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املعرب كلمة

االستبداد دول أعظم عىل وقضت األريض، العالم كيان قلبت التي الكربى الحرب إن
يف املتحكمة الدول هذه من الباقية البقية عىل نتائجها تقيض أن وتوشك واالستعمار،
قد لها، التابعة البالد يف أو بالدها، يف سواء املطلقة بالسلطة واملستأثرة العباد، رقاب
شعوبها إلنقاذ وعلم وحزم بتؤدة تعمل كانت كبرية رءوًسا الخفاء عالم من لنا أبرزت
تلك أتمت ما إذا حتى ومطامعهم، أهوائهم وفق فيها يتحكمون قالئل أفراد سيطرة من
بفوائد أممها ومتعت فجأة، نهضت منتظم محور عىل الدائرة أعمالها الكبرية الرءوس
الكبرية الرءوس تلك عن شيئًا يعرف ال املرصي الجمهور أن األسف موجب ومن أعمالها،
املوصولة أعمالنا مجال من جانبًا نفسح أن فرأينا العالم، انقالبات أعظم أحدثت التي

عليها. أو لها الحكم حرية للقراء تاركني الرءوس تلك آراء عىل جمهورنا إلطالع
من البولشفية العقيدة هيكل بناة وأحد اآلن، السوفيت حكومة رئيس لينني كان وملا
من اليوم إىل يزال ال وهو وغربًا، رشًقا اآلفاق شهرتها طبقت التي الكبرية الرءوس تلك
ومن الفردية، للسلطة الخضوع من اإلنساني النوع تحرير عىل وفعًال قوًال العاملني أهم
أنقل أن رأيت فقد االستعمار، لدول األَلدُّ العدو الصفة بهذه وهو الغاشمة، القوة عبادة
كيان قلب عىل حملته التي أفكاره خالصة لينني فيه أودع الذي الكتاب هذا جمهورنا إىل

القيرصي. االستبداد دولة
األكيدة املعلومات سلسلة وصل الكتاب هذا بتعريب أردت فإني السبب، هذا وعدا
وليم بكتاب ثم هندنربج بكتاب بدأتها التي املعلومات تلك الكربى، الحرب تفاصيل عن
بكتاب أتبعه ثم السلسلة، هذه حلقات ثالثة سيكون الكتاب وهذا راسبوتني، عن ليكيه

بتعريبه. مشتغًال أزال ال األهمية منتهى يف آخر



لينني مذكرات

األذهان؛ إىل — السالفني الكتابني يف فعلت كما — الكتاب هذا ألفاظ قرَّبت وقد
صعوبة. بغري معانيه يدرك وأن يتلوه، أن البسيطة بالقراءة ملم مرصي كل ليستطيع

وفائدة العصيب الزمن هذا يف لهم تسليًة هذا عميل يف القراء يجد أن فعىس
منه. يستخلصونها

رفعت أحمد
١٩٢١ سنة ديسمرب ٢٨ مساء
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لينني

املمكن من ألن الجمة؛ األنباء عنه وأوردت لينني، سرية يف كثريًا الصحف خاضت لقد
الكلمة بهذه نريد ولسنا الحارض، الوقت يف األرضية الكرة وجه عىل رجل أعظم اعتباره
وإنما هذا، كتابنا له يتسع ال آخر عمل هذا ألن مفصًال؛ حياته بتاريخ نأتي أن الوجيزة
ذهن إىل تقربه حياته تاريخ من ا جدٍّ مخترصة خالصة املرصي للجمهور نورد أن نريد
مقاصد فهم عليه يسهل أفكاره، عىل واالطالع أقواله، تالوة يف ابتدأ إذا حتى الجمهور،

وه. وذامُّ مادحوه كثر الذي الشهري الرجل هذا
اشتغاله وقت حان وملا الحقوق، دراسة أتم الشباب رشخ يف يزال ال رويس لينني
املدافعة وهي الرسمية، مهنته عن انرصف الذي ماركس كارل كمثل مثله، كان باملحاماة
اإلنسانية عن املحاماة وهي الحقيقية، مهنته إىل عليهم، مجنيٍّا أو جناًة األشخاص عن
أو وحمايتها أجمع، العالم يف شائعة اإلنسانية كانت وملا املعذبة، املضطهدة املظلومة
كما لينني رأى فقد واحدة، أمة من جماعة أو فرد طاقة فوق عمًال يقتيض عنها الدفاع
وهو وطنه، يف املعذب اإلنسانية عضو عن بالدفاع يبدأ أن ماركس، كارل قبله من رأى

شعبه. من املستعبدة الطبقة
الرشيفة املهنة بهذه باالعرتاف له تسمح لم املستبدة القيرصية الحكومة يد أن إال
منفاه من ينقذه أن أراد وقوة إرادة كل عىل املتغلب القدر ولكن سيربيا، إىل بنفيه فقضت
األبرار. الحرية شهداء من األلوف مئات قىضعىل كما حياته، عىل قاضيًا شك ال كان الذي
برفاقه، اتصال عىل وهو اإلسكندنافية، البالد يف بقي منفاه من لينني نجا وملا
لليوم العدوة ويعدون الخفاء، يف يشتغلون كانوا الذين الروسية البالد داخل يف ومشايعيه
رضبات من املستبدة الروسية الدولة أركان وتزعزعت الحرب، وطأة اشتدت فلما املنتظر،



لينني مذكرات

غليوم لإلمرباطور الثاني نيقوال القيرص يخضع أن لينني خيش الهائلة، األملانية املطرقة
باستخدام فأرسع وأشياعه، لينني من السانحة الفرصة وتفلت معه، الصلح فيربم الثاني،
مأربه، تنفيذ يف ذهبها واستخدم أملانيا فخابر بمثلها، الدهر يسمح قلما التي الفرصة هذه
من لتتمكن املنفرد الصلح عىل الروسيا لحمل جهدها منتهى تبذل ذاك إذ أملانيا وكانت
قدرة من تتأكد كادت فما الغربي، امليدان إىل الرشقية الساحة يف املوجودين جنودها نقل
حتى السلم، وتريد الحرب تكره اشرتاكية حكومة وإيجاد القيرص، حكومة قلب عىل لينني

االستبداد. دولة فزالت الطائلة، باألموال أمدته
إىل ويتطلعون الباطلة، الشهرة يف يطمعون الذين الرجال من يكن لم لينني أن غري
من فرًدا يكون أن عىل واقترص الروسية، البالد شئون تويل لغريه فرتك الكاذب، املجد

بالده. ورقي شعبه لخري العاملني جملة
يجعل أن وأوشك بالحكم، يستبد أن عىل تروتسكي حملت والغطرسة األنانية ولكن
تروتسكي إسقاط عىل ويعمل األمر، لينني يتدارك لم لو مطلًقا حاكًما أي دكتاتوًرا؛ نفسه

فرنسا. إىل هذا ففر البالد يف
املطامع ذوي من لسواه األعنة وإطالق العمل، عن تخليه أن لينني أدرك وحينئذ
الظهور إىل فعمد واالستبداد، الظلم أيدي بني أخرى مرة الروسيا يلقي أن بد ال واألهواء

بنفسه. بالده شئون وتوىل حينئذ،
مرة من وكم األجنبية، الدسائس ويقاوم الرجعيني، يكافح اآلن حتى يزال ال وهو
عليه، القبض أو بقتله، مرة من أكثر األنباء جاءتنا لقد بل للخطر، عرضة حياته صارت
الحياة قيد عىل وبقائه واملؤامرات، املكائد من نجاته عن الحقيقة أسفرت ثم فراره، أو

الراسخة. الجبال ثبات وعمله مركزه يف ثابتًا
مبادئه نرش إال له همَّ وال البساطة، منتهى ملتزم ومسكنه وملبسه مأكله يف والرجل
إخوانًا الناس كل وتجعل االستعباد، نري من بأرسه العالم تحرير إىل ترمي التي الحرة

متساوين.
وأن مذموم، يشء كل يف التطرف أن يفهم ال أنه حد إىل الغباوة من لينني وليس
جمع من يتمكن حتى مبادئه من يلطف بدأ ولهذا الطبيعة؛ لنواميس مخالفة الطفرة

حوله. الرويس الشعب طبقات سائر
قدر إذا تركيا، إنقاذ يف عظيًما فضًال للينني إن نقول: الكلمة، هذه نختم أن وقبل
لها املنصوبة الخفية األرشاك يف اآلن بشئونها القائمون يقع ولم والحياة، السالمة لها هللا

جوانب. عدة من فيها الوقوع عىل باعثة بطرق
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لينني

املؤلف من تنبيه

أيًضا وضعت قد وكنت ،١٩١٧ سنة وسبتمرب أغسطس شهري يف الكتاب هذا وضع صار لقد
بعد ولكني و١٩١٧، ١٩٠٥ ثورتي من املستخلصة التجربة عنوانه الذي السابع الفصل مرشوع
األزمة ألن الفصل؛ هذا من واحًدا سطًرا أخط لكي الوقت من متسًعا أجد لم العنوان، كتبت أن
الحائل هذا فإن ذلك ومع ،١٩١٧ نوفمرب ثورة بنشوب العزم هذا تنفيذ من منعتني السياسية
األفيد من إذ طويل؛ زمن إىل تأجلت تحريرها ألن االرتياح؛ إىل يدعو الكتاب بقية نرش من منع الذي

صددها. يف الكتابة من بدًال الثورة» من املستخلصة «التجربة دراسة

لينني ن.
١٩١٧ نوفمرب ٣٠ يف بيرتوغراد
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املستهل

احلكومة املاركيسيف املبدأ
الثورة يف العامل طبقة ومهمة

ومن النظرية، الوجهة من ا خاصٍّ شأنًا هذه أيامنا يف أخذت قد الحكومة مسألة إن
املال رأس تحويل وعممت زادت قد االستعمارية الحرب فإن العملية؛ السياسية الوجهة
العمال عىل الواقع الوحيش االستعباد فإن حكومي، احتكاري مال رأس إىل االحتكاري
رءوس أصحاب نقابات مع فشيئًا شيئًا اتحاًدا يزداد الذي الحكومة تستخدمهم الذين
يف متناهية خصائص ذا بالتدريج يصري أن إىل يصل يكاد العظيمة، القوة ذوات األموال
املايض— عن نتكلم نحن — تتحول أخذت وعلًما ومدنية حضارة البالد فأعظم الفداحة،

للعمال. عسكرية — لومانات — شاقة أشغال أماكن إىل
الجماهري حالة تنتهيجعلت ال التي الحرب ومصائب بمثلها، يُسمع لم التي فالفظائع
أن وشك عىل أجمع العالم يف العمال طبقة فصورة واستيائها، غضبها يف وزادت تطاق، ال
الوقت يف عظيم اهتمام محور بالحكومة الطبقة هذه عالقة وصارت للتنفيذ، قابلة تصبح

الحارض.
يف تجمعت التي العنارص وهي املناسبة، األوقات انتظار إىل تذهب التي العنارص إن
املخادعة لالشرتاكية تياًرا أوجدت قد النسبي السلم يف انقضت التي السنني عرشات غضون
أحزاب من املؤلف — التيار وهذا أجمع، العالم يف الرسمية االشرتاكية األحزاب عىل تسلط
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قليًال مسترت شكل تحت ثم وروبانوفيتش، وبريخكوفسكي، وبوترسوف، بليخانوف،
وليجيني، شيدمان، ومن الروسيا، يف ورشكائهما وتشرينوف، تسرييتيليل، أشياع من تألف
ومن بلجيكا، ويف فرنسا يف وجيسدوفاندرفيلد رينوديل، ومن أملانيا، يف وأنصارهم ودافيد،
باأللفاظ، اشرتاكي هو الذي — أمثالهم من سواهم إىل إنجلرتا، يف والفبابينيني هيندمان
االشرتاكية زعماء قبل من مهني شائن بخضوع يمتاز بالفعل الوطنية لفكرة محبذ ولكنه
الخاصة حكومتهم مصالح بل فقط، الوطنية وجاهتهم مصالح ليست التي ملصالحهم
طويل زمن منذ وتستعبد تستثمر العظمى بالدول عنها املعرب الدول تلك أغلب ألن باملثل؛
من طريقة إال االستعمارية الحرب هذه وما الضعيفة، الصغرية الشعوب من عظيًما عدًدا
الجماهري به تقوم الذي فالكفاح الغنيمة، من النوع هذا أسباب تقسيم عىل التنازع طرق
خاص، بوجه االستعماريني واملاليني عام، بنوع املاليني طبقة نفوذ من للتخلص النشطة
يتمسك التي السيئة األوهام بمصارعة مصحوبًا يكون أن بدون بالنجاح يقرن أن يمكن ال

الحكومة. جانب بها مراعني الفرص انتهاز أشياع بها
شارحني الحكومة، عن وإنجيل ماركس تعليم باستعراض نبدأ يشء كل وقبل
الطبيعية حدوده من إخراجه صار أو اإلهمال، زوايا يف تركه صار الذي املبدأ هذا بتفصيل
املبادئ هذه ممثل عن خاص بنوع بعد فيما نتكلم ثم الفرص، انتهاز مذهب بواسطة
الدولية االشرتاكية زعيم هو الذي كاوتسكي كارل وهو الطبيعي، طورها عن املخرجة

الحارضة. الحرب إزاء محزن بفشل أصيب الذي ١٩١٤ إىل ١٨٨٩ عام من الثانية
و١٩١٧ ١٩٠٥ ثورتي تجربة من املستمدة التعاليم أهم نستخلص وأخريًا
(مستهل فيه نحن الذي الوقت يف األخرية وهذه منهما، األخرية سيما وال الروسيتني،
الثورة هذه كل ولكن وتمكنها، انتشارها من األوىل املرحلة نهاية يف (١٩١٧ أغسطس
العمال طبقات ثورات سلسلة حلقات إحدى باعتبارها إال شئونها يف الخوض يمكن ال
القائمة االشرتاكية الثورة عالئق ومسألة االستعمارية، الحرب استوجبتها التي االشرتاكية،
حالية أهمية ذات بل فقط، عميل سيايس معنى ذات ليست بالحكومة العمال طبقات بها
صاحب نري من لتتحرر تفعله أن يجب ما الجماهري أفهمت املسألة هذه ألن لها؛ مثيل ال

القريب. املستقبل يف املال رأس
لينني ن. (١٩١٧ (أغسطس
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األول الفصل

والحكومة االجتماعية الطبقات والثورة: الحكومة

الشعب طبقات بني الدائم االختالف نتيجة الحكومة (1)

ورؤساء الثوريني، املفكرين مذاهب به أصيب بما اآلونة هذه يف أصيب ماركس1 مذهب إن
دائًما كانوا الثوريني وكبار الطبقات، تلك تحرير ألجل رصاعهم يف املضطهدة الطبقات
األحقاد، ألفظع موضًعا تعاليمهم وكانت حياتهم، طوال واالضطهاد للمصادرة عرضة
الطبقات من ضدها املوجهة والحماقة السخف، يف املتناهية واملطاعن األكاذيب ولحمالت
والفضيلة التُّقى مثال يجعلوهم أن خصومهم يحاول وفاتهم وبعد الغاشمة، املتحكمة
الطبقات تسلية ألجل هاماتهم عىل املجد أكاليل ووضع والقديسني، األولياء من باعتبارهم

الثورية. تعاليمهم أساس تحطيم عىل االستمرار مع وتضليلها، وغشها املضطهدة
طائفة من الفرص ومتحيني األعيان فريقا الغاشمني، املتحكمني هؤالء إىل وينضم
أو يصقالن، أو يتناسيان، إما فهما املاركيس، املذهب تهذيب يف يتحدان اللذيِْن العمل
روح املذهب هذا عن يبعدان بل طبيعته، عن املذهب هذا من الثوري القسم يخرجان
تفخيمه يف باملغاالة بل املذهب، هذا مبادئ من بعرضه يبدآن ما فأول باملرة، الثورة
ينقلب وهنا والوجهاء، األعيان جماعة مصالح عىل لالنطباق قابًال كان ما كل هو وإجالله

.١٨١٨–١٨٨٣ الدولية االشرتاكية مؤسس أملاني مفكر ماركس كارل 1



لينني مذكرات

يتاجرون كانوا الذي الوجهاء فالعلماء تضحكوا!» «ال ماركسيني إىل الوطنيون االشرتاكيون
شيئًا يتكلمون أصبحوا هدمه يحاولون الذين املاركيس املذهب بأنقاض أملانيا يف باألمس
إعداد منه املراد يكون أملانية وطنية صبغة ذي ماركيس مذهب وجود إمكان يف فشيئًا

واستعمار. فتح بحرب للقيام باهرة منظمة بطريقة للعمال نقابات
طبيعته عن املاركيس املذهب إبعاد يف أفلحوا أنهم وبما اآلن، الجاري األمر هذا وأمام
كانت كما املاركيس االشرتاكي املذهب دعائم نقيم أن هي فمهمتنا بالتدريج، الحقيقية
يجب وحينئذ الحكومة، بمركز املذهب هذا من املختصة املبادئ سيما وال قبل، من عليه
وإيراد وإنجيل.2 ماركس كتب من عديدة جمًال نرسد أن الغرض هذا تحقيق ألجل علينا
عرضه يف الوطأة ثقيل عملنا جعل شأنه من الرجلني هذين جمل من الطويلة السلسلة هذه
من ولكننا قاطبة، الناس بني تعميمه تسهيل عىل يساعد وال الصفة، بهذه الجمهور عىل
بد فال الوحيدة، الواسطة بهذه إال الغرضاملقصود إىل الوصول استحالة نرى أخرى جهة
الجوهرية الجمل األقل عىل أو وإنجيل، ماركس كتب يف املبسوطة الجمل كل إيراد من
بقدر تام بشكل إيرادها يكون أن ويجب الحكومة، مركز عن واضح ببيان تتكلم التي
العلمي، االشرتاكي املذهب منشئ آراء حقيقة عىل يقف أن القارئ ليستطيع يمكن؛ ما
أبعد كيف القاطعة األدلة عىل وباالعتماد عيانًا، للمأل سنظهر االستداللية الطريقة وبهذه
طبعتها وعن األسايس غرضها عن الصحيحة األصلية االشرتاكية مبادئ كاوتسكي أنصار

األوىل.
الخاصة وامللكية األرسة «مبدأ كتاب وهو األيدي بني ا جدٍّ املنترش إنجيل بكتاب ولنبدأ
الواجب ومن ،١٨٩٤ عام ستوتجارت3 يف منه السادسة الطبعة ظهرت الذي والحكومة»،
ألن مبارشة؛ األملاني األصل من املؤلف هذا من سنقتبسها التي الجمل نرتجم أن علينا
يف وفاسدة مشوهة وإما ناقصة، تكون أن إما تعددها من الرغم عىل الروسية الرتاجم

باملرة. أصلها عن تبعدها درجة إىل النقل

.١٧٤١–١٨٠٢ االشرتاكية املبادئ وضعوا من أوائل من يعترب أملاني اجتماعي كاتب إنجيل جاك جان 2

عىل وموقعها وورتمربج مملكة عاصمة وهي نسمة ٢٤٩٠٠٠ سكانها عدد أملانية مدينة ستوتجارت 3

عديدة. عظيمة ومكاتب مطابع فيها توجد إذ الكتب بتجارة شهرة ولها النيزنباخ مجرى
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مرسلة قوة اإلطالق عىل الحكومة «ليست التاريخي: تحليله يلخص وهو إنجيل، قال
عبارة هي بل ميزة، لها ليست إذن فالحكومة االجتماعية»، الهيئة دائرة خارج من للحكم

هيجل.4 ذلك أكد كما والصواب للروية ونتيجة صورة فهي أدبية، فكرة تحقيق عن
ليست بل تشكلها، من ما حد إىل االجتماعية الهيئة عمل من إال ليست إذن فالحكومة
داخيل اختالف يف مرتبكة االجتماعية الهيئة بأن االعرتاف طرق من طريقة إال الحكومة
واالتفاق، للتصالح قابلة غري متعارضة فرق إىل نفسها عىل تنقسم جعلها حله يمكن ال
بأنه الشعور صار هذا وعىل وتفرقها، انقسامها وطأة من التخلص عن عاجزة فأصبحت
اختالف سببه الذي الخطر هذا مصائب دون تحول للعيان ظاهرة قوة وجود من بد ال
لها قوة االجتماعية، الهيئة يف محسوس نفوذ ذات وتكون املتصادمة، االقتصادية املصالح
املستخلصة القوة وهذه «النظام»، حد عند ووقفها املتواترة املصادمات تلطيف خاصية
«الحكومة». هي فشيئًا شيئًا عنها تبتعد أخذت والتي منه، أسمى ولكنها املجتمع، من

نشأة تاريخ بإيضاح املختصة املاركيس املذهب من األساسية الفكرة هي فهذه
والبيان. الوضاحة بمنتهى بسطناها قد وجودها ومعنى الحكومة،

طبقات واستعصاء والتخاصم التنازع بمظهر التظاهر نتيجة إال الحكومة فما
حلقاته واستحكمت الطبقات، بني النزاع هذا وجد فحيثما والتوافق، التصالح عىل املجتمع
هذه بني ما التوفيق ألجل الحكومة تظهر مستحيلة بينها املصالحة تصري أن حد إىل
املجتمع طبقات منازعات أن عىل دليل هو الحكومة وجود أن تقدم: ما ويقابل الطبقات،

والتوفيق. للحسم قابلة غري
املذهب وإفساد تسويء يبتدئ بالتدقيق األهم الجوهري الشأن ذات النقطة هذه عند

أساسيني. خطني يف بالذهاب املاركيس
وهم منهم، وجاهة األكثر الفئة األخص وعىل األعيان، الفالسفة يعمد جهة فمن
بأن االعرتاف إىل إنكارها يمكن ال التي القاهرة التاريخية الحوادث بحكم مضطرون
االجتماعية، الطبقات بني ما واالختالفات املنازعات توجد حيثما إال توجد ال الحكومة
ماركس مذهب يعدلون ولكنهم الطبقات، هذه بني ما الرصاع يشتد حيثما سيما وال
بني ما املوفق العامل أو العضو هي الحكومة إن يقول ماركس جعل عىل بالتحايل

من مستمدة وهي والعالم هللا وحدانية أساس عىل قائمة وفلسفته ستوتجارت يف ولد أملاني فيلسوف 4

.١٧٧٠–١٨٣١ األملانية، النهضة يف األكرب التأثري ولتعاليمه وشيلينج وفيخت كانت مذاهب
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توجد أن وال تعمل، أن يمكن ال الحكومة أن إال يقول ال ماركس ولكن املتنازعة، الطبقات
ومؤلفيهم األعيان جهابذة أن إال ممكنًا، االجتماعية الطبقات بني ما التوفيق أصبح إذا
من الدوام عىل يستخلصون بمصالحهم، اهتمامهم من أكثر بضمائرهم يأبهون ال الذين
التصالح، أداة هي الحكومة أن إىل الذاهب مبدئهم عىل يطبقونها نصوًصا ماركس أقوال
مهيمن عضو هي الحكومة أن ماركس رأي ومن املجتمع، طبقات بني ما التوفيق وعامل
«نظاًما» أوجدت التي فهي أخرى، لطبقة طبقة استعباد عضو باألوضح أو الطبقات، عىل
ومن الطبقات، تصادم بإخمادها االستعباد هذا وقوَّت أيَّدت وبموجبه ورشعته، لألشياء
الطبقات، بني املصالحة بالتدقيق هو النظام أن الوجاهة يف املتناهية الفئة سيايس رأي
التصالح، إنجاد عن عبارة إال التصادم إخماد وما أخرى، لطبقات طبقة استعباد وليس
الطبقة املضطهدة الطبقات بها تكافح التي والطرق الوسائل انتزاع بمثابة هو وليس

فيها. املتحكمة
ُعرضت حينما املنشفيني وكل الثوريني االشرتاكيني من حدث ما القبيل هذا ومن
عندما إنها أي مباحثها؛ أوجه أتم يف الحكومة وظيفة مدلول مسألة ١٩١٧ ثورة يف أمامهم
عىل استثناء بغري كلهم أجمعوا الجماهري فيه نفصل وقتيٍّا عمًال متطلبة فعليٍّا ُعرضت
وظهرت الطبقات، بني ما والتوفيق اإلصالح عامل الحكومة بأن القائلة الوجهاء فئة نظرية
الحزبني، هذين إىل املنتمني السياسيني املحررين بأقالم تحىص ال ومقاالت حلول ذاك إذ
«املصالحة»، وهي الفرص، ومنتهزي والوجهاء األعيان فئة نظرية من مستعارة وكلها
تتصالح أن يمكن ال ومجازفة جرأة ذات طبقة من املتحكم العضو هي الحكومة كون وأما

الوجهاء. األغنياء فئة قوله عىل تقوى ال ما فهذا لها، املضادة أي املقابلة الطبقة مع
األدلة أقوى ملن الحكومة، كنه بحقيقة واملنشفيني الثوريني االشرتاكيني معرفة وإن
األدلة نقيم دائًما ظللنا الذين البولشفيني نحن مثلنا، اشرتاكيني ليسوا أنهم عىل القاطعة
من االشرتاكيني إىل يتقربون الذين الوجهاء فئة من ديمقراطيني سوى ليسوا أنهم عىل

فقط. اللفظيني الوجهاء
ال النظرية الوجهة من فهم وأبرع، أدق بطريقة جاٍر املاركيس املذهب تشويه أن عىل
الطبقات بني التنازع أن وال الطبقات، إحدى من التحكم عضو هي الحكومة أن ينكرون
مصقولة، حلة يف به يأتون ما يربزون األقل عىل أو يتجاهلون ولكنهم استئصاله، يمكن ال
قوة كانت وإذا املتناقضة، الطبقات بني االتفاق عدم نتيجة الحكومة كانت إذا وهو:
إذن املؤكد الجيل فمن املجتمع، عن فشيئًا شيئًا التباعد يف آخذة املجتمع عىل متفوقة
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بدون بل فقط، الحادة الثورة بواسطة إال املستحيل من املضطهدة الطبقة تحرير أن
وهذه التباعد، هذا فيها يتجىل التي املتماسكة الطبقة أوجدتها التي الحكومة آلة إبطال
سنرى كما تام، بتدقيق ماركس استخلصها نفسها تلقاء من نظريٍّا الواضحة النتيجة
التي هي النتيجة وهذه الثورة، ملسائل املحسوس التاريخي التحليل من بعد، فيما ذلك
اإليضاح يف بالتفصيل ذلك سنبني كما الطبيعي، طورها عن وأخرجها كاوتسكي، نسيها

سنسطره. الذي

إلخ … والسجون املمتازة املسلحة القوة (2)

عمدت والقبائل، األرسات يف متبًعا كان الذي القديم بالنظام «واقتداء إنجيل: قال ثم
البقاع.» من منفصلة مناطق إىل رعاياها تقسيم إىل أوًال الحكومة

رصاًعا استلزم قد الحقيقة يف أنه غري «طبيعي»، كأنه لنا يرتاءى التقسيم وهذا
القديم. واألرسات العشائر نظام ضد طويًال

مع مباًرشا اتفاًقا مطلًقا تتفق ال علنية سلطٍة إيجاد لها مميز عمل ثاني وكان …»
عنها؛ غنى ال املمتازة العلنية السلطة وهذه مسلحة، قوة شكل يف نفسها منظمة الشعب
إىل االجتماعية الهيئة انقسمت أن منذ مستحيًال صار نفسه تلقاء من الشعب انتظام ألن
مسلحني رجال عىل تشتمل ال فهي بلد، كل يف توجد العلنية السلطة وهذه … طبقات
أمور وهي نوع، كل من االضطهاد وأماكن كالسجون، مادية عنارص عىل أيًضا بل فقط،

العشائر.» نظام يف معروفة تكن لم
صادرة قوة وهي بالحكومة، ت تَسمَّ التي القوة هذه عىل الكالم يف إنجيل توسع وقد
تتألف يشء أي ومن فشيئًا، شيئًا عنها االبتعاد يف آخذة وهي منها، أسمى أنها إال األمة من
وسائل وعىل سجون، عىل حاصلة مسلحة قوة من تتألف إنها القوة، هذه األخص عىل

أخرى.
بلد بكل الخاصة العامة السلطة ألن ممتازة؛ مسلحة قوة عن التكلم يف محقون إننا

بذاته. القائم وبنظامها املسلح، الشعب مع مبارشة تتفق ال
طرأ ما أهم إىل العمال لفت يف الثوريني، املفكرين كسائر مجهوده إنجيل ويبذل
استلزم الذي التغري من مخصوص، شكل قبل من له يكن لم الذي الشعب، مجموع عىل
يف وهما التغري، هذا أشكال أهم هما والرشطة الدائم فالجيش عليه، جديدة أشكال إدخال
املنتظر من كان وهل الحكومة، قوة بهما تستتب اللذان األساسيان العامالن نفسه الوقت

التطور؟ هذا خالف يشء يحدث أن
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عرش، التاسع القرن أواخر يف املوجودين األوروبيني من األعظم السواد جهة فمن
ثورة أية حدوث قرب عن يالحظوا ولم يروا لم والذين إليهم، الخطاب إنجيل يوجه الذي
يعرفون ال وهم عنه، الكالم تقدم ما خالف يشء يحدث أن املنتظر من يكن لم عظيمة
وتجيب بمحضإرادته»، املسلح الشعب يف بذاته القائم «النظام يختصب عما مطلًقا شيئًا

وهو: اآلتي السؤال عىل والروسية األوروبية املذاهب
وهي — املسلحني األشخاص من املؤلفة الخاصة الفيالق إىل الحاجة جاءت أين من
فوق منزلة يف والناهضني املجتمع، عن واملميزين املنفصلني، — الدائم والجيش البوليس
من أدلتهم ومتخذين ميخايلوفسكي، أو سبنرس أقوال من جملتني أو بجملة منزلته»،
… ذلك غري إىل الوظائف، تنوع ومن االشرتاكية، الحياة يف اتفاًقا تعرض التي الفرص
الجمهور أعصاب تخدير يف عجيب مفعول ولها علمية، صفة يف ترتاءى الشواهد وهذه
قابلة غري متعادية طبقات إىل املجتمع تجزئة وهو: الجوهري، املهم األمر بإبهام الساذج،
من املسلح للشعب الذاتي النظام المتاز موجودة غري التجزئة هذه كانت ولو للتصالح،
لعصابة االبتدائي النظام يستلزمه مما ذلك غري إىل الغني، وبوضعه بتعقده، نفسه تلقاء
الرجال من أو الفطرة، عىل الناشئني الرجال من لعصابة أو بعيص، املسلحة القرود من
النظام؟ هذا مثل حدوث املمكن من كان فهل ذلك ومع عشائر، شكل يف شملهم امللتئم

قابلة وغري متعادية، طبقات إىل منقسم املتمدين املجتمع ألن حدوثه، املستحيل من
الحكومة تكاد فما بالسالح، بينها فيما التقاتل إىل يدعو االختياري فالتسلح للتصالح،
أتلفت وكلما املسلحني، الرجال من فيالق تتواجد وحتى ممتازة، قوة تصبح حتى تتكون
تعيد املتملكة الطبقة أن كيف التام الوضوح حد إىل ترينا فإنها الحكومي، الجهاز الثورة
وكيف تسلطها، عىل املحافظة يف ليستخدموا املسلحني الرجال من مؤلفة فيالق تنظيم
املستعلني لخدمة لتقدمه ال نفسه النوع من جديد نظام إيجاد يف املضطهدة الطبقة تجتهد

مجهوداتهم. املستغلة لخدمة بل
علينا تطرحه الذي السؤال نفس نظرية، بطريقة املرسودة الجمل يف إنجيل ويعرض
املختص السؤال وهو مستمر، وبتسلسل تام بوضوح عملية بطريقة عظيمة ثورة كل
الشعب ونظام املسلحني، الرجال من املؤلفة املمتازة الفيالق بني املوجودة بالصالت
الثورات تجربة يف عنه الشايف الجواب يوجد السؤال هذا أن كيف وسنرى باختياره، املسلح

والروسية. األوروبية
ببسطه. إنجيل بدأ ما إىل اآلن لنعد ولكن
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مشاهد هو كما األحيان، بعض يف الضعف يعتورها العامة السلطة هذه أن ظهر لقد
يف ا جدٍّ املثال نادر باستثناء يختص هنا والكالم — الشمالية أمريكا جهات بعض يف
عىل تغلب الذي االستعمار عهد قبل وذلك أمريكا، جهات وبعض الرأسمايل، املجتمع

النمو: يف آخذة العامة السلطة هذه العموم عىل ولكن — الحرة األفكار

الطبقات بني ما التنازع وازداد الُخلف، اشتد كلما نموٍّا تزداد العامة السلطة إن
فانظروا نفًرا، وأكثر قوة أوفر املتجاورة الحكومات صارت وكلما داخليتها، يف
ميادين يف وتراميها فيها الطبقات تنازع أدى التي الحارضة أوروبا إىل فقط
املجتمع كل بالتهام تهدد أصبحت درجة إىل العامة السلطة نمو إىل الفتوحات،

نفسها. الحكومة فيه بما

لكتاب مقدمة آخر تاريخ ويرجع ،١٨٩٠ عام حوايل ُخطَّت قد السطور هذه إن
املتمتع املطلقة امللكية يف املتمثل االستعماري التيار إن ،١٨٩١ سنة يونيه ١٦ إىل إنجيل
املستعمرات إدارة وسياسة الكربى، املالية للمصارف العظمى القوة وهي املحتكرون، بها
يف االبتداء وشيكة إال ذاك إذ تكن لم السبيل، هذا يف يجري ما إىل التسلط يف املتناهية
التوسع خطا التاريخ هذا بعد ومن أملانيا، ويف أمريكا يف ضعًفا أشد ذاك إذ وكانت فرنسا،
مقسمة ١٩١٠ سنة يف بأرسها األرضية الكرة تجعل كادت هائلة خطوة الفتوحات يف
برشاهة املنكبة الكربى الدول بني ما أي املتزاحمني، الخصوم هؤالء بني ما نهائيٍّا تقسيًما
يمكن ال بدرجة تعظم والبحرية الربية التسليحات أخذت الحني ذلك ومنذ غنائمها، إىل
االستعماري، الجشع حرب نشوب عند بلغتها التي الدرجة إىل انتهت حتى تصورها
عىل العامة السيادة لتنازع و١٩١٧ ١٩١٤ عام بني ما املرتامية املدة استغرقت التي
التي الحرب هذه بينهما، املطروحة الغنيمة والقتسام وأملانيا، إنجلرتا بني ما بأرسه العالم
بلغته الذي الحد إىل الحكومية السلطة مطامع لسد االجتماعية الهيئة قوى كل استغرقت

العامة. الفادحة الكارثة هذه
الصفات أحد باعتباره الفتوحات سباق ويفضح يسوئ كيف إنجيل عرف ولقد
خبثاء أن حني يف الخارجية، العظمى الدول سياسة عليها املرتكزة األساسية املمتازة
أثر عىل و١٩١٧ ١٩١٤ بني ما الكائنة، املدة يف يعملوا لم الحربية الوطنية االشرتاكية
إىل وأدت قبل، من عليه كانت مما مثل مائة صارت أن إىل الدول، تلك بني املزاحمة تفاقم
املصالح ذوي وجهائهم مجهودات يربروا أن سوى الشعواء، االستعمارية الحرب تلك
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الوطن، عن كالدفاع البسيطة بالعقول للتغرير يضعونها فاتنة بجمل االستثمارية،
والتضليل. التغرير جمل من ذلك غري إىل الثورة، عن وكالدفاع الجمهورية، عن وكالدفاع

املستعبدة الطبقة استغالل آلة الحكومة (3)

وضع ينبغي عليه واملتفوقة املجتمع من املستخلصة املمتازة العامة السلطة دعائم لتوطيد
عام. قرض عقد إىل وااللتجاء رضائب،
ييل: ما إنجيل كتب الصدد هذا ويف

— أصبحوا االجتماعية الهيئة من أعضاء سوى ليسوا الذين املوظفني إن
جباية وبحق العامة، السلطة إياها خولتهم التي التوظف سلطة بمقتىض
الطريقة بهذه صاروا التي االجتماعية الهيئة هذه مستوى فوق — الرضائب
لألعضاء املجموع االحرتام يف االختيارية والحرية عنها، بالطبع منفصلني
املوظفني لهؤالء مرضية وال كافية، تعد لم السالفة العشائر هيئة من العاملة
تقيض خاصة قوانني لسن مدعاة هذا فكان عليها، يحصلوا أن استطاعوا لو
البوليس رجال من عامل أحقر فأصبح املوظفني، خدشرشف وعدم بتقديس
التي اإلجاللية العاطفة تلك من بل العشرية، ملمثيل كان مما أكثر النفوذ من له
وسوق تهديد غري من املجتمع اختيار بمحض العشرية زعيم بها يتمتع كان
بلد ألي عسكرية أي رئيس عليها الحصول يتمنى التي العاطفة تلك بالعصا،

بأرسه. العالم يف متمدين

باعتبارهم املوظفون به يتمتع الذي املمتاز املختصباملركز اآلتي يعرضالسؤال وهنا
جعلهم الذي ذا من هي: السؤال هذا يف الجوهرية والنقطة العامة، السلطة من أعضاء

