطبقي» ،وهما مجموعتان ل تزالن تقفان على أأرضيّة
التروتسكية۞

قرار يف موضوع جمموعة وينكوب
السادس تلغرافا ورسالة من ّ
تلقّى المؤتمر ّ
منظمة تسمي نفسها «لجنة الحزب
الش يوعي العالمي ّ
ّ
الش يوعي الهولندي المركزي ّة» أأي مجموعة وينكوب.
نجد في تلك النصوص «تأأكيدا» على «الوفاء» لبرانمج ا ألمميّة ّ
الش يوعيّة وس ياس تها والتماسا
من المؤتمر ّ
الس بل والوسائل إلعادة بناء فرع ا ألمم ّية ا ّلش يوع ّية
الش يوعي العالمي لـ«اإيجاد ّ
الهولندي في هولندا على أأساس التّطبيق التّام للتّكتيك ّ
الش يوعي ا ألممي».
اإن تلك النصوص هي محاولة سي ّئة لتضليل العمال الهولندي ّين .فال تمتلك مجموعة وينكوب
حق في تسمية نفسها حزاب ش يوع ّيا وليس في تلك المجموعة ما يتّفق وال ّش يوع ّية وا ألمم ّية
أأ ّي ّ
الش يوعيّة .وانتهيى بهم ا ألمر اإلى أأن يجدوا أأنفسهم خارج صفوف ال ّ
منظمة ّ
ّ
الش يوعيّة العالميّة
على إاثر جملة من تجاوزات النضباط جهرا ومذ ذاك الوقت د أأبوا على وضع ّ
منظمتهم
النقساميّة في مواجهة فرع ا ألمميّة ّ
الش يوعيّة الهولندي.
فرع ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية الهولندي ليس بحاجة اإلى «اإعادة البناء» ،فهو موجود بصفته الحزب
الش يوعي الهولندي-فرع ا ألمم ّية ّ
ّ
الش يوع ّية الث ّالثة .ول يوجد أأمام العمال الث ّوريين الهولندي ّين
ال ّذين ل يزالون خارج صفوفنا ا ّإل طريقا واحدا ليشاركوا في نضالت ال ّ
منظمة ا ّلش يوعيّة
العالم ّية :النخراط في فرع ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية الهولندي ،والعتراف ،دون تحفّظ ،ابلنضباط
للس ياسة التّي رسمتها مؤتمرات الحزب وا ألمميّة
القومي وا ألممي والمالحظة الواعية ّ
ّ
الساعة خطيرة والتّهديد ابلحرب يلوح في كل مكان ،وتتسل ّح الدول الإمبرايل ّية
الش يوع ّية .اإن ّ
السوفييتي ،وطن عمال العالم أأجمع .ويتعل ّق ا ألمر ،في مثل هذا
بج ّد للهجوم على التحاد ّ
الوضع ،بتجميع كل قوى الطبقة العمال ّية الث ّورية ،وإان ذلك النقسام الإجرامي إانما هو اإضرار
فادح ل ابلنس بة لتج ّذر الطبقة العمال ّية الهولندي ّة فحسب ،بل أأيضا ابلنس بة لحركة رفاقنا
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الث ّورية ،رفاقنا ا ألبطال في اإندونيس يا ال ّذين هم في حاجة في نضالهم ض ّد الإمبرايل ّية الهولندي ّة
قوي ومتّحد في هولندا.
اإلى مساعدة حزب ّ
بناء على كل ذلك يقدم المؤتمر ّ
السادس ندائه اإلى جميع العمال الهولندي ّين
الش يوعي العالمي ّ
ال ّذين لم ينض ّموا بعد اإلى صفوفنا ،ويحضهم على النضمام اإلى الحزب ّ
الش يوعي الهولندي-
فرع ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية الث ّالثة۞

قرار يف الوضع يف االحتاد السّوفيييت
وحزبه الشّيوعي
لحظ المؤتمر ّ
السادس بأأكبر الرضا ،التقدّم العظيم ال ّذي تحقّق في ات ّحاد
الش يوعي العالمي ّ
السوفييتية الشتراكية ،وطن الطبقة العمال ّية الوحيد بقيادة الحزب ّ
الش يوعي،
ّ
الجمهورايت ّ
خالل ا ألربعة أأعوام المنقضية منذ المؤتمر ّ
الش يوعي العالمي الخامس .فقد تجاوز مجمل
الإنتاج ما كان عليه من مس توى قبل الحرب ،وكان نسق ذلك التقدّم أأكبر مما هو عليه في
تطور القطاع الشتراكي فيه أأسرع
البلدان ّالرأأسمال ّية .ويشهد اقتصاد البالد نهوضا ّ
حيواي .و ّ
مما عليه مجمل القتصاد .ويتقدّم ال ّتصنيع والكهربة بسرعة .فكانت هنالك محطات عمالقة
منها محطتا فولكوف ودنير الكهرابئتين ،وسكك الحديد من تركس تان اإلى س يبراي ،والمصانع
القوة الخالقة عند الطبقة العماليّة المظ ّفرة ،ويبي ّن النجاحات
الضّ خمة الجديدة .كل ذلك يؤكّد ّ
الها ّمة في بناء الشتراكية.
