الرفٌق س،
ليس صحيحا ان شعار لٌنٌن« :فلنعرف كٌف نتوصل الى تفاهم مع الفالح
المتوسط ،من دون أن ننكص دقٌقة واحدة عن النضال ضد الكوالك ،وباالستناد
بكامل الثقل الى الفالحٌن الفقراء وحدهم» ،ليس صحيحا أن هذا الشعار الذي
صاغه فً مقاله المعروف عن بٌتٌرٌم سوروكٌن ، 3هو شعار «مرحلة لجان
الفالحٌن الفقراء» ،شعار «نهاٌة المرحلة المسماة بمرحلة تحٌٌد الفالحٌن
المتوسطٌن» .هذا غير صحيح بتاتا .فلجان الفالحٌن الفقراء تشكلت فً حزٌران
 .1918وفً نهاٌة تشرٌن االول  1918كانت قوانا فً الرٌف قد تغلبت على
الكوالك ،وكان الفالح المتوسط فً سبٌله الى االنعطاف باتجاه سلطة السوفٌٌتات.
وهذا االنعطاف هو الذي أتاح الفرصة لقرار اللجنة المركزٌة الرامً الى الغاء
ثنائٌة السلطة بٌن السوفٌٌتات ولجان الفالحٌن الفقراء ،والى اجراء انتخابات جدٌدة
لسوفٌٌتات المناطق والقرى ،والى امتصاص السوفٌٌتات المعاد انتخابها للجان
الفالحٌن الفقراء ،وبالتالً الى تصفٌة هذه اللجان .لقد تبنت السوفٌٌتات رسمٌا هذا
القرار فً  9تشرٌن الثانً  ،1918فً مإتمرها السادس ،كما هو معروف ،أعنً
قرار المإتمر السادس للسوفٌٌتات فً  9تشرٌن الثانً  1918عن االنتخابات
الجدٌدة لسوفٌٌتات القرى والمناطق ،وامتصاص السوفٌٌتات للجان الفالحٌن الفقراء.
والحال ،متى ظهر مقال لٌنٌن« :اعتراف بٌتٌرٌم سوروكٌن الثمٌن» ،الذي ٌرفع فٌه
شعار التحالف مع الفالح المتوسط بدال من شعار تحٌٌد الفالح المتوسط؟ لقد ظهر
فً  21تشرٌن الثانً  ،1918أي بعد زهاء اسبوعٌن من اتخاذ مإتمر السوفٌٌتات
السادس قراره ذاك .فً هذا المقال ٌصرح لٌنٌن بوضوح ان سٌاسة التفاهم مع
الفالح المتوسط ٌملٌها انعطاف هذا االخٌر باتجاهنا .الٌك ما ٌقوله لٌنٌن:
«ان مهمتنا فً الرٌف هً القضاء على المالك الكبٌر ،وتحطٌم مقاومة المستغِل
والكوالك المحتكر .وٌسعنا ،فً سبٌل تحقٌق ذلك ،أن نعتمد راسخ االعتماد على
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أشباه البرولٌتارٌٌن وحدهم ،على «الفالحٌن الفقراء» .لكن لٌس الفالح المتوسط
عدونا .لقد تردد ،وٌتردد ،وسوف ٌتردد ،ومهمة التؤثٌر على المترددٌن ليست هي
نفس المهمة الرامٌة الى االطاحة بالمس َتغِل والى االنتصار على العدو الفعال .أن
نعرف كٌف نتوصل الى تفاهم مع الفالح المتوسط ،من دون ان ننكص دقٌقة واحدة
عن النضال ضد الكوالك ،وباالستناد بكامل الثقل الى الفالحٌن الفقراء وحدهم :هذه
هً مهمة الساعة الراهنة ،النه فً ٌومنا هذا على وجه التحدٌد ،ولالسباب المبٌنة
اعالهٌ ،مسً االنعطاف باتجاهنا في أوساط الفالحين الفقراء امرا محتوما»4
(المجلد  ،23ص  ،294الطبعة الروسٌة).
ماذا ٌنجم عن ذلك؟
ٌنجم عن ذلك ان شعار لٌنٌن ال ٌرجع الى المرحلة القديمة ،مرحلة لجان
الفالحٌن الفقراء وتحٌٌد الفالح المتوسط ،بل الى المرحلة الجديدة ،مرحلة التفاهم
مع الفالح المتوسط .وهو بذلك ٌشٌر ال الى نهاية المرحلة القدٌمة ،بل الى بداية
المرحلة الجدٌدة.
