الرفٌق بوكروفسكً
أعتقد ان رسالتك المؤرخة فً  2اٌار الجاري ال تشكل ال دافعا ً وال مبرراً
لوجوب الرد بالتفصٌل على جمٌع نقاطها ان صح التعبٌر .فهً ال تقدم ،بحصر
المعنى ،شٌئا ً جدٌداً فعالً ،بالمقارنة مع رسالة الرفٌق إٌانسكً .ولئن اجبت مع ذلك
على رسالتك ،فهذا النها تحتوي عناصر معٌنة من إحٌاء مباشر لتصورات كامٌنٌؾ
فً مرحلة نٌسان – اٌار  .1917وقد ارتأٌت ان من الضروري الرد باقتضاب على
رسالتك ،الماطة اللثام عن عناصر احٌاء تصورات كامٌنٌؾ تلك.
 – 1تقول فً رسالتك ان «شعارنا فً المرحلة الممتدة من شباط الى اوكتوبر
كان بالفعل التحالؾ مع الفالحٌن قاطبة» ،وان «الحزب كان ٌساند ،فً المرحلة
الممتدة من شباط الى اوكتوبر ،وٌدافع عن شعاره القدٌم حٌال الفالحٌن :التحالؾ مع
الفالحٌن قاطبة فً مجموعهم».
وٌترتب على هذا الزعم ،اوالً ،ان البالشفة لم ٌجعلوا مهمتهم فً مرحلة االعداد
الوكتوبر (نٌسان – تشرٌن االول) رسم خط فاصل بٌن الفالحٌن الفقراء والفالحٌن
المٌسورٌن ،بل كانوا ٌنظرون الى الفالحٌن كتلة واحدة.
وٌترتب علٌه ،ثانٌاً ،ان البالشفة ،فً مرحلة االعداد الوكتوبر ،لم ٌستبدلوا
الشعار القدٌم «دكتاتورٌة البرولٌتارٌا والفالحٌن» بالشعار الجدٌد «دكتاتورٌة
البرولٌتارٌا والفالحٌن الفقراء» بل لبثوا على المواقؾ القدٌمة التً صاؼها لٌنٌن فً
كراسته «تكتٌكان» عام .1905
وٌترتب علٌه ،ثالثاً ،ان السٌاسة البلشفٌة فً النضال ضد تذبذب السوفٌٌتات
وروحها التوفٌقٌة فً مرحلة االعداد الوكتوبر (آذار – تشرٌن االول  ،)1917ضد
تذبذب الفالحٌن المتوسطٌن فً السوفٌٌتات وعلى الجبهة ،ضد التذبذب بٌن الثورة
والثورة المضادة ،ضد التذبذب والسٌاسة التوفٌقٌة اللذٌن تلبسا طابعا ً بالػ الحدة فً
أٌام تموز ،فً الوقت الذي كانت فٌه السوفٌٌتات التً ٌوجهها التوفٌقٌون
االشتراكٌون – الثورٌون والمناشفة تسٌر فً ركاب الجنراالت المناهضٌن للثورة

بهدؾ عزل البالشفة – ٌترتب علٌه ان النضال البلشفً ضد ذلك التذبذب وضد هذه
السٌاسة التوفٌقٌة لدى بعض شرائح الفالحٌن كان ؼٌر ذي موضوع وعدٌم الجدوى
بالمرة.
وٌترتب علٌه اخٌراً ان كامٌنٌؾ كان على حق حٌن كان ٌدافع فً نٌسان – اٌار
 1917عن الشعار القدٌم ،شعار دكتاتورٌة البرولٌتارٌا والفالحٌن ،وان لٌنٌن
بالمقابل الذي كان ٌرى ان ذلك الشعار قد فات أوانه فرفع شعاراً جدٌداً ،شعار
دكتاتورٌة البرولٌتارٌا والفالحٌن الفقراء ،كان على خطأ.
ٌكفً ان نطرح هذه االسئلة لنفهم كامل التناقض الذي تتخبط فٌه رسالتك فً
مجملها.
ولكن ما دمت من كبار هواة الشواهد المقتطعة من مؤلفات لٌنٌن ،فلنٌمم الشطر
نحو الشواهد.