خالفا لما يحدث في البلدان ّالرأأسمال ّية ا ألوروبية ،كان نهوض القتصاد قد ّتم دون قروض
أأجنبيّة .فقد ّتم ،على وجه الحصر ،بفضل ما في البالد من قوى وخالل صراع غير منقطع
ض ّد الضغط ّالر أأسمالي وض ّد الحصار ّالر أأسمالي.
تحسن وضع الطبقة العماليّة بسرعة .وبد أأ تطبيق يوم العمل من س بع ساعات ،ويوم عمل من
ّ
ست ساعات في المناجم العميقة .وتضاعفت ا ألجور منذ  ،2213لتتجاوز الآن ما كانت
عليه قبل الحرب بصورة واضحة ،حتى اإذا ما لم نأأخذ بعين العتبار امتيازات التّأأمين
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تحسن وضع شغيلة ا ألرايف بصورة واضحة :أأي الفالحين الصغار
الجتماعي ،كما ّ
وحررتهم من ديونهم وهم يتمتعون الآن
و ّ
المتوسطين ال ّذين ّوزعت الثورة عليهم ا ألرض ّ
بمساعدة حيوي ّة من الدّ كتاتوريّة العماليّة قصد النهوض ابقتصادهم.
تطور القتصاد الفالحي الفردي مرتبط أأوثق ارتباط بتطور اإدماج الفالحين وتوسع
اإن ّ
ا ألشكال الجماع ّية في الفالحة التّي أأصبح تطورها مطرد الت ّساع .كما أأنه مرتبط
السوفييتيّة الموجودة والتي أأنشئت والنضال ضدّ العناصر ّالرأأسمال ّية
ابلستثمارات الفالحية ّ
في ا ألرايف :أأي ض ّد الكولك.
السلطة العماليّة على أأصول رأأسماليّة في حدود ضيّقة على أأساس ا ّلس ياسة
لقد حافظت ّ
القتصادي ّة الجديدة .و أأمكن لها أأن تتفطن وتالحق أأعمال التّخريب الرجع ّية التّي يمارسها
المختصين في المراكز العليا مدعومين ماليّا من جانب المالكين القدامى
جزء من الفنّيّين
ّ
والحكومات المعادية.
الس ياسة القتصادي ّة
لقد خاب أأمل ال ّرأأسماليين والشتراكيين-ال ّديمقراط ّيين في أأن يكون معنى ّ
تتقوى على حساب
الجديدة بداية عودة ّالرأأسماليّة :فليست العناصر ّالرأأسماليّة هي التّي ّ
القطاع الشتراكي بل اإن ما يحصل هو عكس ذلك .اإذ يتعاظم ثقل القطاع الشتراكي
الخاص .ويالحظ
ابس تمرار .ويقوم هذا القطاع بتأأثير مطرد الت ّساع على قطاع القتصاد ّ
المؤتمر ّ
السادس أأن تلك النجاحات في بناء الشتراكية في ات ّحاد
الش يوعي العالمي ّ
السوفييتيّة الشتراكية ،تد ّعم مواقع الطبقة العمال ّية العالم ّية التّي تقودها طالئعها،
ّ
الجمهورايت ّ
ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية ،في نضالها ضدّ ر أأس المال العالمي .و أأن تلك النجاحات تد ّعم تج ّذر
أأوسع الجماهير من شغيلة البلدان ّالرأأسمال ّية والبلدان المس تع َمرة وتجعل من ات ّحاد
السوفييتيّة الشتراكية قلعة الث ّورة العالميّة وتجعل من الحزب ا ّلش يوعي في
ّ
الجمهورايت ّ
السوفييتي الطليعة اللينين ّية؛ فهو بفضل تجربته الهائلة بمثابة معلم فكري ومربيي عملي
التحاد ّ
لجميع فروع ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية.