لكن توكٌدك بصدد شعار لٌنٌن خاطىء ،ال من وجهة النظر الشكلٌة فحسب ،من
الزاوٌة التؤرٌخٌة اذا جاز التعبٌر ،بل أٌضا فً مضمونه بالذات .معروف ان شعار
لٌنٌن عن التفاهم مع الفالح المتوسط قد شهره الحزب بؤسره شعارا جدٌدا له فً
المإتمر الثامن لحزبنا (آذار  .)1919ومعروف أن المإتمر الثامن للحزب كان
على وجه التحدٌد المإتمر الذي أرسى أسس سٌاستنا فً التحالف المتٌن مع الفالح
المتوسط .ومعروف ان برنامجنا ،برنامج الحزب الشٌوعً (البلشفً) التحاد
الجمهورٌات السوفٌاتٌة االشتراكٌة ،قد أقِر اٌضا من قبل المإتمر الثامن لحزبنا.
ومعروف أن هذا البرنامج ٌتضمن بنودا خاصة بصدد موقف الحزب من مختلف
الفئات فً الرٌف :الفالحٌن الفقراء ،الفالحٌن المتوسطٌن ،الكوالك .ماذا نقرأ فً
الفقرات التالٌة من برنامج الحزب الشٌوعً (البلشفً) التحاد الجمهورٌات
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السوفٌاتٌة االشتراكٌة عن الفئات االجتماعٌة فً الرٌف وعن موقف الحزب منها؟
اسمع:
«ان الحزب الشٌوعً الروسً يعتمد ،فً كل نشاطه فً الرٌف ،كما فً
الماضً ،على الفئات البروليتارية وشبه البروليتارية في الريف؛ فهذه الفئات هً
التً ٌنظمها ،بادىء ذي بدء ،فً قوة مستقلة بانشائه فً الرٌف خالٌا للحزب،
منظمات للفالحٌن الفقراء ،نمطا خاصا من نقابات البرولٌتارٌٌن وأشباه
البرولٌتارٌٌن الرٌفٌٌن ،الخ ،وبتقرٌبه الشقة بمختلف الوسائل بٌنها وبٌن البرولٌتارٌا
المدٌنٌة ،بسلخه اٌاها عن تؤثٌر البورجوازٌة الرٌفٌة ومصالح الملكٌة الصغٌرة.
«ان سٌاسة الحزب الشٌوعً الروسً ،تجاه الكوالك والبورجوازٌة الرٌفٌة،
تتمثل فً النضال الحازم ضد تذبذبهم كمس َتغِلين وتحطيم مقاومتهم للسياسة
السوفياتية.
« أما تجاه الفالحٌن المتوسطٌن فتتمثل سٌاسة الحزب الشٌوعً الروسً فً
جرهم ،تدرٌجٌا وبصورة منهجٌة ،الى العمل البنائً االشتراكً .ان الحزب ٌوكل
الى نفسه مهمة فصلهم عن الكوالك ،واستمالتهم الى جانب الطبقة العاملة ،بما ٌبدٌه
من اهتمام بمصالحهم ،وبمقاومته حالتهم المتؤخرة بعمل أٌدٌولوجً ولٌس بحال من
االحوال بتدابٌر قمعٌة ،وببذله قصارى جهده ،فً كل مرة تكون فٌها مصالحه
الحٌوٌة عرضة للخطر ،للوصول الى تفاهمات عملية معهم ،وبتقدٌمه تنازالت لهم
عند تحدٌد وسائل تحقٌق التحوالت االشتراكٌ ة«( .» 5المإتمر الثامن للحزب
الشٌوعً (البلشفً) الروسً» ،التقرٌر المختزل ،ص  ،396الطبعة الروسٌة).
حاول اذن أن تجد فرقا ،مهما ٌكن طفٌفا ،ولو فً االلفاظ ،بٌن هذه المقاطع من
البرنامج وبٌن شعار لٌنٌن! انك لن تجده ،ﻷنه لٌس له وجود فً الواقع .بل اكثر من
ذلك .فمما ال ٌتطرق الٌه شك أن شعار لٌنٌن ال ٌناقض قرارات المإتمر الثامن عن
الفالحٌن المتوسطٌن ،بل ٌمثل على العكس أدق صٌغة واكثرها توفٌقا فً هذه
القرارات .والحال ان من الوقائع الثابتة ان برنامج الحزب الشٌوعً (البلشفً)
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التحاد الجمهورٌات السوفٌاتٌة االشتراكٌة قد أقر فً آذار  ،1919فً المإتمر
الثامن للحزب الذي ناقش بوجه خاص مسؤلة الفالحٌن المتوسطٌن ،بٌنما كان مقال
لٌنٌن ضد بٌتٌرٌم سوروكٌن ،الذي دعا فٌه الى تفاهم مع الفالح المتوسط ،قد ظهر
فً تشرٌن الثانً  ،1918قبل شهور اربعة من المإتمر الثامن للحزب.