لسنا بحاجة البتة الى مجهود كبٌر لنبٌن ان ما كان لٌنٌن ٌعده واقعة جدٌدة فً
العالقات الزراعٌة فً روسٌا بعد ثورة شباط ،من وجهة نظر التطور الالحق
للثورة ،لٌس وحدة المصالح بٌن البرولٌتارٌا وبٌن الفالحٌن فً مجملهم ،وانما
االنشقاق بٌن الفالحٌن الفقراء والفالحٌن المٌسورٌن ،بحٌث بات االوائل ،أي
الفالحٌن الفقراء ،مشدودي االنظار الى البرولٌتارٌا ،كما بات االخٌرون ،أي
الفالحون المٌسورونٌ ،سٌرون فً ركاب «الحكومة المؤقتة».
الٌك ما قاله لٌنٌن عن هذا الموضوع فً نٌسان  ،1917فً حجاجه ضد
كامٌنٌؾ وتصوراته:
«لٌس مباحا ً لحزب برولٌتاري ان ٌبنً اآلن 2آماالً على وحدة المصالح مع
الفالحٌن» («خطاب فً مشار نٌسان  ،»1917المجلد  ،20ص  ،245الطبعة
الروسٌة).
وفً موضع آخر:

 - 2التسوٌد منً انا.

ج .س.

« اننا نرى من اآلن ،فً قرارات مختلؾ المؤتمرات الفالحٌة ،فكرة انتظار
الجمعٌة التأسٌسٌة لحل المسألة الزراعٌة؛ وهكذا انتصار للفالحٌن المٌسورٌن
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الذٌن ٌمٌلون الى الكادٌت («خطاب فً مشار بتروؼراد» ،المجلد  ،20ص .)176
وفً موضع آخر:
«من الممكن ان ٌستولً الفالحون على االرض كلها وعلى السلطة جمٌعها .وفً
الوقت الذي ال اضرب فٌه صفحا ً عن هذه االمكانٌة وال أح ّد افقً بالٌوم الحاضر،
اصوغ بدقة ووضوح البرنامج الزراعً آخذاً بعٌن االعتبار واقعة جدٌدة :االنشقاق
المتزاٌد العمق بٌن العمال الزراعٌٌن والفالحٌن الفقراء وبٌن الفالحٌن المٌسورٌن»
(«رسائل عن التكتٌك» ،كتبت فً نٌسان ،المجلد  ،20ص .)103
هذا ما كان لٌنٌن ٌعده واقعة جدٌدة وهامة فً الوضع المستجد فً الرٌؾ بعد
ثورة شباط.
هذا ما استلهمه لٌنٌن لٌرسم سٌاسة الحزب فً المرحلة التً اعقبت شباط
.1917
من هذه االطروحة انطلق لٌنٌن حٌن قال فً مشار بتروؼراد فً نٌسان :1917
« اننا لم نتعلم إال هنا ،على ارض الحدث بالذات ،ان سوفٌٌت النواب العمال
والجنود قد سلم السلطة للحكومة المؤقتة .ان سوفٌٌت النواب العمال والجنود هو
تحقٌق دكتاتورٌة العمال والجنود؛ وهؤالء االخٌرون فالحون فً ؼالبٌتهم .هً اذن
حقا ً وفعالً دكتاتورٌة البرولٌتارٌا والفالحٌن .لكن هذه «الدكتاتورٌة» عقدت اتفاقا ً
مع البورجوازٌة .وانما بصدد هذه النقطة تحدٌداً ٌنبؽً ان ٌعاد النظر فً البلشفٌة
«القدٌمة»«( .4تقرٌر عن الساعة الراهنة وعن الموقؾ من الحكومة المؤقتة»،
المجلد  ،20ص .)176
من هذه االطروحة انطلق لٌنٌن حٌن كتب فً نٌسان :1917

 - 3التسوٌد منً انا.
 - 4التسوٌد منً انا.