وإاذ يد ّعم المؤتمر ّ
السادس قرارات المؤتمر الخامس عشر للحزب ا ّلش يوعي
الش يوعي العالمي ّ
السوفييتي جملة وتفصيال ،ف إان ّه يق ّدم ما يلي:
في الت ّحاد ّ
﴿رغم ما للنواة الشتراكية في القتصاد من دور قيادي وما لها من تعاظم دائم فاإن تنامي
السوفييتية الشتراكية اإنما كان مصحواب حتما
القوى المنتجة في اقتصاد اتحاد الجمهورايت ّ
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ابش تداد جزئي في التناحر الطبقي .فشرائح ر أأس المال الخاص في المدن وا ألرايف تتحد مع
السوفيات ّيين ،وهي تبذل الجهدَ
بعض العناصر البيروقراطية في الجهازين القتصادي والإداري ّ
لتقوية صمودها ض ّد الطبقة العماليّة .كما تسعي اإلى اإحداث تأأثير معادي للدكتاتورية العمال ّية
في بعض شرائح الموظفين والمثقفين والشرائح المتأأخرة من الحرفيين والفالحين والعمال .اإن
هذا العداء المعادي وهذا النشاط المتعاظم من جانب العناصر ّالرأأسمال ّية تعارضه الطبقة
العمال ّية تحت قيادة الحزب ّ
السوفييتي بنظام دكتاتورية عمال ّية منيعة
الش يوعي لالتحاد ّ
وبنهوض أأكثر أأهم ّية دوما بنشاط ومبادرة الجماهير العمال ّية﴾.
(المؤتمر الخامس عشر :قرار في تقرير الل ّجنة المركزي ّة)
في الظروف التّي خلقها الحصار ّالر أأسمالي والضغط الحاد ال ّذي يمارسه ر أأس المال العالمي
السوفييتيّة الشتراكية ،قلعة كل الشّ غيلة -ضغط يضا ِعف نشاط
ض ّد ات ّحاد
ّ
الجمهورايت ّ
العناصر ّالرأأسمال ّية في المدن وا ألرايف ض ّد نظام الدّ كتاتوريّة العمال ّية ،-يجب على الدولة
العمال ّية ،كي تنتصر على صعوابت البناء الشتراكي ،مثلما بي ّن ذلك ما ظهر من عقبات خالل
أآخر حمالت تخزين الحبوب ،أأن تقوم بس ياسة نش يطة قوامها تحويل جميع العالقات
الجتماعية في اتجاه التّعاون ّية .فال يمكن تجاوز تلك الصعوابت اإل بنضال أأكثر حيوي ّة ضدّ
العناصر ّالرأأسماليّة في القتصاد وبتمتين مطرد الح ّدة للتحالف مع الجماهير الحاسمة من
المتوسط) وبنضال صارم ض ّد الكولك وابستناد صلب حقا من جانب
الفالحين (الفالح ّ
الطبقة العمال ّية على الفالحين الفقراء.
السادس نمو الحزب ّ
يالحظ المؤتمر ّ
السوفييتي
الش يوعي في التحاد ّ
الش يوعي العالمي ّ
السوفييتيّة الشتراكية وفي العالم أأجمع .ويس ّجل المؤتمر
ونفوذه في شغيلة ات ّحاد
ّ
الجمهورايت ّ
السادس نمو تعداد الحزب ّ
ّ
السوفييتي بفضل انخراط
الش يوعي في الت ّحاد ّ
الش يوعي العالمي ّ
تقوي ال ّديمقراط ّية العمال ّية واطراد تعاظم ثقة
تطور و ّ
عمال جدد من المؤسسات .ويشير اإلى ّ
السوفييتيّة الشتراكية في الحزب ا ّلش يوعي لالتحاد
الطبقة العمال ّية في ات ّحاد
ّ
الجمهورايت ّ
السوفييتي ،حزب لينين المجيد.