ألٌس واضحا ان مإتمر الحزب الثامن قد أيد مطلق التأييد وبال تحفظ شعار
لٌنٌن ،الذي كان قد شهره فً مقاله ضد بٌتٌرٌم سوروكٌن ،بصفته شعارا ٌتوجب
على الحزب أن يستلهمه فً نشاطه فً الرٌف طوال المرحلة الراهنة من البناء
االشتراكي؟
أٌن تكمن قٌمة شعار لٌنٌن؟
تكمن قٌمة شعار لٌنٌن فً انه ٌستوعب باحكام جدٌر باالعجاب مهمة الحزب
المثلثة ،غير القابلة للقسمة ،فً االرٌاف ،وٌعبر عنها فً صٌغة واحدة مقتضبة:
أ– استند الى الفالح الفقٌر ،ب– نظم التفاهم مع الفالح المتوسط؛ ج– ال توقف
لدقٌقة واحدة النضال ضد الكوالك .حاول اذن ان تؤخذ من هذه الصٌغة واحدا من
العناصر التً تتكون منها لتجعل منه اساس العمل فً الرٌف ،فً الساعة الراهنة،
متناسٌا العناصر االخرى ،فستجد نفسك محصورا ال محالة فً طرٌق مسدود .أمن
الممكن ،بالنظر الى المرحلة الراهنة من البناء االشتراكً ،تنظٌم تفاهم فعلً ومتٌن
مع الفالح المتوسط ،من دون االعتماد على الفالحٌن الفقراء ومن دون شن النضال
ضد الكوالك؟ كال .أمن الممكن ،بالنظر الى التطور الراهن ،شن نضال مظفر ضد
الكوالك  ،من دون االعتماد على الفالحٌن الفقراء ومن دون تفاهم مع الفالح
المتوسط؟ كال .ما السبٌل الى التعبٌر ،بؤدق صورة ممكنة ،من خالل شعار معمم،
عن تلك المهمة المثلثة ،غٌر القابلة للقسمة ،للحزب فً الرٌف؟ أعتقد أن شعار لٌنٌن
هو أدق تعبٌر عن هذه المهمة .ال بد من االقرار بؤنه لٌس فً المستطاع التعبٌر عن
االمور خٌرا مما فعل لٌنٌن …
لماذا تدعو الضرورة الى التنوٌه بنفع شعار لٌنٌن فً المرحلة الراهنة على وجه
التحديد ،في الشروط الحالية للعمل فً الرٌف على وجه التحديد؟

على وجه التحدٌد الننا نالحظ فً الساعة الراهنة ظهور مٌل لدى بعض من
رفاقنا الى تمزٌق المهمة المثلثة وغير القابلة للقسمة للحزب فً الرٌف اربا اربا،
والى فصل هذه اآلراب بعضها عن بعض .لقد تؤكد ذلك تماما فً نهجنا فً حملة
تخزٌن القمح فً كانون الثانً وشباط الماضٌٌن .فؤن ٌكون التوصل الى تفاهم مع
الفالح المتوسط امرا وا جبا ،فهذا ما ٌعلمه البالشفة جمٌعا .لكن كٌف التوصل الى
هذا التفاهم؟ هذا ما ال ٌفهمه جمٌع الناس .فبعضهم ٌرى ان طرٌق الوصول الى
تفاهم مع الفالح المتوسط هو النكوص عن النضال ضد الكوالك او تخفٌف هذا
النضال :فالنضال ضد الكوالك قد ٌفزع ،على ما ٌقولون ،شطرا – الشطر المٌسور
– من الفالحٌن المتوسطٌن .وٌرى بعضهم اآلخر ان طرٌق الوصول الى تفاهم مع
الفالح المتوسط هو العزوف عن عمل تنظٌم الفالحٌن الفقراء أو تخفٌف هذا العمل:
فتنظٌم الفالحٌن الفقراء ٌإدي ،على ما ٌقولون ،الى انعزالهم ،والحال أن االنعزال
قد ٌجعلنا نخسر الفالحٌن المتوسطٌن .ونتٌجة جمٌع هذه االنحرافات عن الخط
الصحٌح هً نسٌان االطروحة الماركسٌة التً تنص على أن الفالح المتوسط طبقة
مترددة؛ وأن التفاهم مع الفالح المتوسط ال ٌمكن ان ٌكون متٌنا اال بشرط خوض
نضال حاسم ضد الكوالك وتشدٌد وتٌرة النشاط فً صفوف الفالحٌن الفقراء؛ وان
الفالح المتوسط ٌمكن ،بدون هذه الشروط ،أن ٌحٌد نحو الكوالك ،منجذبا الٌه
انجذابه الى قوة .تذكر كلمات لٌنٌن التً نطق بها فً المإتمر الثامن للحزب:
«من الضروري تحدٌد موقفنا تجاه الطبقة التي ليس لها وضع ثابت ،محدد .6ان
البرولٌتارٌا فً جمهرتها تناصر االشتراكٌة ،والبرجوازٌة فً جمهرتها تناوىء
االشتراكٌة – ومن المٌسور تحدٌد العالقات بٌن هاتٌن الطبقتٌن .لكن حٌن ننتقل الى
زمرة اخرى كالفالحٌن المتوسطٌن نجد أنهم طبقة تتردد .فهم جزئٌا مالك ،وجزئٌا
شغٌلة .وهم ال ٌستغلون الشغٌلة اآلخرٌن .ولقد كان علٌهم ،طوال عشرات السنٌن،
ان ٌذودوا عن وضعهم بمجهود فائق؛ فقد ذاقوا علقم استغالل كبار المالك العقارٌٌن
والرأسمالٌٌن ،وعانوا من كل شًء ،وهم فً الوقت نفسه مالك .هكذا ٌنطوي موقفنا
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من هذه الطبقة المترددة على مصاعب كؤداء» («المإتمر الثامن للحزب الشٌوعً
(البلشفً) الروسً» ،التقرٌر المختزل ،ص  ،346الطبعة الروسٌة).