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«من ٌتكلم الٌوم عن "الدكتاتورٌة الدٌموقراطٌة الثورٌة للبرولٌتارٌا والفالحٌن"،
ٌكن متأخراً عن الحٌاة ،وٌنتقل عملٌاً ،بحكم ذلك ،الى البورجوازٌة الصؽٌرة ضد
نضال الطبقة العاملة ،وٌستأهل النبذ الى سجالت النوادر "البلشفٌة" ما قبل الثورٌة
(ٌمكننا ان نقول سجالت "البالشفة القدامى")«( .رسائل عن التكتٌك» ،المجلد ،20
حتى .101
على هذه االرضٌة ولد شعار دكتاتورٌة العمال والفالحٌن الفقراء ،بدال من
الشعار القدٌم :دكتاتورٌة البرولٌتارٌا والفالحٌن.
فً وسعك أن تقول ،كما تفعل على كل حال فً رسالتك ،ان فً ذلك قفزاً على
الطرٌقة التروتسكٌة فوق الثورة الفالحٌة التً لم تكتمل بعد ،لكن هذا لن ٌكون اكثر
اقناعا ً من اعتراض كامٌنٌؾ المماثل الموجه ضد لٌنٌن فً نٌسان  .1917ولقد اخذ
لٌنٌن بعٌن االعتبار فعلٌا هذا االعتراض حٌن قال:
«تقول التروتسكٌة" :ال قٌصر بل حكومة عمالٌة" .هذا ؼٌر صحٌح.
فالبورجوازٌة الصؽٌرة موجودة ،وال سبٌل الى اسقاطها من الحساب .لكنها تتألؾ
من شطرٌن ،وشطرها الفقٌر ٌسٌر مع الطبقة العاملة» («خطاب فً مشار
بتروؼراد» ،المجلد  ،20ص .)182
ان خطأ كامٌنٌؾ ،الذي هو اآلن خطؤك ،اٌها الرفٌق بوكروفسكً ،هو انه لم
ٌعرؾ كٌؾ ٌدرك وٌمٌز الفارق القائم بٌن شطري البورجوازٌة الصؽٌرة ،وبالتحدٌد
الفالحٌن؛ لم ٌعرؾ كٌؾ ٌمٌز فً جمهرة الفالحٌن بمجموعهم شطرهم الفقٌر،
وكٌؾ ٌبنً على ذلك سٌاسة الحزب فً فترة االنتقال من المرحلة االولى لثورة
 1917الى مرحلتها الثانٌة؛ لم ٌعرؾ كٌؾ ٌستخلص من ذلك شعاراً جدٌداً ،الشعار
االستراتٌجً الثانً للحزب حول دكتاتورٌة البرولٌتارٌا والفالحٌن الفقراء.
لنتتبع بصورة منهجٌة التارٌخ العملً لشعار «دكتاتورٌة البرولٌتارٌا والفالحٌن
الفقراء» ،من نٌسان الى تشرٌن االول  ،1917فً اعمال لٌنٌن.
نٌسان :1917

«ان المستجد فً الوضع الروسً هو االنتقال من المرحلة االولى من الثورة،
التً وضعت زمام السلطة بٌن ٌدي البورجوازٌة بسبب نقص درجة الوعً والتنظٌم
لدى البرولٌتارٌا ،الى مرحلتها الثانٌة التً ال بد ان تمنح السلطة للبرولٌتارٌا
وللشرائح الفقٌرة من الفالحٌن» («موضوعات نٌسان» ،المجلد  ،20ص ،88
الطبعة الروسٌة).
تموز :1917
« ان العمال الثورٌٌن هم وحدهم القادرون ،اذا ما دعمهم الفالحون الفقراء،5
على تحطٌم مقاومة الرأسمالٌٌن ،على قٌادة الشعب الى االستٌالء على االرض بال
دفع تعوٌض ،والى الحرٌة الكاملة ،والى االنتصار على المجاعة ،واالنتصار على
الحرب ،والى سلم عادل ودائم» («تعالٌم الثورة» ،المجلد  ،21ص  ،77الطبعة
الروسٌة).