ّ
السادس أأن الحزب ّ
يعتقد المؤتمر ّ
السوفييتي قد نجح
الش يوعي في التحاد ّ
الش يوعي العالمي ّ
بفضل س ياس ته ّ
الش يوعيّة المنسجمة في أأن يقوي ال ّدكتاتوريّة العماليّة وشرع بنجاح في بناء
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الش يوع ّية س ياس َة الحزب ّ
الشتراكية .وإاذ تساند فروع ا ألمم ّية ّ
الش يوعي في الت ّحاد
خير في عملية بناء الشتراكية .يصادق
السوفييتي ّ
ّ
الصحيحة دون تحفّظ ،ف إان ّها تشجع هذا ا أل َ
السادس على قرارات المؤتمر الخامس عشر للحزب ّ
المؤتمر ّ
الش يوعي في
الش يوعي العالمي ّ
السوفييتي وعلى قرارات الجلسة العامة التاسعة لتنفيذي ّة ا ألمم ّية ا ّلش يوع ّية المتعل ّقة
الت ّحاد ّ
ابإقصاء المعارضة .ويفضح الن ّشاط المنشفي والمعادي للثورة ال ّذي يمارسه المعارضون القدامى
الحزب ّ
بعد اإقصائهم .ويدعو المؤتمر ّ
الش يوعي في الت ّحاد
السادس
َ
الش يوعي العالمي ّ
السوفييتي اإلى مواصلة نضاله ضدّ الت ّجاه التروتسكي –وهو ات ّجاه غير ذي أأهم ّية لضعفه
ّ
أ
أ
ّ
العددي -بكل قواه ويل ِزم في ذات الوقت كل أحزاب المميّة الش يوعيّة بمكافحة كل محاولة
لخلق معارضة تروتسكية في صفوفها و أأن تفشلها بعمل نظري وتنظيمي.
السوفييتيّة الشتراكية مهددة ابلتّ ّفسخ مثلما
ليست الدّ كتاتوريّة العماليّة في ات ّحاد
ّ
الجمهورايت ّ
تزعم المعارضة ،بل هي مه ّددة بهجوم مسل ّح من جانب البرجوازيّة العالم ّية .هجوم يزيد من
تقريب ساعته ما تحقّقه الدّ كتاتوريّة العمال ّية من تق ّدم.
السادس عما َل كل البلدان ،كل الشّ غيلة والمضط َهدين
لذا ،يدعو المؤتمر الش يعي العالمي ّ
في العالم أأجمع ،اإلى أأن يبذلوا كل جهدهم لالس تعداد للهجوم ال ّذي يحضّ ر ضدّ التحاد
وطن العمال الوحيد .يجب على شغيلة العالم أأجمع أأن تقوم بكل شيء لل ّدفاع
السوفييتي؛ َ
ّ
السوفييتي؛ أأو َل قلعة مظ ّفرة كسبتها الطبقة العمال ّية العالم ّية ،وقاعدة متينة
وحماية التحاد ّ
لتفجير الثورة العمال ّية العالم ّية۞
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مبادئ أساسيّة
الش يوع ّية هي ّ
منظمة عالم ّية تنتظم فيها ا ألحزاب ّ
مادة 2ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية من مختلف
البلدان في حزب واحد عالمي وحيد وهو مرشد الحركة الث ّوري ّة العالميّة للطبقة العمالية
ّ
الش يوع ّية و أأهدافها .لذلك تناضل ا ألمم ّية ّ
ومنظمها ،ومنتصر لمبادئ ّ
الش يوع ّية من أأجل
كسب الطبقة العمال ّية والفئات الكبيرة من الفالحين الفقراء ،ومن أأجل مبادئ ّ
الش يوع ّية
و أأهدافها ،ومن أأجل اإرساء دكتاتوري ّة الطبقة العمال ّية على النطاق العالمي ،ومن أأجل اإرساء
السوفيّيتيّة الشتراكية ،ومن أأجل الإطاحة ابلطبقات اإطاحة
فيدرال ّية عالم ّية من الجمهورايت ّ
كاملة وتحقيق الشتراكية :أأولى مراحل المجتمع ّ
الش يوعي۞
الش يوع ّية اسم« :الحزب ّ
مادة 1تحمل ا ألحزاب المنخرطة في ا ألمم ّية ّ
الش يوعي الـفالني
الش يوع ّية)» .ل يكون في ا ألمم ّية ّ
(فرع ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية اإل فرعا واحدا من البلد الواحد۞
مادة 3يكون عضوا في حزب ش يوعي وفي ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية ك ّل من قبل برانمج الحزب
الش يوعي في البلد الذي يقطنه ونظامه ال ّداخلي وقبل برانمج ا ألمم ّية ّ
ّ
الش يوع ّية ونظامها
ال ّداخلي ،وانخرط في اإحدى ّ
منظمات الحزب القاعدية وانضل فيها بنشاط ،وخضع لجميع
قرارات الحزب وا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية ودفع معلوم مساهمته ابنتظام۞
مادة 4قاعدة الحزب ّ
المؤسسة (خليّة المصنع ،الورشة،
الش يوعي التّنظيميّة هي خليّة ّ
المنجم ،المكتب ،المغازة ،الضّ يعة ،الخ) ،وهي تجمع ك ّل أأعضاء الحزب العاملين في تلك
المؤسسة۞
ّ
مادة 5ا ألمميّة ّ
مؤسسة على مبادئ المركزي ّة الديّمقراطيّة و أأهمها:
الش يوعيّة وفروعها ّ
هيئات الحزب القيادي ّة العليا
أأ .تنت ِخب اجتماعات ا ألعضاء العا ّمة والندوات والمؤتمرات َ
وال ّدنيا.