لكن هناك ضروبا أخرى من الحٌدان عن الخط الصحٌح ،ال تقل خطورة عن
االولى .فقد ٌحدث ان ٌُشن النضال ضد الكوالك ،لكنه ٌُشن بطرٌقة خرقاء وال
معقولة الى درجة تنهال معها الضربات على الفالح المتوسط وعلى الفالح الفقٌر.
والنتٌجةٌ :ب قى الكوالك سلٌما لم ٌمسه أذى ،وٌحدث صدع فً التحالف مع الفالح
المتوسط ،وٌقع شطر من الفالحٌن الفقراء ،بصورة مإقتة ،بٌن مخالب الكوالك
الذي ٌَشِ ن نضاال مداجٌا ضد السٌاسة السوفٌاتٌة .قد ٌحدث أٌضا أن تبذل المحاوالت
لتحوٌل النضال ضد الكوالك الى تجرٌد لهم من ملكٌتهم ،وتحوٌل عمل تخزٌن
القمح الى اقتطاع للفوائض؛ وفً هذا تناس لحقٌقة أن تجرٌد الكوالك من ملكٌتهم،
فً شروطنا وظروفنا ،شًء محال ،ولحقٌقة ان اقتطاع الفوائض ال ٌعنً التحالف
مع الفالح المتوسط ،وانما الصراع ضده.
ما مصدر هذه االنحرافات عن خط الحزب؟
مصدرها عدم تفهم حقٌقة أن مهمة الحزب المثلثة فً الرٌف واحدة وغير قابلة
للقسمة .مصدرها عدم تفهم حقٌقة استحالة فصل النضال ضد الكوالك عن التفاهم
مع الفالح المتوسط ،واستحالة فصل هاتٌن المهمتٌن معا عن تحوٌل الفالحٌن
الفقراء الى سند ودعامة للحزب فً الرٌف.7
ٌ - 7نجم عن ذلك ان االنحرافات عن الخط السلٌم تخلق خطرا مزدوجا ٌتهدد تحالف العمال
والفالحٌن :الخطر النابع عن اولئك الذٌن ٌرٌدون ،على سبٌل المثال ،تحوٌل التدابٌر االستثنائٌة
المإقتة المتعلقة بتخزٌن القمح الى اتجاه ثابت او دائم لسٌاسة الحزب والخطر النابع عن اولئك
الذٌن ٌزمعون استخدام الغاء التدابٌر االستثنائٌة الطالق ٌد الكوالك ،والشهار حرٌة التجارة
كاملة ،من دون ان ٌكون الجهزة الدولة دخل فً تنظٌم التجارة .وعلٌه ،تقضً الضرورة
بخوض النضال على جبهتٌن اثنتٌن لضمان خط صحٌح.
ان نً انتهز المناسبة الشٌر الى ان صحافتنا ال تقٌد على الدوام بهذه القاعدة ،فتدلل احٌانا على
روح احادٌة الجانب الى حد ما .قد ٌحدث ،على سبٌل المثال ،ان تشهِّر بؤولئك الذٌن ٌسعون الى
تحوٌل التدابٌر االستثنائٌة المتعلقة بتخزٌن القمح – وهً تدابٌر ذات طابع مإقت – الى اتجاه
دائم لسٌاستنا ،مسلطٌن بذلك سٌف التهدٌد على تحالف العمال والفالحٌن .هذا شًء حسن .لكن
ما هو خاطىء وسًء هو عندما ال تعٌر ما فٌه الكفاٌة من االهتمام ،بالتوازي مع ذلك← ،

ماذا ٌنبغً أن نفعل حتى ال تنفصل هذه المهام بعضها عن بعض خالل عملنا
الٌومً فً الرٌف؟
ٌنبغً على االقل أن نرفع شعارا هادٌا قمٌنا بجمع هذه المهام فً صٌغة عامة
واحدة ،وبالحٌلولة ،بالتالً ،دون انفصال هذه المهام بعضها عن بعض.