آب :1917
«ان البرولٌتارٌا القائدة للفالحٌن الفقرا ء( 6أشباه البرولٌتارٌٌن كما ٌقول
برنامجنا) هً وحدها التً تستطٌع ان تنهً الحرب بسلم دٌموقراطً ،وان تشفً
جروحها ،وان تخطو الخطوات االولى ،التً باتت ضرورٌة وعاجلة وملحة
بصورة مطلقة ،نحو االشتراكٌة .هذا هو تعرٌؾ سٌاستنا الطبقٌة الٌوم»
(«الفالحون والعمال» ،المجلد  ،21ص .)111
اٌلول :1917
«ان دكتاتورٌة البرولٌتارٌٌن والفالحٌن الفقراء 7هً وحدها التً تستطٌع ان
تحطم مقاومة الرأسمالٌٌن ،وان تدلل فً ممارسة السلطة على جرأة وتصمٌم مهٌبٌن
حقاً ،وان تضمن لنفسها التأٌٌد الحماسً والكامل والبطولً حقا ً من قبل الجماهٌر فً

 - 5التسوٌد منً انا.
 - 6التسوٌد منً انا.
 - 7التسوٌد منً انا.
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الجٌش كما بٌن الفالحٌن» («واحدة من مسائل الثورة األساسٌة» ،المجلد  ،21ص
.)147
أٌلول – تشرٌن االول  ،1917فً كراسة «هل ٌحتفظ البالشفة بالسلطة؟» التً
ٌحاجج لٌنٌن فٌها ال «نوفٌا جٌزن» (الحٌاة الجدٌدة):
«اما 8ان تكون السلطة كلها للبورجوازٌة ،ولكن هذا ما عدتم ال تقولون به منذ
أمد طوٌل ،ناهٌك عن ان البورجوازٌة نفسها ال تجرؤ على أن تنبس ببنت شفة
بخصوصه ،لعلمها ان الشعب ،الذي أطاح بٌن  20و  21نٌسان بهزة بسٌطة من
كتفٌه بسلطة كتلك السلطة ،سٌطٌح بها اآلن بحزم وصالبة أقوى وأشد بثالث مرات.
واما 9ان تكون السلطة للبورجوازٌة الصؽٌرة ،أي إلئتالؾ (تحالؾ ،تفاهم) هذه
األخٌرة مع البورجوازٌة ،الن البورجوازٌة الصؽٌرة ال ترٌد وال تستطٌع ان تأخذ
بمفردها ،وبصورة مستقلة ،مقالٌد السلطة ،كما أثبتت ذلك تجربة الثورات قاطبة،
وكما ٌثبت ذلك أٌضا ً العلم االقتصادي الذي ٌعلمنا ان المرء ٌمكن أن ٌكون فً ظل
نظام رأسمالً اما مع الرأسمال ،واما مع العمل ،لكن ال ٌمكنه ان ٌقؾ بٌن االثنٌن.
وقد حاول ذلك اإلئتالؾ فً روسٌا العشرات من الوسائل على امتداد شهور ستة ،ثم
آل الى الفشل .وام ا
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اخٌراً أن تكون السلطة كلها للبرولٌتارٌٌن وللفالحٌن

الفقراء 11ضد البورجوازٌة ،كٌما تحطم مقاومتها .وهذا ما لم تجر محاولته بعد،
وهذا ما ال تنصحون به الشعب ،أنتم أٌها السادة فً ال «نوفٌا جٌزن» ،باخافتكم اٌاه
بخوفكم الذاتً من البورجوازٌةٌ .ستحٌل تصور شًء آخرٌ ،ستحٌل تصور منفذ
رابع» (المجلد  ،21ص  ،175الطبعة الروسٌة).
هذه هً الوقائع.
وانت تتملص من جمٌع وقائع تارٌخ االعداد الوكتوبر واحداثه هذه «بمنتهى
البساطة»؛ وتشطب «بمنتهى البساطة» من تارٌخ البلشفٌة نضال البالشفة فً
 - 8التسوٌد منً انا.
 - 9التسوٌد منً انا.
 - 10التسوٌد منً انا.
 - 11التسوٌد منً انا.
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مرحلة االعداد الوكتوبر ضد تذبذب «الفالحٌن المٌسورٌن» وسٌاستهم التوفٌقٌة،
ٌوم كانوا ٌحتلون مقاعدهم فً السوفٌٌتات؛ وتدفن «بمنتهى البساطة» شعار لٌنٌن
عن دكتاتورٌة البرولٌتارٌا والفالحٌن الفقراء ،وتتصور فً الوقت نفسه ان لٌس فً
ذلك قسر للتارٌخ وللٌنٌنٌة.