ب .تق ّدم هيئات الحزب القيادي ّة ،وجواب ،تقارير دوري ّة في نشاطها لمن َت ِخبيها.
ج .تطبيق قرارات هيئات الحزب العليا واجب على هيئاته ال ّدنيا .والنضباط القويم في
الحزب ،وتنفيذ قرارات ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية وهيئاتها ومراكز الحزب القيادي ّة بص ّحة ودون تأأخير
كذلك واجبان.
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ل يناقش أأعضاء الحزب و ّ
المنظمات القضااي إالّ بقرار من الهيئات المؤ ّهلة لذلك في الحزب.
وما اإن تتّخذ مؤتمرات ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية أأو مؤتمرات فروعها أأو الهيئات القيادي ّة في هذه
ا ألخيرة القر َار إالّ ووجب تطبيقه حتّى ا ْإن لم يوافق عليه جزء من أأعضاء الحزب أأو ّ
منظماته
المحل ّية.
يقبل ،في ظروف ل شرع ّية الحزب ،أأ ْن تع ِي ّن الهيئات العليا الهيئات ال ّدنيا .كما يقبل التّنس يق
ال ّذي تصادق عليه الهيئات العليا۞
مادة 8يجب تنظيم فرقة ش يوع ّية  -ليس أأق ّل من عضوين  -في جميع ّ
المنظمات الخارجة
عن الحزب وفي ّ
منظمات الجماهير العماليّة والفالحيّة (نقّاابت ،تعاونيات ،جمعيّات رايضيّة،
جمع ّيات المناضلين القدامى)؛ في هيئاتها القيادي ّة ومؤتمراتها وندواتها وكذلك في المجالس
البلدي ّة والبرلماانت ،وغيرها لتوس يع تأأثير الحزب وتطبيق س ياس ته في تلك ّ
المنظمات
المؤسسات۞
و ّ
مادة 1تخضع الفرق ّ
الش يوع ّية لما يقابلها في هيئات الحزب.
الش يوع ّية في ّ
مالحظة أأولى :تخضع الفرق ّ
المنظمات ا ألمميّة (ا ألمميّة النقّابيّة الحمراء ،النّجدة
الش باب ّ
ا ألمم ّية الحمراء ،النّجدة ا ألمم ّية العمال ّية ،أأمم ّية ّ
الش يوعي ،الخ) لتنفيذيّة ا ألمم ّية
ّ
الش يوعيّة.
الش يوع ّية ولجنة الفرع المركزي ّة تركيبة الفرق ّ
مالحظة اثنية :تح ّدد تنفيذيّة ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية
خاصة۞
وشكل قيادة عملها بتوصيات ّ
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مؤمتر األمميّة الشّيوعيّة العاملي
الش يوعي العالمي هو أأعلى هيئة في ا ألمم ّية ّ
مادة 1المؤتمر ّ
الش يوع ّية ،ويتأألّف من ممث ّلي
ك ّل ا ألحزاب (الفروع) و ّ
المنظمات المنخرطة في ا ألمميّة ّ
الش يوعيّة.
يدرس المؤتمر ّ
هم قضااي البرانمج والتّكتيك والتّنظيم وعمل ا ألمم ّية
الش يوعي العالمي أأ ّ
ّ
الش يوع ّية وفروعها ،ويفصل في جميع تلك القضااي .وهو الوحيد الذي يس تطيع تعديل برانمج
ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية ونظامها الدّ اخلي.
الش يوعي العالمي ّمرة ك ّل س نتين .وتحدّد تنفيذيّة ا ألمم ّية ّ
ينعقد المؤتمر ّ
الش يوع ّية اتريخ
انعقاده وعدد ممث ّلي ك ّل فرع.