هل تشتمل ترسانة حزبنا على مثل هذه الصٌغة ،على مثل هذا الشعار؟
بلى .هذه الصٌغة هً شعار لٌنٌن« :ان نعرف كٌف نتوصل الى تفاهم مع الفالح
المتوسط ،من دون أن ننكص دقٌقة واحدة عن النضال ضد الكوالك ،وباالستناد
بكامل الثقل الى الفالحٌن الفقراء وحدهم».
لهذا السبب أعتقد أن هذا الشعار هو اكثر الشعارات عقالنٌة وعمومٌة ،وأنه
ٌنبغً أن ٌحتل مكانة الصدارة ،على وجه التحديد اليوم ،على وجه التحديد في
الشروط الراهنة لعملنا فً الرٌف.
انك تع ّد شعار لٌنٌن شعار «معارضة» ،وتسؤل فً رسالتك :كيف حدث أن …
شعار المعارضة هذا نشر لمناسبة االول من أيار  1928في «البرافدا»؟ … كيف
السبيل الى تفسير ظهور هذا الشعار في أعمدة «البرافدا» ،لسان حال اللجنة
المركزية للحزب الشيوعي في اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفياتية؟ أهو
مجرد غلط مطبعي أم تسوية مع المعارضة بصدد مسألة الفالح المتوسط؟ اال ترى
→ الولئك الذٌن ٌهددون هذا التحالف من جانب آخر ،فال تشهِّر بهم كما ٌنبغً .وعندما ال تشهِّر
بؤولئك الذٌن ٌطمئنون الى القوة البورجوازٌة الصغٌرة البدائٌة وٌرخون لها العنان ،وٌطالبون
بتخفٌف حدة النضال ضد العناصر الرأسمالٌة فً الرٌف وباعادة حرٌة التجارة كاملة ،من دون
ان ٌكون للدولة فً هذا المضمار دور ناظم .وبذلك ٌلغمون أسس تحالف العمال والفالحٌن ،من
طرف آخر .ان االمر هذه المرة سًء .انها الروح االحادٌة الجانب.
قد ٌحدث اٌضا ان تشهِّر بؤولئك الذٌن ٌنفون ،على سبٌل المثال ،امكانٌة وفائدة انعاش
المستثمرات الفالحٌة الفردٌة الصغٌرة والمتوسطة التً تإلف فً المرحلة الراهنة قاعدة
االقتصاد الرٌفً .هذا حسن للغاٌة .لكن ما هو سًء وخاطىء هو عندما ال تشهِّر ،بالتوازي مع
ذلك ،بؤولئك الذٌن ٌقللون من اهمٌة الكولخوزات والسوفخوزات وال ٌرون ان انعاش
المستثمرات الفالحٌة الفردٌة ،الصغٌرة والمتوسطةٌ ،جب ان ٌتمم وٌكمل عملٌا بتنشٌط بناء
الكولخوزات والسوفخوزات.
ان الضرورة تقضً ،ضمانا لخط صحٌح ،بالنضال على جبهتين وبنبذ كل روح احادٌة
الجانب.

أنك تغالً وتشتط! أال ٌجدر بك أن تتناول االمور بشًء من الهدوء واالعتدالٌ ،ا
رفٌق س ،خوفا من أن ٌقودك اندفاعك الى االقتناع بضرورة تحضير نشر برنامجنا
الذي ٌإٌد تمام التؤٌٌد شعار لٌنٌن (هذه حقٌقة واقعة!) ،الشعار الذي صاغه فً
جوهره لٌنٌن (ال أحد المعارضٌن!) ،وأقره المإتمر الثامن للحزب (ولٌس
المعارضة!) .أال مزٌدا ،ولو طفٌفا ،من االحترام لبعض نقاط برنامجنا حول الفئات
االجتماعٌة فً الرٌف! أال مزٌدا ،ولو طفٌفا ،من االحترام لمقررات مإتمر الحزب
الثامن عن الفالحٌن المتوسطٌن! … أما عن جملتك بصدد «التسوٌة مع المعارضة
بصدد مسؤلة الفالح المتوسط» ،فؤعتقد أنها ال تستؤهل مشقة تفنٌدها ،فال رٌب فً
انك تركتها تفلت منك تحت تؤثٌر اللحظة اآلنٌة.