املجتمع؟ مستوى فوق
مشاغبي بواسطة العملية بالطريقة النظرية املسألة هذه حل أمكن كيف سنرى إننا
املغرر بمعرفة الطبيعي مجراها عن بها الخروج صار وكيف ،١٨٧١ سنة يف باريس

.١٩١٢ يف كاوتسكي
الطبقات، بني املوجودة الخصومة إىل االحتياج وليدة الحكومة أن «بما إنجيل: قال
فهي الطبقات، هذه بني حدثت التي املصادمات من تولدت قد نفسه الوقت يف أنها وبما
بمقتىضمركزها التي الطبقة تلك الطبقات، أقوى حكومة العامة القاعدة وبحكم بالطبع،
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باملثل صارت ونفوذها الحكومة قوة بفضل والتي والتملك، السيادة ذات تعترب االقتصادي
الطبقة الستعباد جديدة وسائل عىل تحصلت الطريقة بهذه سياسيٍّا، السائدة الطبقة
العصور عهد عىل العتيقة الحكومات وليست مجهوداتها، واستغالل املستعبدة، املحكومة
الحكومة بل واألرسى، األرقاء تسخر التي االستغالل أعضاء كانت التي هي املظلمة
ومع املال، رأس لحساب العمال استغالل آلة باملثل هي املعارصة التمثيلية الدستورية
العامة السلطة جعلت بدرجة املتصارعة الطبقات قوى فيها توازنت مدد وجدت فقد ذلك
الطريقة وبهذه املرتاجحتني، الكفتني بني مغرض غري مستقبل موقف يف ما وقت إىل

بينهما.» عادل كحكم أصبحت
عرش السابع القرنني يف املطلقة امللكية الحكومة بها أنصفت التي الحالة هي وهذه
وحكومة فرنسا، يف الثانية سلطتها ويف األوىل، سلطتها يف اليونانية والحكومة عرش، والثامن

أملانيا. يف بسمارك
االضطهادية بسياستها الجمهورية الروسيا يف كرينسكي حكومة باملثل كانت وهكذا
تدير الديمقراطية العنارص كانت الذي الوقت يف الثوريني العمال طبقة ضد اتبعتها التي
الحكومات هذه وكل األنانيني، األعيان فئة لدى املألوفة بطريقتها السوفيت شئون فيه
سلطات تثبيت عىل القدرة تمام قادرة غري فيها الوجهية الفئة وصارت عاجزة، أصبحت

البلشفيني. العمال
غري بطريقة نفوذها تستخدم الديمقراطية الجمهورية يف الثورة «إن إنجيل: قال ثم
«يف املوظفني وبساطة إخالص إفساد بفضل أوًال: النجاح؛ مؤكدة طريقة ولكنها مبارشة،

وأمريكا».» فرنسا «يف البورصة حكومة سياسة ضد االتحاد بفضل وثانيًا: أمريكا»،
تأييد يف الحيلة بارعة بطريقة املالية املصارف وحكم االستعماري، الحكم توسع وقد
كاد ما ذلك قبيل فمن الديمقراطية، الجمهوريات سائر يف العظيمة الثروة قوة وتثبيت
أي عسلها، شهر يف التأليف أريد التي الديمقراطية الروسية الجمهورية أحضان يف يحدث
املؤتلفة الحكومة يف األعيان وفئة واملنشفيني الثوريني االشرتاكيني بني ما عهدها أول يف
لتحقيق عرضة هي التي الخاصة الوسائل كل دون بالتشينسكي املسيو يقف لم لو
وأشياعهم األموال رءوس أرباب قبل من العظيمة الوسائط ألجلها وبذلت الغرض، هذا
من بالتشينسكي خروج إىل أدى الذي الوقوف ذلك العسكرية، بالتوريدات املشتغلني
بُجْعل األموال رءوس أرباب إغراء قبيلة من آخر بوزير بالطبع عنه واالستعاضة الوزارة،
عىل أليس العمل؟ هذا حمل يمكن محمل أي وعىل سنويٍّا، روبل ألف ١٢٠ مقداره عظيم
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يُراد الذي التأليف ذلك وهل مبارشة، غري بطريقة أو مبارشة، املوظف ذلك إفساد محمل
وما فقط؟ وصداقة اتصال رابطة مجرد أو تحالف هو الصناعية النقابات بني ما إيجاده
وسكوبيليف؟ وافكسنتييف وتيسرييتليل تشرينوف عواتق عىل ملقاة كانت التي املهمة هي

فقط؟ املبارشين غري أو املختلسني املاليني لذوي املبارشون الحلفاء هم وهل
الجمهورية ظل يف دائمة وطمأنينة تامة ثبة يف تظل العظيمة الثروة قوة إن
الديمقراطية الجمهورية إن السيئة، الرأسمايل التوسع سياسة تضريها ال التي الديمقراطية
السبب هو وهذا اإلمكان، بقدر الرأسمالية الساسة مقاصد لسرت سيايس غشاء خري هي
ورشكائهم وتيسرييتليل وتشرينوف باليتشينسكي بفضل استوىل أن بعد املال رأس أن يف
يف تغري أي يستطيع ال التأثري مؤكدة فعالة بطريقة سلطته مكن املتني، الغشاء هذا عىل
الديمقراطية الجمهورية أحضان يف الكائنة األحزاب يف أو الحكم هيئات ويف األشخاص،

املكني. وسلطانها الراسخ نفوذها تزعزع أن الوجيهة
التصويت حق وافية بطريقة يرشح إنجيل أن املقام هذا يف يالحظ أن الواجب ومن
أدت ما بحسب يقول كما العام التصويت إن الوجيهة، الطبقة لسيادة آلة هو الذي العام؛
ونضوج رقي عىل «الدليل هو األملانية الديمقراطية االشرتاكية يف الطويلة التجربة إليه
إىل يؤدي أن يمكن ولن فوقه، مطمع إىل يؤدي أن يمكن ال وهو العاملة، الطبقة مبادئ

الحارضة». الحكومة ظل يف مطلًقا بعده يشء
وهم وإخوانهم واملنشفيني الثوريني اشرتاكيينا نوع من األعيان الديمقراطيني فئة إن
الوصول ينتظرون الغربية، أوروبا يف الفرصاملبرشين ومنتهزي الوطنيني، االشرتاكيني كل
بصواب ويقنعونه الشعب، عامة مع يشرتكون وهم العام، التصويت حق من أعظم إىليشء
إىل موصل الحارضة الحكومة ظل يف العام التصويت أن إىل الذاهبة العقيمة الفكرة هذه

الرغبة. هذه تنفيذ إىل ومؤٍد العمال، من األعظم السواد رغبة عن الحقيقي اإلعراب
ترصيح أن املالحظ ومن الفاسد، االعتقاد نورد أن إال املقام هذا يف يسعنا ال ونحن
حقيقته عن أبعد قد الصدد هذا يف دقيًقا تحديًدا واملحدد الوضاحة، يف املتناهي إنجيل
أي الرسمية، االشرتاكية األحزاب بها قامت التي واملؤتمرات والدعوات بالخطوات وطبيعته
الفكرة هذه احتوته ما كل ا جدٍّ واضحة بطريقة هنا وسنظهر الفرص، منتهزي بواسطة
نظريات بسط يف ييل فيما توسعنا وعند والفساد، الخطأ من قبولها إنجيل يأبى التي

الحارضة. الحكومات عن وإنجيل ماركس
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بني انتشاًرا كتبه أشهر من املستمدة اآلتية العبارات يف نظريته يلخص إنجيل إن
ييل: كما العامة أيدي

مجتمعات ُوجدت فقد زمان، كل يف موجودة تكن لم الحكومة أن يثبت وهكذا
بالحكومة علم أدنى لها يكون أن وبدون حكومة، غري من أدوارها يف مرت
التي االقتصادية املسائل يف التقدم من حدث ما أثر وعىل الحكومية، وبالسلطة
من الحكومة صارت طبقات إىل املجتمع بانقسام تعلقها إىل الرضورة دعت
واسعة بخطوات اآلن نسري إننا للمجتمع. الزمة رضورة االنقسام هذا جراء
تعد لم الطبقات هذه وجود إن ذلك، قبيل ومن املنشود، املقصد ترقية نحو
النتيجة عىل الحصول أمام َكأَْداء عقبة أصبحت لقد بل قهرية، رضورة فقط
أطوار يف حدث كما تجنبها يمكن ال بطريقة ستختفي فالطبقات املنشودة،
الحكومة باملثل فيه تختفي الطبقات فيه ستختفي الذي الوقت ويف تكونها،
جديد من ستنظم التي االجتماعية والهيئة أيًضا، اتقاؤها يمكن ال بطريقة
اآللة ستضع املنتجني بني العادلة الحرة املشاركة طريقة عىل اإلنتاج طريقة
ذات البندقية بجانب العتيقة اآلثار متحف يف بها؛ الالئق املكان يف الحكومية

الربنزية. والفأس الفتيلة

هذا مثل املعارصة الديمقراطية االشرتاكية الدعوة أدبيات يف البتة تجد لن وإنك
أو الحقيقي، محمله غري عىل لحملوه القبيل هذا من يشء ُفرضووجد ولو املحكم، النسق
من التعبري هذا يف ما كل وألهملوا إنجيل، مبدأ فساد عىل فقط االستدالل قبيل من العتربوه
هذا بمثل يؤتوا أن لهم أين ومن الثورية، االشرتاكية يف والتغلغل الجوهر، وصقل الصفاء،
لقد بل اآلثار»، متحف إىل برمتها الحكومية اآللة «إرسال قوله يف املحكم البديع التشبيه
الحكومية. باآللة إنجيل أراد ما تجاهلوا أو املاضية األوقات معظم يف أفكارهم عىل خفي

العنيفة والثورة تاليشالحكومة (4)

إذ بها، يُستشهد ما كثريًا ألنها عظيمة؛ شهرة لها الحكومة تاليش عن إنجيل كلمات إن
عنده الوقوف يجب الذي الفرصة انتهاز مذهب سائل املاركيسيف للمذهب محلل خري هي

األلفاظ. تلك منها املجتزأة االستداللية الجملة جميع وسنورد رشحه، يف لإلفاضة
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بوسائل التمسك عىل الحث يف وتبتدئ العامة، السلطة ستتوىل العمال طبقة إن
بيدها نفسها عىل تقيض نفسه العمل بهذا ولكنها للحكومة، ملًكا يصبح الذي اإلنتاج
الطبقات، مميزات كل شأفة تستأصل نفسها الطريقة بهذه أنها كما طبقة، باعتبارها
ظل الذي املجتمع إن الحكومة، عىل نفسه بالعمل تقيض كما بينها املوجودة واملناقضات
الطبقات، منازعات بني سيموت والذي بالفعل، موجوًدا يزال ال والذي اآلن، حتى موجوًدا
الطرق دعائم به لتثبت املستغلة الطبقة تقيضبه نظام إيجاد وإىل الحكومة، إىل حاجة يف
املستغلة الطبقة عىل املتغلبة القوة أخصلتثبت بمعنى أي اإلنتاج؛ سبيل يف قبل من املتبعة
الوسائل «وهذه العديدة بفروعه اإلنتاج إىل املؤدي الضغط من محدد نوع دائرة يف جهودها
الرسمي املمثل كانت فالحكومة واالستئجار»، واالستخدام، االستعباد، عىل تشتمل القهرية
املثابة بهذه كانت ولكنها ظاهر، حيز يف بواسطتها تتمثل التي االجتماعية الهيئة لكل
الهيئة مجموع بمفردها عرصها يف تمثل التي الطبقات إحدى حكومة باعتبارها فقط

االجتماعية.
صارت الوسطى األعرص ويف األرقاء، سيدة هي الحكومة كانت القديمة األعرص ويف
واألغنياء، األعيان زمرة هذا عرصنا يف تمثل وهي اإلقطاعيات، ذوي األرشاف حكومة
حينئذ تصري فإنها بأرسها، االجتماعية للهيئة الحقيقية املمثلة الحكومة تصري وحينما
حاجة يف اجتماعية طبقة أية فيها تصري ال التي اآلونة ومن لها، عمل ال أي الجدوى عديمة
يف التحكم اختفاء بواسطة فيه يمكن الذي الوقت ومن الضغط، نري تحت تظل أن إىل
اإلنتاج طرق يف الحارضة الفوىض عن املنبعث الشخيص الوجود ألجل واملنازعة الطبقات،
تلك من الشخيص النزاع ذلك يحدثها التي الترصف سوء وعىل املصادمات، عىل القضاء
لوجود حاجة توجد ال وحينئذ اإلخماد، يقتيض ما هنالك يكون ال الوقت ذلك ومن اآلونة،
باملرة، الحكومة لوجود لزوم يبقى ال ذلك وعىل والتسلط، للقمع املعدة الخاصة القوة
عىل االستيالء هو االجتماعية، الهيئة لكل حقيقية ممثلة الحكومة به تصري عمل وأول
تقوم مستقل عمل آخر نفسه الوقت يف وهو االجتماعية، الهيئة باسم اإلنتاج وسائل سائر
العالئق يف الحكومية السلطة تداخل نفسه تلقاء من يتالىش وحينئذ حكومة، بصفتها به
من وبدًال اآلخر، بعد واحًدا الفروع سائر يف له موجب ال عمًال يصبح إذ االجتماعية؛
اإلنتاج، تدبري وإىل األشياء إدارة إىل عملها يتحول األشخاص إرادة عىل الحكومة استيالء
نفسها، تلقاء من ماتت أو جذوتها انطفأت قد تكون بل انمحت، قد الحكومة تكون وال
الحرة»، العامة «الحكومة املتضمنة الجملة قيمة يف البحث يجب األمور هذه نور وعىل
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ولكنها للدعوة، كعنوان التواجد يف حق اآلونة هذه يف لها يكون أن يمكن التي الجملة وهي
البحث يجب أيًضا نفسه الضوء هذا وعىل الوجود، مستحيلة علميٍّا تصبح البحث نهاية يف
ما الحكومة محو وجوب إىل ترمي التي الفوضويني اسم عليهم يطلق من مطالب قيمة يف

واآلخر. يوم بني
األحزاب سائر ألسنة عىل يبقى لن أنه االنخداع من تخوف بدون القول ويمكن
والحافل إنجيل، بسطه الذي املحكم املعقول التحليل هذا من اليوم املوجودة االشرتاكية
املذهب بذلك مخالًفا الحكومة، بموت ماركس عنه يعرب ما سوى املأثور الحازم بالرأي

الحكومة. بمحو القائل الفوضوي
ترقب مذهب إىل تحويله بمثابة هو املاركيس املذهب من التعبري بهذا االجرتاء وإن
ظل سوى نقيضه، إىل تحوله تمام إىل عليه يبقى ال التأويل هذا مثل بعد ألنه الفرص؛
وثوب غري من الفكري الرقي طريق من مهل عىل يحدث الذي التعديل من بسيط حائر
املنترش أو الشائع االعتقاد بحسب نفسها تلقاء من الحكومة فتاليش ثورة، وال عاصفة وال
يكن لم إن الثورة إمحاء شك بال هو بذلك، القول أمكن إذا العامة عقول عىل السائد أو

عليها. السلبي الرد
الوجاهة مصلحة يف املاركيسيستخدم للمذهب تشويه أعظم هو التفسري هذا مثل إن
واالعتبارات املناسبات، أهم تنايس عىل النظرية الوجهة من قائم تشويه وهو واإلثراء،

برمتها: رسدناها التي إنجيل استنتاجات يف املوضحة

السلطة عىل استولت إذا العمال طبقة بأن إنجيل قال تدليله مفتتح نفس ففي (١)
من فليس القول، بهذا يراد ما وأما حكومة»، بصفتها الحكومة الواسطة بهذه «تعدم
وإما باملرة، املوضوع هذا تجاهل يصري أن إما الطبيعي ومن رشحه، يف اإلطالة املعتاد
الواقع ويف إنجيل، اقتبسه الذي الهيجيل الضعف رضوب من كرضب اعتباره يصري أن
التي الثورات كربيات إحدى من املستخلصة الخربة عن باختصار تعرب الكلمات هذه إن
يف جرت التي املشاعية الحركة من املستخلصة التجربة وهي العمال، طبقات بها قامت

مكانها. يف كبري بتوسع عنها سنتكلم التي ١٨٧١ سنة باريس
الطبقة ثورة بواسطة األعيان تمثل التي الحكومة إعدام عن تكلم إنجيل إن الواقع ويف
طبقة حكومة من املتخلفة البقايا بها يراد إنما الحكومة» «موت كلمتي أن حني يف العاملة،
رأي فبمقتىض األعيان حكومة وأما االشرتاكية، الثورة عقب الشئون تبارش التي العمال
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الثورة هذه بعد تموت والتي الثورة، غضون يف العمال طبقة تعدمها بل تموت، ال إنجيل
الحكومة. شبه أو العمال حكومة هي

من الصادر الدقيق الوجيه التعبري وهذا لالضطهاد»، خاصة «قوة الحكومة أن (٢)
باالضطهاد» الخاصة «القوة هذه أن يؤخذ ومنه الوضوح، من يكون ما أتم عىل إنجيل
من قليلة فئة من العمال ماليني عىل أي الوجهاء؛ طبقة من العمال طبقة عىل الواقع
الوجهاء فئة عىل وقوعه الواجب باالضطهاد» خاصة «قوة محلها تحل أن يجب األغنياء،
يتم الطريقة وبهذه العمال، دكتاتورية أو املطلق العمال حكم بواسطة العمال طبقة من
وسائل عىل الحصول أمر يتيرس الواسطة وبهذه حكومة»، بصفتها الحكومة «استئصال
األعيان» قوة «وهي خاصة قوة عن االستعاضة أمر أن عىل االجتماعية، الهيئة باسم اإلنتاج

الحكومة. إهالك نفسه حد يف يعادل أن يمكن فال العمال» «قوة أخرى خاصة بقوة
عنها يتكلم إنجيل فإن السكتة»، «هذه وأبهر أوضح بطريقة أو التاليش هذا وأما (٣)
الهيئة باسم اإلنتاج وسائل عىل الحكومة استيالء عرص ييل الذي العرص يف تام ببيان
العهد هذا يف الحكومة أن كلنا نعلم ونحن االشرتاكية، الثورة حدوث بعد أي االجتماعية،
إىل يذهب الفرص منتهزي من واحد فرد يوجد ال ولكن ديمقراطية، هيئة سوى ليست
يف وهلة ألول يظهر األمر وهذا بموتها، أو الديمقراطية أنفاس بخمد يقول إنجيل أن
أن يف يفكرون ال الذين أولئك لدى إال باملرة معقول غري الحقيقة يف ولكنه الغرابة، منتهى
وال الحكومة، باختفاء الديمقراطية اختفاء من بد ال وأن الحكومة، نفس هي الديمقراطية
مطلًقا سبيل فال مربًما، قضاء الغنية الحكومة يقيضعىل أن يمكنه ما الثورة سوى يوجد

الديمقراطية. الفئة بمحو أي العموم عىل الحكومة بموت إال العامة للراحة
موجه املبدأ هذا أن بإثبات أرسع الحكومة، بموت القائل مبدئه بتقريره إنجيل أن (٤)
قبل موجهة هذا مبدئه نتائج إنجيل جعل وقد الفوضويني، وضد الفرص منتهزي ضد

الفرص. منتهزي ضد يشء كل
هذه يقرءون ممن شخص آالف عرشة من نفًسا ٩٩٩٠ أن عىل الرهان املمكن ومن
أن يحاولون أو مطلًقا، يجهلون الحكومة» «موت قوله عن الكالم سمعوا ممن أو السطور،
يجهلون الذين عدد يقل وال فقط، الفوضويني ضد مبدئه نتائج يوجه لم إنجيل أن ينسوا
تقدم، فيما املقدر العدد من الباقية العرشة من تسعة عن العامة الحرة الحكومة هي ما
من موجهة تكون فإنما إنجيل، جانب من الحكومة هذه عىل الحملة توجهت إذا ما وال
أيًضا النمط هذا وعىل التاريخ، يدون النمط هذا وعىل الفرص، منتهزي عىل باملثل قبله
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يف مبتذًال شيئًا يجعل أن حد إىل ثوري مبدأ أعظم يف وجدان بغري والغش التالعب يحدث
العامة. أفواه

كلماته وثبتت اآلفاق، يف ودوَّى مرة، ألف من أكثر تكرر قد الفوضويني عىل الحكم إن
عىل الحكم وأما العقائد، من انتزاعها يمكن ال التي األوهام من أصبح حتى العقول يف

النسيان! عناكب عليه وخيمت اإلهمال، ظل يف تُرك فقد الفرص، منتهزي
األملانيني الديمقراطيني االشرتاكيني برنامج عمدة هي الحرة، العامة الحكومة إن
دائرة عن سيايسخارج معنى أي فيه يوجد ال الرمز وهذا ،١٨٧٠ عام يف الشائع ورمزهم
الديمقراطية، وهو واإلثراء الوجاهة معاني عىل املحتوي الرنان الفخم االصطالح ذلك
فإنجيل ديمقراطية، جمهورية إيجاد إىل يرمي الشكل هذا أو االصطالح هذا لكون وبالنظر
الرمز هذا ولكن فقط، الصحيحة االشرتاكية الدعوة ترويج ألجل وجوده وقتية بصفة يقبل
صبغة ذات غنية ديمقراطية فقط يتضمن ال ألنه االنتهازي؛ املذهب من هو االصطالح أو
بوجه حكومة كل عىل االشرتاكي االنتقاد من فهمه يمكن ال ما أيًضا يتضمن بل سيئة،
لطبقة الحكومات أنواع من نوع خري الديمقراطية الجمهورية يف نرى إنما ونحن عام،
هو املأجور االستعباد أنَّ نسينا إذا نخطئ ولكننا املال، رأس نفوذ تحت داموا ما العمال،

ديمقراطية. األعيان جمهوريات أعظم يف حتى الشعب تجزيء
الطبقة عىل الواقع لالضطهاد» خاصة «قوة هي حكومة كل أن تقدم فيما ذكرنا ولقد
وهذا بأرسه، الشعب من مقبولة وال حرة، حكومة أية تكون أن يمكن ال وإذن املضطهدة،
عام يف حزبهما إىل املنضمني زمالئهما إىل عديدة مراًرا وإنجيل ماركس أوضحه الذي هو

.١٨٧٠
الحكومة، تاليش مسألة عن فيه كالمه الناس كل يتذكر الذي هذا إنجيل كتاب ويف (٥)
تاريخي استدالل يوجد الرشح هذا ويف العنيفة، الثورة معنى عىل ضاٍف رشح فيه يوجد
السياسية األحزاب اختارتها التي الجملة يف السبب يبني وهذا الثورة، عىل ثناء إىل ينقلب
يف الخوض عدم األحزاب هذه تقرر قد ألنه االستدالل»؛ ذلك تذكر «عدم وهي املعارصة،
من مكانًا تشغل ال الفكرة هذه فإن ولهذا باملرة، فيه التفكري وعدم بل مطلًقا، الصدد هذا
الدعوة قالب يف الجماهري عىل ينرشونها التي اليومية االشرتاكيني والكتاب الخطباء أقوال
الحكومة وتاليش العنيفة، الثورة نشوب فكرتي فإن ذلك ومع االشرتاكي، املذهب إىل
يُعتربان يكادان إنهما حتى والتفكك، للحل قابل غري ارتباًطا ببعض بعضهما مرتبط

واحًدا. ً مبدأ أو واحدة، فكرة
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الصدد: هذا يف إنجيل يبسطه الذي التدليل هو وهذا

الثورة، به قامت الذي السيئ الدور كذلك التاريخ يف آخر دوًرا الشدة لتمثل
االجتماعية الهيئة مولدة ماركس يرى ما حسب نفسها الشدة هذه ولتكن
السالح نفسها الشدة هذه باملثل ولتكن جديدة، اجتماعية هيئة الفظة العتيقة
السياسية التقاليد وتحطم لها، طريًقا االشرتاكية الحركة به تفتتح الذي
دوهرنج املسيو ولكن ذلك، من وأكثر ذكر كما الشدة فلتكن امليتة، املمقوتة
واعتبارها الشدة، استعمال إىل االلتجاء يقبل ال وهو عنها، بكلمة ينطق ال
بني إال املستثمرين حكم قلب سبيل يف العامة املصلحة بها تقيض رضورة
الشدة استعمال أن يرى الشديد األسف مع ألنه والتحرس؛ واالرتجاف التنهد
استعمالها، إىل يلجئون الذين أولئك لدى األدبية بالحالة اإلرضار إىل حتًما مؤدٍّ
الفكرية الحماسة من الرغم عىل والعنف الشدة عن يتكلمون النسق هذا وعىل

ظافرة. ثورة كل من تتولد التي واألدبية
التي فيها، العنف لصدمة سيكون التي أملانيا يف يقال القول هذا ومثل
االستعباد روح عىل القضاء ميزة إليها، االلتجاء عىل غالبًا الشعب سيحمل
هذه وهل املخجلة، سنة الثالثني حرب أثر عىل الوطنية العقيدة أوجد الذي
التجرؤ يمكن التي هي السخيفة الهزلية املضحكة الكهنوتية العقلية الحالة

اآلن؟ حتى التاريخ عرفه ثوري حزب أعظم عىل عرضها عىل

ظل الذي العنيف الثوري املبدأ هذا بني ما واحد مذهب يف التوفيق يمكن فكيف
إىل أي ١٨٩٥ إىل ١٨٧٨ من األملانيني الديمقراطيني االشرتاكيني مسامع عىل يردده إنجيل

الحكومة؟ تاليش نظرية وبني وفاته، وقت
— االجتزاء مذهب بواسطة اآلخر والطرف الطرفني أحد بني ما التوفيق يحدث وعادة
مخصوص مذهب ترويج يف عليه واالرتكاز مذهب، أو مبدأ أو فكرة من جزء اقتطاع أي
السفسطة عىل مرتكز هناك من مبدأ والتقاط التجربة، عىل قائمة هنا من فكرة بأخذ —
مرة، مائة كل من مرة التاليش٩٩ كلمة وضع مع الحارضة الساعة يف األقوياء زمرة إلرضاء
املذهب إزاء اتباًعا الطرق وأكثر قبل، من املوضوعة الخطة رأس يف ذلك من أكثر وربما بل
إحالل الحالية، الرسمية الديمقراطية االشرتاكية أدبيات يف انتشاًرا وأعظمها املاركيس،
عىل االستدالل مع املنطقية بالوسائل اإلقناع محاولة أي االجتزاء؛ بجانب املنطقية القضايا

ماركس. مذهب من املجتزأة الجمل أو بألفاظ إثباته يراد ما
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اإلثبات محل حل باالجتزاء اإلثبات ألن بدعة؛ ليست الطريقة هذه أن املؤكد ومن
االنتهازي بالسائل املاركيس املذهب فيمزج القديمة، اليونانية الفلسفة تاريخ يف املنطقي
عناء بال التوصل يمكن املنطق بطالء االجتزائية الطريقة وبتمويه — الفرص انتهاز —
باملسألة باإلملام بالتظاهر عطفها ونيل إرضاؤها، امليسور ومن الجماهري، تضليل إىل
عوامل وكل تطورها، أشكال وجميع الوجوه، سائر من والحل البحث، مجال يف املعروضة
يمكن التي الثورية للفكرة حقيقة إىل يوصل ال كله هذا أن غري فيها، املتناقضة التأثري

االجتماعي. الرقي اطراد من استخالصها
أن املسهب الرشح من سنورده فيما أوضح بطريقة وسنظهر القول، أسلفنا لقد
األعيان؛ حكومة عىل تحريكها يريد إنما العنيفة الثورة إىل الداعي وإنجيل ماركس مذهب
العمال سلطة — العمال لحكومة مكانها عن تتخىل أن تستطيع ال الحكومة هذه ألن
بالثورة إال العامة القاعدة بمقتىض التطور هذا يتأتى ال إذ التاليش؛ بواسطة — املتحكمة
الصادرة الترصيحات مع تام اتفاق لعىل العنيفة الثورة عىل إنجيل ثناء وأن العنيفة،
فيهما يرصح اللذيِْن املشاعي واملنشور الفلسفة» «بؤس خاتمة لنتذكر — ماركس من
جوتا برنامج ولنتذكر اتقاؤه، يمكن ال العنيفة الثورة شبوب أن وبتأكيد بشمم ماركس
تؤدة بال عليها وينحي االنتهازية، النزعة يجبه وهو عاًما، ثالثني ظل ولقد ،١٨٧٥ عام

إشفاق. وال
بل الجدل، يف حب أو غرور، أو اندفاع، عن يصدر لم الثناء هذا أن املؤكد ومن
مرتبة بطريقة الجماهري إعداد وجوب يف تنحرص وإنجيل ماركس مذهب كل خالصة
موجهة واضحة خيانة ألعظم الدعوة تلك إهمال يف وأن العنيفة، الثورة بعقيدة للتشبع

والكاوتسكية. الوطنية االشرتاكية امليول مذهب ضد
بالثورة إال تتم ال العمال بحكومة والوجهاء الرساة حكومة عن االستعاضة إن
بطريقة إال زوالها يمكن ال حكومة كل انعدام معناه العمال حكومة وانعدام العنيفة،
وإحكام، بإسهاب النظرية هذه إيضاح يف وإنجيل ماركس توسع وقد التدريجي، التاليش
بنوع ثورة كل تجربة من املستخلصة الدروس ومحللني حدة، عىل ثورة كل حالة داِرَسنْي
أقسامه. أهم شك بال هو الذي مذهبهما من القسم ذلك إىل فيه نحن ما فلنتخَط خاص،
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١٨٥١ إىل ١٨٤٨ من املستخلصة التجربة والثورة: الحكومة

الثورة ليلة (1)

املشاعي» و«املنشور الفلسفة»، «بؤس وهما؛ التام املاركيس املذهب يف األولني املؤلََّفنْي إن
أن نرى الفرصة هذه سنوح وبمناسبة ،١٨٤٨ سنة يف حدثت التي الثورة مقدمات يطابق
الثورة حالة عن فكرة ما حد إىل هنا ولدينا املاركيس، للمذهب العامة املبادئ بعرض نبدأ
أثناء الحكومة عن مؤلفونا قاله ما دراسة إىل أدعى املناسبة هذه أن وأظن العهد، ذلك يف
السنوات حوادث من استخلصوها التي التجارب خواتم إىل نتدرج ثم الثورة، عن تكلمهم

و١٨٥١. ١٨٤٨ بني ما الكائنة
ييل: ما الفلسفة» «بؤس كتابه يف ماركس كتب

من بدًال جديًدا مجتمًعا ستوجد وانتشارها رقيها خالل يف العاملة الطبقة إن
ذاك وإذ وخصوماتها، الطبقات فوارق حينئذ فتزول القديم، األعيان مجتمع
ليست السياسية السلطة ألن سياسية؛ سلطة وجود إىل احتياج أقل يبقى ال
من املنقسمة الطبقات بني القائمة الخصومات به قضت رسمي اصطالح سوى

األعيان! جمعية بداخل يف بعض عىل بعضها
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يف جاء بما نلم أن الحكومة، اختفاء فكرة املقام هذا يف عرضت أن بعد املفيد ومن
نوفمرب يف وإنجيل ماركس تحريره يف اشرتك الذي املشاعي املنشور يف نفسه الصدد هذا

يأتي: ما املنشور هذا يف جاء إذ ١٨٤٧؛ عام من

استطعنا العاملة الطبقة وتوسع رقي عن وتداوًال زيوًعا الجمل أكثر بإيرادنا إننا
عىل وسنظل الحايل، املجتمع ضد استتاًرا أقل أو أكثر أدبية حربًا نواصل أن
إرساخ من العمال طبقة بواسطتها تتمكن ثورة إىل تتحول أن إىل مواصلتها

… وقوة بعنف واألعيان الرساة فئة إسقاط بواسطة سلطانها
العمال ثورة خطتها التي األوىل الخطوة أن عنه القول أسلفنا مما رأينا لقد
حاكمة، طبقة إىل العاملة الطبقة — ارتقاء األدبية الوجهة من — تطور هي

الديمقراطية. افتتاح وهذا
املتداعية السياسة أنقاض عىل السياسية سلطتها العاملة الطبقة وستقيم
فشيئًا، شيئًا الرسية الفئة من األموال رءوس انتزاع يف لتستخدمها أركانها
العاملة الطبقة أيدي بني أي الحكومة، يدي بني اإلنتاج أدوات كل بها ولتجمع

يمكن. ما بأرسع املنتجة القوى ولتنمية مستولية، طبقة هيئة يف املنتظمة

املاركيس املذهب عليها الناهض الفكر وأهمِّ أَجلِّ من فكرة ن تكوُّ هنا نرى ونحن
ماركس سماها كما املتحكمة» العمال «سلطة هي الفكرة وهذه بالحكومة، يختص فيما
الحكومة عن تعبريًا الكتابة هذه يف نجد إننا ثم باريس، يف املشاعية تحرك أثر عىل وإنجيل
النسيان سلك يف اندرجت التي األلفاظ من بعض إيراد مع واألهمية اإلفادة منتهى يف
شكل يف املنتظمة العاملة الطبقة أي «الحكومة اآلتي: كاملثال املاركيس، املذهب ألفاظ من

مستولية.» طبقة
عنه والتكلم رشحه عدم عىل االقتصار يَِرص لم الحكومة به وصفت الذي التعبري وهذا
بل فقط، الرسمية الديمقراطية االشرتاكية األحزاب تذيعها التي السيارة الدعوة أدبيات يف
وعىل اإلصالحي، االشرتاكي املذهب مع لالتفاق قابل غري باعتباره فعًال إغفاله صار لقد
«ترقي لهم تزين التي األعيان وخياالت املعهودة الباطلة االنتهازية املزاعم مع تام تناقض

املرشوعة». السلمية بالطرق الديمقراطية وانتشار
واالشرتاكيني االنتهازيني عىل تتغلب التي الحكومة إىل حاجة يف العمال طبقة إن

املاركيس. املذهب يقرره حسبما والكاوتسكيني الوطنيني
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يلزم ال أنه من يشء، كل قبل املاركيس املذهب يقرره ما تنايس مع يتم ال ذلك ولكن
تكونها منذ تبتدئ تجعلها بطريقة مؤلفة أي الفناء، وشك عىل حكومة إال العمال لطبقة
للعمال األهمية من الثانية الدرجة يف يجيء ثم تتالىش، ال أن يمكنها ال وأنها التاليش، يف

مستولية». طبقة شكل يف املنتظمة العمال هيئة من املكونة «الحكومة وجود وجوب
بقمع املختصة القوة نظام هي أي القوات؛ بإحدى خاص نظام هي الحكومة
من تقمعها؟ أن العمال هيئة تريد التي الطبقة إذن هي فما الطبقات، إحدى وإخضاع
إال بالحكومة للعمال حاجة فال األعيان، طبقة أي الوحيدة؛ املستغلني طبقة أنها الواضح
تحبطها أن تستطيع أخرى هيئة العمال هيئة سوى توجد وال املستغلني، مقاومة إلحباط
الثورة بمبادئ املتشبعة الوحيدة الطبقة هي العمال هيئة ألن بنجاح؛ العمل هذا تكلل وأن
تحت مجهوداتهم املستثمرة وسائر العمال كل ضم عىل والقادرة النهاية، إىل املتطرفة

نهائيٍّا. محلها للحلول األعيان فئة ضد الناشب الرصاع راية
أي االستغالل؛ عىل للمثابرة السيايس التسلط هو املستغلة للطبقات يلزم ما إن
من األعظم السواد ضد القلة منتهى يف لقلة الشخصية املصلحة سبيل يف الستعماله
الذي السيايس التسلط فهو مجهوداتها، املستغلة للطبقات يلزم ما وأما الشعب، مجموع
السواد مصلحة عىل املحافظة ألجل الالزم أي استثمار؛ كل عىل القضاء إتمام يقتضيه
الحديث؛ الطراز عىل األرقاء مستعبدي طائفة من الصغرى األقلية ضد الشعب من األعظم

األموال. رءوس وأرباب الثابتة العقارات مالك طائفة أي
الطبقات ملصارعة نصبوا والذين اشرتاكيني، نَي امُلتََسمِّ الرساة الديمقراطيني إن
املذهب يف التعديل من جعلوا الطبقات، جميع بني ما التأليف حول الحائمة أحالمهم
املستثمرة، الطبقة سلطة قلب إىل يذهبون ال فهم الجان، ترصفات أنواع من نوًعا االشرتاكي
سلطتها عىل املطمئنة مركزها يف املكينة األقلية إخضاع ولطف هوادة بكل يحاولون بل

األغلبية. إىل
أظهرت وقد تحقيقه، يمكن ال الغنية الديمقراطية به تحلم الذي الخيايل الرتتيب وهذا
التوفيق استحالة فيهما التجربة أظهرت إذ فرنسا؛ يف و١٨٧١ ١٨٤٨ عامي ثورتا فساده
بمصالحها، وعبثت العاملة، الطبقة أمة خانت األعيان فئة ألن املختلفة؛ الطبقات بني ما
الحزب اشرتاك من املتخلصة التجربة االستحالة هذه أثبتت وكما حقوًقا، لها تراِع ولم
مكان كل ويف إيطاليا، ويف فرنسا، ويف إنجلرتا، يف األعيان وزارة مع العمل يف االشرتاكي