المصوتين من ك ّل فرع في المؤتمر ّ
يح ّدد المؤتمر ّ
الش يوعي العالمي
الش يوعي العالمي عدد ّ
خاص وفق تعداد ك ّل حزب وأأهم ّية بلده ال ّس ياس ّية .ول يقبل ا إلكراه على النّيابة۞
بقرار ّ
مادة 2يجب عقد مؤتمر ش يوعي عالمي اس تثنائي اإذا ما طلب ذلك بعض ا ألحزاب عدد
المصوتين منها في أآخر مؤتمر هو نصف مجموع عدد ا ألصوات في ذات المؤتمر۞
ّ
أ
ّ
ّ
مادة 21ينتخب المؤتمر الش يوعي العالمي لجنة تنفيذيّة (تنفيذيّة المميّة الش يوع ّية) ولجنة
المراقبة ا ألمم ّية۞
مقر تنفيذيّة ا ألمميّة ّ
مادة 22يعيّن المؤتمر ّ
الش يوعيّة۞
الش يوعي العالمي ّ
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تنفيذيّة األمميّة الشيوعيّة وهيناتها
الش يوع ّية هي الهيئة التّي تقود ا ألمم ّية ّ
مادة 21تنفيذيّة ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية طيلة الم ّدة الممتدّ ة
بين مؤتمراتها ،وهي التّي تق ّدم توجيهاتها اإلى جميع فروع ا ألمميّة ّ
الش يوع ّية وتراقب أأنشطتها.
لسان ا ألمم ّية ّ
تحرر تنفيذيّة ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية المركزي۞
الش يوع ّية َ
و ّ
مادة 23على ك ّل فرع أأن يلتزم بقرارات تنفيذيّة ا ألمم ّية ّ
يحق
الش يوع ّية و أأ ْن يط ّبقها فورا .و ّ
للفرع أأ ْن يس تأأنف النّظر في قرارات تنفيذيّة ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية أأمام المؤتمر ال ّش يوعي العالمي،
لكن الفرع ملزم بتطبيق تلك القرارات حتّى يلغيها المؤتمر ّ
الش يوعي العالمي۞
مادة 24لجنة الفرع المركزي ّة مسؤولة أأمام مؤتمرها و أأمام تنفيذيّة ا ألمميّة ّ
يحق
الش يوعيّة .و ّ
لهذه ا ألخيرة أأن تلغي قرارات مؤتمر الفرع وقرارات لجنته المركزي ّة أأو أأ ْن تعدّلها ،و أأ ْن تتّخذ
قرارات يلتزم الفرع بتنفيذها ( أأنظر المادة ۞ )23
يحق لتنفيذيّة ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية أأ ْن تفصل فروعا بأأكملها أأو مجموعات أأو أأعضاء
مادة25
ّ
الش يوع ّية اإذا ما خرقوا برانمج ا ألمم ّية ّ
فرادى من ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية أأو نظامها ال ّداخلي أأو
يحق للفروع والمجموعات وا ألعضاء المفصولين أأ ْن يس تأأنفوا النّظر
قرارات مؤتمراتها العالميّة .و ّ
في ذلك أأمام المؤتمر ّ
الش يوعي العالمي۞
الش يوعيّة على برانمج ك ّل فرع في ا ألمميّة ّ
مادة 28تصادق تنفيذيّة ا ألمميّة ّ
الش يوعيّة،
يحق للفرع ال ّذي لم ينل برانمجه تلك المصادقة أأ ْن يس تأأنف النّظر في ذلك أأمام المؤتمر
و ّ
ّ
الش يوعي العالمي۞
الصحافة المركزي ّة في ك ّل فروع ا ألمميّة ّ
الش يوعيّة أأن تنشر جميع قرارات
مادة 21على ّ
اللّجنة التّنفيذيّة وجميع واثئقها ّالرسم ّية .يجب نشر تلك الواثئق في صحف أأخرى اتبعة للفرع
قدر المس تطاع۞
الش يوع ّية أأ ْن تقبل ّ
منظمات و أأحزااب متعاطفة مع ّ
يحق لتنفيذيّة ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية
مادة21
ّ
بأأصوات استشاري ّة۞
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مادة 22تنتخب تنفيذيّة ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية مجلس رئاسة دائم فيها يقوم بكامل عمل تنفيذيّة
ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية طيلة الم ّدة الفاصلة بين جلسات هذه ا ألخيرة۞
يحق لتنفيذيّة ا ألمميّة ّ
كوان مكاتب دائمة ( ألورواب
مادة11
ّ
الش يوعيّة ولمجلس رئاس تها أأن ي ّ
أ
الغرب ّية ،ألمريكا الجنوب ّية ،للشّ رق )...لإقامة صلة أكثر متانة بين فروع ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية
وقيادة عملها بأأكثر ص ّحة.
مالحظة :تحدد تنفيذيّة ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية أأو مجلس رئاس تها مجال عمل مكاتبها الدّ ائمة.