ان علٌك ،أٌها الرفٌق بوكروفسكً ،ان تتبٌن ،من خالل هذه الشواهد التً فً
المستطاع مضاعفتها اضعافاً ،ان نقطة انطالق البالشفة ،بعد شباط  ،1917لم تكن
الفالحٌن فً مجموعهم ،وانما شطرهم الفقٌر ،وان البالشفة ساروا نحو اوكتوبر ال
تحت الشعار القدٌم ،شعاردكتاتورٌة البرولٌتارٌا والفالحٌن ،بل تحت الشعار الجدٌد،
شعار دكتاتورٌة البرولٌتارٌا والفالحٌن الفقراء.
ان ما تقدم ٌبٌن ان البالشفة كانوا ٌطبقون هذا الشعار فً النضال ضد تذبذب
السوفٌٌتات وسٌاستها التوفٌقٌة ،ضد تذبذب شطر محدد من الفالحٌن ٌحتل مقاعده
فً السوفٌٌتات وضد سٌاسته التوفٌقٌة ،ضد تذبذب بعض احزاب الدٌموقراطٌة
البورجوازٌة الصؽٌرة التً تتسمى باسم االشتراكٌٌن – الثورٌٌن والمناشفة وضد
سٌاستها التوفٌقٌة.
ان ما تقدم ٌبٌن انه لوال الشعار الجدٌد ،شعار دكتاتورٌة البرولٌتارٌا والفالحٌن
الفقراء ،لما كان أمكن لنا ان نحشد جٌشا ً سٌاسٌا ً على درجة كافٌة من القوة ،قادراً
على قهر سٌاسة االشتراكٌٌن – الثورٌٌن والمناشفة التوفٌقٌة ،وعلى تحٌٌد تذبذب
شطر معٌن من الفالحٌن ،وعلى االطاحة بالسلطة البورجوازٌة ،وبالتالً على اتاحة
امكانٌة انجاز الثورة البورجوازٌة.
ان ما تقدم ٌبٌن اننا «تقدمنا نحو اوكتوبر وانتزعنا النصر فً اوكتوبر مع
الفالحٌن الفقراء ،فً مواجهة مقاومة الكوالك (وهم أٌضا ً من الفالحٌن) وتردد
الفالحٌن المتوسطٌن» (انظر ردي على الرفٌق إٌانسكً).
وٌترتب على هذا ان لٌنٌن هو الذي كان على حق ،ال كامٌنٌؾ ،فً نٌسان
 ،1917كما فً مجمل مرحلة االعداد الوكتوبر .اما أنت ،أٌها الرفٌق

بوكروفسكً ،فانك تضع نفسك ،على ما ٌخٌل الً ،بمحاولتك احٌاء تصورات
كامٌنٌؾ الٌوم ،فً صحبة سٌئة.
 – 2بخالؾ كل ما قٌل اعاله ،تستشهد بكلمات لٌنٌن القائلة اننا استلمنا السلطة،
فً اوكتوبر  ،1917بمؤازرة الفالحٌن «فً مجموعهم» .ان مما ال شك فٌه اننا
استلمنا السلطة بمؤازرة محددة من الفالحٌن فً مجموعهم .لكنك نسٌت ان تضٌؾ
«التفصٌل» التالً ،وهو ان الفالحٌن فً مجموعهم ما كانوا ٌؤازروننا فً
اوكتوبر ،ولم ٌؤازرونا بعد اوكتوبر اال بقدر ما كنا نعمل على انجاز الثورة
البورجوازٌة .انه «تفصٌل» بالػ األهمٌة ،وهو ،والحالة هذهٌ ،حسم المسألة .لٌس
مباحا ً لبلشفًٌ ،ا رفٌق بوكروفسكً ،ان «ٌنسى» «تفصٌالً» على هذا القدر من
األهمٌة ،وأن ٌموه على هذا النحو مسألة ذات أهمٌة قصوى.