العرشين. القرن وأوائل عرش التاسع القرن أواخر يف آخر

35



لينني مذكرات

بالحالة تذكر التي الغنية االشرتاكية هذه يصارع حياته طول ماركس ظل ولقد
راجع أن وبعد واملنشفيني، الثوريني االشرتاكيني بني ما الروسيا يف هذا عهدنا عىل الجارية
رأيه يف حتى الطبقات بمصارعة املختص مذهبه استعمال عىل رأيه استقر نفسه ماركس

الحكومة. وعن السياسية السلطة عن
التي الوحيدة الطبقة فإنها العاملة؛ الهيئة بواسطة إال األعيان زمرة قلب يتم ولن
وبينما القلب، بهذا للقيام للتأهب أهًال تصري أن عىل االقتصادية كيانها أحوال تساعدها
هيئة يجعل فإنه الوسطى، الطبقات وسائر الفالحني طبقة وتمزق األعيان، حكم يقسم

وانتظاًما. واتحاًدا تضامنًا تزداد العمال
يف الخاص االقتصادي مركزها يجعلها التي الوحيدة الطبقة هي العمال وطبقة
غري أخرى بأعمال املشتغلة الهيئات كل زعيمة تكون بأن جديرة الكربى اإلنتاج وسائل
قواها واملنتهكة واملستعبدة مجهوداتها، الغالب يف املستغلة الجماهري وسائر الصناعة،
واالتفاق التمالؤ عىل قادرات غري ولكنهن منها، أكثر أو العاملة الهيئة أصيبت ما بقدر

تحررهن. سبيل يف واحدة كتلة وهن ليجاهدن بينهن فيما
والثورة الحكومة، مسألة يف ماركس يستخدمه الذي الطبقات تكافح مبدأ أدى ولقد
املطلق؛ العاملة الطبقة حكم وهي السياسية، بالسلطة االعرتاف إىل الحظ لسوء االشرتاكية
الجماهري قوة عىل مبارشة معتمدة وتكون أحد، إرادتها ينازعها ال سلطة وجود بوجوب أي
متولية طبقة إىل العاملة الطبقة تحولت إذا إال تحقيقه يمكن ال األعيان فئة فقلب املسلحة،
االضطراب حالة يف وهي بها القيام من الوجهاء لفئة بد ال التي املقاومة إخماد عىل قادرة
طور يف للدخول جهودها املستغلة النشطة الجماهري كل تنظيم أمكن إذا وإال واليأس،

االقتصادية. الحياة من جديد
القوة بها تنظم التي الحكومة سلطة عىل الحصول من العمال لهيئة إذن بد فال
جمهور بواسطتها وتقود املستقلني، مقاومة بها تخمد التي الفعالة والقوة املركزية،
من املقتزمة املهن وذوي املتوسطني، املالك وطبقة الفالحني، طبقة فيه بما العظيم األهايل

تقريرها. يصري التي االشرتاكية االقتصادية الطريقة نظام إىل العمال هيئة أعمال
املاركيس املذهب أن يرى املبادئ هذه عىل العمال حزب وتدريب تلقني يف وبالتفكري
إىل برمته الشعب وقيادة السلطة، لتويل كفء خري هي التي العاملة الطبقة طالئع يعلم
يف الشعب يتبعها حديثة طريقة وتنظيم إلدارة كفؤ خري أنه كما باالشرتاكية، التمذهب
وجميع املشتغلني، لسائر الحياة إليجاد وزعيم أداة خري تكون وألن حياته، أجزاء سائر
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كل أيديها عىل تتم وأن واألغنياء، األعيان زمرة من خالية اجتماعية جهودهم املستثمرة
العكس فعىل االنتهازي، املذهب أما واملاليني، الوجهاء زمرة من الرغم عىل األمور هذه
الذين العمال زعماء تعليم عىل ويقترص املجموع، من ينفصل أن إال له همَّ ال ذلك، من
وأجور األغنياء، موائد عىل يتناولونها أكلة تلقاء املالية للفئة ضمائرهم يبيعوا أن قبلوا
مبادئ من مطلًقا بيشء تمتزج ال فتعاليمهم املثريني، النفوذ ذوي من يتقاضونها عظيمة
بتلك إذن فهم االنطالق، بطريق الحارضة الحياة حالة بتغيري وال اليسار، ذوي عىل الثورة
األموال. رءوس وأصحاب األعيان طبقة ضد ثوري عمل أي عن بالشعب يبتعدون التعاليم
هو حاكمة» طبقة شكل يف منظمة العمل هيئة أي «الحكومة القائل ماركس مبدأ إن
الثوري للدور العمل هيئة تعد التي التعاليم كل عن تنفصل أن يمكن ال التي النظرية
عىل وحصولها املطلق العاملة الطبقة حكم قاعدته الدور وهذا التاريخ، يف ستمثله الذي

السياسية. السلطة
للقوة خصوصيٍّا نظاًما باعتبارها الحكومة إىل احتياج يف العمل هيئة كانت إذا ولكن
بلزومها، االعرتاف أثر عىل السؤال هذا يعرض أن الطبيعي فمن األعيان، فئة ضد الالزمة
التي الحكومية اآللة تدمري أو محو بدون النظام هذا وجود تحقيق املمكن من هل وهو:

الوجهاء؟ فئة أوجدتها
هذا يف خاض ألنه املشاعي؛ املنشور به يتكفل الذي هو السؤال هذا عىل الجواب إن
عامي بني ما حدثت التي الثورة من املستخلصة العرب دروس تلخيصه أثناء املوضوع

و١٨٥١. ١٨٤٨

الثورة ملخصعن

قامت التي الثورة نتائج درس قد ماركس إن نقول: تهمنا التي الحكومة مسألة بمناسبة
لويس عهد من بريمري ١٨ يف عنوانه كتابًا عنها ووضع ،١٨٥١ إىل ١٨٤٨ من باريس يف

فيه: جاء — حكمه من األول الشهر يف أي — بونابرت

وتخرتق املحن، أشد تجتاز الطريق يف قادمة تزال ال فهي متطرفة، الثورة ولكن
لغاية أتمت ولقد محكمة، مرتبة بطريقة عملها تعمل وهي املطهرة، النريان
انقالبه بونابرت لويس فيه أحدث الذي اليوم وهو — ١٨٥١ سنة ديسمرب ٢
بدأت وقد اآلخر، النصف إتمام اآلن تتابع هي التمهيدي، عملها نصف —
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من تسقطها أن بعد فيما لتستطيع دقيقة تربية النيابية السلطة برتبية عملها
مكانتها.

كامًال تثقيًفا التنفيذية السلطة تثقف فهي الغرض هذا أدركت وقد واآلن،
متعارضة ولتجعلها يشء، كل عن ولتعزلها الحقيقي، معناها إىل لتوصلها
القوى كل ضدها تحشد لكي جديدة الئمة بأية عليها تُنحي أن غري من معها
التمهيدي عملها من األخري النصف هذا من الثورة تنتهي وحينما الساحقة،
لتحسنني «إنك لها: وتقول بالحماسة متشبعة وهي حينئذ، أوروبا تنهض

الشمطاء!» العجوز أيتها الكيد
نطاقه، املتسع والحربي الديواني بنظامها التنفيذية السلطة وهذه
موظفيها بجيش والتكلف التصنع ويف التعقد يف املتناهي الحكومي وجهازها
األجناد، من مليون نصف البالغ مقاتليها وجيش إداري، مليون نصف البالغ
املجتمع جثمان الهائل جرمه تحت يخفي الذي املتطفل الوحيش النظام هذا
عهد عىل وظهوره تولده مبدأ كان الفضاء، منافذ كل عليه ويسد الفرنسوي،
املطلق النظام هذا عمل الذي اإلقطاعي الحكم انحطاط عقب املطلقة امللكية

وسقوطه. بانحطاطه التعجيل عىل
فقد ذلك «ومع املركزي الحكم توسع إىل األوىل الفرنسوية الثورة وأدت
السلطة يف املساعدين املوظفني وعدد وخصائص حجم نفسه الوقت يف زادت
األرسة عودة تزد ولم الحكومية»، اآللة صنع نابليون بذلك فأتم الحكومية،
إحداث سوى اآللة تلك ترتيب عىل جديًدا شيئًا يوليه ملكية وال الرببونية،

األعمال. مختلف يف عظيم تقسيم
إىل الثورة تصارع وهي مضطرة، أنها الربملانية الجمهورية رأت وأخريًا
الحكومة سلطة مصادر تقويوتزيد أن رأت كما الضغط، وسائل وتقوية تعزيز
يف تزيد أن إال حدثت التي الثورات كل شأن من يكن ولم املركزي، وإرشافها
كانت التي األحزاب وكل تحطيمها، من بدًال اآللة هذه عمل وإتمام إحكام
التفوق سبيل يف التصارع سوى َهمٍّ من لها يكن لم بعض إثر بعضها تتعاقب
الهائل الحكومي الهيكل هذا عىل حصولها أن ترى ذلك ألجل وهي والتسامي،

إليها. للوصول الظفر تطلبت التي الكربى الغنيمة بمثابة
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بمناسبة األمام إىل واسعة املاركيسخطوة املذهب يتقدم املحكمة الخالصة هذه ففي
كان بسطها أن إال الحكومة، مسألة باملثل هنالك بسطت ولقد املشاعي، املنشور إصداره
املسألة فهذه هنا أما ا، جدٍّ السطحية الصبغة ذات والتعبريات اآلراء يف ومندمًجا مبهًما
يف نفسها تلقاء من تربز اآلخر إىل األول من املتتالية وبراهينها محسوس، بشكل مبسوطة
كل إذ للتنفيذ؛ قابلة العملية الوجهة ومن وافيًا، رشًحا مرشوحة وهي الوضوح، منتهى
هو إنما املطلوب أن حني يف الحكومية، اآللة وإتمام تحسني عىل تزد لم السالفة الثورات

وتحطيمها. إلغاؤها
الروح وهذا بالحكومة، يختص فيما املاركيس املذهب روح نفس هي الخالصة فهذه
فقط، وإهماله تناسيه عىل الرسمية الديمقراطية االشرتاكية األحزاب تقترص لم الذي هو
وأهم — بعد فيما ذلك سنرى كما — طبيعته من وتجريده تشويهه، إىل تجاوزت لقد بل
العامة الدولية االشرتاكية رئيس النظريني االشرتاكيني أعظم املستنكر العمل بهذا قام من

كاوتسكي. كارل الثانية
الحكومة أن يرينا فهو التاريخ، من العامة التعاليم يستخلص املشاعي املنشور إن
الهيئة أن وهي الالزمة؛ النتيجة هذه إىل يرشدنا ثم الطبقات، إحدى من الحاكم العضو
وبعد السياسية، السلطة من تتمكن أن بعد إال الوجهاء ثلة رصع إىل تتوصل ال العاملة
شكل يف املنظمة العمال هيئة الحكومة تصبح أن بعد أي السيايس؛ الحكم من تستوثق أن
أثر عىل تتالىش أن يف العمال هيئة من املؤلفة الحكومة هذه ترشع أن وبعد متولية، طبقة
حاجة يف يصري ال واملنازعات الخصومات أسباب منه تزول الذي املجتمع ألن انتصارها؛

ما. حكومة فيه تبقى أن يمكن وال حكومة، أية إىل
االستدالل يف التوسع جهة من — إليه يئول أن يجب فيما ملعرفة البحث يجِر لم وهنا

األعيان. زمرة حكومة محل العمال هيئة حكومة حلول — التاريخي
حريص أنه وبما ،١٨٥٢ عام يف وحلها املسألة هذه يف بحث ماركس أن عىل
استمده ما عىل قائًما مباحثه أساس جعل فقد املنطقية، املادية بفلسفته التمسك عىل
العظيمة السنوات يف توالت التي الثورة حوادث من املستخلصة التاريخية التجارب من

و١٨٥١. ١٨٤٨ عامي بني ما املتتابعة
التاريخ دروس من املستجرة بالتجارب مدعمة الصدد هذا يف ماركس مبادئ وظلت

املفصل. التاريخ يف الواسعة املعلومات ومن الحكيمة، الفلسفة من أشعة عليها تتألأل
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اآلتية: األسئلة عىل باإلجابة محسوسة بطريقة تتوضح الحكومة فمسألة
لتسلط الالزمة الحكومية واآللة األعيان، حكومة التاريخية الوجهة من نشأت كيف
خالل يف نمته الذي النمو هو وما فيها؟ تقلبت التي التقلبات هي وما الوجيهة؟ الفئة
وما املستعبدة؟ الطبقات بها قامت التي واالستقالل الحرية حركات وإزاء األعيان، ثورات

الحكومية؟ اآللة هذه تجاه العمال هيئة به ستقوم الذي الدور هو
عىل نشأت األغنياء مجتمع بها يتميز التي املسألة وهي املركزية، الحكومة سلطة إن
الديواني التشكيل هما الحكومية اآللة لهذه املميزتان والهيئتان املطلق، الحكم سقوط أثر
العالئق مؤلفاتهما يف ضاٍف بتوسع وإنجيل ماركس وضح وقد الدائم، الجيش واحتشاد

باآلالف. تُعد التي العالئق وهي األعيان، بفئة الهيئتني هاتني تصل التي
الوضوح منتهى يف العالقات لهذه حسابًا يحسب عامل كل أن عىل التجربة وتدل
ثمنًا وكلفتها تلقتها بدروس الروابط هذه معرفة إىل العاملة الطبقة سعت وقد واالقتناع،
يقرر الذي العلم وأحكام بسهولة، الواقع عىل وتطبيقها معرفتها يف السبب هو وهذا غاليًا،
جهًال األعيان الديمقراطيون ينكره أن إما الذي العلم وهو الروابط، هذه فصم استحالة
إخفائهم أو تناسيهم حدِّ إىل واإلعنات التضليل من بلغوا قد يكونوا أن وإما وضالًال، به

العديدة. الحسية الشواهد عليه قامت ما
اللتان العالتان هما الدائم والجيش — الدواوين موظفي أي — الديوانية الهيئة إن
التي الداخلية والخصومات املنازعات عن ناجمتان عالتان وهما األغنياء، مجتمع أوجدهما
ويرى العامة، الحياة وجه يف الفضاء منافذ تسدان عالتان إال هما وما املجتمع، هذا تمزق
هذه أيامنا تستخدمه الذي املذهب وهو كاوتسكي، طريقة عىل الفرص انتهاز مذهب
هيئات ذو عضو الحكومة بأن القائلة النظرية هذه أن الرسمية الديمقراطية االشرتاكية

فقط. الفوضويني وميزات خصال من هي طفيلية
األهمية، منتهى يف الصفة بهذه وتسوئته املاركيس املذهب توشية أن الجيل ومن
يمكن ال بلطخة االشرتاكي املذهب صحيفة لطخت التي املتوسطة الفئة لهذه والفائدة
«الدفاع وستار اسم تحت االستعمارية الحرب وتزيني تربير إىل استجروه حينما محوها
املذهب عن وإقصاؤها إنكارها يمكن ال التي األمور من ليس التشويه هذا ولكن الوطني»،

الصحيح. االشرتاكي
خالل يف وتقويًا وإحكاًما استكماًال يزداد والعسكريني املوظفني هيئة جهاز وظل
ومن اإلقطاعي، العهد سقوط منذ أوروبا شهدتها التي الغنية الطبقة ثورات كل
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وإىل الغنية، الطبقة نحو االنجذاب إىل استسلمت التي هي املتوسطة الطبقة أن املحقق
العليا الطوائف يمنح الذي الجهاز ذلك بفضل وخصوًصا لها، والخضوع االستتباع
بالنسبة لهم موافقة وظائف وسواهم والتجار الصناعات أرباب وصغار الفالحني، من
وحقوقهم منازلهم تجعل املرتبة رفيعة العمل بسيطة وظائف وهي االجتماعية، ملراكزهم

الروسيا: يف حدث ما وإليك الشعب، عامة فوق
شبَّت الذي اليوم وهو — ١٩١٧ عام مارس ١٣ يوم بعد مضت سنة نصف أثناء
فيما عادة تحجز التي الوظائف فإن — املستبد القيرصي الحكم والتهمت الثورة فيه
األعيان أبناء من الضباط بني ما مقسًما نهبًا أصبحت الحظوة، وذوي للمحاسيب سلف
حدث إذا بل فيه، جدي تفكري يحدث فلم اإلصالح وأما الثوريني، واالشرتاكيني واملنشفيني
تجتمع لم الجمعية وهذه الدستورية، الجمعية تلتئم أن إىل النظر أرجئوا صدده يف كالم

الحرب. بعد ما إىل صغرية أجزاء إال

الوسطى املتحالفة والدول الروسيا بني الحرب

يوًما إرجائه يف يفكروا فلم املناصب، عىل واالستيالء الغنيمة باقتسام يختص ما وأما
ووظائف الوزارات ووكاالت الوزارات لتوزيع الحال يف الكايف الوقت ُوجد فقد واحًدا؛
لعبة تكن ولم الدستورية! الجمعية انعقاد ألجله ينتظروا ولم وغريها، واملحافظني الوالة
الكلب حصة هو «الذي التقسيم هذا عن عبارة إال الحكومة لتشكيل الالزمة الرتتيبات
األسفل إىل األعىل من الروسية البالد سائر يف والتصارع االنسعار عنها فنجم الصيد»، من
أي سنة نصف ميض بعد النتيجة فكانت املحلية، اإلدارات يف أو املركزية اإلدارة يف سواء
مراكز اقتسام يف واإلرساع اإلصالحات، إرجاء يأتي: ما ١٩١٧ عام سبتمرب إىل مارس من

األخرى. االقتسامات من بسلسلة االقتسام أغالط وتاليف املوظفني،
األعيان طبقتي من املتنوعة األحزاب بني اإلداري الجهاز اقتسام صار كلما أنه غري
ما مثال عىل واملنشفيني الثوريني واالشرتاكيني الوجهاء أبناء بني ما أي — واملتوسطني
العمال هيئة رأسها وعىل املضطهدة، للطبقات الواضح من صار كلما — الروسيا يف حدث
هنا ومن أنواعها، اختالف عىل فئاته بجميع املايل املجتمع ضد بالقوة اعرتاضهم وجوب
الثوريني حزب جملتها ويف — ديمقراطية أشدها حتى األموال ذوي أحزاب حاجة نشأت
اآللة جهاز وتمتني الثوريني العمال هيئة عىل الضغط مضاعفة إىل — الديمقراطيني
سلطة ضد التدمري قوى كل جمع إىل الثورة الحوادث مجرى يلجئ وهكذا الحكومية،
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تدمريها إىل بل وإصالحها الحكومية اآللة تعديل إىل فقط يضطرها ال وهو الحكومة،
وإفنائها.

حقيقي استقراء هي بل املنطقية، والرباهني النظريات من بسلسلة هذه وليست
طرحت التي هي النتائج هذه وكل ،١٨٤٨–١٨٥١ من املنتزعة البالغة والعظة للحوادث،
التجارب ماركسعىل اعتماد بمقدار العلم ويمكن الطريقة، بهذه البحث بساط عىل املسألة
عرض قد يكن لم ١٨٥٢ عام أنه وهي اآلتية، املالحظة من التاريخ وقائع من املستخلصة
الخربة ألن وذلك إعدامها، يجب التي الحكومية اآللة يخلف أن يمكن فيما البحث مسألة
املعقول العميل الحل لوضع الالزمة املادة الحني ذلك إىل أوجدا قد يكونا لم والتجربة
أثر عىل التاريخي الرتتيب بحسب نفسه تلقاء من جاء إنما الحل هذا ولكن املسألة، لهذه

.١٨٧١ عام يف جرت التي الحوادث
استناًدا له النهائي الحل ووضع تحليله، يف البحث أمكن فالذي ١٨٥٢ عام يف أما
سلطة ضد املدمرة القوى كل جمع عىل العمال ثورة إقدام هو إنما التاريخية التجارب عىل

الحكومية. اآللة تحطيم إىل التوصل ألجل الحكومة
هل وهو: عليه، اإلجابة بغري نتخطاه أن لنا ينبغي ال وجيه سؤال يتعرضنا قد وهنا
ندعو وأن ماركس، استخلصها التي واالستنتاجات واملالحظات التجربة نعمم أن لنا يحق
بها املستشهد الوقائع هذه فيه حدثت الذي التاريخ من أبعد وقت يف بموجبها العمل إىل
هذا عىل ولإلجابة و١٨٥١؟ ١٨٤٨ بني ما تتابعت التي الثالثة السنوات أثناء فرنسا، يف
نخوض ثم الصدد، هذا يف إنجيل قلم خطَّها مالحظة نورد أن يشء كل قبل يجب السؤال

السؤال. هذا عىل اإلجابة تفاصيل يف نحن
يأتي: ما بريمرير» ١٨» لكتاب الثالثة الطبعة ملقدمة االفتتاحية كلمته يف إنجيل كتب

حاسم ختام فيه التاريخي الطبقات لرصاع دائًما كان الذي البلد هي فرنسا إن
األخرى. البالد سائر يف القبيل هذا من يحدث مما أكثر مرة كل يف

املتنوعة، السياسية السلطات تاريخ كري يف العظيمة الحوادث تُصهر كانت فرنسا ويف
بني للرصاع دائًما وكان قبل، من معروفة تكن لم جديدة أشكال دفعة كل يف منه لتخرج
كانت ألنها وبالنظر نتائجها، يف مهم وتأثري املتتابعة التطورات هذه يف كبري دخل الطبقات
منذ املحتكرة للملكية ونموذًجا الوسطى، األزمان يف اإلقطاعي الحكم لدائرة مركز بمثابة
الشهرية الثورة بهذه ألنها عظيم شأن الكربى لثورتها صار فقد الجديدة، النهضة عهد
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يسبق لم الوضوح من بدرجة األمالك أصحاب حكم وأسست اإلقطاعي، الحكم عىل قضت
ألصحاب العمال مكافحة دور جاء ثم األوروبية، البالد من آخر بلد أي مثلها ينل ولم إليها،
السلطة، شئون املتولني اآلخرين وجوه يف بشمم رءوسهم األولون فرفع األموال، رءوس

األخرى. البالد سائر يف مثله تأخذ لم الجد من شكًال هنا املصارعة هذه أخذت وقد
العمال هيئة ألن اآلن؛ لها حقيقة ال خيالية عتيقة أصبحت قد املالحظة هذه أن عىل
واألخرية الشهرية حركتها بعد من ثورية مصارعة كل عن بتاتًا انكفت قد الفرنسويني
الرجاء باب يقفل فال عهده، طال وإن االمتناع هذا أن عىل ،١٨٧١ عام يف حدثت التي
األمم مصاف يف العظيمة االنقالبات ومهد القديمة، الثورات بلد فرنسا تكون أن يف نهائيٍّا
واالستثمارية املالية السلطات ضد العامة بالثورة القيام عىل العاملة هيئاتها ستتحد التي
بإكليل تتوجه حتى بدأته الذي عملها وتواصل القديمة سمعتها فتحفظ واالستعمارية،

النهائي. النجاح
القرن عرشومفتتح التاسع القرن آخر يف املتمدينة البالد تاريخ عىل عامة نظرة لنلِق
ميدان ويف ا، جدٍّ مختلفة أشكال وعىل شديد بتمهل حادثة اآلتية األمور فنرى العرشين،

االتساع: يف متناٍه
ويف وسويرسا، وأمريكا كفرنسا الجمهورية البالد يف املتبعة الطريقة يف االتفاق أوًال:
ألجل وسواها اإلسكندنافية والبالد وإيطاليا وأملانيا معني حد إىل كإنجلرتا امللكية البالد

الربيطانية. السلطة إنضاج زيادة
اقتسام ألجل السلطة، عىل وصغارهم املالك كبار أحزاب بني ما النزاع استطالة ثانيًا:
حراك. بغري باقية األعيان حكم طريقة أساسات أن حني يف اإلدارية، الوظائف غنيمة
العسكري. الديواني بجهازها التنفيذية السلطة وتثبيت وإكمال إتقان يف التمادي ثالثًا:
عىل الطارئ الحديث الرقي لكل العامة املظاهر ليست هذه أن يف شك أدنى يوجد وال
و١٨٥١ ١٨٤٨ بني ما تتابعت التي الثالثة األعوام ففي عام؛ بوجه املاليني رأس حكومات

والسمو. التوسع من املالية األوساط إليه وصلت ما منتهى فرنسا أظهرت
عهد الكبرية، األموال رءوس ذات املالية املصارف عهد هو االستعمار عهد إن
احتكاري مال رأس بصفته االحتكاري املال رأس توسع عهد الهائلة، املاليني احتكارات
اإلداري الجهاز ونحو تصديقها، يمكن ال بدرجة الحكومية اآللة مقدار ليظهر حكومي،
الهيئة إرهاق وسائل فيه تكاثرت الذي الوقت نفس يف بمثلها يُسمع لم بدرجة العسكري

الحرية. يف املتناهية الجمهورية البالد يف أم امللكية، البالد يف سواء العاملة

43



لينني مذكرات

املعروفة الحالة من بكثري أعظم وبدرجة تمهيد من اآلن بنا يتمىش العام والتاريخ
سائر يف العمال هيئة لها تستعد التي الثورية القوى» كل «تجمع إىل ١٨٥٢ حوادث عن

الحكومية. اآللة لتحطيم البقاع
بعد اآللة تلك عن العمال هيئة ستعتاض يشء بأي السؤال: هذا أمامنا يعرض وهنا

تحطيمها؟
عىل الشافية باإلجابة لإلملام الكافية باملعلومات ييل فيما باريس مشاعية ستزودنا

السؤال. هذا
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ماركس) (تحليل ١٨٧١ باريس مشاعية تجربة والثورة: الحكومة

املشاعيني؟ نهضة بطولة توجد أين (1)

املشاعية الحركة قبل أي ١٨٧٠ عام خريف يف باريس عمال حذر ماركس أن املعلوم من
أمالها حماقة تكون الحكومة إسقاط إىل ترمي حركة كل أن لهم مظهًرا أشهر، ببضعة
١٨٧١ سنة مارس يف العمال ضد نشبت التي الفاصلة املعركة رأى حينما ولكنه اليأس،
لم واقًعا أمًرا أصبح قد الهياج رأى وحينما السالح، بحمل هؤالء عليها أجاب والتي
الرغم وعىل والتهليل، باإلعجاب ومقابلتها العامة، الهيئة ثورة تحية عن اإلمساك يسعه
الباريسيني، العمال يجبه أن ماركس يشأ لم تحققت قد الطالع لشؤم التي تنبؤاته من
تكن ولم له، االستعداد تمام عىل يكونوا لم أمر عىل إلقدامهم بالالئمة عليهم ويُنحي
ذو بليخانوف الرويس ذلك املاركيس املذهب جاحد ذلك فعل كما عليه مساعدة الفرص
نوفمرب يف املكافحة عىل والفالحني العمال املهيجة كتاباته شجعت التي املحزنة الذكرى
«ما األحرار: ثوب مرتٍد وهو يصيح، نفسها السنة تلك من ديسمرب بعد عاد ثم ،١٩٠٥

السالح.» حمل ينبغي كان
فوق هو ما أراد بل املشاعيني، ببطولة واالفتخار اإلعجاب عىل ماركس يقترص ولم
التي الثورية الحركة أن ومع السماء.» ملهاجمة «واثبون قوله: يف اآلتي كتعبريه ذلك
خربة منها استفاد ماركس فإن منها، املقصود الغرض إىل تؤِد لم الجماهري بها نهضت
العامة العمال ثورة شبوب قبل األمام إىل خطوة باعتبارها عظيم شأن ذات تاريخية
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واالستنتاجات الربامج مئات من بكثري أهم العمل يف ورشوًعا املسكونة، أنحاء كافة يف
واستخرج فحللها االهتمام، أعظم الثورة بهذه ماركس اهتم وقد التاريخية، واالستدالالت
الكربى نظريته األمور هذه عىل وبنى خططية، دروًسا منها وألقى وتلقى منها، العربة

املشهورة.
إنما املشاعي، املنشور عىل إدخاله ماركسرضورة ارتأى الذي الوحيد التصحيح إن
آخر تاريخ ويرجع الباريسية، املشاعية الثورة من اكتسبها التي الخربة بعد عليه أقدم
عام يونيه ٢٤ إىل املنشور ذلك محرًرا عليها ووقع وضعها املشاعي للمنشور مقدمة

.١٨٧٢
املشاعي املنشور برنامج «إن املقدمة: هذه يف إنجيل وفر ماركس كارل قال فقد

فيه.» ُكتب الذي للمكان بالنسبة عتيًقا اليوم أصبح
ال العاملة الطبقة أن عىل الدليل أقامت قد خاصة، بصفة املشاعية «إن قاال: ثم
سبيل يف هي كما تديرها ثم الصنع، مكملة حكومية آلة عىل فقط تستويل أن تستطيع

مقاصدها.»
كتاب من األقواسالصغرية بني املحصورة األخرية الجملة املقدمة واضعا استعار وقد

فرنسا». يف األهلية «الحرب عنوانه: الذي ماركس
كل فوق الشأن من الثورة لتلك حسبا قد وإنجيل ماركس يكون االعتبار هذا وعىل
الذي املشاعي، املنشور أساس يف تعديل إدخال يف حوادثها عىل اعتمدا إنهما حتى حسبان

العالم. أرجاء جميع يف االشرتاكية عمدة يزال وال كان
به شطَّ الذي هو املهم، الجوهري التعديل هذا أن األهمية يف املتناهية األمور ومن
تسعة بل ال عرشة، من تسعة أن املؤكد من أصبح حتى الحقيقي مغزاه عن االنتهازيون
يحدث وال املنشور، ذلك من الحقيقي املقصد يفقهون ال صاروا قارئ مائة من وتسعني

وضعه. من كاتباه أراده الذي التأثري نفوسهم يف
فيه الكالم سنفرد الذي اآلتية الفصول أحد يف التشويه هذا صدد يف وسنخوض
أن املوضع هذا من االنتقال قبل نالحظ بأن اآلن نكتفي ونحن خاصة، بالتشويهات
العدة مستكملة وهي الحكومية، اآللة عىل العمال هيئة استيالء عىل تكلمه يف ماركس
تحطيمها حتم بل العمال، مصلحة يف استخدامها استهجان يقترصعىل لم النظام حسنة

آثارها. وإخفاء
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عىل فيه سائدة املشاعية كانت الذي الوقت نفس يف أي ١٨٧١ سنة أبريل ١٢ ويف
يأتي: ما كوجيلمان إىل ماركس كتب باريس

كيف فيه لرتينَّ بريمري» ١٨» كتاب من األخري الفصل عىل نظرة تلقي أنك لو
الديوانية اآللة األيدي تبادل ألجل ال ولكن الفرنسوية، الثورة قربحدوث توقعت
التي والكلمة — تحطيمها ألجل بل اآلن، حتى ذلك حدوث تكرر كما العسكرية،
تقابل التي بالقاعدة التحطيم عن للتعبري األملانية باللغة ماركس استعملها
كل لنجاح األسايس الرشط هو وهذا — بريخني زير هي عندنا الرقعة الخط
يرمي كان ما بالتحقيق وهذا القارة، هذه يف الجمهور بها يقوم أن يمكن ثورة

باريس. يف الحكومة إسقاط من حاولوه بما األبطال زمالؤنا إليه

الديوانية الحكومة آلة «تحطيم وهي: ماركس، من الصادرة األلفاظ هذه وإن
يختص فيما املاركيس املذهب يلقيه الذي العظيم الدرس ملخص لتحتوي العسكرية»
هو النفيس الدرس هذا أن يف شك وال الحكومة، تجاه الثورة أثناء العاملة الهيئة بمهمة
خجل بال األصلية صفته من كاوتسكي يجرده والذي الدوام، عىل برمته نسيانه يراد الذي

املاركيس. املذهب بها تناول التي التأويالت يف
هذا غري يف ذكرنا فقد بريمري» ١٨» كتابه إىل ماركس بها يوجه التي اإلحالة وأما

برمتها. اإلحالة هذه من املقصودة الجملة املكان
لم أنه فأوالهما: إليهما؛ اإلملاع ينبغي نقطتان توجد ماركس عن املنقولة الجملة ويف
من يفهم كان ما وهذا األوروبية، القارة من أبعد إىل بها العمل يريد التي بالنتيجة يذهب
برأس املستغرقة البالد مثال تزال ال حينئذ إنجلرتا كانت إذ ١٨٧١؛ سنة يف األمور مجرى
تحت رازحة غري ما حد إىل تصري وتكاد اإلجبارية، العسكرية الصبغة من املجردة املالية
الثورة كانت التي إنجلرتا استثنى ماركس أن يف السبب هو وهذا الديواني، النظام عبء
تحطيم غري من حينئذ حدثت لقد بل الحدوث، ممكنة يظهر ما عىل فيها العامة الثورة بل

ينتظر». كان كما الصنع املحكمة الحكومية «اآللة
االستثناء ذلك ميزة تالشت االستعمارية، الحروب عظمى إبان يف ١٩١٤ سنة ويف
يف عقيصتيهما إىل وأمريكا إنجلرتا ساخت فقد الخطاب، ذلك يف ماركس أراده الذي
أن وبعد األوروبية، والعسكرية الديوانية باألدران الحافل الدموي العفن املستنقع ذلك
الشوائب من املجردة الساكسونية اإلنجليزية الحرية املمثلتني الُكربيني الدولتني كانتا
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وعىل واإلخماد، واالضطهاد واإلرهاق الضغط يف متناهيتني أصبحتا والعسكرية، الديوانية
اآللة تحطيم أمريكا يف أو إنجلرتا يف تنشب عامة ثورة كل من الغرض اآلن أصبح ذلك
١٩١٧ سنة إىل ١٩١٤ عام من وتحسينها إتقانها تم والذي صنعها، املحكم الحكومية

األوروبي. االستعمار مبادئ عىل جريًا
اهتماًما وتستدعي األخرية، ماركس جملة يف مالحظتها يجب التي الثانية والنقطة
اآللة تحطيم إن قوله يف ماركس به احتاط الذي الدقيق االحتياط ذلك هي بها ا خاصٍّ
هذا فإن حقيقية»، عامية ثورة لكل األسايس الرشط «هو العسكرية الديوانية الحكومية
مدهًشا يرتاءى عامة ال عامية جعلها بأن الثورة به خصص الذي التعبري هذا أو االحتياط
أن يريدون الذين سرتوف تالميذ واملنشفيون البليخانوفيون والروسيون ماركس، قبل من
ألنهم باالحتقار؛ التعبري هذا يقابلوا أن يمكنهم املاركيس املذهب أنصار أعداد يف يندمجوا
وثورة األعيان ثورة بني ما املقارنة عدا وأنه الحرية، يف النطاق ضيق مذهبًا يعتربونه
املقارنة هذه يعتربون فإنهم ذلك عن وفضًال آخر، شيئًا نظرهم يف يتضمن ال العمال

أجله. انتهى قد كيشءٍ
الثورتني بأن االعرتاف علينا لوجب العرشين، القرن بثورات مثًال رضبنا لو أننا عىل
منهما ثورة أية تكن فلم هذا وعىل األعيان، ثورات جملة من كانتا والرتكية الربتغالية
أي السياسية االقتصادية بمطالبه يحدث لم الثورتني كلتا يف الشعب جمهور ألن عامية؛
فكانت و١٩٠٧ ١٩٠٥ بني فيما هبت التي الروسية األعيان ثورة أما فيها، محسوس تأثري
أحرزته الذي الباهر النجاح إحرازها عدم من الرغم عىل فإنها الثورتني؛ تينك نقيض عىل
جمهور فيها اشرتك إذ تماًما؛ عامية ريب بال كانت فقد والرتكية، الربتغالية الثورتان
الرازحة االجتماعية الهيئة من املنحطة األوساط أي أغلبيته؛ أوضح بمعنى أو الشعب
بنزعته املعروف الخاص وجودها بميسم الثورة صحيفة ووسمت االستغالل، نري تحت
هوى يطابق جديد بمجتمع نظامه استئصال املراد القديم املجتمع عن االستعاضة إىل

األوساط. هذه
غالبية ١٨٧١ عام يف األوروبية البالد من بلد أي يف تكوِّن تكن لم العمال هيئة إن
لم حركتها إىل الشعب من األعظم السواد استدراج عىل القادرة العامة فالثورة الشعب،
الفالحني، وطبقة العمال هيئة فيها اندمجت إذا إال الغاية هذه إىل الوصول وسعها يف يكن
فيما تساويهما بحكم متضامتان وهما الشعب، ذاك يؤلفان كانا الوسطني هذين فإن
مجهوداتهما. استثمار ومن اإلرهاق من معهما العسكرية الديوانية الحكومة آلة تفعله
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العمال وهي أغلبيته؛ مقصد أو العميل الشعب مقصد هو وتحطيمها اآللة فكرسهذه
الفقراء الفالحني بني ما املتوثق الحر التحالف لهذا الجوهري الرشط وهو والفالحون،
اجتماعي. تطور أي يحدث وال الديمقراطية تتقوى ال التحالف هذا وبدون العمال، وهيئة
إنما ولكنها معلوم، هو كما متجهة باريس مشاعية كانت التحالف هذا صوب فإىل