ويجب اإعالم الفروع ال ّداخلة في مجال المكتب ال ّدائم بسلطات هذا ا ألخير۞
مادة 12يجب على الفرع أأن يطبّق تعاليم وتوجيهات مكتب تنفيذيّة ا ألمميّة ّ
الش يوعيّة
ال ّدائم المعني به .ويمكنه أأن يعارض تلك القرارات أأمام اللّجنة التّنفيذيّة أأو مجلس رئاس تها،
لكن ذلك ل يعفيه من تطبيقها حتّى تلغيها تنفيذيّة ا ألمميّة ّ
الش يوعيّة أأو مجلس رئاس تها۞
مادة 11يجب على تنفيذيّة ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية ومجلس رئاس تها أأ ْن يوفدا مندوبيها اإلى فروع
الش يوع ّية .يتلقّى المندوبون التّوجيهات من تنفيذيّة ا ألمم ّية ّ
ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية وهم مسؤولون
يحق لهم أأن يشرفوا على جميع اجتماعات وجلسات ّ
المنظمات المركزي ّة
عن عملهم أأمامها .و ّ
والمحل ّية في الفروع الموفدين اإليها .ويقومون بمهمتهم في صلة وثيقة ابلل ّجان المركزي ّة في
الفروع المعنيّة .ويمكنهم أأ ْن يتّدخلوا في مؤتمرات الفروع ومجالسها واجتماعاتها ض ّد لجنة
الفرع المركزي ّة اإذا لم يطابق ّ
الس ياسي توجيهات تنفيذيّة ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية؛ فعليهم بوجه
خطها ّ
خاص أأن يسهروا على تطبيق قرارات المؤتمرات ّ
الش يوع ّية العالم ّية وقرارات تنفيذيّة ا ألمم ّية
ّ
ّ
الش يوع ّية.
يحق لتنفيذيّة ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية ،أأيضا ،ولمجلس رئاس تها أأن ترسل معل ّمين إالى مختلف
ّ
فروع ا ألمميّة ّ
الش يوعيّة فتح ّدد واجباتهم وحقوقهم .وهم مس ئولون أأمامها۞
مادة 13تعقد تنفيذيّة ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية اجتماعا واحدا على ا ألق ّل ك ّل س ّتة أأشهر.
والجتماع ات ّم ا ْإن حضره نصف عدد ا ألعضاء على ا ألقلّ۞
مادة 14يعقد مجلس رئاسة تنفيذيّة ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية اجتماعا واحدا على ا ألق ّل ك ّل خمسة
عشر يوما .والجتماع ات ّم اإن حضره نصف عدد ا ألعضاء على ا ألقلّ۞

155

مادة 15يعيّن مجلس رئاسة تنفيذيّة ا ألمم ّية ّ
مصوتة.
الش يوع ّية لنفسه مكتبا س ياس ّيا كهيئة ّ
الس ياسي أأيضا قضااي اجتماعات تنفيذيّة ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية ومجلس رئاس تها:
ويع ّد المكتب ّ
اإنه هيئتها التّنفيذيّة۞
مادة 18يعيّن مجلس رئاسة اللّجنة التّنفيذيّة هيئ َة تحرير المنشورات ال ّدورية وغيرها التّابعة
للأمم ّية ّ
الش يوع ّية۞
مادة 11ي ّنظم مجلس رئاسة اللّجنة التّنفيذيّة فرعا للعمل بين النساء وكذلك مندوابت
دائمات لقيادة عمل مختلف المجموعات وفروع ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية (مكتب البلد) وغيرها من
الفروع الضرورية لعملها۞
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جلنة املراقبة األمميّة
تهتم لجنة المراقبة ا ألمم ّية ابلقضااي المتعل ّقة بوحدة وانسجام الفروع التّي أأ ّقرتها
مادة11
ّ
ا ألمميّة ّ
الش يوعيّة وابلقضااي المتعل ّقة بسلوك ا ألعضاء في مختلف الفروع من جهة أأنهم
ش يوعيون.
لذا ،تنظر لجنة المراقبة ا ألمم ّية في:
أأ .ما يو ّجهه أأعضاء حزبيون من تهم ض ّد الل ّجان المركزية في ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية بعد أأن
سلّطت عليهم عقوابت تأأديبيّة اإثر خالفات س ياس ّية.
ب .ما ماثل ذلك وتعل ّق بأأعضاء في الهيئات المركزي ّة في ا ألحزاب ّ
الش يوعيّة وبعناصر مفردة
في ا ألحزاب ،اإذا ما ر أأت في ذلك ضرورة أأو اإذا ما ِاقترحت ذلك الهيئات التّنفيذيّة في
ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية.
ت .ميزانية ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية فتراقبها وتحقّق فيها.