تدل رسالتك على انك تعارض بكلمات لٌنٌن عن المؤازرة التً قدمها الفالحون
فً مجموعهم شعار الحزب عن «دكتاتورٌة البرولٌتارٌا والفالحٌن الفقراء» الذي
صاؼه لٌنٌن كذلك .لكن حتى تعارض بكلمات لٌنٌن هذه النصوص السابقة المقتبسة
من مؤلفاته؛ وحتى ٌكون لك مبرر لدحض نصوص لٌنٌن السابقة عن شعار
دكتاتورٌة العمال والفالحٌن الفقراء بالكلمات التً تقتبسها عن لٌنٌن أٌضا ً عن
الفالحٌن فً مجموعهم ،فال بد لذلك من أن ٌقام البرهان على شٌئٌن اثنٌن على
االقل.
أوالاٌ .جب أن ٌقام البرهان على ان انجاز الثورة البورجوازٌة كان جوهر ثورة
اوكتوبر .والحال ان لٌنٌن ٌرى ان انجاز الثورة البورجوازٌة لٌس سوى نتٌجة
«ثانوٌة» لثورة اوكتوبر التً أدت هذه المهمة «من دون أن تتوقؾ عندها»ٌ .نبؽً
قبل كل شًء أن تدحض اطروحة لٌنٌن هذه وان ٌقام البرهان على ان الشًء
الجوهري فً ثورة اوكتوبر لم ٌكن االطاحة بسلطة البورجوازٌة ونقل السلطة الى
ٌدي البرولٌتارٌا ،بل كان انجاز الثورة البورجوازٌة .حاول ان تقٌم البرهان على
ذلكٌ ،ا رفٌق بوكروفسكً ،وعندئذ سأكون على استعداد لالعتراؾ بأن شعار
الحزب ،بٌن نٌسان واوكتوبر  ،1917لم ٌكن عندنا دكتاتورٌة البرولٌتارٌا

والفالحٌن الفقراء ،بل كان دكتاتورٌة البرولٌتارٌا والفالحٌن .تدل رسالتك على انك
تحاول ،بالرؼم من تقدٌرك انه من المستحٌل ان تأخذ تلك المهمة على عاتقك ،ان
تقٌم البرهان «من دون توقؾ» على اننا كنا نلقى مؤازرة مزعومة من الفالحٌن
قاطبة ،وفً مجموعهم ،فً واحدة من أهم مسائل ثورة اوكتوبر ،هً مسألة السالم.
هذا ،بالطبع ،ؼٌر صحٌح .ؼٌر صحٌح بالمرةٌ ،ا رفٌق بوكروفسكً .انت تأخذ ،فً
مسألة السالم ،بوجهة نظر رجل الشارع .فً الواقع ،كانت مسألة السالم ٌومئذ عندنا
مسألة السلطة ،النه لم ٌكن هناك من معول للخروج من الحرب االمبرٌالٌة سوى
انتقال السلطة الى ٌدي البرولٌتارٌا .لقد نسٌت بال شك كلمات لٌنٌن القائلة انه «ال
ٌمكن وضع حد للحرب إال بانتقال السلطة الى طبقة اخرى» ،وان «لتسقط الحرب!
ال ٌعنً القاء السالح ،بل تحوٌل السلطة الى طبقة اخرى» («خطاب فً مشار
بتروؼراد» ،نٌسان  ،1917المجلد  ،20ص  181و ،178الطبعة الروسٌة).
علٌه ،امامنا واحد من اثنٌن :اما ان تقٌم البرهان على ان الشًء االساسً فً
ثورة اوكتوبر كان انجاز الثورة البورجوازٌة ،واما اال تقٌم البرهان على ذلك ،وفً
هذه الحال ٌفرض االستنتاج نفسه من تلقاء نفسه ،اعنً ان الفالحٌن فً مجموعهم
ما كان ٌمكن لهم ان ٌقدموا لنا المؤازرة فً اوكتوبر اال بقدر ما كنا نعمل على
انجاز الثورة البورجوازٌة.