وخارجية. داخلية اعتبارات لسلسلة أخفقت
الطبقة شخصيات تنايس بدون الحقيقية الفعلية الثورة عن الكالم فإن وبالجملة
بوجه التكلم ماركس به أراد إنما كثرية، مواضع بإسهابيف عنها الكالم كثر التي املتوسطة
األوروبية القارة منها تتألف كانت التي الشعوب يف الطبقات أعم قوى عن وأحكم أدق
يف وتضامنهم باشرتاكهم والفالحني العمال أن أكد فإنه أخرى جهة ومن ،١٨٧١ سنة يف
الديواني بجهازها الحكومية اآللة يحطموا أن يريدون إنما الكربى العامية بالثورة القيام

جديًدا. شيئًا مكانها ليحلوا العسكري
الجديد؟ اليشء هذا هو فما

تحطمت؟ إذا الحكومية اآللة يُستعاضعن بماذا (2)

إجابة ١٨٤٧ عام يف أصدره الذي املشاعي املنشور يف السؤال هذا عىل يُِجب لم ماركس إن
تعيني بدون املسألة عرضهذه سوى الصدد هذا يف شيئًا يفعل لم أنه أتم وبمعنى شافية،
قوله عىل مقصوًرا املتقدم السؤال عىل جوابه فكان بموجبها، حلها يمكن التي الوسائل
و«بالفتوح متولية» طبقة شكل يف العاملة الهيئة «تنظيم الحكومية اآللة عن باالستعاضة

مبهمان. حائران جوابان وهذان الديمقراطي»،
مجٍد غري التعبريين بهذين السؤال ذلك عىل اإلجابة أن يفته لم ماركس أن عىل
العملية، التجربة عىل االعتماد بغري العلمية لإلجابة يتعرض أن يشأ لم ولكنه عميل، وال
املطلوب الحل وضع يف االرتكان بدون رأيه عىل اعتمد إذا فيه يقع قد الذي الخطأ ليتفادى
منها ليستخلص األيام، تصاريف انتظار من عليه للحصول بد ال الذي االختبار عىل
املنشور يف مطلًقا الرأي ذلك ذكر ولهذا املنشود، للحل محكمة قاعدة يكون أن يصح ما
يستأنسون العمال هيئة لدى مبدئية فكرة ليكون بل نهائية عملية قاعدة ليتخذ ال املشاعي،
بحسب تفصيليٍّا العمل تطبيق حرية ذلك بعد لهم وترك املنتظرة، العامية الثورة يف بها

األحوال. مقتضيات
ترجم — األهلية الحرب كتابه يف عظيًما اهتماًما املسألة بهذه اهتم ماركس إن ثم
التجربة عىل مستنًدا دقيًقا تحليًال وحللها — باريس يف املشاعية بعنوان الفرنسوية إىل
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إلخفاق بالنظر الجوانب ضعيفة تجربة كانت أنها ولو املشاعية، الحركة من املستخلصة
يُراد ما تقرير يف عليها واالعتماد بها االعتداد يمكن خطوات تخطو أن قبل الحركة تلك

املؤلف. ذلك يف الواردة النقط أهم هنا نورد أن إال يسعنا ال أننا عىل الحل، من
«سلطة فيه تعظم وأخذت عرش، التاسع القرن إىل الوسطى األعرص من انتقلت لقد
والهيئة والبوليس، الدائم، الجيش وهي: عنها لها غنى ال التي بأعضائها املركزية الحكومة
الطبقات؛ بني ما والتخاصم التنازع دائرة اتساع وبفضل والقضاء»، والكنيسة، الديوانية،
هيئة يف التوايل عىل تشكًال تزداد الحكومة «سلطة أخذت والعمل، املال رأس بني ما أي
طبقة سيادة لتحقيق تعمل آلة بصبغة وصبغه العمل باستخدام املختصة العامة السلطة
كل يف األمام إىل الثورة تتقدمها خطوة كل وبعد األخرى، الطبقات سائر عىل مخصوصة

وتحكًما». وضغًطا تقويًا تزداد الحكومية السلطة كانت لهيبها، يشب مرة
يستخدمها التي الوطنية اآللة الحكومة «سلطة صارت ١٨٤٨-١٨٤٩ ثورة وبعد
هذه وتمكني تقوية سوى عمل من الثانية لإلمرباطورية كان وما العمل»، ضد املال رأس

اآللة.
بشكل األمر بادئ يف اإلمرباطورية تشكلت وقد اإلمرباطورية، نقيض هي املشاعية إن
الطبقة هذه عىل لتسود بل املالكة، الطبقة ملكية استئصال إىل فقط لتتوصل ال جمهورية

نفسها. املالكة
من نوع وأي االشرتاكية؟ العمال لجمهورية املعني الشكل هذا يتكون يشء أي ومن

إيجاده؟ يف بدأت الحكومات أنواع
عنه مستعيضة الدائم، الجيش بإبطال أمر بإصدار أعمالها بدأت املشاعية «إن

املسلح.» بالشعب
من متجزئ غري جزءًا اليوم أصبح قد الجوهري املقصد أو القصوى الرضورة وهذه

االشرتاكية. باسم املسماة األحزاب سائر برنامج
الثورة أفلحت عندما األسايس املطلب هذا تحقيق عدم عن أسفرت الحقيقة ولكن
١٩١٧ مارس حركة بعد أبت واملنشفية الثورية االشرتاكية أحزابنا فإن األخرية، الروسية

القويم. املبدأ هذا تنفيذ
التصويت بواسطة منتخبني بلديني مستشارين من املشاعية الهيئة تألفت ولقد
يف للعزل وقابلني وأعمالهم آرائهم عن مسئولني وكانوا باريس، أقسام سائر يف العام
بهم معرتف ممثلني ومن عمال من مؤلفة الطبيعة بحكم األغلبية وكانت األوقات، سائر

العمال. طبقة من
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صار الحكومية، السلطة آلة الحني ذلك إىل كانوا الذين البوليس رجال «وكذلك
املشاعية، أمام مسئول عضو إىل وتحويلهم السياسية، أعمالهم كل من األثر عىل تجريدهم

األوقات. سائر يف للعزل عرضة منهم فرد كل وأصبح
مرتبًطا اإلدارة فروع جميع يف اآلخرين املوظفني مركز أصبح النمط هذا وعىل
العامة الخدمة يف يتقاضون ال أصغرهم إىل أكربهم من املوظفني سائر وأصبح بسلوكهم،
العالوات وكل املوظفني، امتيازات كل واختفت االعتياديني، العمال أجور من أكثر أجوًرا
يبَق ولم للنواب، أو املوظفني لكبار تُعطى كانت التي املكافآت أو الخصوصية النفقات أو
وال الداخل يف النظام حفظ إىل حاجة تبَق لم وإذ أثر، من يتقاضونها كانوا ملن وال لها
والجيش البوليس لبقاء موجب هنالك يعد فلم الخارج يف املستعمرات عىل املحافظة إىل
الحكومة يف املادية السلطة عليهما تعتمد كانت اللتني اآللتني هاتني اختفاء أثر وعىل الدائم،
قوة وهي األدبي االستعباد آلة تحطيم بواجب القيام إىل حاًال املشاعية عمدت املنقرضة

الكهنوت.
التصويت بطريقة انتخابهم الواجب من صار إذ الظاهري؛ استقاللهم القضاة وفقد

مراكزهم.» من للعزل وعرضة مسئولني وأصبحوا العام
أتم عىل بديمقراطية املحطمة الحكومية اآللة عن باالستعاضة املشاعية اكتفت وهكذا
العزل، طائلة تحت وجعلهم املوظفني كافة انتخاب إىل الدائم الجيش إلغاء فمن يكون، ما
املتبعة القواعد بعض استبدال إىل يرمي هائل عمل إىل يؤدي األمر هذا أن الواقع ويف
عنه يعربَّ الذي هو وهذا السابق، للنظام مخالف مبتكر أسايس نظام ذات أخرى بقواعد
وأحكم مظهر أجىل يف تحققت قد فالديمقراطية الصفة»، إىل املقدار «بتحول بالتحقيق
والحكومة الرسية، العاملة الطبقة الطريقة بهذه وغدت به، الحلم املستطاع من كان نظام
يشء إىل تحولت الطبقات إحدى إىل املوجهني واإلرهاق بالضغط املختصة القوة كانت التي

بعينها. الحكومة هو ليس آخر
حاجة، أدنى لهما تبَق لم العنيفة ومقاومتها الرسية الفئة سحق فإن ذلك وعىل
كان فقد ولذا للمشاعية؛ الالزمة الجوهرية األمور أعظم من كان سحقهما أن حني يف
فالتطور حاسمة، بطريقة الصدد هذا يف البت عدم وهزيمتها املشاعية فشل أسباب أحد
أن فبعد آخر، إىل جانب من الضغط انتقال عىل جوهره يف مقصوًرا ظل حدث الذي
منه األعظم السواد أضحى الشعب من األكرب القسم عىل األصغر القسم من واقًعا كان
يف ثم االسرتقاق عهد يف دائًما األمر كان وكذلك األقل، الجانب عىل املضطهدة السلطة ذا
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األعظم السواد يكون عندما أنه الواضح ومن االستئجار، عهد يف وأخريًا االستخدام عهد
له حاجة فال نفسه الشعب من السابقني مضطهديه عىل يضغط الذي هو الشعب من
تلقاء تتالىشمن الحكومة بدأت النسق وبمقتىضهذا للضغط، خاصة قوة إيجاد إىل البتة
املوظفون «وهي ممتازة أقلية توجدها كانت التي الخصوصية األنظمة من فبدًال نفسها،
هذه أعمال تؤدي أن عىل قادرة نفسها األغلبية أصبحت الدائم» الجيش ورؤساء املمتازون
قل كلما إرادته بمحض الحكومية السلطة لوظائف تأدية الشعب ازداد وكلما الوظائف،

السلطة. هذه إىل بالحاجة الشعور
النظري، الغرض ذلك تحقيق إىل املؤدية العملية الطرق إحدى املشاعية اتخذت وقد
وهذه واالهتمام، بالعناية جديرة الحقيقة يف وهي ماركس، العملية الطريقة بهذه واهتم
التي النقدية االمتيازات وإبطال الجهات»، نواب «أي النيابة نفقات كل إبطال هي: الطريقة
البسيط»، العامل «مرتب مستوى إىل اإلدارية املرتبات كل وخفض املوظفون، بها يتمتع
وانتقال عاملية، ديمقراطية إىل الرسية الديمقراطية بتحول القوي الشعور حدث فهنا
قوة من الحكم وتخطي االضطهاد، عليهم الواقع ديمقراطية إىل املضطهدين ديمقراطية
املنظمة القوى بواسطة الضاغطني سحق إىل الطبقات إحدى جانب من بالضغط خاصة
التي الدروس أن فيه شك ال ومما والفالحني، العمال من املؤلفة الشعب أغلبية بمعرفة
وتجاربه التاريخ عرب من حلها استمد التي العملية املسألة بخصوصهذه ماركس يلقيها
إىل تدعو اجتماعية مسألة بأهم املختصة القيمة الدروس وهي العامة، العمال هيئة عىل
لفصلها بالنظر خاص بنوع تناسيها صار أو أهملت التي هي العام املجتمع وسالم راحة
واختلفت كثرت التي الحكومة موضوع يف فيها النزاع يمكن ال معقولة، محسوسة بطريقة

الجدال! وفنائها وجودها حول واحتدم األقوال، أشكالها يف
عددها يُحىص ال والتي العمال، هيئات سائر بني املنترشة والتأويالت الرشوح ويف
املعتاد من أصبح ولقد الهامة! الجوهرية النقطة هذه حول تحوم واحدة كلمة توجد ال
هذا يف املتبع املثل وكان إغفالها، يجب ساذجة فكرة كأنها املسألة هذه عىل السكون
شديدي َغدوا فإنهم الرسمي، الحكومة دين عقيدتهم أصبحت الذين املسيحيني مثل الصدد
السذاجة، منتهى يف اعتربوها التي بعضأصوله عن تجاوزوا أنهم غري الدين بذلك التمسك
يف ما أهم بها واالستخفاف بإهمالها فرتكوا األولية، تعاليمه من هي بل كذلك، هي وما

الثورية. الديمقراطية روح وهو الدين ذلك
للديمقراطية البسيطة الوحيدة األمنية هو املوظفني كبار مرتبات خفض أن ويظهر
االشرتاكي وهو الفرص، انتهاز مذهب مؤسيس أحد اعتاد ولقد االبتدائية، الساذجة
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التي املضحكة السخائف تلك املرة بعد املرة يكرر أن عىل أذبرنستاين القديم الديمقراطي
االنتهازيني سائر مثل الصدد هذا يف وهو األولية، الديمقراطية ضد الرساة ألسنة تلوكها
رأس من االنتقال أن مطلًقا يفهم أن يشأ لم هذه؛ أيامنا يف بكثرة املنترشين والكاوتسكيني
االشرتاكي املبدأ إىل قصرية عودة بعد إال الحدوث مستحيل البحتة االشرتاكية إىل املالية
بعامة ثم أوًال الشعب من األعظم بالسواد الحكومة وظائف إدارة يتيرس فكيف وإال األويل،

بعد؟ فيما الشعب
املالية، رأس قاعدة عىل القائمة األولية الديمقراطية أن يَر لم فإنه ذلك عن وفضًال
العصور من أصولها املستمدة األولية الديمقراطية خالف آخر هييشء رأساملالية واملدنية
اإلنتاج أوجدت قد املالية رأس املدنية إن املالية، رأس ابتداع عهد عىل املتقدمة القديمة
وسائل من األشياء هذه أمثال إىل فتليفون بريد إىل حديدية سكك إىل مصانع فمن العظيم،
يف الراحة أسباب يرست التي الوسائل هذه أن األفكار عن غاب وقد املالية، رأس الحضارة
الحكومة نظام عىل سائرة تزال ال التي الوظائف شئون يف للنظر قاعدة اتخذت إذا الحياة
الكتابية األعمال تتخطى ال ا جدٍّ سهلة الحكومة أعمال مبارشة جعلت لوجدانها العتيقة
بالقراءة ملم األهايل من فرد كل عىل امليسور من أعمال كلها وهذه واملراقبة، والحسابية
بل يمكن ذلك وعىل عادي، عامل أي أجر يعادل بسيط أجر مقابل يؤديها أن والكتابة

واأللقاب. والرتب والدرجات املميزات آثار اختفاء يجب
لخطر املوظفني وتعرض العام، االنتخاب بواسطة الوظائف يف التعيني طريقة إن
غريهم انتخاب يصري للوظائف انتخابهم مدة انتهت كلما أنهم بمعنى — آونة كل يف العزل
العامل أجر درجة إىل املرتبات وخفض استثناء، بغري — محتكرة الوظائف تكون ال حتى
مصالح مع متضامنة نفسها تلقاء من تسري سهلة ديمقراطية وسيلة سوى ليست العادي
بواسطة نفسه الوقت يف تؤدي أنها كما الفالحني، طبقة وهي الغالبية ومصالح العمال
إنما الجميل بمظهرها ترتاءى التي الطريقة وهذه واالشرتاكية، املال رأس بني ما اتصال
ظاهري تطور حدوث مؤدية بحتة سياسية طريقة وهي الحكومي، باإلصالح مختصة هي
بانتزاع مصحوبًا كان إذا إال املفعول ونافذًا مفيًدا يكون أن يمكن ال ولكنه املجتمع، يف
برأس الخاصة امللكية بانتقال أي التنفيذ؛ أو التمهيد بواسطة األمالك منتزعي من امللكية

الجمهور. حوزة إىل اآليل الداخل اإلنتاج بواسطة املالية
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ماركس: كتب ثم

ثورات سائر ألجلها وتعمل حولها، تحوم كانت التي األمنية حققت املشاعية إن
لإلنفاق مصدرين أعظم بإبطالها البخس األجر ذات الحكومة وهي األعيان،

املوظفني. واستخدام الدائم الجيش وهما:

صغرى أقلية الوسطى الطبقة من األخرى األوساط بني وما الفالحني بني ما ويوجد
معنى إىل توصلت الفئات من فئة أية تمثل هي وال مخصوصة، جامعة لها ليست فقط
متارف من لكثري حائزة البال، مرتاحة العيش، رغدة صارت إنها أي والوجاهة؛ اإلثراء
استأثرت التي الوظائف بواسطة وإما الحرة، أعمالها بواسطة إما األعيان، نسق عىل التنعم
طبقة من األعظم السواد أما امتيازاتها، كل وأحرزت فيها البقاء عىل واطمأنت بها،
الفالحني، من طبقة فيها توجد والتي املاليني، برأس الحافلة البالد من بلد أية يف الفالحني
الحكومة قبل من مضطهدون فإنهم األهايل، أغلبية تكون البالد هذه أغلب يف وهي
عىل يحصلوا أن يتمنون أنهم كما قلبها، من يتمكنوا أن أفئدتهم صميم من ويتمنون

رخيصة. حكومة
هيئة سوى العمل حيز إىل الرغبة دائرة من يخرجه أن يستطيع ال املرشوع وهذا
إىل الحارضة الحكومة تحويل نحو خطوة تتقدم األمنية هذه بتحقيقها وهي العمال،

االشرتاكية.

الربملانية الطريقة أبطال (3)

ماركس: قال ثم

نشطة عاملة هيئة تصري أن يجب بل برملانية، هيئة املشاعية تغدو أن ينبغي وال
واحد. آٍن يف وتنفيذية ترشيعية

الذي العضو يكون فيمن سنوات ست أو أعوام، ثالثة كل البت عن وعوًضا
يستخدم أن ينبغي الربملان، يف الشعب عامة ويضطهد السائدة الطبقة يمثل
فيتمتع املشاعي، النسق عىل املنظم الشعب مصلحة يف العام االنتخاب حق
الحسابات، وكتاب العمال ورؤساء العمال كل العام والتصويت االقرتاع، بفوائد
الشأن ذوي من آخر رئيس كل حتى الفردي الصوت إعطاء حق يعم أن وكذلك
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واملقصود الجميع من صادرة العام االنتخاب عمليات وتكون األعمال، إدارة يف
املجموع. فائدة منها

الوطنيني االشرتاكيني استئثار أثر عىل ١٨٧١ سنة يف كتب الوجيه الربملاني النقد وهذا
يندمج بالطبع وهو الربملان، عىل بالتغلب سيما وال والحكم، بالسيادة واالنتهازيني
واملحرتفون الوزراء ترك وقد املاركيس، املذهب من املهملة املطوية الصفحات سلك يف
االستفادة عن يتأخرون ال الذين واالشرتاكيون العمال، هيئة من واآلبقون الربملانية، بمهنة
االنتقاد هذا ملثل يتصدى َمْن كل ووسموا الفوضويني، إىل برملاني انتقاد كل الشخصية
املسماة الربملانية البالد يف العمال هيئة اشمأزت ما إذا غرابة فال الفوىض، بميسم
ورينودل وسيمبات ولجيني ودافيد شيدمان أمثال املرائني االشرتاكيني من الراقية بالبالد
وتعطف تميل وأخذت ورشكائهم، وبيسوالتي وبرانتنج وستوننج وفاندرفيلد وهاندرسن

االنتهازية. شقيقة صارت النقابة هذه أن من الرغم عىل الفوضوية النقابة إىل
النمط عىل باأللفاظ التالعب منزلة مطلًقا الثوري االنقالب طريقة ماركس يُنِْزل ولم
قاطع وقد وسواهما، بليخانوفوكاوتسكي اتبعه الذي والتغرير التضليل نمط املستحدث؛
املنتمي الربملاني اإلسطبل حالة من االستفادة عن لعجزها شفقة بال الفوضوية ماركس
بتلك يكتِف لم أنه إال الثورة، روح فيه يسود الذي الوقت يف سيما وال األعيان، طبقة إىل
مرتكز أصيل ثوري بفكر الربملانية الطريقة انتقاد إىل نفسه الوقت يف عمد بل املقاطعة،

الحقيقية. العمال مصلحة إىل ومتجه العاملة الهيئة مبادئ عىل
بأن القاطع حكمه إصدار نحو فأخرى خطوة بعيد من ينتقل ماركس أخذ وقد
برملان كل أعضاء أعظم وأن الشعب، صوت إخماد هي الربملانية للهيئة الحقيقية الوظيفة
البالد عىل مقصورة الوظيفة هذه وليست امليدان، هذا يف زمالئه عىل يتفوق الذي هو شأنًا

ديمقراطية. الجمهوريات أعرق يف حتى عامة هي بل امللكية، الربملانية
كإحدى الربملان اعترب ما وإذا البحث، مجال يف ُطرحت إذا الحكومة مسألة أن عىل
نلقي أن قبل سواها إىل والتخطي الدائرة هذه من الخروج يمكن فكيف الحكومة، دوائر

نحوها؟ العاملة الهيئة به تقوم أن يجب فيما نظرة عليها
من املستمدة ماركس دروس إن قولنا: مراًرا نكرر وأن نعيد أن علينا الواجب من
االشرتاكي إن حتى النسيان، تمام نُسيت قد املشاعية وأعمال حوادث استقراء يف التمعن
نقد يف يرى أن يسعه ال االشرتاكية» من املعارص املارق «ليزيز املعارص الديمقراطي

رجعي. أو فوضوي انتقاد أنه سوى آخر معنى الربملان
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ووسائل التمثيلية الدوائر محو بالتأكيد ليست الربملانية الهيئة التخلصمن فطريقة
عملية، دوائر إىل تمثيلية دوائر اآلن هي التي اللفظية الطواحني هذه تحويل بل االنتخاب،
تكون إنها أي عملية؛ بل برملانية ليست ولكنها دائرة، املشاعية تكون أن إذن الواجب فمن

ومنفذة. مرشعة واحد وقت يف
وجوهكم يف لكم يُقال الذي التعبري هذا أفسمعتم عملية»، بل برملانية ليست «دائرة
الحزب إىل املنتمون الربملانيون اللطاف — الكلب ولد وهو جرو جمع — األْجراء أيها
إىل أمريكا من كان ما كائنًا برملاني بلد أي يف تأملوا الحديث؟ الديمقراطي االشرتاكي
املهمة الرضورية الحكومة أعمال ترون فال غريها، إىل النورفيج إىل فرنسا ومن سويرسا،
وأركان واالستشارات والسفارات الوزارات يف الحجب وراء إال فيها واإلبرام الحل يجري
تضليل وهو وحيد غرض ألجل الثرثرة عىل فمقصورة الربملان مهمة وأما الحروب،
نفس يف حتى حادثة وهي والوضوح، الثبوت منتهى يف الحقيقية هذه وأن البسطاء،
امليول كل فيها ظهرت فقد الديمقراطيني، األعيان جمهورية وهي الروسية الجمهورية
أبطال نجح ولقد لها، برملانية هيئة إيجاد من تتمكن أن قبل حتى الربملانية واألهواء
إفساد يف وإفكزنتييف وتشرينوف وتسرييتيليل سكوبيليف أمثال الفاسدة الغنية الطبقة
إىل فانقلب األعيان، فئة إىل املنتمية الربملانات وأضل أبشع نسق عىل وجعله السوفيت،
ثقة املمتلئني الفالحني بعقول يغررون االشرتاكيني الوزراء حرضات فأخذ ألفاظ، طاحونة
وبهذه محكًما، ترتيبًا املرتبة وقراراتهم الرشيقة، وألفاظهم البليغة، بجملهم وطمأنينة

غرضني: يف تستخدم حكومية مائدة السوفيت صار الطريقة
واملرتبات الفخمة املراتب ذات بالوظائف املفعمة الدسمة اآلنية فوقها يوضع أن أحدهما:
الثورينيواملنشفيني. االشرتاكيني من احتشاده ممكن عدد أعظم ويلتفحولها الضخمة،
يف الحكومة حاجة تُقىض األثناء هذه ويف ومشاغلته، الشعب إلهاء والغرضالثاني:
وأركان — أملانيا سوى ذلك من املقصود وما املستشارين محال يريد — االستشارات
به أسقط الذي الثاني االنقالب يحدث أن قبل املبحث هذا لينني كتب — الحروب!

أشهر. بثالثة باريس إىل فر الذي كرينسكي
الثوري االشرتاكي الحزب حال لسان «الدييلونارودا» جريدة يف أخريًا ظهرت وقد
بؤرة يف سقطوا قد املحمود املجتمع من أناًسا أن لها مثيل ال برصاحة تقرر افتتاحية مقالة
معذرة — االشرتاكيني إىل املنسوبة الوزارات يف اإلداري الجهاز إن بل السياسية، الفساد
يعمل وأنه تغيري، أي عليه يطرا لم وأنه املايض، الزمن يف كعهده يشتغل — التعبري هذا عن
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هذا وجود عدم فرضنا لو حتى ولكن الحرة، خصائصه من ثوري إصالح كل تجريد عىل
خري الحكومة يف واملنشفيني الثوريني االشرتاكيني اشرتاك تاريخ أليس الرصيح، االعرتاف
بالعقول التغرير يصل أن هو األمر هذا يف املدهش والعجيب قولنا؟ صحة عىل مقنع دليل
من سواهم وآخرون وزانزينوف وروسانوف تشرينوف املسيو من كل يجرؤ أن حد إىل
بغري علنًا الترصيح عىل األعيان أبناء وزارة يف اشرتاكهم مع الدييلونارودا جريدة محرري
نظام من تغيري أقل وزارتهم يف يوجد ال بأنه للعواقب، حساب أدنى غري ومن حياء،
يستخدمون القوم هؤالء أن الحال يف يدرك الظواهر تخدعه ال الذي ولكن املنقرض! العهد
أعمالهم تكون بينما الشعب، من البسطاء ألباب بها ليسحروا الثورية والتعبريات الجمل
الودي التآزر ودخيلة حقيقة هي وهذه األموال، رءوس أرباب ألهواء مطابقة الحقيقية

الوزاري.
عنها تستعيض املالية، الفئة أيدي تديرها التي املتعفنة السامة الربملانية هذه إن
وحاملو وتضليل، غش إىل والبحث املناقشة حرية فيها تنقلب ال أخرى بأنظمة املشاعية
َسنُّوها، التي القوانني بأنفسهم ينفذوا وأن يشتغلوا أن عليهم يجب أنفسهم التفويضات
عىل مبارشة منتخبيهم أمام بأنفسهم يجيبوا وأن أعمالهم، نتائج بأنفسهم يتحققوا وأن

عنه. يسألونهم ما كل
برملانية هيئة توجد لن أنه إال الدعائم، وطيدة تلبث التمثيلية والدوائر فالهيئات
وال واإلداري، الترشيعي بالعمل ا خاصٍّ قسًما باعتبارها وال ا، خاصٍّ نظاًما باعتبارها
ديمقراطية هيئة وجود إمكان نتصور أن يمكننا ال نحن للنواب، ممتاًزا مركًزا باعتبارها
علينا يجب بل نستطيع ولكننا تمثيلية، أنظمة بدون العمال هيئة من ديمقراطية وال بل
األعيان مجتمع إىل املوجه االنتقاد األقل عىل كان إذا برملانية هيئة بدون إليجادها نعمل أن
كان وإذا الرياح، أدراج يذهب قول مجرد لدينا اعتباره يمكن ال األموال رءوس وأرباب
جديٍّا مجهوًدا يظل أن ينبغي وتحكمهم األعيان سيادة قلب ألجل نبذله الذي مجهودنا
يفعل كما العمال أصوات اصطياد إال بها يراد ال مكهربة جملة مجرد يكون أن ال صادًقا
وامللتفون ليجيني، وأنصار شييدمان أشياع يفعل وكما الثوريون، واالشرتاكيون املنشفيون

فاندرفيلد. بآراء واآلخذون سيمبات، حول
للمشاعية الالزمة اإلدارة نوع عىل كالمه عند مفيًدا درًسا ماركس علينا ألقى لقد
لألعمال»، آخر مدير «وكل قوله يف ذكره الذي بتخصيصه العاملة الهيئة ولديمقراطية
يف الحسابات» وكتاب العمال ورؤساء «العمال األموال رءوس أرباب يشرتك أن أراد فقد

املمثلني. وترشيح األصوات إعطاء
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وال يختلق فهو والبله، الغفلة من ذرة مثقال ماركس لدى ليس أن يتضح هذا ومن
يدرس ولكنه كال املستحيالت، كل من مؤلف جديد مجتمع خلق ألجل الوهم لجة يف يسبح
الذي والشكل الطبيعي، التاريخ من كفرع القديم، املجتمع من الجديد املجتمع تولد حالة
درسه قاعدة جعل وقد الناشئ، املجتمع إىل السابق املجتمع من االنتقال بواسطة سيحدث
أن يف جهده وبذل مجموعها، يف العمال هيئة حركة من املستخلصة التجربة عىل مرتكزة
املشاعية تلميذ نفسه وجعل الدقيق، االستقراء لذلك العملية النتيجة الدرس هذا يكون
التجربة مدرسة يف االندماج عن يحجموا لم الذين الثوريني املفكرين كبار كل فعل كما
بينها ينرشوا أن من بدًال املضطهدة الطبقة بها تقوم التي الكبرية الحركات من املستمدة
إىل االلتجاء يجب «ال قوله: بمثل بليخانوف يفعل كما الفاسدة املتغطرسة مواعظهم
تقف أن طبقة كل عىل «يجب قوله: بمثل تسرييتيليل يفعل كما أو األسلحة.» استعمال

حدها.» عند
النهاية وإىل مكان كل ويف واحدة دفعة التوظف إلغاء محور حول تدول ال املسألة إن
محور حول تدور وإنما الخيال، جو يف تحليًقا يُعترب املرشوع هذا مثل ألن القصوى؛
يسمح جديدة آلة صنع يف األثر عىل واالبتداء الحال يف العتيقة اإلدارية اآللة استئصال
بل الخيال جو يف تحليًقا الحل هذا وليس تدريجيٍّا، بحذافريه التوظف بإبطال تركيبها
العمال هيئة عىل يجب ما أول وهو وأعمالها، املشاعية حركات من املقتبس االختيار هو

الحال. يف تنفيذه الثورية
اطراح عىل وتعمل وبسيطة، سهلة الحكومية اإلدارة وظائف تجعل االشرتاكية إن
تتكلم األحكام متولية طبقة شكل يف العاملة الهيئة وتنظيم واملرتبات، املراتب يف التفاوت

الحسابات. وكتاب العمال رؤساء وكل العمال مجتمع كل باسم وتعمل
باجتيازنا ما يوًما نحلم لم ألننا األوهام؛ قواعد عىل أمانيهم قصور يبتنون ممن لسنا
من املنبعثة الفوضويني أحالم من األماني هذه أمثال فإن طاعة، وكل إدارة كل طفرة
وهم املاركيس، باملذهب اتصال أي لهؤالء وليس املطلق، العمال اختصاصحكم يف املغاالة
من عليه هم ما بغري الناس يتطور أن إىل االشرتاكية الثورة إرجاء عىل يعملون الحقيقة يف
االشرتاكية، الثورة نريد نحن بل الحني، هذا إىل االنتظار نبتغي ال إننا كال، الحايل! التطور
رقابة تحت واألعمال رؤسائهم اتباع يتعدون ال والعمال الحارضة جبلتهم عىل والناس

الحسابات. كتاب
املستغلة سائر مقدمة يف الناهضة املسلحة للطليعة تكون أن يجب الطاعة هذه ولكن

العمال. هيئة وهي املهن وذوي الصناع وسائر مجهوداتهم
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عن االستعاضة يف البدء وآخر يوم كل بني ما يجب بل يمكن الطريقة هذه وعىل
الوظائف بطريقة وامليزة باألثرة املعهودة املعقدة العموميني املوظفني مراتب طريقة
قابلة تعترب التي الطريقة وهي واملحاسبون، العمال رؤساء بها يقوم التي البسيطة
أجور نظري األعمال هذه بمهام االضطالع عىل القادرين املتمدينني بني اآلن منذ التنفيذ

العادي. العامل أجرة تعادل بسيطة
رءوس أرباب قبل من منها أوجده بما مبتدئني العظيمة الصناعة تنظيم ولنتولَّ
بصفتنا التامة الخربة من لنا بما العمال نحن أنفسنا، نحن تنظيمها لنتولَّ األموال،
الحديد قوة لهما نْي تامَّ وانتظاًما إطاعة ولنوجد الصناعات، تلك من وجلَّ دقَّ بما القائمني
عىل مقصورة العموميني املوظفني مهمة ولنجعل املسلحة، العمال حكومة سلطة تؤيدهما
رؤساء قسمني؛ سوى يكونوا وال للعزل، وقابلني مسئولني وليصريوا إرادتنا، تنفيذ مجرد
احتفاظنا مع وهذا العمال، كسائر الزهيدة األجور إال يتناولون ال ومحاسبني، عمال
هي فهذه واملهن، والصنائع األعمال من نوع كل يف واالختصاصيني بالفنيني بالطبع
ترضم أن يجب بل يمكن الغرض هذا تحقيق وألجل األساس هذا وعىل العاملة، مهمتنا

الثورة. نريان العاملة الهيئة
نظام تاليش إىل بطبيعته مؤدٍّ العظيم باإلنتاج االهتمام بقاعدة املختص املبدأ وهذا
لكل مخالف بالتدريج مكانه يف آخر بيشء االستعاضة وإىل التوايل، عىل بحذافريه التوظف
األيام ممر عىل تصبح الوظائف تجعل أمور من آخر بنظام واالستئجار االسرتقاق وسائل
فيما تغدوان ثم بالتناوب، الجميع بها يقوم البساطة منتهى يف ومحاسبة رقابة مجرد
مخصوصني عملني باعتبارهما لهما ظالل آخر تتالىش وأخريًا نظر، وإنعام تأمًال بعد

الناس. من لهما متفرغة فئة بتأديتهما تتكلف
مخصوًصا اشرتاكيٍّا نظاًما ديمقراطي اشرتاكي أملاني مفكر أنشأ ١٨٧٠ عام ويف
تحول أن يلبث لم أنه إال النظام هذا من أحكم هو ما يُك ولم «البوستة»، اسم عليهم أطلق
واالستعمار التوسع فسلطة املالية، رأس الحكومة احتكار شكل عىل منظمة مصلحة إىل
قواهم املنهكة العاديون فالعمال احتكارها، دوائر كل البوستة نظام إىل تحول أصبحت
جوعهم، حرارة تطفئ وال عوزهم، ثغرات أجورهم تسد ال والذين األعمال، نصب من
االشرتاكية الحركة آلة ولكن املايل، رأس الديواني النفوذ إىل االحتياج بحكم خاضعني ظلوا
هؤالء صالبة وكرس املاليني، رأس إسقاط عىل تعمل أن فبعد للعمل، االستعداد تمام عىل
الحالية الحكومية الديوانية اآللة وتحكم الحديدية، املسلحني العمال بأيدي املستغلني
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عنارص من خاٍل واإلحكام، اإلتقان منتهى يف عميل ترتيب سوى أمامنا وليس نصبح
باالستعانة تامة بمهارة بأنفسهم يديروه أن املتحدون العمال يستطيع والفضول، التطفل
أي ألجر معادلة متساوية الجميع أجور جعل مع واملحاسبني، العمال ورؤساء بالفنيني
كل إلبطال الحال يف للتنفيذ القابلة العملية املحدودة املهمة هي فهذه اعتيادي، عامل
التجربة من مستفادة وهي االستغالل، نري من العمال تحرير وألجل االحتكار، وسائل

الكربى. حركتها أثناء باريس يف املشاعية بها قامت التي العملية
االقتصادية الحياة مرافق كل تصري أن سوى املعجل وغرضنا األسمى مقصدنا وما
والحاسبون األعمال ومالحظو الفنيون فيها يتساوى التي «البوستة» نسق عىل منظمة
العامل األجر من يتناوله ما قيمة تتخطى ال أجور تقايض يف املستخدمني بقية وسائر
مرامنا هو هذا املسلحة، العمال هيئة وإدارة إرشاف تحت النظام هذا يكون وأن البسيط،
إذا الرجاء وهذا لنا، الالزمان االقتصادية والقاعدة الحكومي الشكل هما وهذان املعجل،
الوحيدة األنظمة وهي التمثيلية، األنظمة مكانه يف وأحل الربملاني الرتتيب قىضعىل تحقق

االحتكاري. املايل النفوذ دوائر فساد من النشيطة الطبقة إنقاذ الكافلة

األمة شمل َلمُّ (4)

تطل، لم مدتها ألن األمة؛ وحدة تنظيم مسألة يف بإمعان النظر من تتمكن لم املشاعية إن
ذلك ومع والخارجيني، الداخليني أعدائها بمكافحة دعائمها توطيد يف منهمكة كانت وألنها
حلها يف البدء ملحاولة املسألة هذه عىل لقاؤها صار التي البسيطة النظرة من فيستخلص
يف حتى انتهاجه مناصمن ال الذي الوحيد السيايس املنهج املشاعي النظام اعتبار وجوب
تمثل التي الوطنية اللجنة تنتخب التي هي املحلية املشاعية واملجالس … القرى صغرى