الس ياس ّية والقضااي الإداري ّة والتّنظيم ّية التّي
ل تتدخل لجنة المراقبة ا ألمم ّية في الخالفات ّ
مقر رئاس تها ابتفاق مع تنفيذيّة ا ألمميّة ّ
الش يوعيّة۞
تنشأأ في ا ألحزاب ،ولها أأن تختار ّ
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عالقة الفروع بتنفيذيّة األمميّة
الشّيوعيّة
مادة 12يجب على لجنة الفرع المركزي ّة التّي أأ ّقرتها ا ألمميّة ّ
الش يوعيّة وكذلك الل ّجنة المركزي ّة
المقبولة كمتعاطفة أأن ترسل محاضر جلساتها وتقارير في أأعمالها اإلى تنفيذيّة ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية
ابنتظام۞
مادة 31ا ّإن اس تقالة عناصر فرادى أأو مجموعة بأأكملها من لجنة الفرع المركزي ّة اإنما هو صفة
من صفات تفكّك الحركة ّ
الش يوع ّية؛ فال ينتمي ك ّل مركز قيادي في الحزب اإلى صاحبه بل
ينتمي اإلى ا ألمميّة ّ
الش يوعيّة بأأكملها .ول يمكن للعضو المنتخَب اإلى الهيئة الفرع القيادي ّة
المركزي ّة أأ ْن يتخل ّى عن م ّدته النّياب ّية قبل اإعادة النتخاابت إالّ بمصادقة تنفيذيّة ا ألمم ّية
الش يوع ّية .والس تقالة التّي تقبلها لجنة الفرع المركزية دون مصادقة تنفيذيّة ا ألمم ّية ّ
ّ
الش يوع ّية
غير صالحة۞
مادة 32يجب على الفروع المنخرطة في ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية ،وبوجه خاص فروع الدول
الصلة أالكثر متانة
الإمبرايلية وفروع مس تعمراتها وكذلك فروع الدول المجاورة لها ،أأن تقيم ّ
تنظيميا وإاعالميا بتمثيل مشترك في المجالس والمؤتمرات وبتبادل مناضلين قياديين بمصادقة
تنفيذيّة ا ألمميّة ّ
الش يوعيّة۞
مادة 31يمكن لفرعين أأو أأكثر من فروع ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية مرتبطة س ياس ّيا بظروف النضال
المشتركة (مثل فروع البلدان السكندينافيّة والبلقان ّية) أأن تنتظم بمصادقة من تنفيذيّة ا ألمم ّية
الش يوعيّة في اتحاد يعمل تحت قيادة تنفيذيّة ا ألمميّة ّ
ّ
الش يوعيّة ويخضع لمراقبتها في سبيل
تضافر جهود تلك الفروع۞
مادة 33يدفع ك ّل فرع مساهمة لتنفيذيّة ا ألمميّة ّ
الش يوعيّة تح ّددها هذه ا ألخيرة۞
مادة 34ل تنعقد مؤتمرات الفرع عادي ّة كانت أأم اس تثنائية اإل بمصادقة تنفيذيّة ا ألمم ّية
الش يوع ّية .وإا ّن فرعا لم ينعقد مؤتمره قبل انعقاد المؤتمر ّ
ّ
الش يوعي العالمي ملزم بأأن يعقد
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موسعة للجنته المركزي ّة ليدرس القضااي ال ّتي س تطرح في المؤتمر
مجلسا للحزب أأو جلسة ّ
الش يوعي العالمي قبل أأن ينتخب الوفد الذي س يوفده اإلى المؤتمر ّ
ّ
الش يوعي العالمي۞
ّ
الش باب ّ
الش يوعي ا ألمميّة (أأمميّة ّ
الش باب ّ
منظمة ّ
الش يوعي) هي فرع من فروع
مادة35
الش يوع ّية يتمتع بكامل حقوق الفرع ويخضع لتنفيذيّة ا ألمم ّية ّ
ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية۞
مادة 38يجب على ا ألحزاب ّ
الش يوع ّية أأن تكون جاهزة لالنتقال اإلى السري ّة .ويجب على
تنفيذيّة ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية أأن تساعدها على تحضير ذلك۞
يحق لعضو في فرع من فروع ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية أأن يهاجر بلده إا ّل بترخيص
مادة 31ل ّ
من لجنة فرعه المركزي ّة .فمن كان له ذلك انخرط في فرع البلد الذي ح ّل فبه ،و أأ ّما من كانت
هجرته على خالف ذلك فال يقبل في أأي فرع من فروع ا ألمم ّية ّ
الش يوع ّية۞
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