ثانٌا ا – علٌك ان تقٌم البرهان على ان البالشفة أمكن لهم ان ٌفوزوا بمؤازرة
الفالحٌن فً مجموعهم ،أثناء اوكتوبر وبعد اوكتوبر ،وذلك بقدر ما كانوا ٌعملون
على انجاز الثورة البورجوازٌة ،من دون ان ٌطبقوا بصورة منهجٌة شعار
دكتاتورٌة البرولٌتارٌا والفالحٌن الفقراء على امتداد فترة االعداد الوكتوبر ،ومن
دون نضال منهجً ،نابع من هذا الشعار بالذات ،ضد السٌاسة التوفٌقٌة لالحزاب
البورجوازٌة الصؽٌرة ،ومن دون فضح منهجً لتذبذبات بعض شرائح الفالحٌن
وممثلٌهم فً السوفٌٌتات ،وهو الفضح النابع من ذلك الشعار نفسه .حاول ان تقٌم
البرهان على ذلكٌ ،ا رفٌق بوكروفسكً .فً الواقع ،لماذا افلحنا فً ضمان مؤازرة
الفالحٌن فً مجموعهم لنا اثناء اوكتوبر وبعد اوكتوبر؟ النه امكن لنا ان ننجز

الثورة البورجوازٌة ،لماذا أمكن لنا ذلك؟ الننا أفلحنا فً االطاحة بسلطة
البورجوازٌة وفً استبدالها بسلطة البرولٌتارٌا التً هً وحدها القادرة على السٌر
بالثورة البورجوازٌة الى خاتمة مطافها .لماذا أفلحنا فً االطاحة بسلطة
البورجوازٌة وفً اقامة سلطة البرولٌتارٌا؟ الننا اعددنا الوكتوبر تحت شعار
دكتاتورٌة البرولٌتارٌا والفالحٌن الفقراء؛ الننا خضنا ،باالستناد الى هذا الشعار،
نضاالً منهجٌا ً ضد السٌاسة التوفٌقٌة لالحزاب البورجوازٌة الصؽٌرة؛ الننا خضنا،
باالستناد الى ذلك الشعار ،نضاالً منهجٌا ً ضد تذبذبات الفالحٌن المتوسطٌن فً
السوفٌٌتات؛ النه ما كان ٌمكن لنا اال بهذا الشعار ان نتؽلب على تذبذبات الفالح
المتوسط ،وان نحطم السٌاسة التوفٌقٌة لالحزاب البورجوازٌة الصؽٌرة ،وان نحشد
جٌشنا سٌاسٌا ً قادراً على خوض النضال فً سبٌل نقل السلطة الى ٌدي البرولٌتارٌا.
وال تكاد تكون هناك حاجة للبرهان على انه لوال هذه الشروط المسبقة ،التً قررت
مصٌر ثورة اوكتوبر ،لما كان أمكن لنا ان نفوز بمؤازرة الفالحٌن فً مجموعهم،
ال أثناء اوكتوبر وال بعد اوكتوبر.
هذه هًٌ ،ا رفٌق بوكروفسكً ،الكٌفٌة التً ٌنبؽً ان نفهم بها اتحاد الحروب
الفالحٌة والثورة البرولٌتارٌة.
ولهذا السبب ال نكون قد فهمنا شٌئا ا من اللٌنٌنٌة لو اقمنا التعارض بٌن مؤازرة
الفالحٌن فً مجموعهم اثناء اوكتوبر وبعد اوكتوبر وبٌن االعداد الوكتوبر تحت
شعار دكتاتورٌة البرولٌتارٌا والفالحٌن الفقراء.
ان خطأك الجوهريٌ ،ا رفٌق بوكروفسكً ،هو انك لم تفهم ال التشابك بٌن المهام
االشتراكٌة وانجاز الثورة البورجوازٌة فً مجرى ثورة اوكتوبر ،وال آلٌات
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استخدام مختلؾ مطالب ثورة اوكتوبر النابعة من الشعار االستراتٌجً الثانً للحزب
عن دكتاتورٌة البرولٌتارٌا والفالحٌن الفقراء.
 - 12آلٌات :وردت اصالً فً النسخة الورقٌة العربٌة المعتمدة فً رقن هذه النسخة
االلكترونٌة ،بصورة خاطئة" ،اوالٌة" .فقمنا بتصحٌحها باالعتماد على النسخة االنكلٌزٌة لهذا
النص ،الموجودة فً مكتبة "من ماركس الى ماو" االلكترونٌة على اإلنترنت - .مالحظة
الصوت الشٌوعً.