باريس. يف برمتها البالد
املركزية، الحكومة قبضة يف ستظل التي هي شأنها العظيم عددها القليل فالوظائف
إىل إسنادها ويجب ضالل»، إال الوظائف هذه بمحو املطالبة «وما إزالتها ينبغي وال

الشديدة. املسئولية طائلة تحت واقعني مشاعيني موظفني
توثًقا يزداد بل الوطني االتحاد كيان يُهدم ال املحكمة املشاعية الطريقة وبهذه
تزعم التي الحكومية السلطة محو أثر عىل الوطنية الوحدة تحقيق من بد وال واستحكاًما،
مستقلة تبقى أن تريد أنها حني يف عليها، واملحافظة الوحدة، هذه تقوية عىل تعمل أنها
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من عرض سوى ليست الحكومية السلطة هذه إن الواقع ويف عليها، وسائدة األمة عن
األمة. جثمان عىل تبدو التي الشلل أعراض

تستخدمها التي واإلرهاق الضغط أعضاء استئصال هو إذن األسايس «فالغرض
حق تدعي التي السلطة هذه من املرشوعة الوظائف وانتزاع العتيقة، الحكومة سلطة
املجتمع أمام مسئولني لألمة صادقني خدام إىل إلسنادها االجتماعية الهيئة عىل السيادة

العام.»
أو املعارصة، الديمقراطية االشرتاكية انتهازيو يفهم لم حد أي إىل ندري ولسنا
الدليل إن ماركس، بسطه الذي الجيل البيان هذا يفهموا أن يريدون ال أوضح بمعنى
وضعه الذي الكتاب يف مظهر بأوضح يظهر مكابرتهم عىل أو فهمهم عدم عىل املقنع
عنوانه الكتاب وهذا أيروسرتات، شهرة تعادل شهرة به أحرز الذي برنستاين الجاحد
للجمل متصديًا املذكور كتابه يف برنستاين كتب فقد الديمقراطية»، االشرتاكية «قواعد
يلتئم السيايس بفحواه الربنامج هذا إن ييل: ما ماركس أقوال من تقدم فيما رسدناها التي
كل من الرغم عىل فإنه االتحادي، املذهب مع مدهشة بطريقة الجوهرية أوجهه كل من
من املحسوب وذلك ماركس بني ما النظر وجهة من أخرى أمكنة يف املوجودة الخالف نقط
الوسطى» «الطبقة لفظتي برنستاين وضع وقد — برودون به وأعني الوسطى»، «الطبقة
فكرهما وتيار — به لالستخفاف عرضة يجعله أنه ذلك حاسبًا الصغرية األقواس بني
أن يف شك ال برنستاين: قال ثم والنماذج، التوافق من يمكن ما منتهى يف الصدد هذا يف
الغرضاألسايس أن فيه املشكوك من أن يل يظهر «ولكن عظمت قد البلدية املجالس أهمية
ذلك يتصور كما عقب عىل رأًسا أنظمتها كيان وقلب الحديثة، الحكومات حل للديمقراطية
من موفدة لجنات من مؤلفة وطنية جمعية تكوين من إليه يرميان بما وبرودون ماركس
مجالس بهم ترسل منتخبني من باملثل هي تتألف التي املحلية أو اإلقليمية املجالس قبل

كان. خرب يف تدخل القديمة الوطنية التمثيلية الهيئات شكل تجعل بطريقة النواحي
املختصة ماركس آراء بني ما الخلط أيمكن الفظيعة! السذاجة منتهى لفي هذا إن
يجئ لم الخلط هذا ولكن االتحادي! برودون بمبدأ املتطفلة الحكومية السلطة بمالشاة
هنا يتكلم ماركس أن انتهازيٍّا كان ولو حتى اشرتاكي أي بَخَلد يدور ال ألنه اعتباًطا
منها واحدة وكل ذلك، غري إىل مقاطعات أو واليات عدة اتحاد أي — االتحادي املبدأ عن
واالتحاد السوفيتي، وكاالتحاد األمريكية، املتحدة كالواليات اإلداري باستقاللها محتفظة
قاعدته وضعت الذي الربيطاني وكاالتحاد سابًقا، املجري النمسوي واالتحاد األملاني،
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الحكومة آلة تحطيم عن يتكلم هو وإنما املركزي، املبدأ معارضة قبيل من ولو — أخريًا
األموال. رءوس وأصحاب باألعيان حافل بلد كل يف املوجودة العتيقة املالية

ذي املايل الوسط يف به يحيط مما إال فكرة له يكون أن يستطيع ال االنتهازي إن
من أما البلدية! املجالس حد فكره يعد لم عنه يتكلم أن أراد إذا الذي اإلصالحي الجمود

إليها. فكره ينرصف أن فهيهات العاملة الطبقة ثورة جهة
ذلك ، وأََمرُّ أدهى هو ما هنالك ولكن لسخيف، برنستاين من الصادر الرأي هذا وإن
جملتهم ومن كثريون، عليه حمل لقد هذا، رأيه يف برنستاين ملناقضة أحد يتعرض لم أنه
التشويه لهذا أحدهم يتعرض لم ولكن أوروبا، غرب يف وكاوتسكي الروسيا يف بليخانوف

املاركيس. املذهب يفسد أن برنستاين به حاول الذي
املبدأ إىل نسبه الذي الثوري الرأي أو الفكرة تجاهل يف االنتهازي هذا برع لقد
فإن ذلك ومع برودون،1 الفوضوية بمبتدع خلطه الذي ماركس عىل افتئاتًا االتحادي
عن املدافعني ومن أرتدوكسيان، ماركسيان أنهما يزعمان اللذين وبليخانوف كاوتسكي
التي األسباب أحد هو وهذا املوطن! هذا يف الصمت التزما الثوري املاركيس املذهب تعاليم
بني ما التمحيص يف االنتهازيني آراء إىل كاوتسكي أشياع بافتقار االعتقاد عىل حملت

الصدد. هذا يف الخوض إىل وسنعود والفوضوية، املاركسية
أدنى اكتسبها التي الخربة عن ماركس أقوال من نقلناها التي املباحث يف يوجد ال
يفطن لم واحدة نقطة يف برودون مع يتفق ماركس إن الحقيقة ويف االتحادي، للمبدأ ظل

برينستاين. إليها
مع افرتاقه يبتدئ برودون مع متفق ماركس أن برينستاين يرى الذي املوضع ويف

األخري.
الحارضة، الحكومة آلة شأفة استئصال وجوب يف برودون مع اتفاق عىل ماركس إن
— وباكونني2 برودون مذهب الفوضوية — والفوضوية املاركسية بني ما التواؤم وهذا

امللكية يف الشهرية النظريات صاحب الشهري الفرنسوي الكاتب االشرتاكي برودون يوسف بطرس هو 1

.١٨٦٥ إىل ١٨٠٩ من حياته املهمة. التعاون طريقة ومؤسس
إىل ١٨١٤ من حياته الدولية. االشرتاكية زعماء وأحد الشهري الرويس الثوري باكونني ميخائيل هو 2

.١٨٧٦
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عن االتفاق هذا نقطة عند ينشقان ألنهما يروه، أن والكاوتسكيون االنتهازيون يريد ال
املاركيس. املذهب

التكلم بدون — االتحادي املبدأ مسألة يف وباكونني برودون عن ماركس ويختلف
املتيرسة الفوضوية نظر وجهة من ينبعث االتحادي املبدأ إن — املطلقة العمال سلطة عن
فمن ماركس وأما الشعب، من الوسطى الطبقة عيشة تعيش التي أي اليسار بعض
باملركزية، بتمسكه إخالل أقل يرى ال أقواله من املرسودة الجمل كل ويف باملركزية، القائلني
املالية آلة استئصال حمل يستطيع من الحكومة يف عمياء بثقة املتشبعني سوى يوجد فال

املركزية. استئصال محمل عىل املتحكمة
أنفسهم ونظموا الحكومة، سلطة عىل الفقراء والفالحون العمال استوىل إذا وهل
عىل وليقضوا املال رأس ليرضبوا املشاعية األنظمة كل عمل ورتبوا مشاعية، هيئات يف
واملصانع الحديدية السكك ملكية بأرسه العام للمجتمع أو لألمة وليقدموا املاليني، صالبة
وأال املركزية؟ قبيل من هذا عملهم يعترب ال الشخصية امللكية دائرة يف كان مما وسواها
العامة؟ واملصلحة املنطق دعامتي عىل قائمة ديمقراطية مركزية أعظم العمل هذا يكون

عاملية؟ مركزية أنها آخر قول كل من أكثر حينئذ عنها يقال أن يمكن وهال
بني اختياري وامتزاج اختيارية، مركزية حدوث إمكان إىل يذهب ال برينستاين إن
ببعض بعضها يختلط أن لها ينبغي والتي أمة، شكل يف املتكونة املشاعية الهيئات

املالية. الحكومة وأداة املالية السيادة محق إىل لتتوصل وتتماسك
يهبط يشء املركزية أن — إرسائيليٍّا يريد — فلسطيني ككل يتصور برينستاين إن

والعسكريني. املوظفني هيئتي بواسطة إال وتثبيته إظهاره يمكن وال عٍل، من
التأويل من مذهبه به يصاب أن يمكن ما أدرك خربته وفرط لذكائه ماركس وكأنما
اتهام املقصود والوهم املتعمد الخطأ من إن التحوط: باب من فقال والتحريف، الباطل

املركزية. السلطة وإبطال األمة وحدة بناء هدم بمحاولتها املشاعية
األمة» وحدة «تنظيم وهي التالية، الجملة خاص ملقصد ماركس استعمل ولقد
العسكرية املالية املركزية تلك الديمقراطية، العمال هيئة مركزية باعتبارها بها ليعارض

الديوانية.
االشرتاكية إىل املنتمون فاالنتهازيون مم، الصَّ يدعي يسمع أن يريد ال الذي أن غري
الحكومية السلطة محور حول يدور كالم أي يسمعوا أن يريدون ال العرصية الديمقراطية

املتطفلة. الهيئة واستئصال
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املتطفلة الحكومة محو (5)

نورد أن إال اآلن علينا فما الصدد، هذا يف ماركس أقوال من ألفاظ بعض إيراد لنا سبق
فيه. بتمامه كالمه

ييل: ما ماركس كتب

األمور أشكال أحد أنه عىل ُحمل تاريخي يشء استجد كلما أنه العادة جرت
كانت كيفما االجتماعي الوجود من آثارها عفت التي أي امليتة؛ بل القديمة،
وكذلك إليها، املنسوبة القديمة باألنظمة واالرتباط الشبه قليلة الجديدة األنظمة
فقد الحارضة، الحكومة بتحطيم همت التي الجديدة املشاعية شأن يف حدث
من … الوسطى العصور يف ظهرت التي املشاعية بعث محاولة اعتبارها صار
قبيل ومن — الجريونديون ثم منتسكيو، — الصغرية الحكومات مزج قبيل
أن األمر يف ما وكل الشدة، يف املتناهية املركزية ضد قديًما حدث الذي الكفاح

كثري. تطرف فيه الحارض الشكل
كانت التي القوى كل املجتمع كيان إىل تعيد املشاعي الحكم طريقة إن
والتي «الحكومة»، املسماة املتنامية الطفيلية الغدة تلك اليوم حتى تلتهمها
ورقيها، نموها سبيل يف َكأَْداء عقبة وهي االجتماعية، الهيئة حساب عىل تعيش
واسعة خطوة التقدم من فرنسا لتمكني الطريقة هذه من خري هو من يوجد وال

والتجدد. النهضة سبيل يف
التي األدبية اإلدارة تحت الزراعيني املنتجني يجعل املشاعي النظام إن
يف املوجودين العمال شخص يف لهم وتضمن النواحي، عواصم بها تتمتع
ووجود وحقوقهم، مصالحهم يمثلون طبيعيني ممثلني الريفية العواصم هذه
ولكن اإلدارية، بحريتها املحلية األنظمة امتناع إىل بالطبع داٍع نفسه املشاعية
ال عرضيٍّا أمًرا الحني ذلك من تصري التي الحكومة سلطة بها تعادل بصفة ال

… له أهمية وال عمل

«سلطة السلطة»، هذه «محو «استئصال»، طفلية»، «غدة الحكومة»، سلطة «هدم
به يتكلم الذي النسق هو هذا لها»؛ أهمية وال عمل ال عرضية اآلن تصري التي الحكومة
التحليل. هذا بموجب حكمه ويصدر املشاعية، تجربة يحلل وهو الحكومة، عن ماركس
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بني والتنقيب البحث اآلن يجب ولكن عاًما، خمسني منذ األلفاظ هذه كتبت لقد
الجماهري ضمري عىل وعرضها الصحيحة املاركسية املبادئ الستخالص املنترشة اآلراء
التي اآلراء من ماركس استخلصها التي النتائج نسيت لقد عليها، االطالع من ُحرمت التي
فيه تتعاقب الذي الوقت يف بنفسه حرضها التي األخرية العظيمة الثورة من اكتسبها

الكربى. الحديثة العمال ثورات
ألن مضطرة كانت التي املصالح وتنوع املشاعية، اتبعتها التي الخطط تنوع «إن
وبراعة مرونة ذات سياسية هيئة كانت أنها عىل داللة أوضح َلتَُدلُّ نهوضها أثناء تراعيها
جوهرها يف كانت أنها عىل تزد لم السالفة الحكومات أشكال كل أن حني يف لها، مثيل ال
يشء كل قبل كانت أنها يف محصور رسها ومستور أمرها دخيلة فكل ضاغطة، آالت
املنتجة الطبقة بني ما الرصاع لنشوب املنطقية النتيجة وأنها العاملة، الطبقة حكومة
العمل تحرير بإتمام تتكفل علنية سياسية هيئة أخريًا صارت إنها ثم املستغلة، والطبقة

«… االقتصادية الوجهة من ا تامٍّ تحريًرا
أو التواجد مستحيلة املشاعي النظام طريقة تصبح األخري الرشط هذا غري «ومن

«. ضاالٍّ خياًال
عن البحث يف أذهانهم ويرهقون يكدون أخذوا األوهام ذوي من أفراًدا إن
االشرتاكي، طورها يف االجتماعية الهيئة فيها تصري أن يجب التي السياسية األشكال
انتهازيو وأما باملرة، أبحاثهم من السياسية األشكال مسألة اطرحوا فالفوضويون
الحكومة يف املتمثلة املالية السياسية األشكال قبلوا فقد املعارصة الديمقراطية االشرتاكية
مصلني الرءوس لها وطأطئوا تجاوزه، يجوز ال ا حدٍّ باعتبارها الربملانية الديمقراطية
األشكال هذه محو إىل ترمي محاولة كل ووصموا النماذج»، «نموذج أنها زاعمني مبتهلني

بالفوضوية.
الحكومة أن السيايس والرصاع االشرتاكية تاريخ تفاصيل من استخلصماركس لقد
عهد إىل الحكومة عهد من االنتقال أي اختفائها تطور شكل وأن باالختفاء، عليها مقيض
ما وجهة من وأما متولية، طبقة شكل يف العمال هيئة انتظام هو الحكومة وجود عدم
جزاًفا، ماركس فيه يخض لم ما فهذا املستقبل يف السياسية األشكال من فيه ستكون
التي النتيجة واستنتاج الفرنسوي، التاريخ تحليل يف الدقيق التأمل حد عند وقف بل
املالية. الحكومية اآللة تحطيم من نقرتب أننا وهي ١٨٠١ عام حوادث من استخلصها
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التي األشكال يدرس ماركس أخذ الكبرية العمال ثورة نريان اضطرمت وحينما
رسعة من الرغم وعىل حركتها، وإخفاق رضامها انطفاء من الرغم عىل فيها تقلبت

املدهش. وضعفها تالشيها
تحت والذي العاملة، الهيئة ثورة أخريًا فيه تطورت الذي الشكل هي املشاعية إن

االقتصادية. الوجهة من العمل تحرير إتمام املستطاع من ظالله
والشكل املالية، الحكومة أداة حطم يف العاملية الثورة رشوع أول هي املشاعية إن

املحطمة. اإلدارة محل يحل أن يجب بل يمكن والذي أخريًا، الثورة به اكتست الذي
ألسنة اندلعت اللتني الروسيتني الثورتني أن واإليضاح التفصيل من ييل فيما وسنرى
لم الثورات، من تقدمها ملا مغايرة وظروف آخر شكل يف و١٩١٧ ١٩٠٥ عامي يف لهيبهما
ماركس. به قام الذي الدقيق التاريخي التحليل وتطبيق املشاعية، عمل تكملة سوى تكونا
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إلنجيل مكملة إيضاحات تكملة:

فعاود املشاعية، بها قامت التي التجربة معنى مسألة املبدأ وجهة من حل ماركس إن
والنتائج التحليل مكمًال املسألة لهذه والتعرض الباب، هذا طرق مرات عدة يف إنجيل
عظيمة بقوة املسألة لهذه أخرى أوجًها األحيان بعض يف موضًحا ماركس، بها أتى التي

املهمة. التكميلية اإليضاحات هذه إيراد عىل نصمم يجعالنا بالغ وتدقيق

املساكن مسألة (1)

بحثه قاعدة جعل املساكن مسألة صدد يف ١٨٧٢ سنة وضعها التي رسالته يف إنجيل إن
الثورة مهمة عىل مواضع عدة يف معرًجا املشاعية، عهد عىل املسألة هذه يف السابق االختيار
الجالء غاية يف إيضاًحا بها أوضح التي املثىل بالطريقة اإلملام املفيد ومن الحكومة، إزاء
التي األوجه وهي الحالية، والحكومة العاملية الحكومة بني ما التماثل أوجه جهة من
تتعارض التي األوجه أخرى جهة ومن متفرقة، نقط عدة يف الحكومة عن بالتكلم تسمح

الحكومة. تعطيل إىل التخطي طريقة اإليضاح هذا يف مبينًا الحكومتني كلتا فيها
إليها: اإلملاع املتقدم رسالته يف إنجيل قال

بنفس الحايل العام املجتمع يف تُحل إنها املساكن؟ مسألة حل يمكن كيف
أي شأنها؛ كان كيفما أخرى اجتماعية مسألة أية بها تُحل التي الطريقة
حل وهو والطلب، العرض كفتي بني املرتاجح االقتصادي التوازن بطريقة
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يؤدي ال حل إنه أي األخرى؛ بعد مرة التوايل عىل اإلشكال حالة إىل يعيدها
حل يف الثورة ستتبعها التي الطريقة عن التساؤل أما حاسمة، نتيجة أية إىل
بل واملكانية، الزمانية الظروف مجرد عىل عليه اإلجابة تتوقف فال املسألة، هذه
الظروف، هذه عن ا جدٍّ بعيد صوب إىل ترتامى بمسائل أخرى صالت لإلجابة
وبما والريف، املدينة بني ما الشاجر التنازع إبطال املسائل هذه كربيات ومن
سيجيء التي االجتماعية الهيئة لتنظيم وهمية أساليب نبتدع أن نحاول ال أننا
يشء يوجد ولكن املوضوع، هذا عىل التعريج والخفة العبث فمن املستقبل، بها
الحارض الوقت يف يوجد أنه ذلك فيه، املعارضة وال إنكاره يمكن ال واحد
عىل برمتها الحقيقية السكنى مطالب لسد الثابتة العقارات من كاٍف مقدار
تحقيقها يتيرس ال الطريقة وهذه والصواب، الحكمة بطريقة استخدامها رشط
مأوى ال الذين العمال إسكان وصار الحالية، األمالك ملكية انتزعت إذا إال
للسكنى، تصلح ال التي الحالية مآويهم من بدًال الثابتة العقارات هذه يف لهم
تنفذ الوسيلة هذه فإن السياسية، السلطة عىل العمال هيئة تستويل فعندما
يف األمالك هذه اندماج بمناسبة أسهل تنفيذها ويكون العامة، للمصلحة طبًقا
إىل سرتد والتي عليها، يدها الحالية الحكومة الواضعة الثابتة العقارات سلك

ملكيتها. املنتزعة األمالك جملة يف الجمهور حوزة

الحل مثل ألن الحاكمة؛ السلطة شكل لتغيري التصدي املوضوع هذا يف يحدث ولم
الحارضة الحكومة أقدمت فلقد أعمالها، بتأدية قائمة الحكومة وهذه إتمامه، يمكن املتقدم
أصدرتها، أوامر بمجرد بعضاألماكن عىل يدها ووضع بعضاملساكن، ملكيات انتزاع عىل
وضع أيًضا هي تقرر أن العمال لحكومة يسوغ رسميٍّا املألوفة الخطة هذه عىل وقياًسا
هيئة أي العتيق اإلداري الجهاز أن الواضح من ولكن ملكيات، وانتزاع عقارات عىل يدها
يمكن ال األموال رءوس وأرباب األعيان هيئة من انفصالها إىل سبيل ال التي املوظفني

العاملة. الهيئة قرارات تنفيذ يف عليه االعتماد
إنجيل: يقول األشكال لهذا فحالٍّ

الصناعة كل وعىل العمل، أدوات كل عىل العامل الشعب يد وضع بأن العلم يجب
بطريقة األشياء هذه امتالك من برودون يراه ما املناقضة تمام يناقض أمر هو
براح ولقطعة ملسكن مالًكا عامل كل يصبح األخري هذا برأي فعمًال االبتياع،
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مجموع يكون بأن فيقيض اآلخر األسلوب أما له، الالزمة ولألدوات األرض من
بهذه التمتع وحق العمل، وأدوات واملصانع للمساكن املالك هو العامل الشعب
التطور زمن مدة األقل عىل ولو عنه، التخيل يمكن ال وسواها واملعامل البيوت
إبطال وكذلك معينة، قيمة دفع بدون الخصوصية الرشكات أو األشخاص إىل
إىل تسليمه يقتيض بل العقاري، الدخل إبطال يستدعي ال العقارية امللكية
العامل الشعب وامتالك نوًعا، معدل شكل يف األقل عىل ولو االجتماعية، الهيئة
االستكراء بقاء األحوال من حال بأي يمنع ال العمل أدوات كل قاطع بوجه

والتأجري.

املصادرة مسألة وهي هنا، اآلن لنا عرضت التي املسألة يف اآلتي الفصل يف وسنبحث
إذ إيضاحه يف والحكمة الحذر إنجيل التزم لقد الهالكة، الحكومة عن املتخلفة االقتصادية
بغري املساكن توزع أن بتاتًا تستطيع ال الحكومة شئون متولية وهي العمال طبقة إن قال:
الشعب يمتلكها التي املساكن وتأجري التطور، فيها يحدث التي املدة يف األقل عىل ولو أجور
هذه تحصيل بالطبع يستدعي تقاضيها يصري أجور مقابل يف مختلفان أرسات إىل بأرسه
للمساكن، الالزمة للرتميمات أسعار وضع وإىل املراقبة بعض إىل يدعو العمل وهذا األمور،
عسكريٍّا جهاًزا البتة تتطلب ال ولكنها الحكومة، أشكال من نوًعا تتطلب األمور وهذه
الحالة هذه من االنتقال يتم ال وهكذا والدرجات، امليزات ذوي بموظفيه ا خاصٍّ ديوانيٍّا
ظل آخر حاء بامِّ إال مقابل بال فيها املساكن توزيع يصري التي الحالة إىل االحتياطية

املؤقتة. الرضورية للحكومة
بالدروس االستنارة وبعد املشاعية، عهد انتهاء بعد الذين املجازفني أولئك عن تكلم ثم
مبادئ عىل عطف املناسبة وبهذه العامة، املاركيس املذهب مبادئ تخريوا عنها تلقوها التي

قائًال: املذهب هذا

لجأت التي املطلقة والسلطة السيايس العمل أوجدها التي الرضورة وليدة إنها
إبطال وإىل الطبقات إبطال إىل االنتقال وسيلة بصفتها العمال هيئة إليها

نفسه. الوقت يف الحكومة

املذهب لحم «أكلة من الرساة وبعض األوروبي النقد عشاق بعض أن الجائز من
هذا وإنكار الحكومة» «إبطال املتضمن البيان هذا بني تناقض شبه يرون املاركيس»
آراء مناقضة عىل الكالم أثناء ذلك بسطنا كما الفوضوية بالطريقة التعبري من الشكل
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لقد الفوضويني! عداد يف إنجيل االنتهازيون يعترب أن املستغرب من فليس دوهرينج،
باعتبار هذه أيامنا يف املتكاثرين الوطنيني االشرتاكيني نفوس يف ترسخ العادة أخذت

فوضويني. بمثابة الدوليني االشرتاكيني
الطبقات بإبطال الحكومة إبطال تطابق إىل دائًما تشري ماركس تعاليم إن
يقترص ال فهو الحكومة، بتاليش يختص دوهرينج عىل الشهري االعرتاض وأما االجتماعية،
اإلبطال هذا بأن اعتقادهم يف بل فقط، الحكومة إبطال يف بالرغبة الفوضويني اتهام عىل

ساعة. كل يف للتحقق قابل
املاركيس املذهب تكسو أن تريد الديمقراطية االشرتاكية املذاهب أن اتضح وبعدما
إبطال مسألة يف بالفوضوية صالت ذو أنه وضالًال زوًرا إليه بإسنادها توافقه ال حلة
والفوضويني جهة من بنيماركسوإنجيل ما دار الذي بالجدال اإلملام املفيد فمن الحكومة،

أخرى. جهة من

الفوضويني مجادلة (2)

الربدونيني مقاالتضد نرشماركسوإنجيل إذ ١٨٧٣؛ سنة إىل يرجع املجادلة هذه عهد إن
مجلة يف املقاالت هذه نرش وكان النظامية، السلطة أضداد أي اإلدارية؛ بالحرية القائلني
أعادت حينما ١٩١٣ عام يف إال األملانية اللغة إىل ترجمتها يُتَح ولم إيطالية، اشرتاكية

«النيوزايت». جريدة نرشها
بتاتًا: السياسية ؤل السُّ عن االنرصاف إىل الذاهبة الفوضويني آراء مفنًدا ماركس كتب

بحلل يكتيس العاملة الطبقة به تقوم أن يجب الذي السيايس الرصاع كان إذا
املطلقة، األعيان سلطة محل املطلقة سلطتهم يحلون العمال كان وإذا ثورية،
مطلبهم قضاء ألجل ألنهم بمبادئهم؛ بإخاللهم هائلة جريمة يرتكبون فإنهم
إكساب عىل يعملون املايل النفوذ شوكة كرس وألجل الوحيش، الحقري الوقتي

الحكومة. وإبطال السالح إلقاء من بدًال عرضيٍّا ثوريٍّا شكًال الحكومة

مجادلته يف بشدة الحكومة إبطال عىل ماركس فيه يحتج الذي املوضع هو فهذا
العمال عدول عىل ولكن الطبقات، إبطال عىل أو اختفاء يعرتضعىل لم فهو الفوضويني!

املالية». الفئة «كرس يف الحكومة استخدام أي القوة تنظيم يف أسلحتهم استعمال عن
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املبادئ ضد مكافحته إخراج من املعهودين وتجريبه بذكائه ماركس احتاط وقد
… مبينًا كالمه أثناء يف أورده الذي الدقيق بالتحديد الحقيقي معناها عن الفوضوية
العاملة، للهيئة األمر مبدأ يف الالزمة الحكومة به تتشكل الذي العريض، الثوري الشكل

وجيزة. مدة إال الحكومة إىل لها حاجة ال العمال هيئة فإن
تمام عىل فنحن أساسيٍّا، غرًضا وكونها الحكومة إبطال بمسألة يختص فيما أما
وقتيٍّا االلتجاء من بد ال الغرض هذا إدراك ألجل أنه نؤكد ونحن الفوضويني، مع االتفاق
وكذلك املستغلني، ضد الحكومية السلطة وأساليب ووسائل آالت استخدام إىل واحتياطيٍّا

االجتماعية. الهيئة طبقات إلبطال املطلقة العاملية السلطة إىل وقتيٍّا اللياذ من بد ال
عىل بتحتيمه االشرتاكيني، معارضة يف وأوضحها الطرق أنجع ماركس اختار وقد
يف أرادت أو كواهلهم، عن األموال رءوس أرباب نري نفضهم أثر عىل السالح إلقاء العمال
ضد السالح تشهر أن طبقة أرادت إذا أما شوكتهم، لكرس املاليني ضد إلقائه عدم حالة

وقتية. حكومة شكل الطريقة هذه باعتبار تأويله يمكن فيما أخرى طبقة
املناقشة يف الحكومة مسألة حقيقة عرضت هل ديمقراطي: اشرتاكي كل يتساءل
الرسمية االشرتاكية األحزاب أغلبية حقيقة عرضتها وهل الفوضويني؟ مع دارت التي

الثاني؟ الدولية االشرتاكية مؤتمر يف الكربى
هذه حقائق عىل الوقوف يريد عامي كل يفهمه الذي التام باإليضاح يتكفل إنجيل إن
أي السلطات»؛ «أضداد عنوان تحت املعلنة الربودونيني ضاللة قلب به بدأ ما فأول اآلراء،

حكومة. وكل طاعة وكل سلطة كل أعداء
اليم، يف باخرة أو حديدية سكة أو مصنًعا لك مثًال خذ الصدد: هذا يف إنجيل قال
أو السلطة من أو النفوذ من يشء عىل االعتماد بغري يتيرس ال أنه الواضح من تجدوا أال
مرتاكبة أدوات عىل القائمة املحضة الفنية األعمال هذه من عمل أي إدارة األرشاف، من

والتدبري؟ بالحنكة مقرون ترصف إىل وتحتاج عديدة، أيٍد تديرها متعددة
ولجاًجا: حجة وأقواهم هياًجا السلطات أضداد أشد مساجًال إنجيل كتب ثم

استطاعوا ملا مراًسا الحكومات خصوم أقوى عىل الرباهني هذه عرضت أني لو
نفوذًا أو سلطة يقتيض ال ولكنه حق ذكرت ما أن يأتي: ما بغري يجيبوني أن
وكأني تخطيه، يمكن ال معني تفويض مجرد بل نريه، ونطرح عليه نُنحي مما
أسمائها. تغيري بمجرد األمور جوار نغري أن نستطيع يحسبوننا القوم بهؤالء
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بنسبة املحلية اإلدارات وتعدد السلطات تنوع إنجيل الطريقة بهذه أوضح أن وبعد
االصطالحية التغيريات من السلطات هذه عىل يطرأ أن يمكن وما تقتضيها، التي األعمال
السلطات هذه حمل واستحالة وتوسعها االجتماعية الهيئة رقي تتطلبه حسبما املختلفة
والسكك املصانع عن رضبها التي األمثال إىل عاد أن وبعد املطلق، التحكم محمل عىل
هذه كل أن االستزادة إىل يحتاج ال ببيان وأظهر الفنية، األعمال من وسواها الحديدية
حاجتها تشتد يوم كل يف فهي االنتشار، وشدة النطاق، واتساع التحسن، يف آخذة األعمال
الحاجة عىل اإلثبات أدلة من انتقل التامة، الفنية والخربة الواسعة العقول ذوي إرشاف إىل

فقال: الحكومة مسألة إىل واإلرشاف النفوذ من يشء إىل

الهيئة نظام بأن القول عىل االقتصار أرادوا الداخلية باإلدارة القائلني أن لو
لها تعينها التي الحدود التزمت إذا إال السلطة تقبل ال املستقبلة االجتماعية
يأبون أنهم إال معهم، نتفاهم أن لنا لجاز اإلنتاج، مقتضيات ا جدٍّ دقيًقا تعيينًا
ال والتي نفسها، تلقاء من الواضحة األمور حقائق عن متعامني يظلوا أن إال
ويستمروا العامة، واملصلحة القصوى، الرضورة بحكم لها الخضوع مناصمن
مبالني غري نفسه اللفظ يف مناقشته األكرب همهم جاعلني واملجادلة املناظرة عىل

األحوال. بمقتضيات وال بمدلوله
السلطة وجه يف الصياح عىل السلطات أضداد يقترص ال ملاذا أدري ولست
متفقون نحلهم تنوع عىل االشرتاكيني كل إن الحكومة؟ وجه ويف السياسية،
الثورة شبوب أثر عىل السياسية السلطة ومعها الحكومة، اختفاء وجوب عىل
وتنقلب السياسية، صيغتها تفقد العامة الوظائف أن بمعنى اآلتية، االشرتاكية
امحاء قبل فجأة السياسية الحكومة ظالل حاء امِّ يريدون وظائف مجرد إىل
فهم الحكومات، من النوع هذا تواجد استدعت التي االجتماعية املقتضيات
العامة االشرتاكية الثورة نريان اشتعال رشوط من رشط أول يكون أن يريدون

للسلطة. أثر كل محو
يمكن ال بالتأكيد الثورة إن رضامها؟ مشبوبًا ثورة السادة هؤالء رأى فهل
يمكن ما أعظم عىل مرتكزة كانت إذا إال مقصودها إىل ووصولها لهيبها اشتعال

والسلطة. النفوذ من تصوره
منها آخر شطر يف إرادته األمة من شطر ينفذ أن به يُراد عمل إال الثورة وما
اآلن حتى املعلومة الوسائل بأعظم أي واملدافع؛ واألسنة البنادق بقوة مستعينًا
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إىل مضطرٍّا نفسه يرى خصمه عىل الثائر الفريق تغلب أثر وعىل وحكًما، تسلًطا
ثورته بها تكلَّلت التي االنتصار حالة عىل للمحافظة التسلط وسائل أشد اتخاذ
واالرشئباب والتطلع السكون دور يف الهياج إىل الرجعية الفئة تعود أن مخافة

الزائل. سلطانها استعادة إىل
ترتكز لم لو وضحاها عشية من أكثر تلبث باريس مشاعية كانت وهل
التي املتحكمة املالية السلطة قبالة ملساندتها الناهض املسلح الشعب قوة عىل
كيف تعرف لم ألنها الالئمة بأشد املشاعية عىل نُنحي أن لنا يحق وأال تقاومها؟
عليها الحصول ذاك إذ تستطيع سلطة بأعظم تتمتع أن عليها املحتم من كان
من ولتكبح الشعب، نفوس يف الواقر بنفوذها مؤيدة وهي عملها، يف لتستمر
املالية رأس ترصع أن إىل مكان كل يف بالطبع املنبثني خصومها أشياع جماح
يكون أن إما يُستنتج البيان هذا ومن استتاب؟ خري األمر لها ويستتب تماًما،
إال قولهم يكون ال الحالة هذه ويف يقولون، ما مغزى يفقهون ال السلطة أضداد
حقيقة مدركني يكونوا أن وإما العاملة، الهيئة صفوف يف والشقاق للقلق مدعاة
الجوهري الغرض يخونون الحالة هذه ويف العناد، إال لهم َهمَّ وال يقولون ما
عىل أرصوا إذا يعملون ال الحالتني كلتا ويف العمال، هيئة إدراكه إىل ترمي الذي

الرجعية. الفئة مصلحة لخدمة إال رأيهم

فيها البحث يف التبسط يجب البيان هذا يف عرًضا بها اإلملام صار التي املسائل إن
االقتصادي بالعلم السياسة تربط التي العالئق يف للنظر نتصدى عندما اآلتي الفصل يف

الزوال. عىل الحكومة ترشف حينما
موظفني مجرد إىل السياسيني واملوظفني العموميني املوظفني تحول مسألة هي فهذه
لسوء مدعاة األخري التعبري هذا أن إال السياسية، الحكومة تطور مسألة وكذلك إداريني،
تجيء قد إذ الحكومة؛ أثنائها يف تتالىش التي املدة بطول االعتقاد من يوجده بما التفاهم
غري حكومة إىل سياسية حكومة من تطورها دور يف وهي الحكومة، فيها تتحول آونة

سياسية.
الذي األسلوب هو الفصل، هذا يف املعروض إنجيل بيان يف يالحظ ما أهم وإن
االشرتاكيون ساجل ولقد البحث، بساط عىل املطروحة املسألة يف الفوضويني به عارض
منذ املرار ماليني البحث الفوضويني إنجيل آراء إىل االنتماء يريدون الذين الديمقراطيون
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يستطيعون ال ماركسيني، باعتبارهم بالتأكيد يساجلونهم كانوا إنما ولكنهم ،١٨٧٣ عام
يناقشوا. أن لهم ينبغي وال

وعىل ثورية، وليست مضطربة مبهمة الفوضويني لدى الحكومة إبطال فكرة إن
وجه عىل املسألة حل إىل للوصول بالحجة الحجة يقارعهم إنجيل رشع الفكرة هذه أساس

معقول.
ثم ونموها، تولدها حالتي يف الثورة إىل ينظروا أن بالتأكيد يرفضون الفوضويني إن