ان ثمة ظرفا ٌبدو أنه ٌثٌر حٌرتك وبلبلتك وهو أن شعار لٌنٌن وبرنامج الحزب
الشٌوعً (البلشفً) فً اتحاد الجمهورٌات االشتراكٌة السوفٌاتٌة ،الذي أقره المإتمر
الثامنٌ ،تحدثان عن تفاهم مع الفالح المتوسط ،فً حٌن ٌتكلم لٌنٌن ،فً الخطاب
الذي ألقاه عند افتتاح المإتمر الثامن ،عن تحالف متين مع الفالح المتوسط .أنت
ترى فً ذلك على ما ٌبدو شٌئا ٌشبه التناقض .بل لعلك تمٌل الى االفتراض أن
سٌاسة التفاهم مع الفالح المتوسط هً ،الى حد ما ،نكوص عن سٌاسة التحالف مع
هذا االخٌر .هذا غٌر صحٌحٌ ،ا رفٌق س .هذا ضالل عظٌم .وال ٌسع احدا أن ٌفكر
على هذا النحو سوى الناس الذٌن ال ٌرون غٌر حرفٌة الشعار من دون قدرة على
النفاذ الى معناه .ال ٌسع احدا أن ٌفكر على هذا النحو سوى الناس الذٌن ال ٌعرفون
تارٌخ شعار التحالف والتفاه م مع الفالح المتوسط .ال ٌسع أحدا أن ٌفكر على هذا
النحو سوى الناس القادرٌن على االفتراض ان لٌنٌن ،الذي أعلن فً خطابه
االفتتاحً امام المإتمر الثامن سٌاسة «التحالف المتٌن» مع الفالح المتوسط ،قد حاد
بنفسه عن نفسه ،حٌن صرح فً خطاب آخر ،ألقاه فً ذلك المإتمر عٌنه ،وفً
برنامج الحزب الذي أقره المإتمر الثامن ،اننا بحاجة اآلن الى سٌاسة «تفاهم» مع
الفالح المتوسط.

كٌف نفسر ذلك؟ الحقٌقة ان لٌنٌن والحزب ،فً شخص المإتمر الثامن ،ال ٌرٌان
من فارق البتة بٌن مفهوم «التفاهم» ومفهوم «التحالف» .الحقٌقة ان لٌنٌن ٌضع
اشارة مساواة بٌن مفهوم «التحالف» ومفهوم «التفاهم» فً جمٌع خطاباته التً
القاها فً المإتمر الثامن .ومن الممكن ان نقول الشًء نفسه عن قرار المإتمر
الثامن« :حول الموقف من الفالحٌن المتوسطٌن» ،الذي ٌضع اشارة المساواة بٌن
مفهوم «التفاهم» ومفهوم «التحالف» .والحال انه ما دام لٌنٌن والحزب ال ٌعدان
سٌاسة التفاهم مع الفالح المتوسط سٌاسة طارئة وعارضة ،وانما سٌاسة ثابتة ،فقد
كان من مطلق حقهما وما ٌزال ان ٌسمٌا سٌاسة التفاهم مع الفالح المتوسط سٌاسة
التحالف المتٌن معه ،وأن ٌسمٌا بالعكس سٌاسة التحالف المتٌن مع الفالح المتوسط
سٌاسة تفاهم معهٌ .كفً ،حتى نقتنع بذلك ،ان نراجع التقرٌر االختزالً لمإتمر
الحزب الثامن والقرار الذي اقره هذا المإتمر نفسه بصدد الفالح المتوسط.
الٌك مقطعا من الخطاب الذي القاه لٌنٌن فً المإتمر الثامن:
«غالبا ما كانت الضربات المسددة الى الكوالك تنهال على الفالحٌن المتوسطٌن
بحكم انعدام خبرة الموظفٌن السوفٌاتٌٌن ،وبحكم المصاعب التً تنطوي علٌها
المشكلة .والخبرة التً اكتسبناها فً هذا المجال ستساعدنا على ان نفعل كل ما
ٌنبغً فعله لتجنب ذلك وتحاشٌه فً المستقبل .هذه هً المهمة المطروحة علٌنا،
عملٌا ال نظرٌا .انتم تعلمون حق العلم ان هذه المهمة صعبة .فنحن ال نملك سلعا
ٌسعنا ان نقدمها للفالح المتوسط؛ والحال ان هذا االخٌر مادي النزعة ،عملً،
ٌطالب بسلع مادٌة عٌنٌة ،ال تتوفر لنا المقدرة على تقدٌمها الٌه الٌوم ،وقد ٌتوجب
على البالد ان تستغنً عنها على امتداد اشهر طوٌلة من الصراع المسعور،
الصراع الذي ٌحمل الٌنا من اآلن بشرى االنتصار الكامل .لكن فً مستطاعنا ان
نفعل الشًء الكثٌر فً ممارستنا االدارٌة :فنحسِّن جهازنا ،ونقوّ م حاالت ال تحصى
من اساءة االستعمال .ان خط حزبنا ،الخط الذي ما كان ٌتجه بما فٌه الكفاٌة نحو
التكتل ،نحو التحالف ،نحو التفاهم 8مع الفالحٌن المتوسطٌن ،هذا الخط نستطٌع
 - 8التسوٌد منً انا.
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وٌتوجب علٌنا ان نصححه ،ان نقوّ مه» (المإتمر الثامن للحزب الشٌوعً "البلشفً"
الروسً ،تقرٌر اختزالً ،ص  ،25 – 24الطبعة الروسٌة).