قد ٌخٌل للمرء ،عند قراءة رسالتك ،اننا لسنا نحن الذٌن وضعوا الفالحٌن فً
خدمة الثورة البرولٌتارٌة ،بل ان «الفالحٌن فً مجموعهم» ،بما فٌهم الكوالك ،هم
الذٌن وضعوا البالشفة على العكس فً خدمتهم .والحق ان االمور لن تسٌر على ما
ٌرام بالنسبة الى البالشفة اذا ما «وضعوا أنفسهم» بمثل هذه السهولة فً خدمة
الطبقات ؼٌر البرولٌتارٌة.
ان تصورات كامٌنٌؾ فً مرحلة نٌسان  1917هً القٌد الذي ٌؽل قدمٌكٌ ،ا
رفٌق بوكروفسكً.
 – 3انت تؤكد ان ستالٌن ال ٌرى من فرق بٌن وضع  1905ووضع شباط
 .1917هذا لٌس بأمر جدي بالطبع .فأنا لم اقل ذلك ،وما كان ٌسعنً ان اقوله .كل
ما قلته فً رسالتً هو ان شعار الحزب عن دكتاتورٌة البرولٌتارٌا والفالحٌن ،الذي
تمت صٌاؼته فً عام  ،1905تأكدت صحته فً ثورة شباط  .1917وهذا،
بالبداهة ،صحٌح .وهكذا بالضبط عرض لٌنٌن الوضع فً مقاله «العمال
والفالحون» فً آب :1917
«ال ٌسع سوى البرولٌتارٌا والفالحٌن وحدهم االطاحة بالحكم الملكً :هذا ما كانه
التعرٌؾ االساسً عصرئذ (عام  – 1905ج .س .).ولقد كان هذا التعرٌؾ
صحٌحا ً .ولقد أكد صحته مرة اخرى شباط وآذار ( .»131917المجلدات ،ص
 ،111الطبعة الروسٌة).
انك لتستطٌب ،بكل بساطة ،المماحكة ،اٌها الرفٌق «الجدلً» الى النهاٌة.
 – 4بعد ذلك ،تحاول ان تفحم ستالٌن بالتناقض ،اذ تعارض اطروحته عن الروح
التوفٌقٌة للفالح المتوسط قبل اوكتوبر بمقطع من كراسة ستالٌن« ،مسائل اللٌنٌنٌة»،
ٌتكلم فٌه عن امكانٌة بناء االشتراكٌة مع الفالحٌن المتوسطٌن بعد توطٌد دكتاتورٌة
البرولٌتارٌا .ال حاجة البتة الى مجهود كبٌر لبٌان الطابع الالعلمً الى ؼٌر ما
حدود لمثل هذا الجمع بٌن ظاهرتٌن مختلفتٌن .فشتان بٌن الفالح المتوسط قبل
اوكتوبرٌ ،وم كانت البورجوازٌة فً سدة الحكم ،وبٌن الفالح المتوسط بعد توطٌد
 - 13التسوٌد منً انا.

ج .س.

دكتاتورٌة البرولٌتارٌا ،أي بعد ان صودرت ملكٌة البورجوازٌة ،وتطور التعاون
ونما ،وتركزت وسائل االنتاج الرئٌسٌة بٌن ٌدي البرولٌتارٌا .ان الخلط بٌن هذٌن
النوعٌن من الفالحٌن المتوسطٌن ووضعهما على مستوى واحد ،معناه النظر الى
االشٌاء دونما اعتبار ألي ارتباط بالوضع التارٌخً ،وفقدان القدرة على التمٌٌز
والحكم .ان هذا ٌعٌد الى االذهان الى حد ما طرٌقة زٌنوفٌٌؾ فً االستشهاد
بالنصوص من خالل الخلط بٌن التوارٌخ جمٌعا واالزمنة قاطبة .واذا كان ذلك
ٌسمى «جدالً ثورٌا ً» ،فال مهرب من االعتراؾ فً هذه الحال بأن الرفٌق
بوكروفسكً قد حطم جمٌع االرقام القٌاسٌة فً المماحكة «الجدلٌة».
 – 5لن اتعرض للمسائل االخرى ،الننً اوفٌتها حقها ،على ما أقدر ،فً
مراسلتً مع الرفٌق إٌانسكً.
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