والحكومة. والنفوذ والسلطة القوة إزاء الخاص سريها حالة يف
الحكومة وجود يف الفوضويني بمجادلتهم املعارصون الديمقراطيون فاالشرتاكيون
الفوضويون أما الحكومة، وجود أشياع من «نحن املعنى: هذا عىل يقترصون والسلطة
ثقيلة مبتذلة أصبحت حتى املاليني رأس ألسنة الكتها جملة إال هي وما أضدادها!» فمن
أي أن فيه ريب ال ومما واإلقناع، الدحض قوة من باملرة خلوها عن فضًال األسماع، عىل
يروي ما املبتذل التافه القول هذا مثل يف يرى ال والتفكري، التأمل من مسكة ذي عامل
أراد وما بالطبع، إنجيل الحظه ما وهذا الفوضويني، حجج من وينقذه حريته ويزيل غليله
االشرتاكيون اعتاد ملا باملرة مغايًرا مسلًكا فسلك الرأي، يف خصومه مجادلته يف يتقيه أن
اشرتاكيان، فيه يختلف ال مبدأ تقرير إىل فذهب مناظراتهم، يف يسلكوه أن الديمقراطيون
املبدأ من تدرج إنه ثم االشرتاكية، للثورة نتيجة باعتباره الحكومة اختفاء وجوب وهو
الثورة مسألة عرض إىل نََزعاتها اختالف عىل االشرتاكية األحزاب كافة من عليه املجمع
التي هي املسألة وهذه تامة، برصاحة لها متصديًا واإليضاح، البحث مقام يف بنفسها
فيها البحث تاركني عبابها، يخوضوا أن االنتهازيون الديمقراطيون االشرتاكيون يريد ال
من الثور عىل يقبض أن بساط فوق املسألة هذه بطرح إنجيل فأراد للفوضويني، برمتها
من تستطيع ما بقدر تستفيد أن املشاعية عىل الواجب من يكن «أفلم يقول: إذ روقيه
شكل يف املنظمة املسلحة العاملة الهيئة صولة من أي الحكومي؛ ونفوذها الثورة سطوة

حاكمة؟» طبقة
مسألة الخوضيف تعتزل دائًما ظلت — األغلبية وهي — الديمقراطية االشرتاكية إن
النقطة هذه عند جانحة الثورة، يف العمال هيئة بها تقوم أن يجب التي الجوهرية املهمة
السفسطائية، الحمقاء الجملة بهذه التغرير وإىل تارة، بالرياء املشوب االستخفاف إىل

سيكون!» ما يرون «وحينئذ قولها: وهي
الديمقراطيني، االشرتاكيني اتهام يف محقني أنفسهم الفوضويون يرى هذا وعىل
فقد إنجيل أما الثورية، بالتعاليم ترشيبهم وهو العمال، نحو عليهم واجب بأهم بإخاللهم
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هيئة عىل يجب ما عميًقا درًسا يدرس أن له أتاح ما األخرية العمال تجربة من استفاد
العمل. هذا لها يتهيأ وكيف الحكومة، وإزاء املالية املصارف تجاه إتيانه العمال

بيبل إىل موجهة رسالة (3)

يف البينات اآليات من وإنجيل ماركس قلما خطه ما أهم، بالفعل يكن لم إن أََهمِّ، من إن
إىل بها ووجه إنجيل، حررها رسالة من املقتطفة التالية الجملة الحكومة بشأن كتبهما

.١٨٧٥ سنة مارس و٢٣ ١٨ بني ما بيبل
الرسالة هذه أن وهي باملوضوع، لها ارتباط ال خاصة مالحظة هنا نبدي ونحن
بيبل ذكريات من الثاني املجلد يف ذاكرتنا تخنا لم إذا مرة ألول املطبوعات عالم يف ظهرت
وثالثني ستة انقضاء بعد أي ١٩١١؛ عام يف وانتشاره طبعه تم الذي حياتي» «ذكريات

وإرسالها. تدبيجها عهد عىل حوًال
«جوتا» برنامج مرشوع نقد يف الرغبة هو الرسالة هذه كتابته عىل إلنجيل والباعث
النقد هذا خالل ويف براك، و. إىل به بعث الذي الشهري كتابه يف ماركس كذلك انتقده الذي

الحكومة. مسألة إىل االستطراد قبيل من خاص بنوع إنجيل عطف
بيبل: مخاطبًا رسالته يف إنجيل قال

األجرومي املعنى وحسب حرة، حكومة إىل تحولت الحرة العامة حكومة إن
حكومة بأنها الحرة الحكومة عن التعبري يمكن الكلمات هذه من املستخلص
األوفق ومن استبدادية، صبغة ذات حكومة إنها أي مواطنيها؛ كل إزاء حرة
عهد منذ الخصوص وعىل الحكومة، حول الدائرة الثرثرة هذه كل اطراح
املعنى تضمنه ما حسب حكومة صارت قد ذاك إذ تكن لم التي املشاعية
«حكومة اإلصالح بهذا وجوهنا يف الفوضويون قذف لقد الكلمة، بهذه الخاص
ثم برودون، ملناقضة وضعه الذي كتابه يف ماركس أن من الرغم عىل العامة»،
تلقاء من وتختفي تنحل الحكومة إن تام: بوضوح قال املشاعي، املنشور يف
انتقايل نظام سوى ليست الحكومة أن وبما االشرتاكي، األسلوب بوجود نفسها
عن فالتكلم الثورة، خصوم قوة لسحق الثوري الكفاح يف استخدامه يجب
طاملا إذ مطلًقا؛ له معنى ال الذي الكالم قبيل من يُعترب حرة عامية حكومة
الحرية لفائدة ال إليها حاجة يف تكون فهي الحكومة، إىل حاجة يف العمال هيئة
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الحرية، صدد يف بالتكلم الوقت يسمح حينما وأما خصومها، سحق ألجل بل
محو نقرتح فإننا ولذا املعهودة؛ بصفتها التواجد عن الحكومة تناكف فهنالك
املشاعية. وهي القديمة، الجليلة جيماينفايزن بكلمة واستبدالها الحكومة لفظة

الحزب برنامج موضوع يف بحثت التي الرسالة هذه أن إىل األفكار نلفت أن ويجب
رسالة تحرير من فقط أسابيع بضعة بعد ماركس حررها رسالة يف انتقاده صار الذي
كان إنجيل أن وإىل — ١٨٧٥ سنة مايو ٥ إىل ماركس رسالة تاريخ يرجع — إنجيل
أن كلها املالحظة هذه من والخالصة لوندره، يف إقامته أثناء ذاك إذ ملاركس مالزًما
ماركس ورأي رأيه عن يعرب أن شك بال أراد إنما األخرية، الجملة يف «إننا» بقوله إنجيل
من الحكومة لفظة اطراح بقصد األملاني العمال حزب رئيس عىل املعروض االقرتاح يف

«املشاعية». بكلمة عنها واالستعاضة الربنامج
الفوضوية عىل والثبور بالويل الحديثة «املاركسية» زعماء أصوات تعلو ما أعظم وما
ُمزج قد املبتدع مذهبهم ألن وذلك الحزب، برنامج يف التعديل هذا مثل عليهم اقُرتح ما إذا

اللذيذ! االنتهازية بعصري
املالية رأس ستوليهم بما وليطمئنوا االقرتاح، هذا إزاء شاءوا كيفما عقائرهم فلريفعوا

الجزيل. وجزائها الجم ثنائها من
املنشودة، ضالتنا ِطالب عىل سنستمر بل بصياحهم، نأبه لن فإننا جهتنا من وأما
وماركس إنجيل نصيحة تذكر إىل نعود أن حتًما علينا وجب حزبنا بربنامج برصنا وكلما
الحقيقي، املاركيس املذهب رضيحه من ولنبعث الناصعة، الحقيقة ذاكرتنا إىل لنعيد
يف العاملة الطبقة توجيه من لنتمكن به أملت التي الشوائب كل من وننقيه ولنمحصه

سبيل. وأوضح وجهة أوفق إىل تحررها ألجل رصاعها
اعتقادنا ويف البولشفيني، بني وماركس إنجيل لنصيحة خصوم وجود يحتمل وقلما
يف عليها املصطلح لأللفاظ معجم وجود عدم وهي واحدة، صعوبة سوى توجد ال أنه
إنجيل تخري وقد «املشاعية»، معنى تؤديان كلمتان توجد األملانية اللغة ففي االشرتاكية،
أضفى عىل يشتمل بل «العمومية»، وهو الخاص املدلول يقترصعىل ال الذي اللفظ منهما
الرويس اللسان أما املشاعية، التعاليم أسلوب ويتضمن املجموع يتناول الذي أي املعاني؛
بااللتجاء الرضورة قضت فلربما ولهذا األعم؛ بمدلولها الكلمة هذه مثل عىل يشتمل فال
يف الحقيقي مدلولها ابتعاد من الرغم عىل «الكومني» وهي الفرنسوية الكلمة استخدام إىل

شيئًا. الفرنسوية من يعرفون ال الذين العمال مدارك عن األحيان أغلب
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الكلمة»، هذه عليه تشتمل الذي باملعنى حكومة اإلطالق عىل ترص لم املشاعية «إن
بسطه سبق الذي الضايف اإليضاح فبعد النظرية، الوجهة من الجوهري إنجيل تأكيد هذا
من حكومة تعد لم فاملشاعية نزاع، بال معقوًال التأكيد هذا أصبح قبل من تقدم فيما
فئة «وهي منهم أقلية عىل بل األهايل أغلبية عىل ال الضغط، نفسها عىل استوجبت أن وقت
بل للضغط، خاصة بقوة هذا عملها يكن ولم املالية، الحكومة أداة حطمت لقد املستغلني»،
هذا فكل امليدان، يف خصومهم إىل وانربوا سواعدهم عن شمروا الذين هم أنفسهم األهايل
املشاعية تأيدت ولو املعروف، لفظها بمعنى الحكومة مدلول عىل مطلًقا ينطبق ال العمل
تبقى ال ألنها نفسها؛ تلقاء من الحكومة ظواهر كل منها الختفت أمرها واستتب عملها يف
عن تنكف كانت النظامات هذه ألن أنظمتها؛ إبطال إىل األمر استتباب بعد حاجة لها

تعمله. ما أمامها تجد ال حينما العمل
«الحكومة الجملة: بهذه أوجهنا يف يقذفوا أن عىل دائبون الفوضويني أن «غري

العامية».»
الديمقراطيني االشرتاكيني عىل وحمالته باكونني األخري القول بهذا إنجيل يريد وإنما
العامية بالحكومة يختصمنها فيما الحمالت هذه بصواب يعرتف إنجيل أن عىل األملانيني،
كما باإلبطال عليها القضاء وينبغي االشرتاكية عن معزل يف هي والتي لها، معنى ال التي

الحرة». العامية «الحكومة عىل القضاء ينبغي
مع األملانيني الديمقراطيني االشرتاكيني مجادالت تحويل يف مجهوده إنجيل ويبذل
ويف باملبادئ، التمسك جهة من منتظمة مقاومتهم جعل ويف حسن، مجرى يف الفوضويني
إنجيل كتاب أن غري الحكومة، يف الضالة وآرائهم الفاسدة االنتهازيني أوهام من إنقاذهم
سنرى فإننا ذلك ومع الصندوق! غيابة يف ُملًقى سنة وثالثني ستٍّا أسفاه وا ظل بيبل إىل
األهم الباعث كانت التي اآلراء نفس الحكومة موضوع ينرشيف ظل كاوتسكي أن ييل فيما
وإقصاء منها االشرتاكي الربنامج لتنقيح بيبل إىل ذكره السالف كتابه إرسال عىل إلنجيل

عنها. االشرتاكيني أفكار
أنه فيها ذكر ١٨٧٥ سنة سبتمرب ٢١ تاريخها برسالة إنجيل كتاب عىل بيبل وأجاب
املتجهة ميوله عىل لبيبكنخت إىل لومه وجه وأنه الربنامج، جهة من معه تام اتفاق عىل
«مقاصدنا»، عنوانه: الذي بيبل كتاب تناولنا لو أننا عىل املاليني، رأس مع الرتايض إىل
الحكومة «إن يقول: إذ والضالل الشطط منتهى يف الحكومة عن بآراء حافًال لوجدناه

عامية.» حكومة إىل مخصوصة طبقة حكم عىل قائمة حكومة من تتحول أن يجب
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من فليس ،١٨٨٦ سنة املذكور بيبيل كتاب من التاسعة الطبعة يف نرش ما هو وهذا
أقوال عىل االرتكان عىل األملانيون الديمقراطيون االشرتاكيون صمم ما إذا هذا املستغرب
إنجيل أقوال رشاح يظل عندما سيما وال الحكومة، بشأن الصدد هذا يف وأدلتهم االنتهازيني
ومقتضياتها العادية الحياة شئون تسمح ال وعندما والرتاخي، اإلهمال ظالل تحت نائمني

العملية. وتعاليمها الثورة مبادئ الديمقراطيني االشرتاكيني بتلقني

إيرفورت برنامج مرشوع نقد (4)

١٨٩١ يونيه ٢٩ يف كاوتسكي إىل إنجيل به وجه الذي إيرفورت برنامج مرشوع انتقاد إن
يف مهمًال يظل أن يمكن ال الينوزيت، جريدة يف ١٩٠١ عام يف أي سنوات عرش بعد ونرش
انتقاد عىل يدور محوره ألن بالحكومة؛ منه يختص ما جهة من املاركيس املذهب تحليل

الحكومة. تنظيم مسألة بخصوص الديمقراطيني واالشرتاكيني االنتهازيني آراء
االقتصادية املسائل يف أيًضا أبدى قد أنه إنجيل أقوال استعراضنا أثناء يف ولنالحظ
رأس لتطورات تتبعه مقدار يظهر البيان وهذا والفائدة، اإلحكام منتهى يف بيانًا السياسية
طريق يف املتمشية االقتصادية املسائل كل بعيد مدى إىل حرز أنه وكيف الحديثة، املالية
االستعمار، يف التوسع من إليه ستؤدي وما االستعماري، الحايل عرصنا غضون يف التدرج

ييل: ما كتب فقد املالية، رأس لوصف الربنامج مرشوع من أورده ما وإليك

ترشف التي االحتكار رشكات أنواع من مساهمة رشكات شكل لنا اتخذنا أننا لو
بطل، قد الخاص اإلنتاج نرى فإننا وتحتكرها، الصناعة من بأرسها فروع عىل

فقدت. قد نفسها اإلنتاج قاعدة نرى بل

أي النظرية، الوجهة من الحديثة املالية لرأس الجوهري الوصف اآلن أمامنا فنحن
نقطة وهذه محتكرة، مالية رأس إىل املالية رأس بموجبه تتحول الذي االستعماري املبدأ
املاليون اإلصالحيون إليه يجنح الذي الشطط يف الوقع من للحذر إليها االلتفات يجب
املالية رأس هي ليست — الحكومة أي — الخاصة االحتكارية املالية رأس أن إىل بذهابهم
لم املحتكرين أن املؤكد ومن الحكومية»، «باالشرتاكية تتسمى أن استطاعت وقد العادية،
املستقبل، يف ينتهجوها أن يمكنهم وال مستقيم، خط عىل تسري واحدة طريقة ينتهجوا
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سواء يحتكرونها، التي األشياء يف يتبعونها منظمة قاعدة إيجاد من وتمكنوا ُفرض ولو
مرحلة حقيقة أوجدوا قد يكونون فإنهم دولية، أو وطنية املحتكرة األشياء هذه أكانت
الرضوخ دائرة عن خرجنا قد نكون ال حال كل عىل ولكننا املايل، رأس االحتكار يف جديدة

املال. رأس لحكم
واالشرتاكية املالية رأس بني ما تربط التي الرابطة أو القرابة أو النسبة صلة أن عىل
الثورة نشوب واحتمال وسهولة لقرب مؤيد كدليل العمال، هيئة ملمثيل ترتاءى أن يجب
خطة التزام إىل يدعو مناقض كدليل وليست الحال، يف نشوبها ورضورة بل االشرتاكية،
الثورة، نشوب وجوب — اإلصالح طالب مثل — يجحدون الذين أولئك إزاء الحيدة
املسألة هذه لندع ولكن األلباب، بمجامع آخذة جذابة صورة يف املالية رأس ويصورون
منتهى يف بيانات ثالثة أمامنا يبسط إنجيل فإن الحكومة، مسألة إىل ولنعد االقتصادية
الوطنية املسألة بارتباط يتعلق وثانيها بالجمهورية، يختص البيانات هذه فأول األهمية،

املحلية. باإلدارة مختص والثالث الحكومة، تنظيم بمسألة
الُخطورة جهة من املركزية النقطة إنجيل جعلها فقد بالجمهورية يختص ما فأما
لدى إيرفورت برنامج أهمية تذكرنا ما وإذا إيرفورت، برنامج مرشوع عىل انتقاده يف
االشرتاكي املؤتمر يف املكانة من أحرزه وما الدولية، الديمقراطية االشرتاكية األحزاب سائر
بغري القول املمكن فمن وقراراته، أعماله يف له األسايس النموذج جعله الذي الثاني الدويل

بأجمعهم. الثانية الدولية االشرتاكية انتهازيِّي املقام هذا يف ينتقد إنجيل أن مغاالة
الصدد: هذا يف إنجيل كتبه ما وهذا

تضمن ال فهي بنقصفادح، مصابة املرشوع ينشدها التي السياسية املطالب إن
يُطلب. وأن يقال أن يجب ما بالتأكيد

الرجعي الدستور من نسخة عن عبارة األملاني الدستور أن بعد فيما إنجيل وسيظهر
كرمة من «ورقة سوى ليس الرايخستاخ وأن ،١٨٥٠ سنة يف وصفه صار الذي القديم
جعل تحقيق يف الرغبة وأن ليبكينخت، ويلهيلم النص بهذا عنها عرب كما املطلق»، الحكم
الذي الدستور ذلك قوامه دام ما له معنى ال عمل هي مشاًعا العمل أدوات كل ملكية

األملانية. الصغرية الحكومات واتحاد الصغرية الحكومات وجود يتضمن
أملانيا يف الجمهورية لفظة إيراد يمكن ال بأنه العلم حق يعلم كان الذي إنجيل قال ثم
الحقيقة يف كان وإن القانونية، الوجهة من العمل هذا مثل الخطر الربنامج نص ضمن
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يف األملانيني كل إليها يستسلم التي بالسهولة املنع هذا مثل إىل يستسلمون ممن ليس
أملانيا:

وكيفما حال، كل عىل أنه إال املوضوع، هذا ُعباب يف نخوض أن الصعب من
والهياج قاطع، بوجه األمر يف الفصل من بد ال الخطر أو الصعوبة مبلغ كان
االشرتاكية الصحافة من عظيم قسم صفحات عىل اآلن االنتهازيون يظهره الذي
املسألة، هذه يف الفصل يستدعيها التي الرضورة مقدار يظهر الديمقراطية،
بعض من والتأثر االشرتاكية ضد املوضوع القانون تنفيذ من الخوف أدى وقد
فيها ما تنفيذ وقت يَِحن ولم القانون، ذلك نفوذ تحت حدثت التي الترصيحات
يف اآلن املتبع الرشعي بالنظام الحزب يكتفي أن الحارضيف الوقت يف الرغبة إىل

سلمية. بطريقة االشرتاكية املطالب لجميع محقًقا باعتباره أملانيا

القانون ذلك تحريك من األملانيني الديمقراطيني االشرتاكيني تخوُّف مسألة أن عىل
جوهرية، إنجيل اعتربها ومساملة، حذر بكل التخوف هذا جراء من وعملهم االستثنائي،
املقاصد، من االنتهازيون إليه يرمي بما عابئ غري ُعبابه خاض الذي املوضوع مقدمة ويف
السلمية األحالم تحقيق أصبح أملانيا، من والحرية الجمهورية لفقد نظًرا بأنه فرصح
من بأنه فرصح الحالة، هذه إزاء اليدين مكتوف يقف أن إنجيل يقبل ولم مستحيًال،
توهم — تََوهم يمكن النطاق واسعة حرية أو جمهوريات فيها توجد التي البالد يف املمكن

رأيه: فمن أملانيا يف أما سلمية، بطريقة االشرتاكية األماني بلوغ إىل التوصل — فقط

يتجرد وحيث وقوتها عزتها أوج يف تكون تكاد الحكومة حيث أملانيا يف أما …
الجهر فإن حقيقية، سلطة كل من األخرى التمثيلية األنظمة وسائر الرايخستاج
املجاهرة، هذه مثل إىل ماسة حاجة بغري الخصوص وعىل القبيل هذا من بيشء
الحكم وهي أرومتها، نحو الكرم ورقة انعطاف إىل يؤدي العمل هذا مثل فإن
إليها. الشاخصني أعني عن مستظلها يف يحجبها لها غطاء منه لتتخذ املطلق

هي األملاني الديمقراطي االشرتاكي للحزب الرسميني الزعماء أغلبية إن الواقع ويف
مختبأ يف راقدة إنجيل تعاليم برتكها أملانيا يف املطلق للحكم سرتًا نفسها تجعل التي

اإلهمال.
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ييل: ما إنجيل كتب ثم

التخبط إىل إال األمر آخر يف الحزب تقود أن يمكن ال السياسة هذه مثل إن
الصبغة ذات العامة السياسية املسائل يقدر فهو والضالل، الخطأ طريق يف
التي املهمة الجوهرية املسائل إخفاء عىل الطريقة بهذه فيعمل االضطهادية،
ميدان يف نفسها تلقاء تعرضمن أن من لها بد ال والتي الرسيع، الفصل تتطلب
عن ينجم الذي فما سياسية، أزمة أول عند أو جسيم، حادث أول عند الظهور
عاجًزا، الحاسمة والساعة السانحة الفرصة يف الحزب يصري أن إال ذلك كل
املتعددة مسائله بني ما تربط ووحدة ثابتة ومبادئ صحيحة آراء له وليست
املسائل؛ هذه يف البت يمكن ال أنه حني يف قاطع، بحد فيها الفصل تقتيض التي

قبل. من فيها بالبحث له عهد ال الذي الجمهور لدى معلومة غري ألنها
عىل واالستمرار عرضية، مصالح ألجل الجوهرية األمور هذه تنايس إن
نظر بدون الجهاد ألجله يتواىل والذي الحارض، الوقت يف املحرز النجاح متابعة
الحصول صار له أهمية ال شأن ألجل املستقبلة الحركة وتضحية العواقب إىل
مما إال كله هذا وما «رشيفة»، أسباب عن ناجم هذا كل الوقت، هذا يف عليه
خطر إال «الرشيفة» االنتهازية وما االنتهازية، الترصفات من اعتباره يصح

تهددها. التي الجمة األخطار أفظع من االشرتاكية يهدد
السلطة إدراك لهما يتيرس ال العاملة، والطبقة حزبنا أن فيه ريب ال ومما
هذه بل مثًال، الديمقراطية كالجمهورية سيايس بشكل تشكال إذا إال والحكم
العمال هيئة عليها تحصل التي املطلقة الخاصبالسلطة الشكل هي الجمهورية

الكربى. الفرنسوية الثورة ذلك أظهرت كما

ماركس كتب تفاريق يف املنبثة األساسية الفكرة أبرز أن عىل هنا يزد لم إنجيل إن
هيئة توصل التي املرحلة هي الديمقراطية الجمهورية أن وهي واحد، مكان يف مجسمة

املطلق. الحكم إىل العمال
تزيل وال املال، رأس سلطة أََجل تنهي أن يمكنها ال الجمهورية هذه إن الحقيقة ويف
ذات املصارعة هذه تجعل ولكنها الطبقات، تصارع عىل تقيض وال الجماهري، استعباد
لتحقيق املواِفقة الساعة أِزفت إذا — بواسطته تستطيع عضًدا وتمنحها وانتشار، قوة
ساحة يف الجماهري تقود أن — الجمهور مصالح وحماية الصحيحة االشرتاكية املطالب
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قد املاركسية التعاليم هذه كل أن إال الظفر، بإكليل متوجة منه لتخرج األخري الرصاع
طرف من ولو حتى إليها تُِرش ولم الثاني الدويل مؤتمرها يف االشرتاكية األحزاب تناستها
التي الروسية الثورة من األوىل الستة األشهر غضون يف املنشفيون فعل وكذلك خفي،

.١٩١٧ سنة شبت
ييل: ما االتحادية والجمهورية الجنسيات مسألة صدد يف إنجيل كتب وقد

الرجعي، امللكي «بدستورها الحالية أملانيا عن به سنستعيض الذي ما
صغرية، حكومات عدة إىل تقسيمها رجعية، أقل يعترب ال الذي وتقسيمها
األملاني»؟ املجموع يف إذابته من بدًال الربوسية خواص يديم الذي التقسيم ذلك
سوى أمامها ليس إذ للتخري؛ مجال من العمال لهيئة ليس أنه رأيي من
أما التجزؤ، تقبل ال التي الوحيدة الجمهورية وهو به، ترتيض واحد شكل
نسق عىل بها لتكون األملانية البالد إليها تتطلع التي املتحدة الجمهورية
يف َكأْداء عقبة تكون أن إال يمكن ال فإنها األمريكية، املتحدة الواليات جمهورية

الرشق.
يقيم حيث إنجلرتا، يف ومفيدة ناجحة تصري قد الجمهورية هذه مثل إن
آٍن يف كلها تعمل ترشيعية أساليب توجد وحيث جزيرتني، يف شعوب أربعة
الشكل هذا فرضنجاح عن انرصفنا ما وإذا االتحادي، الربملان وجود مع واحد
سويرسا يف َكأْداء عقبة طويلة مدة لبث قد نراه فإننا إنجلرتا، يف الجمهوري
إال ذلك فما املتحدة، الجمهورية إىل شديدة حاجتها وجدت إذا التي الصغرية
األوروبي، السيايس النظام يف إيجابيٍّا عضًوا اعتربت قد الرضورة بحكم ألنها
يمكن ال السويرسي النمط عىل التي االتحادية الطريقة فإن ألملانيا بالنسبة أما
أمران لها االتحادية الحكومة ألن وذلك الخلف، إىل عظيًما رجوًعا تكون أن إال
من جزءًا تمثل حكومة كل تكون أن أحدهما: االتحاد؛ تامة كانت إذا بهما تمتاز
وطريقة خاص، وجنائي مدني ترشيع لها يكون الكربى االتحادية الحكومة
الربملان بجانب يوجد فإنه ذلك عن وفضًال أيًضا، بها خاصة قوانني سنها
املندوبون وهؤالء املتحدة، الحكومات مندوبو فيه يلتئم ممثلني مجلس الوطني
يف حق لها يكون أن بد ال إذ كبرية؛ أو كانت صغرية ناحية كل من منتخبون
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إىل االنتقال واسطة إال أملانيا يف االتحادية الحكومة وما املجلس، ذلك يف التمثل
املدة يف أعىل من هبطت التي والثروة االمتزاج، تمام العنارص ممتزجة حكومة
إىل تراجع بحركة تُمحى أن ينبغي ال و١٨٧٠ ١٨٦٦ عامي بني ما الواقعة

السفيل. الجانب من بحركة إتمامها يجب بل الخلف

هذه تجاوز لقد بل الحكومة، شكل بمسألة االهتمام عدم عىل يقترص لم إنجيل إن
محكًما وصًفا ليصف التطورات، أشكال تحليل يف العادة فوق بدرجة االجتهاد إىل املسألة
طرق من طريقة كل عليه تدل ما بحسب مرحلة، كل حالة التاريخية الخواص بمقتىض

التطورات. هذه
الهيئة وثورة العمال، هيئة نظر وجهة من الدفاع يف يشرتكان وماركس إنجيل إن
واالتحاد، التجزؤ تقبل ال التي الوحيدة الجمهورية وعن الديمقراطية، املركزية عن العاملة
إما أمرين؛ أحد االتحادية الجمهورية يف يرى أنه املبدأ بهذا تمسكه عىل إلنجيل والباعث
امللكية بني ما انتقال واسطة تكون أن وإما والرقي، للتقدم معرقل شذوذ عامل تكون أن
بالنسبة محدود حد إىل نسبي رقي عامل تُعترب الطريقة وبهذه املركزية، والجمهورية

الجمهورية. هذه منها املتألفة العنارص من لكل
بال الرجعية الصغرية الحكومات فكرة نقد يف وماركس إنجيل من كل اشتداد ومع
التي والجنسية، الوطنية املسألة تحدد التي امليول وجه يف مًعا نهوضهما ومع رحمة،
مسألة يجتنبا أن يحاوال لم فإنهما الرجعي، الحكم عليها يرتكز وسيلة اتخذت طاملا
البولونيون أو الهولنديون املاركسيون ارتكبها طاملا التي الهفوة وهي العنرصية، الوطنية
واألنانية الضيق النطاق ذات الوطنية مكافحة يف جميًعا ابتدائهم نقطة أن من الرغم عىل
غبار ال رشعية صبغة وذات الوجاهة منتهى يف واحدة الصغرية حكوماتهم يف املالية

عليها.
اللغة، وجامعة الجغرافية، األحوال مقتضيات تساعد حيث نفسها إنجلرتا يف بل
العنرصية وجود عىل يظهر كما العديدة القرون عليه الذيمضت املتسلسل التاريخ ووحدة
يمكن ال الوطنية العنرصيات مسألة أن أيًضا إنجيل يرى اإلنجليزية، الواليات يف الوطنية
االمتزاج سبيل يف الرتقي وسائل من يُعترب هنالك اتحادية جمهورية إيجاد وأن تجاوزها،

فقط. التام املشاعي
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أنه فيه ريب ال فمما األذهان، يف وتثبيته املبدأ هذا رشح يف توسع قد إنجيل كان وإذا
بعيد أنه كما االتحادية، الجمهورية عيوب انتقاد عن التخيل فكرة عن باملرة بعيًدا كان
املركزية االمتزاجية الجمهورية فكرة ترويج ألجل ناجحة بطريقة والعمل الدعوة نرش عن

الديمقراطية.
املعتاد الديواني املعنى دائرة يف الديمقراطية املركزية هذه إنجيل يفهم ال وإنما
الطبقة رءوس بها تتشبع التي املضطربة واألوهام املالية، رأس السخافات من فيها بما

الطبقة. هذه فوضويِّي مخيالت يف تحلق التي الخياالت أو الوسطى،
يسمح محيل إداري حكم إيجاد من البتة تمنع ال إنجيل بها يرمي التي املركزية إن
عىل العتيقة الطريقة عىل األعىل من تصدر أوامر وكل برمته، الديواني النظام بإبطال

الحكومة. توحيد يف شديدة صادقة رغبة راغبة والنواحي القرى تكون أن رشط
بالحكومة: يختص فيما املاركيس الربنامج رشح مضيًفا إنجيل كتب ثم

املندمجة املعنى دائرة يف ال ولكن فريدة، جمهورية إيجاد املطلوب يكون وهذا
آخر شيئًا جوهرها يف اعتبارها يمكن ال التي الحالية الفرنسوية الجمهورية فيها
ما الواقعة املدة ففي رأسها، عىل إمرباطور بدون ١٧٩٩ سنة إمرباطورية غري
تتمتع هنالك ناحية وكل فرنسوية، مقاطعة كل كانت و١٧٩٩ ١٧٩٢ عامي بني
أن يجب الذي هو النظام وهذا األمريكية، الطريقة عىل التام اإلداري بحكمها
املحيل، اإلداري الحكم ذلك ترتيب ينبغي كيف أما اآلخرين، نحن لدينا يكون
الجمهورية خلفها ومن أمريكا فإن الديوانية، الطريقة تجاوز يمكن وكيف
وبعض وأسرتاليا كندا الحارض الوقت يف بعدهما وتجيء األوىل، الفرنسوية
اإلداري الحكم فهذا عليه، ستقفنا التي هي األخرى، اإلنجليزية املستعمرات
حرية أوسع نظام هو نوعه كان ما كائنًا واألاليات املقاطعات به تتمتع الذي
بإدارة خاصة دائرة كل فيه تتمتع السويرسي االتحاد فمثًال آخر، نظام أي من
مستقلة ولكنها مجموعها، يف الكربى االتحادية الحكومة عن تام استقالل ذات

درجة. دونها وعما درجة فوقها عما أيًضا
املحلية حكوماتها أن سويرسا من املتحدة املقاطعات استقالل من وبلغ
يوجد ال ما وهذا اإلدارة، وموظفي النواحي يف البوليس رؤساء تعني التي هي
الذي لهو النموذج هذا وإن اإلنجليزي، باللسان الناطقة البالد يف مثيل له
البوليس رجال كل انتداب طريقة نتقي الربوسيني، نحو املستقبل يف سيجعلنا
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املراجع بمعرفة املوظفني جميع واحدة وبجملة الحكام، وسائر ورؤسائهم
اآلن. حتى أملانيا يف املتبعة العقيمة الطريقة وهي العليا،

يف الذاتية بالحكومة املختصة املادة وضع يكون أن يقرتح إنجيل فإن هذا وعىل
اآلتي: النسق عىل الربنامج

ويف — أيالة أو والية كانت سواء — الواليات أو املقاطعة يف إداري حكم أتم
السلطات كل إبطال مع العام االنتخاب بطريقة املوظفني بانتداب املشيخة،

العامة. الحكومة قبل من املقررة واملقاطعات الواليات، وسلطات املحلية،

كرينسكي حكومة عطلتها التي الربافدا جريدة نرشته مقال يف أظهرت أن سبق لقد
عام مايو يف الصادر ٦٨ رقم عددها يف «اشرتاكيني» أنفسهم امللقبني اآلخرين والوزراء
صبغة ذوو وأنهم االشرتاكيون، ممثلونا أنهم يزعمون الذين أولئك أن كيف ١٩١٧
تعرض عندما الديمقراطي املبدأ من نفس ِبَضَعة يتفلتون ثورية نزعة ذات ديمقراطية
األشخاص هؤالء أن الواضح ومن الجوهرية، األخرى املسائل من وسواها املسألة هذه لهم
يتعامون الشخصية املصلحة رابطة األموال رءوس وأرباب األعيان بطائفة تجمعهم الذين

اإليضاحات. هذه أمثال عن عمًدا ويتصاممون
املحسوسة باألدلة يكذِّب إنجيل أن إليها التنبيه يجب التي األساسية األمور ومن
أخص بنوع املنترش العقل حد املتجاوز الوهم املحكمة الدقيقة وباألمثلة يديه بني التي
من حرية أعظم االتحادية الجمهورية أن وهو الوسطى، الطبقة ديمقراطيِّي بني ما
أوردها التي الشواهد فإن مبني، وضالل محض الخطأ هذا وأن املركزية، الجمهورية
إىل ١٧٩٢ عام من ناهضة ظلت التي الفرنسوية املركزية الجمهورية بخصوص إنجيل
ويف الصدد، هذا يف عليها املعتمد األدلة أقوى ملن السويرسية، االتحادية والجمهورية ١٧٩٩
االتحادية، الجمهورية من حرية أوسع كانت املركزية الديمقراطية الجمهورية إن الواقع
جمهورية أية يف املختلفة للجهات ُمنحت حرية أوسع أن أوضح: بتعبري القول ويمكن
الجمهورية ال املركزية الجمهورية عممتها التي الحرية هي اآلن حتى التاريخ عرفها
عىل قليل أنه كما املسألة، بهذه حزبنا برنامج يف قليًال االهتمام يزال وال االتحادية،
الحكم أو املركزية الجمهورية أو االتحادية بالجمهورية تختص مسألة بكل العموم وجه

املحيل. اإلداري
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األهلية الحرب لكتاب ١٩١٨ مقدمة (5)

ماركس تأليف

االشرتاكيني الدروسعىل من بأعمالها املشاعية ألقته عما للقلوب جذابًا ملخًصا إنجيل رسد
ألفه الذي األهلية» «الحرب كتاب من الثالثة للطبعة وضعها التي املقدمة يف املعارصين
املقدمة هذه النيوزايت مجلة نرشت وقد ،١٨٩١ مارس ١٨ املقدمة هذه وتاريخ ماركس،
الخالصة وهذه الحكومة، تجاه خطتنا عن هامة استنتاجات تخللتها وقد حينها، يف
من توالت التي سنة العرشين نحو يف إنجيل عليها حصل التي الكاملة بالتجربة الحافلة
االعتقاد ذلك ضد يراعه دبجها إنما والتي املقدمة، هذه تحريره وقت إىل املشاعية قيام
يمكن أملانيا يف االنتشار من كبريًا حظٍّا أصابت وقد الحكومة، بشأن العقول عىل السائد

الصدد. هذا يف املاركسية بها فاهت كلمة آخر بحق اعتبارها
«فكان فرنسا، يف حدثت ثورة كل آخر يف مسلحني كانوا العمال أن إنجيل الحظ لقد
العمال تجريد إىل يعمدوا أن ثورة كل عقب الحكومة أزمة يتولون الذين لألعيان أكربهم
بنشوب ثورة كل تنتهي أن املعتاد من صار فقد هذا وعىل آخر، عمل كل قبل أسلحتهم من

السالح». من وتجريدهم العمال بهزيمة تنتهي حادة معركة
وموضوع موجزة، هي ما بقدر محكمة التجربة أساس عىل القائمة الخالصة وهذه
أن املستعبدة للطبقة «هل الحكومة مسألة عليها املشتملة األخرى املواضيع بني — املسألة
النقطة هي بالتأكيد وهذه ا، جدٍّ باهرة بطريقة استخالصه صار قد — السالح؟» تحمل
رءوسهم واملتشبعة املايل، بالنفوذ املتأثرون الجهابذة الصمت بمنتهى يتجاوزها التي