انت ترى ان لٌنٌن ال ٌفرق بٌن «التفاهم» و«التحالف».
وإلٌك هذه المقاطع المؤخوذة من قرار المإتمر الثامن «حول الموقف من الفالحٌن
المتوسطٌن»:
« ان الخلط بٌن الفالحٌن المتوسطٌن وبٌن الكوالك ،وتطبٌق االجراءات المتخذة
ضد الكوالك على الفالحٌن المتوسطٌن ،بقدر او بآخرٌ ،عنٌان انتهاكا فظا ال لجمٌع
مراسٌم سلطة السوفٌٌتات وسٌاستها كلها فحسب ،بل اٌضا لجمٌع مبادىء الشٌوعٌة
االساسٌة التً تدعو الى تفاهم البرولٌتارٌا مع الفالحٌن المتوسطٌن فً مرحلة
نضال البرولٌتارٌا الحاسم فً سبٌل االطاحة بالبورجوازٌة ،كواحد من الشروط
الضرورٌة لالنتقال على نحو غٌر موجع الى الغاء كل استغالل.
«ان الفالحٌن المتوسطٌن ،الذٌن لهم جذورهم االقتصادٌة المتٌنة نسبٌا بحكم
تخلف التقنٌة الزراعٌة عن تقنٌة الصناعة حتى فً االقطار الرأسمالٌة المتقدمة،
وهذا من دون ان نتكلم عن روسٌا ،ان هإالء الفالحٌن المتوسطٌن سٌبقون على قٌد
الوجود لفترة طوٌلة بما فٌه الكفاٌة من الزمن بعد بداٌة الثورة البرولٌتارٌة .وعلٌه،
ٌتوجب على تكتٌك الموظفٌن السوفٌاتٌٌن فً الرٌف ،مثله فً ذلك مثل تكتٌك
المناضلٌن الحزبٌٌن ،ان ٌُر َسم على اساس مرحلة طويلة من التعاون مع الفالحٌن
المتوسطٌن …
«… ان السٌاسة الصحٌحة مطلق الصحة لسلطة السوفٌٌتات فً الرٌف تضمن
على هذا النحو تحالف البرولٌتارٌا المنتصرة وتفاهمها مع الفالحٌن المتوسطٌن …
«… ٌتوجب على سٌاسة الحكومة العمالٌة والفالحٌة والحزب الشٌوعً ان
تستمر فً استلهامها عٌن روح التفاهم بٌن البرولٌتارٌا والفالحٌن الفقراء وبٌن
الفالحٌن المتوسطٌن»( 9المصدر نفسه ،ص .)420 – 417
ال ٌمٌز القرار هو اآلخر ،كما ترى ،بٌن «التفاهم» و«التحالف».
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ولن ٌكون من غٌر المجدي ان نالحظ ان قرار المإتمر الثامن هذا ال ٌتضمن
كلمة واحدة عن «التحالف المتٌن» مع الفالح المتوسط .لكن هل ٌعنً ذلك ان هذا
القرار يح ِّيد ،من هنا بالذات ،عن سٌاسة «التحالف المتٌن» مع الفالح المتوسط؟
كال .ذلك ٌعنً فقط ان القرار ٌضع اشارة مساواة بٌن مفهومً «التفاهم»
و«التعاون» ومفهوم «التحالف المتٌن» .وهذا منطقً ومفهوم على كل حال :فلن
تقوم قائمة ل «التحالف» مع الفالح المتوسط من دون ان ٌكون هناك «تفاهم» معه؛
كما ان التحالف مع الفالح المتوسط لن ٌكون «متٌنا» اذ لم ٌكن هناك تفاهم
«ثابت» وتعاون معه.
تلك هً الوقائع.
واالمر امر من اثنٌن :اما ان لٌنٌن والمإتمر الثامن حادا عن التصرٌح اللٌنٌنً
عن «التحالف المتٌن» مع الفالح المتوسط ،واما ان الضرورة تقضً بنبذ هذا
االفتراض البعٌد عن ان ٌكون جدٌا ،وباالقرار بؤن لٌنٌن والمإتمر الثامن للحزب ال
ٌمٌزان البتة بٌن مفهوم «التفاهم» ومفهوم «التحالف المتٌن».
وعلٌة ،ال ٌمكن لمن ٌرٌد ان ال ٌقع ضحٌة مماحكة فارغة ،ولمن ٌرٌد ان
ٌستوعب معنى شعار لٌنٌن الداعً الى االستناد الى الفالح الفقٌر ،والى التفاهم مع
الفالح المتوسط ،والى النضال ضد الكوالك ،ال ٌمكن له اال ان ٌفهم ان سٌاسة
التفاهم مع الفالح المتوسط هً سٌاسة التحالف المتين معه.