الوسطى. الطبقة وديمقراطيو األعيان فئة بسخافات
«عىل املذبذب املاركيس تسرييتيليل الرويس املنشفي ترشف ١٩١٧ سنة ثورة ويف
طيشه دفعه إذ األعيان؛ بثورات املختص الرس هذا خان بأن الكافنياكي» الترشف طريقة
عزيمتها صحت األعيان فئة أن يونيه، ٩ يف ألقاها التي التاريخية خطبته يف يقول أن إىل
الترصيح عن يحجم لم طريقة وهي السالح، من بنغراد يف املوجودين العمال تجريد عىل

السياسية. الحالة تقتضيها رضورة ألنها يحبذها بأنه
يبحث مؤرخ لكل ستكون يونيه ٩ يف تسرييتيليل ألقاها التي التاريخية الخطبة إن
زعامة تحت واملنشفني الثوريني االشرتاكيني إجماع عىل دليل خري الروسية ١٩١٧ ثورة يف

الثورية. العمال لطبقة املناهض املايل املبدأ ذلك قبول عىل تسرييتيليل
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الحكومة بمسألة باملثل مرتبطة أخرى مالحظة كالمه خالل يف إنجيل أبدى وقد
بالديانة. ومختصة

به يراد تفكك عليها يدخل كان كلما األملانية الديمقراطية االشرتاكية أن املعلوم من
الضال التعبري ذلك يف مهل عىل غالبًا تسقط كانت االنتهازية إىل فشيئًا شيئًا تحويلها
الجملة فهذه خاص»، أمر الدين «إن القائلة: الشهرية الجملة يتضمن الذي السفسطائي
فلم خاص، أمر هي الدينية املسألة أن إىل ترمي بأنها الثوري االشرتاكي الحزب أولها قد
الثوري، العمال هيئة برنامج ضد ارتكبت التي الخيانة هذه إزاء يقف أن إال إنجيل يسع
صلب يف االنتهازية تميش عالئم من يالحظ أن يستطيع ١٨٩١ عام إىل إنجيل يكن ولم
نهوضه يف الحكمة خطة يلتزم جعله الذي هو السبب وهذا ضئيلة، ظالل سوى حزبه

بالدين. املختص التأويل ذلك ضد
إنجيل: قال

العمال من إال يكونوا لم الكربى املشاعية هيئة منهم تتألف كانت الذين أن بما
تمتاز كانت قراراتها فإن إرادتهم، بمحض العمال انتخبهم ممثلني أو مبارشة
رَفض بإصالحات أوامر أصدرت وقد العاملة، الهيئة بروح تماًما متشبعة بأنها
هذه لصدور الدنيء احتقارهم بمجرد عليها املصادقة األعيان الجمهوريون
لسائر الرضورية القاعدة منها تتألف كانت أنها مع العاملة، الهيئة من األوامر
مثًال القبيل هذا ومن العاملة، الطبقة بها تقوم أن ينبغي التي الحرة األعمال
خاصة، مسألة يعترب بالحكومة عالقته جهة من الدين بأن القائل املبدأ تنفيذ
تختص مناقشة كل ترجئ أن العمال مصلحة مراعاة يف حبٍّا املشاعية رأت فقد
كان الذي العظيم التسامح إىل الوقت ذلك يف فيها ترجع وأن املسألة، بهذه

القديم. االشرتاكي النظام يف الصدد هذا يف متبًعا

لوجه وجًها الطريقة بهذه مهاجًما بالحكومة الدين ارتباط ذكر إنجيل تعمد ولقد
الرتباطه بالنسبة خاصة مسألة الدين بأن حرصت قد كانت التي األملانية االنتهازية
الفئات أخس مستوى إىل الثوري العاملة الهيئة حزب هذه بحملته فأسقط بالحزب،
بتجريحها ذلك مع والتي الدين، حيدة لقبول املتهيئة الحرة» العقيدة فئة «وهي املالية،

الشعب. أعصاب خدرت قد الدينية اآلراء عىل الحزب حملة
أسباب يف ببحثه األملانية الديمقراطية االشرتاكية تاريخ املستقبل يف سيسطر الذي إن
منذ املسألة بهذه تختص املقدار عظيمة مهمة موادَّ سيجد ١٩١٤ عام يف املخجل إخفاقها
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أن إىل املتلونة بترصيحاته كاوتسكي — الحزب دكتور — مرصاعيه عىل بابها فتح أن
.١٩١٣ سنة يف الكنيسة» انفصال «بحركة املختصة الحزب خطة وضعت

التي الدروس املشاعية عهد من عاًما عرشين بعد إنجيل يلخص كيف اآلن ولنَر
املقاومة. العمال هيئة عىل املشاعية ألقتها

السلطة «إن العناية: من األوىل املحلة ماركس أحلها التي الدروس هذه وإليك
منذ نابليون أوجدها التي الغابرة املركزية الحكومة بها تتقمص كانت التي الضاغطة
رشعت والتي الديوانية، والهيئة السيايس والبوليس الجيش عىل املشتملة ١٧٩٩ عام
بقائها يف املرغوب اآللة باعتبارها بها االحتفاظ يف العهد ذلك بعد نهضت حكومة كل
أرجاء سائر يف إسقاطها الواجب من كان التي السلطة هي خصومها ضد باستخدامها

باريس. يف إسقاطها تم كما فرنسا
العاملة الطبقة بأن األمر أول من تعرتف أن املشاعية عىل الواجب من كان ولقد
الحكومة أداة مع البالد شئون إدارة يف تشرتط أن مطلًقا يمكنها ال بالسلطة باتصالها
إليها توصل التي الحكم بسلطة احتفاظها ألجل عليها يجب العاملة الهيئة وأن القديمة،
إىل ظلت التي العتيقة الضاغطة اآللة هذه شأفة استئصال عىل جهة من تعمل أن حديثًا
وموظفيها نوابها كافة أن الحال يف نعلن أخرى جهة ومن خاصة، ضدها مدارة العهد ذلك

وقت.» كل يف للعزل قابلون استثناء بغري
جبلتها عىل تظل الحكومة بأن أخرى مرة القول هذا يف مالحظته أبدى قد إنجيل إن
حافظة تلبث إنها أي أيًضا؛ الديمقراطية الجمهورية يف بل فقط الحرة امللكية يف ال األوىل،
«خدام وأعضاءها مستخدميها يحول الذي الشكل وهو الجوهري، املمتاز املعتاد شكلها

االجتماعية. الهيئة سادة إىل االجتماعية» الهيئة
إنجيل: قال ثم

لم الذي التطور هذا لتاليف ناجحتني طريقتني استعمال إىل املشاعية لجأت لقد
الذي التطور وهو اليوم، هذا إىل تتابعت التي الحكومات كل يف اجتنابه يتيرس
حكومة إىل االجتماعية الهيئة خدام حكومة من وأعضاؤها الحكومة به تنقلب

االجتماعية: الهيئة سادة
والقضائية اإلدارية الوظائف كل يف عينت أنها الطريقتني: هاتني وأوىل
أنها ذلك عن وفضًال العام، التصويت بطريقة منتخبني أناًسا التدريس ومعاهد

وقت. كل يف منتخبيهم استدعاء حق الناجحني إىل فوضت
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نفس إىلصغار كبار املوظفنيمن لسائر تدفع كانت أنها الثانية: والطريقة
املشاعية دفعته أجر أعظم وكان اآلخرين، العمال جميع يتقاضاه الذي األجر
سنة ظهرت التي الروسية الطبعة حاشية يف لينني ذكر (هنا فرنك. آالف ستة
الروسية، الشئون عىل مرشًفا وأصبح األخري االنقالب أحدث عندما أي ١٩١٨؛
بسعر روبل ٦٠٠ أي روبل ٢٤٠٠ نحو االسمية بالقيمة يعادل املبلغ هذا أن
يف مثًال باقرتاحهم يغتفر ال خطأ البولشفيني بعض أخطأ وقد الحارض، القطع
أن تقرر قد أنه حني يف روبل، ٩٠٠٠ املرتبات قيمة تكون أن البلدية املجالس

الروسيا.) عموم يف كاٍف مرتب روبل ٦٠٠٠
والطمع الوظائف إىل الرتاكض أمام َكأْداء عقبة نهضت الطريقة وبهذه
التفويض أوامر عىل الحصول اشرتاط عن العدول صار لو حتى مستقبلها، يف
زيادة املشاعية أوجدته الذي الرشط وهو التمثيلية، األنظمة لنواب تُعطى التي

والوثوق. التأكد يف

اشرتاكية، إىل جهة من املرنة الديمقراطية تتحول حيث مهمة بنقطة إنجيل يلم وهنا
لالشرتاكية. مضادة الديمقراطية تظل أخرى وجهة ومن

الحكومة وظائف تحويل الرضوري فمن الحكومة إفناء أُريد إذا أنه الواقع ويف
عىل هينة تأديتهما تجعل التي الدرجة يف البساطة من يكونان وكتابة مراقبة عمَيلْ إىل
بد ال كان إذا أنه عىل الجميع، عىل سهلة بالتدريج تجعلها ثم األهايل، من األعظم السواد
التي الفخرية الوظائف منع الواجب فمن بتاتًا الوظائف يف الرقي مجال استئصال من
يف أو املالية املصارف يف الكبرية األعمال إىل به يتوصلون ُسلًَّما الطامعني بعض يتخذها
أوسعها يف حتى املالية برأس املغمورة البالد يف كثريًا ذلك يحدث كما املساهمة، الرشكات

حرية.
جهة من املاركسيني بعض فيه سقط الذي الخطأ يف السقوط من إنجيل احتاط وقد
رأس عهد يف للتنفيذ قابل غري الحق هذا إن قالوا إذ نفسها؛ تلقاء من التعيني يف األمم حق
التصور إىل قريبًا كان ربما القول هذا مثل إن لغًوا، يصبح االشرتاكية عهد ويف املالية،
ديمقراطي نظام أي عىل تطبيقه يمكن إذ وشطط؛ وهم محض أنه إال ترتيبه، لحسن
إىل مرنة ديمقراطية وجود ألن البسيط؛ املوظفني مرتب طريقة عىل حتى نوعه كان كيفما
للديمقراطية. أثر كل يختفي االشرتاكية عهد ويف املالية، رأس عهد يف مستحيل النهاية
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إىل وإبرازها التوسيع، هذا أشكال يف والبحث النهاية، إىل الديمقراطية توسيع إن
الحادث الجوهرية املسائل أحد هو األعمال هذه مجموع كل ذلك، غري إىل العمل حيز

الثوري. االشرتاكي الرصاع ألجلها
يف ولكنها االشرتاكية، إىل تؤدي لن فإنها الديمقراطية من بطرف األخذ أريد لنئ
تأثريها حينئذ فتحدث جمعاء، بها التمسك إال يمكن وال التجزؤ، ممتنعة العملية الحياة
بالرقي نفسها هي تأثرها مع فيه تغيري بإحداث ترسع الذي السيايس االقتصاد يف

العملية. الحياة من تُستخلص التي املنطقية النظرية هي هذه االقتصادي،
قائًال: كتابته إنجيل وواصل

ديمقراطية جديدة حكومة وحلول العتيقة، الحكومية السلطة هذه انفجار إن
كتاب من الثالث الفصل يف مفصلة بطريقة وصفه صار قد مكانها بحتة
ببعض لنلم هنيهة هنا نتمهل أن الواجب فمن ذلك ومع األهلية»، «الحرب
الحكومة بخصوص أملانيا يف السائد االعتقاد ألن االستعاضة؛ هذه خصائص
بل املاليني، األعيان طبقة بضمائر ممتزًجا وأصبح الفلسفة، حد تخطى قد
«تحقيق هي الحكومة الناسأن يلقنون الفالسفة ألن وذلك العمال، من وكثريين
فالحكومة األرض، يف هللا مملكة أنها ترجمته الفلسفي التعبري وهذا فكرة»،
إجالل نشأ هنا ومن الدائَمنْي، والعدل الحقيقة وجود فيه يتحقق الذي املجال
بلغ إجالل وهو بالحكومة، يرتبط ما كل وإجالل عظيمة، بدرجة الحكومة
أظفارهم نعومة منذ يعتادون الناس جعل الذي الحد النفوس من تمكنه من
ال اإلنساني، املجتمع سائر يف العامة واملصالح املسائل كل بأن االعتقاد عىل
الحكومة بواسطة أي القديمة؛ األساليب بواسطة إال وحمايتها تنفيذها يمكن
أنهم الناس ويتصور املختلفة، واملرتبات املتفاوتة املراتب وذوي وموظفيها
امللكية حول االلتفاف عن التخيل يرفضون ذلك ألجل وهم ا، إدٍّ أمًرا يرتكبون
الحكومة أن وهي األمر حقيقة أما الديمقراطية، للجمهورية واالنتصار الوراثية
الديمقراطية الجمهورية يف أكانت سواء أخرى طبقة لسحق تعمل آلة إال ليست
سوء سوى ليست أحوالها من تكون ما أصلح عىل الحكومة وأن امللكية، يف أو
أحرزت حينما عدواها إليها انتقلت التي الوراثة قبيل من العمل هيئة به تُصاب
هيئة وستضطر حاكمة، طبقة بصفتها توليها ألجل مكافحتها يف االنتصار
املظلمة الجوانب الحال يف فتثري املشاعية، آثار تقتفي أن منترصة وهي العمال
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االجتماعية الحرية من جديدة أحوال يف جديد نسل ينشأ أن إىل السوء هذا من
الحكومة. أي العتيق؛ اللغو ذلك اطراح من تمكنه

جمهورية إىل امللكية تحويل عند يتناسوا أن من األملانيني بتحذير إنجيل احتاط وقد
ويظهر أشكالها، سائر يف أي عام؛ وجه عىل الحكومة بمسألة املختصة االشرتاكية املبادئَ
وتشرينوف تسرييتيليل عىل خاصة يُلقى درس بمثابة كانت إنما هذه تحذيراته أن اليوم
واحرتامهما ميلهما عن العامة الوحدة إىل ترمي التي العملية بطريقتهما أعربا اللذين

للحكومة! العظيمني
عىل أكانت سواء الحكومة إن بقوله إنجيل أن أوالهما: أخريان؛ مالحظتان وتوجد
أخرى، طبقة عىل طبقة ضغط أداة كونها تعد لم الجمهورية عهد عىل أو امللكية عهد
بعض بذلك يقول كما العاملة، الطبقة عىل وقوعه يف يتغري الضغط شكل أن يعِن لم
العموم، عىل االجتماعية الهيئة طبقات إلبطال إذن واملثىل الوحيدة فالطريقة الفوضويني،
مقاومة عىل العمال هيئة استمرار هي الحقوق سائر يف متساوية واحدة طبقة وإيجاد

تامة. ورصاحة كاملة وبحرية يكون ما أوسع يف الطبقات ورصاع الضغط،
يف وحده سيصبح الذي الجديد الجيل أن يف السبب معرفة هي الثانية: واملالحظة
بتخطي الغاية هذه بلوغه مرتبًطا الكهلة الحكومة هذه كل من التخلص من تمكنه حالة

إليها. توصلنا قد التي الديمقراطية

الديمقراطية تخطي يف إنجيل رأي (6)

املطلقة االسم تخطئة ملسألة تعرضه أثناء النقطة هذه عن رأيه إبداء إىل إنجيل اضطر لقد
العلمية. الوجهة من الديمقراطية االشرتاكية عىل

١٨٧٠ عام منذ كتبها التي ورسائله مقاالته، مجموعة مقدمة يف أوضح قد إنجيل إن
خاصة، الدولية واالشرتاكية عامة االجتماعية املباحث من مبحث بكل فيها ألمَّ والتي
أنه عام، ونصف بعام موته قبل أي ١٨٩٤؛ سنة يناير ٣ يف املقدمة هذه نُرشت وقد
االشرتاكية اسم ألن مقاالته؛ سائر يف ديمقراطي اشرتاكي من بدًال مشاعي لفظ استعمل

أملانيا. يف والالساليني فرنسا يف الربودونيني عىل ذاك إذ يطلق كان الديمقراطية
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بلفظ الديمقراطية» «االشرتاكية لفظ عن االستعاضة تعليله يف إنجيل ومىض
قائًال: «املشاعية»

سبيل يف نستعمل بأن لنا يسمح قوي مسيغ — وأنا ماركس — لدينا كان لقد
اآلن أما واملطابقة، الدقة منتهى يف اصطالًحا الخاص نظرنا نقطة عن التعبري
الذي الديمقراطية االشرتاكية لفظ وهو االصطالح ذلك وأصبح الحال تحول فقد
لحقيقة مطابقته عدم من الرغم عىل — يحمل الساعة هذه إىل مستعمًال يزال ال
فقط، اشرتاكيٍّا ليس االقتصادي برنامجه حزب إىل اإلشارة عىل — منه املقصود
أنواع من نوع كل إبطال النهائي السيايس مقصده حزب عىل أي مشاعيٍّا؛ بل

باملثل. ديمقراطية كل إبطال إىل وبالجملة الحكومات،
عليهم تنطبق أن يمكن ال للتغري دائًما القابلة السياسية األحزاب أسماء إن
أوجه وتتنوع نطاقه يتسع حزب كل ألن وذلك االنطباق، تمام وقت كل يف

واحدة. حالة عىل فيبقى االسم وأما أعماله،

إنجيل ومدلوالتها، معانيها عىل الجمل تطبيق ويف األلفاظ نحت يف االختصايص إن
ماركس — لنا كان لقد يقول: فهو فيه، تخصص ما عىل أمينًا حياته أيام آخر حتى ظل
حزبنا، عىل االنطباق تمام وعىل اإلحكام، تمام العلمية الوجهة من محكم بديع اسم — وأنا
حزب ثَمة يكن لم أي االسم؛ هذا عليه نطبق أن يمكننا الحقيقة يف حزب لنا يكن لم لكن
لنا أصبح فقد نهايته عىل عرش التاسع القرن أرشف وقد اآلن أما العمال، طبقات يجمع
االنطباق، تمام عليه املطلق االسم عىل ينطبق ال العلمية الوجهة من ولكنه حقيقي، حزب
يستمر أن رشط عىل االسم بهذا يتسمى أن املمكن من إذ يهم؛ ال يشء فهذا ذلك ومع
من عليه االسم هذا انطباق عدم معرفة عليه تخفى ال أن رشط وعىل وتوسعه، رقيه يف
طريق. أقوم يف التقدم عىل االستمرار من تمنعه ال األمر بهذا معرفته وأن العلمية، الوجهة
لدينا فإن إنجيل؛ طريقة باتباع التفكهة قبيل من أيًضا البلشفيني نحن نتسىل ولقد
باالسم وسنمر العالم، هذا يف يكون ما أحسن عىل دائرته وتتسع يتقدم وهو حقيقيٍّا، حزبًا
جهة من منه يُستفاد معنى أي عىل يدل ال الذي «البلشفيك» لفظ وهو الهمجي، املستحيل
الذي ولندره بروكسل مؤتمر يف انقسامه أمر من كان ما إال اللهم ومبادئه، الحزب خطة
الغالبية نحن لنا وكانت قسمني، إىل ذاك إذ الحزب انشطر فقد ،١٩٠٣ عام يف انعقد

«بولشينستفو».
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املاليني والديمقراطيني الجمهوريني قبل من الحادث االضطهاد جعل وقد اآلن أما
وذا ا جدٍّ شهريًا البلشفيات اسم ١٩١٧ وأغسطس يوليه يف حزبنا عىل بثوريني املتسمني
فربما الحقيقي، نموه يف حزبنا به قام الذي التاريخي الكبري التقدم يوافق عظيم رشف
اقرتحت وربما حزبنا، اسم تغيري أبريل يف ذلك حدث كما أقرتح أن عىل نفيس أنا أجرؤ
«البلشفيك» لفظة عىل البقاء مع املشاعي بالحزب تسميته عىل االتفاق فكرة الزمالء عىل

… له مرادًفا
تُقارن أن يمكن وال مطلًقا، األهمية من يشء عىل ليست الحزب اسم مسألة أن غري

بالحكومة. الثورية العمال عالئق بمسألة
إنجيل تصدى الذي الخطأ ذكر إىل العودة ينبغي هنا الحكومة ذكر إيراد وبمناسبة
إبطال أن تنايس عدم وهو قبل، من نحن إليه أملعنا والذي تقدم، فيما منه للتحذير

الديمقراطية. فناء كذلك هو الحكومة فناء وأن الديمقراطية، إبطال هو الحكومة
يتخوف ربما بل فهمه، يمكن ال غريب كأمر نظرة ألول يظهر اإليضاح هذا إن
وهو لألكثرية، األقلية انصياع مبدأ فيه يُراعى ال اشرتاكي حكم يسود أن تمنيًا بعضهم

للديمقراطية. الجوهري املبدأ يقولون ما عىل
إن لألكثرية، األقلية انصياع مع تتفق ال الديمقراطية إن كال، أقول: ولكني
نظام إنها أي األقلية؛ إىل األكثرية إخضاع إىل يرمي حكومي شكل هي الديمقراطية
حزب ضد األهايل حزب قبل من أخرى طبقة إىل طبقة إلخضاع املدرب املرتب العنف

آخر.
منظم عنف كل إبطال أي الحكومة؛ إبطال هو النهائي الغرض يكون أن نقرتح إننا

عام. بوجه الناس يصيب اضطهاد كل إىل يرمي مرتب
خضوع مبدأ مراعاة إىل يرمي ال اشرتاكي حكم يسود أن مطلًقا نتمنى ال ونحن
سيتطور بأنه العتقادنا به نتمسك إنما االشرتاكي باملبدأ بتمسكنا ولكننا لألكثرية، األقلية
والعنف الشدة وسيلة إىل االلتجاء إىل ذلك بعد حاجة تبقى لن وأنه املشاعي، الشكل إىل
إىل األهايل من حزب أو آخر إىل إنسان إخضاع إىل وال اآلن، حتى الناس بها يُعامل التي
العملية االشرتاكية الحياة مقتضيات سائر عىل بالفعل سيعتادون الرجال وأن ثاٍن، حزب

إخضاع. وال ترؤُّس وال ضغط بال
عن تكلم حينما والتصور الرجاء عالم يف تزال ال التي الحياة هذه إنجيل أراد وإنما
يف وسيصبح االجتماعية، الحرية من جديدة أحوال يف سيشب إنه قائًال الجديد الجيل
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ذلك يف بما حكومي شكل وكل العتيقة، الحكومة تلك كل بتاتًا يطرح أن من تمكنه حالة
الديمقراطية. الجمهورية

الجالء من حالة يف واألفكار اإلبصار عىل وعرضها النقطة، هذه إنارة يمكن ولكي
عن املتخلفة االقتصادية املوارد مسألة نحلل أن لنا ينبغي إنسان كل لدى مفهومة تجعلها

الهالكة. الحكومة
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«يف جوتا برنامج نقده يف ماركس أقوال يُستخلصمن املسألة هذه يف البحث أوجه أهمَّ إن
١٩٨١ سنة يف نرشت التي ١٨٧٥ سنة مايو ٥ يف براك ويلهلم إىل بها بعث التي الرسالة
الذي وهو الجليلة، الرسالة هذه من الجديل القسم أبقى وقد النيوزيت»، جريدة يف فقط
بتحليل املختص اإليجابي القسم ذلك اإلبهام، جانب يف الالسايل املذهب نقد يتضمن

الحكومة. وفناء ورقيها املشاعية انتشار بني ما املوجودة العالئق

ماركس من املعروضة املسألة (1)

سطحية مقارنة ١٨٧٥ سنة مايو ٢٥ املؤرخة براك إىل ماركس رسالة قورنت ما إذا
تقدم، فيما فيها البحث صار التي ١٨٧٥ مارسسنة ٢٨ املؤرخة بيبيل إىل إنجيل برسالة
تختلف آراءهما وأن إنجيل، من الحكومية الفكرة إىل جنوًحا أشد ماركس بأن الظن يمكن

عظيًما. اختالًفا بالحكومة يختص فيما
لفظ واستبعاد الحكومة، بذكر اللفظ عن الكف إىل بيبيل فيدعو إنجيل فأما
إنجيل ذهب لقد بل «املشاعية»، بلفظ استبداله بقصد الربنامج من بتاتًا «الحكومة»
ماركس وأما اللفظ، بهذا الخاص باملعنى حكومة مطلًقا تكن لم املشاعية أن قوله حد إىل
عليه ويلوح اآلتي، املشاعي املجتمع يف حتى الحكومة عن فيتكلم ذلك، من العكس فعىل

املشاعي. الحكم أثناء باملثل الحكومة وجود رضورة يرى أنه
امتُحنت إذا وآراءه ماركس أقوال ألن عظيم؛ شطط الظن هذا مثل إىل الذهاب أن إال
آراء تطابق للعيان حينئذ فيبدو الناصعة، حقيقتها يف تتجىل أن تلبث ال متناهية بدقة



لينني مذكرات

تئول ماركس تعبريات وأن محكمة، مطابقة وفنائها الحكومة صدد يف وماركس إنجيل
التدرج. بطريق إنجيل صديقه إليها يرمي التي الغاية إىل نهايتها يف

هذا فيه يحدث الذي الزمن تحديد مسألة بخوض يسمح ال الوقت أن الواضح ومن
الخلف أوجه من يُرى ما وكل طويلة، مدة يستغرق ألنه املستقبل؛ يف االنتقايل التدرج
املتواصل واألغراض املطروقة املواضيع اختالف يف ينحرص إنما وإنجيل ماركس بني ما

إليها. السعي
بإيضاح واحد آٍن يف وفاصلة جذابة بطريقة بيبيل إىل يظهر أن يحاول إنجيل إن
بالحكومة؛ يختص فيما منها وافر بقسم «السال» يأخذ التي الذائعة األوهام يف ما ضاٍف
خالل يف املسألة هذه عىل ملاًما فيعطف ماركس أما التحقق، واستحالة الضالل من
جوهريٍّا اختالًفا إنجيل موضوع عن يختلف والذي خاصة به، ا مهتمٍّ كان الذي املوضوع

ورقيه. املشاعي املجتمع اتساع وهو:
يف املعارصة املالية رأس تتبعها التي النظرية يظهر أن ماركس نظر وجهة كل إن
فإن وبالطبع وامليزة، والروية واملنطق البيان من عليه يشتمل ما وبأتم لها، شكل أوضح
انتشار يف حاالٍّ املالية رأس ومالشاة إسقاط يف النظرية هذه يستخدم أن أراد ماركس

مستقبًال. اآلتية املشاعية وتقدم
يف اآلتية املشاعية وتقدم انتشار مسألة عرض يف نرتكز أن يمكننا الدعائم أي فعىل

املستقبل؟
من التاريخي أساسها واملستخلصة نفسها، املالية رأس من املستمدة الدعائم عىل
بذلك ماركس وما املالية، رأس املتولدة االجتماعية القوة نتيجة هي والتي املالية، رأس
ماًال يحرز ممن وال الفضاء، يف خياالت يلتمس ال فهو والشطط، الوهم إىل يستسلم الذي
يعرضمبحثًا طبيعي كمؤرخ مشاعية يعرضمسألة هو بل إليه، والوصول تحققه يمكن
تطورها وكنه مصدر عىل يقف حاملا األشياء أحد حياة تفصيل من جديد بنوع ا مختصٍّ

الرقي. درجات يف
الصدد: هذا يف ماركس كتبه ما وإليك

عىل املتمدينة البالد سائر يف املنترش املايل رأس املجتمع هو الحديث املجتمع إن
حالتَْي ويف اإلقطاعي، العرص تقاليد بقايا من ما نوًعا أو تماًما تخلصها حالتَْي
عظيًما أكان سواء بلد لكل التاريخي الرقي بخصائص قليًال أو كثريًا تطورها

ضئيًال. أو
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بلد كل ففي البالد، حدود باختالف أشكالها تختلف الحديثة الحكومة إن
تختلف األملانية الربوسية اإلمرباطورية ففي األشكال، هذه من مخصوص نوع
شكل تخالف إنجلرتا ويف سويرسا، يف القائمة الحكومة شكل عن االختالف تمام
عليه يقع مختار شكل إذن هي الحديثة فالحكومة املتحدة، الواليات حكومة
أشكالها، وتعدد تنوع من الرغم فعىل ذلك ومع حدة، عىل حكومة كل اتفاق
عىل باإلجماع دائًما ارتكازها يف االتفاق تمام عىل املتحرضة البالد سائر يف فإنها
تأخره أو تقدمه شدة يف بلد كل تفاوت حسب العرصي واملاليني األعيان مجتمع
وامليزات، الصفات بعض يف بأجمعها تشرتك ولكنها املالية، رأس الوجهة من
املعارضة قبيل من الحديثة الحكومة عن التكلم يمكن االشرتاك هذا نقطة ومن
مجتمع فوقه ينهض الذي الحارض األساس فيها سيختفي التي اآلتية لألزمان

واملاليني. األعيان
عىل سيطرأ التطور من نوع أي اآلتي: الوجه عىل املسألة تُعرض وهناك
سيتولون الذين هم َمْن أخرى: وبعبارة املشاعي؟ املجتمع يف الحكومة شكل
املشاعي؟ املجتمع يف الحكومة يف الحالية للوظائف املماثلة االشرتاكية الوظائف
للوظائف املماثلة االشرتاكية الوظائف سيتولون الذين هم َمْن أخرى: وبعبارة
حدث إذا إال السؤال هذا عىل اإلجابة يمكن ال ذاك؟ إذ الحكومة يف الحالية
بلفظ الشعب لفظ إرداف وتيرس ُفرض إذا أما علمية، مباحث يف الخوض
سبيل يف واحدة خطوة املسألة يقدم ال العمل هذا فإن املرات من آالًفا الحكومة

الحل.

الحكومة صدد يف أُلقيت التي الخطب بكل النمط هذا عىل واستخف سخر أن وبعد
متمشيًا املسألة هذه يبحث ماركس أخذ العامة» أو برمته الشعب حكومة «أي العلمية
حالٍّ املسألة هذه حل أريد إذا بأنه يرصح أن عليه الواجب من فيها رأى التي النقطة إىل
علمية تفاصيل بسط من بد ال بل بسيطة، نظرة بمجرد ذلك إىل التوصل يمكن فال علميٍّا،

عليه. مطلع لكل ومعقوًال واضًحا الحل تجعل ا جدٍّ صافية
مجموعها يف العلم قوة وعىل النهوض، نظرية عىل ارتكاز أعظم مرتكزة نقطة أول إن
نشوب من تخوًفا الحاليون واالنتهازيون الواهمون الضالون تناساها التي النقطة وهي —
مرحلة وهي وجودها من بد ال والتي التاريخ، يؤيدها التي النقطة —هي االشرتاكية الثورة

املشاعية. إىل املالية رأس من االنتقال
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املشاعية إىل املالية رأس من عرصانتقال (2)

ييل: ما االنتقال عهد موضًحا الصدد هذا يف ماركس قال

التي الثورة من املشاعي املجتمع إىل املايل رأس املجتمع من لالنتقال بد ال إنه
الذي السيايس التطور عرص املرحلة بهذه ويتصل بينهما، االنتقال مرحلة هي

الثوري. املطلق العمال حكم سوى آخر شيئًا الحكومة فيه تكون ال

هيئة بها تقوم التي املهمة تحليل من متني أساس عىل الخالصة هذه ماركس ويقيم
وارتقاء ن تَكوُّ بطريقة املختصة التفاصيل وعىل الحديث، املالية رأس مجتمع يف العمال
املاليني ومصالح العمال هيئة مصالح بني ما التوفيق إمكان عدم وعىل املجتمع، هذا

املتعارضة.
عليها يجب العمال هيئة إن الوجه: هذا عىل تُعرض مىض فيما املسألة كانت لقد
السلطة عىل وتستويل واملاليني، األعيان هيئة تسقط أن تحررها عىل الحصول سبيل يف

املطلق. الثوري الحكم وتثبت السياسية
فإن السالف؛ الوجه عن االختالف بعض يختلف وجه عىل تُعرض فاملسألة اآلن أما
تطور زمن العهدين توسط إذا إال يتم ال مشاعي مجتمع إىل املايل رأس املجتمع تحول
املطلق. الثوري العمال حكم سوى آخر شيئًا أثنائه يف الحكومة تكون أن يمكن ال سيايس

بالديمقراطية؟ املطلق الحكم هذا تصل التي العالقة هي فما
هيئة تحول وهما األمرين، هذين بني ما فقط يقرب املشاعي املنشور أن رأينا لقد
تسبق التي الرقي درجات كل عىل وباالرتكان الديمقراطي، والفتح حاكمة طبقة إىل العمال
الديمقراطية عىل ستطرأ التي التطورات إىل مؤكدة بطريقة الوصول يمكن االنقالب زمن

مشاعية. إىل املالية رأس تحول أثناء
صورة علينا يعرض إنما الرقي، من إليه يصل ما منتهى يف املايل رأس املجتمع إن
أن عىل الديمقراطية، الجمهورية شكل يف الديمقراطية من تامة غري أو الشكل كاملة
االستثمار تتعدى ال ضيقة دائرة يف محصورة الجمهورية هذه يف دائًما تظل الديمقراطية
أي الصغرى؛ الفئة ديمقراطية حقيقتها يف كونها تَْعُد لم فهي ذلك وعىل املايل، رأس
املايل رأس املجتمع فحرية األغنياء، فئة أوضح بمعنى أو املالكة، الطبقات ديمقراطية
سادة حرية وهي القديمة، اليونانية البالد جمهوريات حرية من قريبة الدوام عىل تبقى

األرقاء.
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حالة يف يلبثون اآلن، املتبع املايل رأس االستقالل بفضل املأجورون اليوم فأرقاء
بمعرفة لهم يسمح ما الوقت من لهم تبقي ال والشقاء، واالحتجاج القوى انتهاك من
غضون يف األهايل معظم إن حتى بالسياسة، وال بها باالهتمام وال الديمقراطية؟ هي ما
السياسة الحياة عن معزل يف يبقى والسكينة السلم زمن يف تتتابع التي العادية الحوادث

واالجتماعية.
تمام آنًفا ذُكر ما عىل ينطبق مثل َلخريُ القبيل هذا من أملانيا يف يحدث ما وإن
الدستورية النظامية الطريقة ظلت أملانيا يف فهنالك املثال، نادر وبوضوح االنطباق،
إىل ١٨٧١ عام من — تقريبًا قرن نصف مدة مدهشة بدرجة الدعائم قوية ثابتة الرشعية
بأعمال تقوم أن من املدة هذه خالل يف الديمقراطية االشرتاكية فتمكنت — ١٩١٤ سنة
النظام ذلك من بواسطتها مستفيدة أخرى، جهة أية يف لها مثيل ال عظيمة ومجهودات
العالم يف العمال أحزاب وأعظم أكرب يُعترب الذي العمل سيايسلحزب نظام لوضع الرشعي

أجمع.
حنقهم شدة مع الذين املالية، رأس السياسة تستعبدهم الذين األجراء األرقاء من كم
مجهوداتهم مع تتفق ال التي األجور من لهم تُِقرُّه ما ويقبلون ألحكامها، يرضخون عليها
ِربْقة من لتحريرهم العاملة الهيئات سلك يف ينتظمون منهم وكم إنتاجهم؟ قيمة ومع
الحزب يف أعضاء عامل مليون أجري عامل مليون ١٥ من يوجد املأجور؟ االستعباد
جمعيات يف عضو ماليني ثالثة مليونًا عرش الخمسة هؤالء ومن الديمقراطي! االشرتاكي

فنية. صناعية
ومن األغنياء، فئة خصائص من أي الضئيلة؛ األقلية ميزات من هي فالديمقراطية
قرب عن نظرنا ولو املايل، رأس املجتمع ديمقراطية كنه يتبني تقدمت التي األرقام نسب
التفصيلية األوضاع ويف وزمان مكان كل يف لوجدناها املالية رأس الديمقراطية اآللة إىل
لألنظمة الفنية القاعدة ويف النساء»، منه تُستثنى بيتي اصطالح «وهذا االنتخابية للحقوق
العمومية االجتماع أماكن «أن االجتماع حق طريق يف توضع التي العقبات ويف التمثيلية،
يف املتناهية املالية رأس الصبغة ذات اليومية الصحافة ويف البائسني»، نصيب من ليست
دقيقة تحديدات سوى تقدم ما كل يف وجدنا وملا ذلك، غري إىل املايل رأس املجتمع مصالح

فريق. دون بفريق خاصة وتجعلها الديمقراطية دائرة تضيِّق
إنما الفقراء أمام املوضوعة والعراقيل املنع وطرق واالستثناءات التحديدات وهذه
يطرقوا ولم االحتياج، مرارة الدهر أبد يعرفوا لم الذين أولئك أنظار عىل ببسطها يقصد
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تسعة هم «وهؤالء قرب عن الحياة دقائق اختربوا وال املضطهدة، الطبقات أوساط ما يوًما
املنتمني والسياسيني والصحفيني املوظفني من املائة يف وتسعني تسعة يكونوا لم إن أعشار
ملنع، خاصة ُوضعت أنها ترى املقيدة الوسائل هذه مجموع يف وبالتأمل الثراة»، طبقة إىل