ان خطؤك ٌكمن فً انك لم تفهم خداع المعارضة التدلٌسً ،ووقعت فً شرك
تحرٌضها وإثارتها ،وسقطت فً الفخ الذي نصبه خصمكٌ .علن محتالو المعارضة
بضجة وإلحاح انهم مع شعار لٌنٌن عن التفاهم مع الفالح المتوسط ،وٌلمحون فً
الوقت نفسه من طرف خفً ،وعلى نحو استفزازي ،الى ان «التفاهم» مع الفالح
المتوسط شًء و«التحالف المتٌن» معه شًء آخر .وهم ٌسعون بذلك الى اصابة
عصفورٌن بحجر :اوال تموٌه موقفهم الحقٌقً من الفالحٌن المتوسطٌن ،وهو
الموقف الذي ٌترتب علٌه ال التفاهم مع الفالح المتوسط وانما «االختالف مع الفالح
المتوسط» (انظر الخطاب المعروف للمعارض سمٌرنوف ،الذي اتٌت بذكره فً

المشار السادس عشر لمنطقة موسكو للحزب الشٌوعً)؛ وثانٌا اجتذاب السذج من
بٌن البالشفة ُ
بطعم التباٌن المزعوم بٌن «التفاهم» و«التحالف» ،وتشوٌش عقولهم
بصورة نهائٌة ،ودفعهم بعٌدا عن لٌنٌن.
وما رد فعل بعض رفاقنا على ذلك؟ بدال من ان ٌنزعوا القناع عن محتالً
المعارضة ،وبدال من ان ٌدمغوهم بالغش والتحاٌل تجاه الحزب فٌما ٌتعلق بموقفهم
الحقٌقً ،بدال من ذلك نجدهم ٌعلقون فً الفخ ،وٌقعون فً الشرك ،وال ٌحركون
ساكنا لرد من ٌدفع بهم بعٌدا عن لٌنٌن .ان المعارضة تثٌر الضجة حول شعار
لٌنٌن؛ وٌتظاهر المعارضون بؤنهم أنصار الشعار اللٌنٌنً – اذن علًَّ ان أتبرأ من
هذا الشعار ،حتى ال اختلط بالمعارضة ،وإال فقد ُت َوجَّ ه الًَّ تهمة «التسوٌة مع
المعارضة» .هذا هو منطق أولئك الرفاق.
لٌس هذا هو المثال االوحد على أسالٌب المعارضة االحتٌالٌة .خذ ،على سبٌل
المثال ،شعار النقد الذاتً .ال ٌسع احدا من البالشفة ان ٌجهل ان شعار النقد الذاتً
هو قاعدة نشاط حزبنا ،ووسٌلة تعزٌز الدكتاتورٌة البرولٌتارٌة ،وروح النهج
البلشفً فً تربٌة الكوادر .بٌد ان المعارضة تعلن بالصٌاح والزعٌق انها هً التً
ابتكرت شعار النقد الذاتً ،وأن الحزب قد اخذ عنها هذا الشعار ،وأنه بالتالً استسلم
لها .وترٌد المعارضة ،بمسلكها هذا ،الوصول الى شٌئٌن اثنٌن على االقل :ان َتخدَع
اوال الطبقة العاملة وأن تحجب عن أنظارها الهوة القائمة بٌن نقد المعارضة الذاتً
الرامً الى تدمير روح الحزب وبٌن النقد البلشفً الذي لٌس له من مرمى سوى
تعزيز روح الحزب؛ ثانٌا ،ان توقع فً شراكها بعض السذج وان ترغمهم على
التبرإ من شعار الحزب المتعلق بالنقد الذاتً.
والحال ما رد فعل بعض رفاقنا على ذلك؟ بدال من ان ٌنزعوا القناع عن محتالً
المعارضة وان ٌدافعوا عن شعار النقد الذاتً البلشفً ،نجدهم ٌسقطون فً الشراك،
وٌحٌدون عن شعار النقد الذاتً ،وٌسٌرون فً ركاب المعارضة و… ٌستسلمون
أمامها ،فً الوقت الذي ٌحسبون فٌه خطؤ انهم ٌتبرإون من المعارضة.
فً مستطاعنا مضاعفة االمثلة الى ما ال نهاٌة.

لكننا ال نستطٌع ،فً عملنا ،ان نسٌر فً ركاب كائن من كان .وال نستطٌع ،كم
باالولى ،ان نسترشد فً عملنا بما ٌقوله عنا رجال المعارضة .واجبنا ٌقضً بؤن
نسٌر فً طرٌقنا ،فننبذ ونرد مناورات المعارضة االحتٌالٌة وأخطاء بعض بالشفتنا
الذٌن ٌقعون فً فخ تحرٌض رجال المعارضة .نذكر الكلمات التً كان ٌتمثل بها
ماركس« :سر فً طرٌقك ،ودع المتقولٌن وما ٌتقولون»!
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