الديمقراطية. يف العميل االشرتاك ومن السياسة، دائرة من الفقراء لطرد بل
الديمقراطية روح هو ألنه بحثه؛ يف نفسه األمر هذا أراد قد ماركس فإن وبالطبع
املضطهدين إن املشاعية: من املستخلصة التجربة تحليله يف قال عندما املالية، رأس
سيكون فيمن قطعيٍّا رأيهم يبدوا أن سنوات، ست أو ثالث كل يف مرة لهم مسموح
طرق يف باسمهم آراءه ليبدي الربملان يف عنهم نائبًا تضطهدهم التي الطبقة أعضاء من

وسحقهم! عليهم الضغط
اضطهاد عن امتناعها إىل سبيل ال التي املالية رأس الديمقراطية هذه انتقال ولكن
شيئًا تتدرج ديمقراطية إىل والبهتان الرياء عن تتخىل ال والتي نية، بسوء الفقراء وإحراج
يتصورهما اللذين االرتياح ذلك بمثل وال السهولة تلك بمثل يتم ال الكمال، طريق يف فشيئًا
يف التقدم أي الرقي إن كال، الحال، وسطاء من املعدودون واالنتهازيون األحرار األساتذة
ذلك؛ خالف يكون أن يمكن وال املطلق، العاملة الهيئة حكم يف إال يتدرج ال املشاعية سبيل

املستغلني. املاليني رأس شكيمة إلضعاف آخر عامل وال أخرى وسيلة توجد ال ألنه
لسحق حاكمة طبقة هيئة يف املضطهدين طليعة انتظام أي املطلق؛ العمال فحكم
الوقت ويف الديمقراطية، اتساع إىل شائبة وبغري بسهولة يؤدي أن يمكن ال الضاغطة، الفئة
ديمقراطية تصري مرة ألول يجعلها عظيمة درجة إىل الديمقراطية اتساع فإن نفسه،
من سلسلة يُوِجد املطلق العاملة الهيئة وحكم النعيم، بحابح يف الرافلني األشخاص
نريد الذين هم فهؤالء املاليني، ورأس واملستغلني الضاغطني حرية حول التضييقات
شوكتهم كرس يجب الذين هم وهؤالء املأجور، االستعباد من اإلنسانية إلنقاذ سحقهم
تستقر وال الحرية، توجد ال عنف ويوجد سحق يوجد حينما أنه املعلوم ومن بالعنف،

الديمقراطية.
املتقدم بقوله بيبيل إىل به بعث الذي كتابه يف تام بوضوح هذا كل إنجيل أظهر وقد
سحق ألجل بل وتأييدها، الحرية نرش ألجل الحكومة إىل حاجة يف العمال هيئة «إن ذكره:
الحرية.» إىل حاجة ثَمة تبقى فال الحرية صدد يف التكلم يمكن عندما وأما خصومها،

والضاغطني املشتغلني وسحق العظمى، الشعب أغلبية بني الديمقراطية انتشار إن
الديمقراطية فيه ستقلب الذي الطور هو هذا الديمقراطية، حظرية من طردهم أي بالقوة؛

املشاعية. إىل املالية رأس من انتقالها دور يف
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املالية رأس لصولة أثر أدنى يبقى ال وحينما فقط، املشاعية االجتماعية الهيئة ففي
لفرد امتياز أقل يبقى ال عندما أي متعددة؛ متفاوتة طبقات تبقى ال وعندما وشوكتها،
فقط هنالك اإلنتاج، بأدوات تربطهم التي الصالت يف العام املجتمع أعضاء من فرد عىل
وحينئذ الحرية، عن التكلم ويمكن الحكومة، تختفي برمتها الرشوط هذه توفر وعند
تبتدئ ذاك وإذ واالستثناءات، القيود كل من املجردة الكاملة الديمقراطية وجود يمكن
التخلص بمجرد أنه وهو البسيط، السبب هذا ملجرد تزول أن يف نفسها الديمقراطية هذه
يمكن التي املنكرات ومن املهلكات، ومن والفظائع، األهوال ومن املايل، رأس االستعباد من
مراعاة عىل قليًال قليًال الناس يعتاد املايل، رأس االستغالل طرق عن الناجمة إحصاؤها
عنف بدون واتباعها القوانني، تتضمنها التي القواعد وهي العامة، االجتماعية الحياة قواعد
التي باالضطهاد الخاصة اآللة تلك إىل احتياج وبدون خضوع، ترؤُّسوال وال اضطهاد وال

الحكومة. تسمى
يف الضعف تميش عن يعرب ألنه ا؛ جدٍّ بديع الحكومة موت يتضمن الذي التعبري إن
أدنى بدون سيؤدي بل يؤدي أن يستطيع الذي هو واالعتياد وتوابعها، املشئومة اآللة تلك
مراعاة عىل بسهولة الناس يعتاد كيف حولنا يوم كل نرى فإننا النتيجة؛ هذه إىل ريب
مراعاتها يف التشدد عن يتأخرون ال فهم االجتماعية، الحياة يف عنها غنى ال التي القواعد
والهياج، واالحتجاج والغضب النفس انفعال تسبب التي االستغالل عوامل كل زالت إذا

واألسباب. العوامل تلك يوجدون الذين أولئك سحق إىل الحاجة وتبعث
ملفقة، حقرية عرجاء ديمقراطية إال يمنحنا ال املايل رأس املجتمع أن يرى تقدم ومما

الضئيلة. الفئة عىل مقصورة ديمقراطية
مرة ألول ُمنحنا املشاعية، إىل االنتقال عرص وهو املطلق العمال حكم أقبل ما فإذا
أن يصح التي تلك إذن فهي بأرسه، الشعب بجناحيها تظلل ديمقراطية العامة الحياة يف
سحق محاولة عىل نستمر نفسه الوقت ويف األعظم، السواد ديمقراطية اسم عليها يُطلق
والشفقة. الرحمة تتمىشفيه ال املستغلنيسحًقا أولئك تتخطى ال التي الطائفة تلك األقلية،
تامة، حقيقية بديمقراطية لنا تسمح بمقتىضطبيعتها التي هي وحدها املشاعية إن
وال منها فائدة ال أي عرضية؛ تصري أن إىل أرسعت كلما كاملة الديمقراطية صارت وكلما
نفسها. تلقاء من والزوال املوت طريقة يف الحال بطبيعة تتمىش هنا ومن إليها، حاجة

رأس لتسلط خاضعني دمنا ما أننا تقدم مما استنتاًجا أخرى بعبارة القول ويمكن
بالسحق خاصة أداة أي اللفظ؛ بهذا الخاص باملعنى حكومة سوى لنا يكون فلن املالية،

األكثرية. إلرهاق األقلية تستخدمها أي أخرى؛ طبقة ضد طبقة تديرها
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املستمرة األغلبية سحق وهي املهمة، هذه مثل نجاح ألجل أنه الواضح ومن
القسوة، طريقة إىل االلتجاء ينبغي منظم بأسلوب املستغلة األقلية بواسطة مجهوداتها
اإلنسانية لججها تشق وأن الدماء، أمواج تتالطم أن يجب إنه أي املتناهية؛ الوحشية إىل

واالستئجار. واالستخدام االستعباد بأيدي مدفوعة
ولكنها املشاعية، إىل املالية رأس من التخطي دور يف الزمة السحق مسألة وتلك
وجود إىل الحاجة فستبقى هذا وعىل املستغلة، لألقلية األغلبية إرهاق مسألة ذاك إذ تكون
حكومة تكون أنها غري الحكومة، أي باإلرهاق الخاصة اآللة تلك أو الخاص، الجهاز ذلك
باملعنى املقصودة الحكومة تلك وليست أخرى، إىل حالة من انتقال حكومة أو متطورة
كانت التي املستأجرة املستعبَدة األغلبية بقوة املستثِمرة األقلية سحق ألن الخاصبلفظها؛
السهولة من درجة يف ضده إىل النسبة قبيل من أمر هو باألمس، مجهوداتها تستغل
مما بكثري أقل املراقة الدماء من اإلنسانية يكلف تجعله اعتيادية حالة ويف والبساطة،
املسخرة األنعام تلك أو املستعبَدون، يحدثها التي والقالقل االضطرابات إخماد يكلفها

املأجورون. العمال فئة وهي
تلك عىل انطباق أتم يف تصري أن نفسه الوقت يف تلبث ال الحكومة تلك أن عىل
استبقاء إىل الحاجة إن حتى األهايل، من العظمى األغلبية تعتنقها التي الديمقراطية
ال بالطبع املستغلني ألن وذلك األثر، عىل نفسها تلقاء من التاليش يف َلتأخذ اإلرهاق أداة
منتهى يف خاصة آلة عىل حاصلني يكونوا أن بدون الشعب عىل يتغلبوا أن يستطيعون
احتياجه بدون املستغلني هؤالء عىل يتغلب أن فيستطيع الشعب وأما والتعقيد، الرتاكب
ونواب السوفيت طريقة «عىل املسلحة الجماهري ترتيب عىل اعتماده بمجرد خاصة أداة إىل

االختياريني». والجنود العمال
لزوم ال شيئًا الحكومة تجعل باألمر وانفرادها قدسها بروح املشاعية فإن وأخريًا،
رصاع يوجد ولن عليها، التغلب تستدعي طبقة توجد لن ألنه لوجوده؛ معنى ال بل له،

الشعب. من قسم خاصضد أسلوب عىل منظم
من يحدث أن يمكن ما نتجاهل أو نجهل أن حد إىل والبََله الغفلة من لسنا أننا عىل
حصلوا التي امليزة قدر حقيقة يفقهون ال قد الذين األفراد بعض جانب من الترصف سوء
فيما فيستخدمونها االجتماعية، الحقوق ومراعاة النظام، التزام من تستدعيه وما عليها،
عما نتغافل لن أننا كما الشقاق، أسباب استئصال وهي املنشودة، األمنية مع يتفق ال
عمل كل عىل الحال يف والقضاء لتالفيه، واالستعداد التحوط من األمر هذا مثل يقتضيه

العام. بالنظام وإخالل سيئ
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الحقيقة حد من أبعد إىل الوهم بنا يذهب أن لنا ينبغي ال فإننا التنبه، هذا مع ولكن
وسائل تقتيض أنها أمرها من يبلغ ال الفردية الشاذة األعمال هذه مثل فإن بمراحل،
فإن واإلرهاق، بالضغط الخاص الجهاز ذلك أو الخاصة اآللة تلك بقاء إىل تدعو عظيمة
العامة، املصلحة تخالف حركة كل عىل بالقضاء يتكفل الذي هو نفسه املسلح الشعب
يف إال الحالة هذه يف مهمته تكون وال املجموع، عن يشذون الذين األشخاص ويسحق
الحارض املجتمع يف يحدث بما تُقاس ال تكاد إنها حتى السهولة، غاية ويف البساطة منتهى
ال إننا ثم يرسقوا، أن من الرسقة محاويل منع أو املتنازعني، بني ما والفصل التوسط من
كل أن وهو تعرتضنا، التي الفكرة هذه إزاء األهمية منتهى يف شيئًا نتناىس أن لنا يحوز
اإلخالل إىل وتقيض الجمهور، أفراد بني تحدث التي واالختالف والتنازع االعتداء أسباب
الجماهري مجهودات استثمار هي إنما املرعية، والقوانني بالقواعد والعبث العام بالنظام
السائدين والبؤس والشقاء الكايف األجر من حاجتها يسد بما عليها التعويض بدون
رمق لسد الكافية الوسائل من الطبقة هذه وحرمان الشعب، من املنحطة الطبقة عىل

الحياة.
النفس، اهتياج إىل الداعية املؤملة األسباب هذه كل عىل القضاء تيرس ما فإذا ذلك وعىل
يف لها يبقى ال اتقاؤها، ينبغي والتي العارضة الفكرة تلك فإن منقصة، كل اجرتاح وإىل
يف نفسها تلقاء من تأخذ العام بالنظام اإلخالل أعمال ألن البال؛ يف أثر ذاك إذ الحقيقة

إزالتها. عىل العمل إىل احتياج بدون مسبباتها فقد أثر عىل الزوال
تلقاء من ستزول االختالل أعمال أن أبديناها التي الوجيهة لالعتبارات نرى كنا وإذا
الزوال، هذا فيها يتم التي املدة بتحديد ن نتكهَّ أن يمكننا ال فإننا بواعثها، بزوال نفسها
بل الزمن، هذا مثل تستدعي ال وقد مراحل، عدة عىل يتوزع طويًال أمًدا تستغرق فقد
وبزوالها محالة، ال زائلة أنها هو به نجزم أن يمكننا الذي وإنما وجيزة، مدة يف تتالىش

حينئذ. إليها حاجة أقل تبقى ال التي الحكومة تفنى
يف تبسط بل عليه، املخالفني قيام تستدعي قد التي الغفلة تلك يف ماركس يسقط ولم
تتخطاهما أن يجب اللتني الدرجتني أو املرحلتني عن ملاًما به نمر أن نحن أردنا ما إيضاح
والدرجة السفىل الدرجة وهما الحقيقية، املشاعية إىل للوصول العامة االجتماعية الهيئة

العليا.
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املشاعي للمجتمع األول الشكل (3)

بأن القاضية «السال» فكرة «جوتا» برنامج انتقاده أثناء يفنِّد أن إىل عمد قد ماركس إن
التفنيد هذا يف أسهب وقد عمله، من ينتجه ما كل االشرتاكي الحكم ظل يف العامل يأخذ
لتوسيع املخصصة واملبالغ االحتياطية املبالغ محو ينبغي أنه فأظهر التام، اإلقناع حد إىل
املبالغ كل إبطال وكذلك ذلك، غري إىل املصانع، يف املستهلكة اآلالت لتجديد أو اإلنتاج نطاق
غري إىل العجزة، دور وعىل املستشفيات وعىل املدارس وعىل اإلدارة عىل لإلنفاق املخصصة

ذلك.
للمجتمع أوىل كمرحلة السال يتخريه الذي العام املبهم الحائر الشكل ذلك من فبدًال
محكمة ميزانية ماركس ويعرض عمله»، من ينتجه ما كل «للعامل قوله: يف االشرتاكي

االشرتاكية. االجتماعية الهيئة به تقوم أن ينبغي الذي املحكم للعمل
رأس صبغة كل من مجرد عام مجتمع يف الحياة أحوال بتدقيق يحلل رشع وقد

فقال: مالية

مجتمع عىل ال العمال) حزب برنامج تحليل يف (أي نتكلم أن إىل هنا حاجة يف إننا
من ينفصل يكد لم مجتمع عىل بل الخاصة، مبادئه طبق مرتٍق تام مشاعي
والروابط العوامل بكل التأثر تحت يزال ال وهو حديثًا، إال املايل رأس املجتمع
القديمة االجتماعية الهيئة من استعارها التي والفكرية واألدبية االقتصادية

األخرية. الساعة إىل بها محتفًظا يزال ال وهو منها، تخرج الذي

محتفًظا يزال ال الذي املالية، رأس االجتماعية الهيئة من حديثًا املتولد املجتمع فهذا
نفوس يف العادات رسوخ بحكم بها محتفًظا يزال وال منها، استعارها التي الصبغات بكل
املشاعي. املجتمع من السفىل الدرجة أو األول الشكل ماركس منه يتخذ الذي هو األقوام،
إىل تحول لقد بل لألشخاص، ا خاصٍّ ملًكا قبل من كانت كما تعد لم اإلنتاج فوسائل
الالزم العمل من خاص بقسم يقوم املجتمع من عضو فكل بأرسه، العام املجتمع ملكية
من معني مقدار بتأدية قام أنه تثبت شهادة املجتمع يعطيه جمعاء االجتماعية للهيئة

العمل.
تعادل املتنوعة، مطالبه من مقادير العامة املخازن من يأخذ الشهادة وبمقتىضهذه
من يأخذ عامل كل تجعل بطريقة مرتبًا الحساب يكون الطريقة وبهذه أنتجه، ما مقدار
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الهيئة من يأخذ إنه أي العام؛ الصندوق يف يده مصنوع من يودع ما بمقدار حوائجه
يعطيها. ما بمقدار االجتماعية

ظاهرية. عامة مساواة تحدث النمط هذا وعىل
والذي باالشرتاكية، عادة املسمى االجتماعي النظام النظر أمام يكون حينما ولكن
يف عنه يقول «السال» فإن األوىل، درجتها أو املشاعية من األول بالشكل ماركس يسميه
من يأخذ أن بمقتضاه إنسان لكل الذي العادل الحق استعمال يف العادلة القسمة مقام
له يوضح وماركس تصوره، يف واهًما يكون «السال» فإن عمله، قيمة بمقدار يده صنعة

بالشطط. املصحوب الوهم هذا
ليس ولكنه بالفعل، اآلن لدينا موجود العادل الحق إن الصدد: هذا يف ماركس يقول
حق فكل عادل، غري آخر حق ككل إال اعتباره يمكن ال الذي املمتاز املايل الحق ذلك إال
ال واألعمال واملواهب الدرجات مختلفي أناًسا يشمل وحيد نظام وجود تأديته يف يُراعى
عىل العادل الحق يكون ذلك وعىل بينهم، فيما اإلنصاف عىل وال املساواة عىل قائًما يكون

بحت. وظلم املساواة عىل اعتداء هو «السال» طريقة
حصة االجتماعي العمل من معينة حصة مقابل يف يستلم إنسان كل إن الواقع ويف
من أقوى أحدهم فإن متساوين، غري األشخاص ولكن االجتماعي، اإلنتاج من لها معادلة
من عدة له وهذا كذلك، ليس وسواه متزوج وأحدهم سواه، من أضعف منهم وآخر اآلخر،

ذلك. غري إىل منهم، يشء لديه ليس وذاك األطفال
ماركس: استنتج ثم

يف املوجودة العامة املطالب بتوزيع وبالجملة املتعادل، العمل قاعدة فباتباع
الحقيقة يف الناسيأخذ أحد فإن الجميع، بني متساوية بطريقة العام الصندوق
كل والجتناب جرٍّا، وهلم جاره، من أغنى إذن فيصري اآلخر، يتناوله مما أكثر

متساٍو. غري الحق يكون أن يجب املساواة تعميم عن فعوًضا هذا

يظل إذ واملساواة؛ العدل ينتج أن يمكن ال للمشاعية األول الشكل فإن وبالجملة
هو وجوده مستحيًال سيكون الذي ولكن املظالم، يف واختالف الثروات يف اختالف هنالك
عىل يستويل أن يستطيع شخص يوجد لن ألنه إنسان؛ بواسطة إنسان مجهود استثمار

خاصة. عقارية ملكية إىل زراعية أرض إىل آالت إىل مصانع من اإلنتاج وسائل
فيها يتكلم التي املالية، بالصبغة املتأثرة «السال» جملة عىل بإنحائه ماركس إن
االشرتاكي للمجتمع وترقي نمو طريقة يظهر عام، بوجه واإلنصاف املساواة عدم عن
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استيالء يف سببًا كان الذي اإلجحاف هذا االستئصال، عىل االقتصار يف الرشوع عىل املجرب
اإلجحاف هذا واحدة، دفعة يستأصل أن عن والعاجز اإلنتاج، وسائل عىل الناس من أفراد
هذه إىل الناس احتياج بحسب وليس العمل، مقدار بحسب الحاجيات توزيع عىل العامل

الحاجيات.
توجان صاحبنا ويف املاليون، األساتذة بينهم ومن العاديني االقتصاديني أن جملتهم
ما وعىل املساواة، عدم من الناس بني يوجد ما تناسيهم عىل االشرتاكية مؤاخذة يوالون
هذه وأن التفاوت، هذا إبطال من به يحملون ما وعىل املساواة، عدم من به يحملون
يقترصماكس لم إذ املطبق؛ الجهل يف املاليني الفالسفة حرضات تعمق عىل لتدل املؤاخذة
أخرى بمسألة باملثل اهتم لقد بل اتقاؤه، يمكن ال الذي التفاوت بهذا العظيم االهتمام عىل
الهيئة لكل العامة امللكية إىل اإلنتاج وسائل انتقال أن وهي املتقدمة، باملسألة مرتبطة
عيب بمفرده يزيل ال الكلمة لهذه العادي باملعنى االشرتاكية ملكية إىل أي االجتماعية؛
حقوق عىل سائًدا سيظل الذي العيب ذلك املايل»، «الحق من املتمكن املساواة وعدم التوزيع

العمل». مقدار «بحسب جارية املحصوالت توزيع طريقة دامت ما الناس
موضًحا: ماركس قال ثم

االجتماعية الهيئة شكيل أول يف منها التخلص يستحيل العيوب هذه أن غري
من تولدها جراء من تعانيها التي الطويلة اآلالم بعد به تتشكل الذي املشاعية
الحكم من أقوى يكون أن الحق يستطيع ولن املالية، رأس االجتماعية الهيئة

الحكم. بهذا املرتبطة املدنية نمو من وال االقتصادي،

الهيئة شكيل أول يف يزول املايل» «الحق بأن القول يمكن تقدم ما وبمقتىض
جزئيٍّا بل كامًال يكون ال زواله أن إال االشرتاكية، لقب عادة عليها املطلق املشاعية االجتماعية
اإلنتاج، وسائل دائرة يتعدى ال أي االقتصادية؛ الثورة حالة به تسمح ما بحسب فقط
االشرتاكية وأما لألفراد، خاصة ملكية املايل» «الحق يعتربها اإلنتاجية الوسائل وهذه

املايل. الحق يزول فقط االختالف هذا دائرة ويف عامة، ملكية إىل بالفعل فتحولها
للمحصوالت، موزًعا منظًما بصفته يبقى فهو األخرى، مهمة يف باقيًا يزال ال ولكنه
وهذا يأكل»، أن له ينبغي ال يعمل ال من «أن العام املجتمع أعضاء بني ما لألعمال ومقسًما
من يعادله نصيب العمل من معني قسم «لكل بالفعل؛ تنفيذه صاره قد االشرتاكي املبدأ
إىل يؤدي ال هذا فإن ذلك ومع باملثل، تنفذ قد الثاني االشرتاكي املبدأ وهذا املحصوالت»،
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متساوية قيًما يعطي الذي املايل» «الحق من الباقية البقية يقيضعىل وال نهوضاملشاعية،
باملرة. متعادلة غري بأعمال قيامهم نظري متكافئني غري ألشخاص املحصوالت من

املشاعية شكل يف تجنبه ممكن غري ولكن عيب، هذا إن ماركس يقول الصدد هذا ففي
التي السهولة بمثل يحدث ال الناس أطوار تغري بأن بالنا عن يربح أن يجب ال ألنه األول؛
أن عىل املالية رأس انقالب أثر عىل الناس يعتاد أن امليسور من فليس تصورها، يمكن
رأس تعطيل إن الشخصية، الحقوق قاعدة إىل االلتجاء بغري العام املجتمع ألجل يعملوا
الرسيع. التحول هذا مثل عىل تساعد التي االقتصادية واألدلة املقدمات فجأة ينتج ال املالية
ذلك سوى أخرى قواعد وجود بعدم القول إىل منه التدرج يمكن هذا تقرر فإذا
امللكية عىل بمحافظتها حكومة وجود رضورة عىل املهم الباعث هو وهذا املايل»، «الحق

املحصوالت. توزع يف واملساواة العمل، يف املساواة عىل تحافظ اإلنتاج، لوسائل العامة
متعددة، طبقات توجد وال املاليني، لرأس أثر يبقى ال حينما تفنى إنما فالحكومة

ما. طبقة إخضاع أو إخماد إىل حاجة أدنى تبقى ال حينما وباالختصار
يبقى إذ تقدم؛ ما كل بعد تماًما الوجود عالم من زالت قد تكون ال الحكومة ولكن

املايل». «الحق عىل املحافظة أمر
الكاملة. املشاعية تعميم يجب الوجود يف ظل للحكومة يبقى ال ولكي

املشاعي للمجتمع األتم الشكل (4)

األتم شكلها إىل أي الثاني؛ طورها إىل متنقًال املشاعية عن كالمه يف ماركس استمر ثم
فقال:

تقسيم ملبدأ اإلنسان خنوع يزول وحينما املشاعي، املجتمع شكل يتكامل حينما
الجسدي العمل بني الحادث التعارض يتالىش وحينما االستعبادي، العمل
القوت الكتساب وسيلة مجرد كونه من العمل ينتقل وحينما العقيل، والعمل
الفكر وسمو العمل نمو يؤدي وحينما الحياة، يف األول املطلب يصري أن إىل
العامة الثروة منابع بسائر تصبح حتى املنتجة القوى تعاظم إىل اإلنساني
املايل الحق دائرة تخطي يمكن فقط هنالك املنهمرة، الخريات بسيول فائضة
كل «من الشعار: بهذا الخفاق علمه يطرز أن العام املجتمع ويستطيع الضيقة،

احتياجه.» بمقدار إنسان كل إىل كفاءته بمقدار إنسان
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عبارات من تخللها بما قدرها حق الصائبة إنجيل مالحظات نقدر أن يمكننا فاآلن
وحكومة، حرية كلمتي بني ما يربط الذي االتحاد ذلك عىل واالستخفاف والسخرية التهكم
فال الحرية سادت ما إذا حتى الحرية، وجود إىل سبيل ال موجودة الحكومة دامت فما

الحكومة. وجود إىل سبيل
الرقي من درجة يف املشاعية ظهور يؤذن الحكومي، االقتصاد ظالل من ظل آخر إن
عىل أي الجسدي؛ والعمل العقيل العمل بني ما معارضة كل اختفاء عىل تساعد والنمو
الوحيد املنبع وهو املعارصة، االجتماعية الهيئة يف املساواة لعدم األصلية املنابع أحد نضوب
وأدوات أمالك سائر انتزاع ومجرد العامة، امللكية إىل اإلنتاج وسائل انتقال مجرد الذي

نهائيٍّا. إبطاله عن عاجزان املاليني من املال رأس
صار ولو هائلة، درجة إىل املنتجة القوى تعاظم أسباب تيرس العامة امللكية هذه إن
أنتجته بما واالنتشار، الرقي من هذا عرصنا يف الحضارة إليه وصلت فيما النظر إنعام
عظيًما دخًال املاليني لرأس أن ننكر ال التي العظيمة، محصوالتها من اإلنتاج وسائل
بالفعل، ترصفنا وتحت أيدينا بني اآلن هي التي الوسائل هذه بأن الحكم ألمكن فيها،
الهيئة إىل أي العمال؛ نحن إلينا ملكيتها وآلت املستغلني املحتكرين من انتزاعها تم لو
اللذيِْن والرقي التحسني مقدار يتصور أن البرشي العقل استطاع ملا عامة االجتماعية
التصور فوق بدرجة متضاعفة قواها لتصبح املنتجة األدوات هذه عىل ندخلهما أن يمكننا

العمل. وقدرة الخربة ميزة من لنا بما
الوجود. هذا يف والسعادة الراحة من قسط بأوفر اإلنسانية الجمعية تتمتع وحينئذ
مقدار هو فيه، تقريبيٍّا بل محكًما، رأيًا نصدر ال أو نعرف أن يمكننا ال الذي ولكن
العمل، تقسيم مبدأ استئصال يصري عندما والرقي النمو هذا بها سيحدث التي الرسعة
يصبح وعندما الجثماني، والعمل الذهني العمل بني ما التعارض أسباب تزول وعندما

الحياة. من األسمى املقصد العمل
سبيل ال الذي الحكومة، فناء مسألة يف نتكلم أن لنا ينبغي ال أنه يف السبب هو وهذا
والنمو الرقي بها يتمىش التي بالرسعة املسألة هذه نربط أن بدون منه تخلصها إىل

للمشاعية. األتم الشكل مرحلة إىل االجتماعينَْي
هذا إىل الوصول مدة دامت ما البحث، طائلة تحت الباب مفتوحة تظل إذن فاملسألة
مجيء رسعة عىل متوقف الحكومة ظالل آخر تاليش دام وما تحديدها، ممكن غري الشكل

تباطئه. أو الشكل ذلك
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االجتماعية الهيئة تنفذ عندما الحس عالم من بتاتًا تختفي أن يمكنها الحكومة إن
احتياجه»؛ بمقدار إنسان كل إىل كفاءته بمقدار إنسان كل «من القائل: الجليل املبدأ ذلك
يصري وعندما االشرتاكية، للحياة األساسية القواعد مراعاة عىل االعتياد يصري عندما أي

ومجهوده. كفاءته بمقدار يشتغل إنسان كل يجعل اإلنتاج من درجة يف العمل
كل يضطر الذي املايل الحق فيها املندمج الضيقة الدائرة تلك تخطي يمكن وحينئذ
جاري؟ من أكثر ساعة نصف أشتغل «ألم شيلوق: طريقة عىل حسابه يحسب أن إىل عامل
نفوس من املساءالت هذه كل تختفي إذ أنا؟» تناولته مما أكثر أجًرا جاري يتناول ألم
وال منها، الناتجة املقادير إىل املحصوالت توزيع يف العام املجتمع ينظر ال هنالك العمال،
من بمقدار يُستعاضاه فيما مقيد غري إنسان كل فيصري حدة، عىل عامل كل ينتجه ما إىل
الحياة. مطالب من حاجته تقتضيه ما إنسان كل يأخذ بل العمل، من معني بَكمٍّ أو الزمن
الطريقة بهذه حلها يعتربوا أن عىل تحملهم املسألة هذه يف نظرهم فوجهة املاليون أما
ما إنسان كل إعطاء من االشرتاكيون يعده بما ويسخرون خيال»، «محض االجتماعية
غري إىل والبيانوات واألتوموبيالت بالرياش فيزودونه عمله، يف عليه مراقبة بغري يريده

ذلك.
بهذه التشاغل يف أوقاتهم يستغرقون املالية الطائفة علماء الساعة هذا إىل يزال وال
وعن جهلهم، عن النقاب وكشفت واالستخفاف، الهزؤ موضع هم جعلتهم التي السخرية

الخاصة. مصلحتهم ألجل املالية رأس عن املغرض األعمى دفاعهم
األتم الشكل بتولد يتنبأ أن حد إىل يندفع اشرتاكي يوجد ال ألنه جهلهم؛ ومن
ومجيئه املشاعي الشكل هذا يف يتكلمون الكبار االشرتاكية علماء يرون عندما لالشرتاكية،
العمل من أخرى منتجة قوة عىل مشتمل آخر عالم وجود الجهالء أولئك يفرض ما، يوًما
منه أكثر يكون اليوم، يعمل الذي الرجل غري آخر رجل وعىل اليوم، العاملة القوة غري
يتطلع أن بدون العامة الثروة مظاهر فيجوسخالل لوفسكي، بوميا كتالميذ وعلًما كفاءة
جهلهم عن املعربون املاليون العلماء أولئك أي — وهم حاجته، تقتضيه ما بحسب إال إليها

االشرتاكية. أحالم إليه تذهب ال الذي هذا بتصورهم املستحيل وجود يفرضون —
الرقابة بإبقاء مطالبني االشرتاكيون يظل للمشاعية، األتم الشكل دور يجيء أن وإىل
طريق وعىل املؤدى، العمل طريقة عىل الحكومة جانب ومن املجتمع، جانب من الشديدة
الخاصة امللكية بانتزاع تبتدئ أن يجب املطلوبة الرقابة هذه أن إال الحاجية، املطالب توزيع
وأن الرأسماليني، عىل العمال جانب من نفسها الرقابة تكون وأن املاليني، رأس حوزة من

العمال. حكومة بواسطة بل املوظفني؛ حكومة بواسطة تكون ال
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«وذيولهم الشخصية االستفادة عىل املبني أي املغرض؛ املاليني متكلمي دفاع إن
نقل يف منحرص ورشكائهما» وتسرييتيليل تشرينوف أمثال من لهم واملهللني املصفقني
أي املشاعية؛ عليه ستكون عما التكلم وهي األساسية، الفكرة من والجدل البحث قوة
الحكومة وإبطال امللكية، نزع إمكان يف املناقشة إىل املستقبل يف العامة االجتماعية الهيئة
تضمنهم ومستخدمني عمال إىل بلد كل أبناء وتحويل العمال، مراقبة تحت األعمال ووضع
مثال عىل القائمة الحارضة االشرتاكية الهيئة أنظمة عن التكلم يف وبالجملة كربى، نقابة
األساسية املواضيع فيخرجون العمال، من املنتدبني وعساكرها ونوابها السوفيت حكومة

األولني. واختصاصها طبيعتها عن
وإىل البسيط، الجمهور ويتابعه الجهابذة، من أستاذ يتكلم عندما فإنه الواقع ويف
وعود يف الواردة لها، معنى ال التي واألوهام الحماقات عن وتسرييتيليل تشرينوف جانبهما
االشرتاكية ترقية باألحرى أو العامية، الطبقة ترقية استحالة وعن البولشفيني، وأماني
املشاعية شكل أفكارهم وإزاء أعينهم نُْصَب يكون ذاك إذ فإنهم الحكم، درجة إىل يرقيها
بإخالصملصلحة يعملون الذين من أو الصادقني، االشرتاكيني من أحد يقل لم الذي األتم
الوقت يف العالم يسود وأن للتحقق، قابل الشكل هذا غرضأن غري ومن االجتماعية، الهيئة

الناس. من أحد هذا بمثل يحلم لم بل الحارض،
وهي واملشاعية، االشرتاكية بني ما العلمية الوجهة من التمييز ملسألة نتعرض وهنا
الديمقراطية كلمة اختصاص َعدِّك عن السابق بيانه يف إنجيل لها تعرض التي املسألة
املشاعية شكيل بني ما الفرق بأن القول يمكن السياسية الوجهة فمن عليه، أطلقت بما
الحكم تحت أي الحايل؛ الوقت يف أما الزمن، ميض مع هائًال شك بال سيكون واألخري األول
من أفراد إال األول الصف يف يضعه أن عىل يجرؤ وال به، القول العبث فمن املايل، رأس
طريقة عىل النظري العلم يتلقنوا لم أناس االشرتاكيني بني يوجد كان «إذا الفوضويني
عىل املشتملة االشرتاكية كواكب من وسواهم وكرنيليسني وجراف وكروبوتكني بليخانوف
من يُعترب الذي جاي رأي عىل املتحصنني الفوضويني أولئك عىل أو الوطنيني، االشرتاكيني

وبالضمري». بالرشف محتفظني ظلوا الذين املثال نادري الفوضويني آحاد
يلقبه باالشرتاكية عادة يسمى فما واضح، واملشاعية االشرتاكية بني ما الفرق أن عىل
وسائل جعل يتيرس وعندما االشرتاكي، للمجتمع السفىل الدرجة أو األول بالشكل ماركس
االجتماعية الهيئة عىل إلطالقه قابًال يصري املشاعية لفظ فإن للجميع مشاًعا ملًكا اإلنتاج

ناقصة. تبقى ذاك إذ املشاعية أن تنايس عدم رشط عىل

110



الخامس الفصل

املدلول عىل محافظته هو الصدد، هذا يف بسطه الذي ماركس إيضاح يف ما أهم وإن
من وضوحه يبتدئ كيشء يعتربها التي للمشاعية، النظري باملدلول كاحتفاظه الحيس

املالية. رأس انتهاء عند
اللفظية املحاورات من وبدًال واملخرتعة، املصطنعة املدرسية التعبريات عن فعوًضا
ماركس يحل املشاعية؟» هي وما االشرتاكية؟ هي «ما نمط عىل املتعددة األسئلة يف العقيمة

املشاعي. للمجتمع االقتصادي النضوج درجات عليه يطلق أن يمكن ما
الوجهة من تكون أن يمكنها ال األوىل، مرحلتها يف أو األول شكلها يف فاملشاعية
واألحكام التقاليد قيود من الحرية بتمام ومتمتعة النضوج، تمام ناضجة االقتصادية

املالية. رأس
املايل الحق دائرة اعتقال يف البقاء إىل يدعو الذي املهم األمر ذلك ينشأ هنا ومن
مالية؛ حكومة وجود بالطبع يتطلب املايل الحق فإن الحاجيات، توزيع جهة من الضيقة

قواعده. مراعاة إىل الناس إلجاء عىل قادر جهاز بدون له أثر ال الحق ألن
وال الزمن، من مدة املشاعية عهد يف ثابتًا يظل املايل الحق أن ذكرنا مما وينتج
هيئة جانبهما إىل توجد أن بدون ولكن املالية، الحكومة جانبه إىل تكون بل منفرًدا، يكون

واملاليني. األعيان
من كرضب أو األعاجيب املاركيسكإحدى املذهب به يؤاخذ ما اعتبار فيمكن ذلك وعىل
التصدي يحاولون إنما املذهب هذا إىل يتعرضون الذين األشخاص ألن بالعقول؛ التالعب
ليقفوا مبادئه حقائق يف الفكر ويجيلوا معانيه، يف النظر يُنِعموا لم وهم مهاجمته بل له،

للعادة. الخارقة املحتويات من فيها ما عىل
االجتماعية الهيئة خالل ويف الطبيعة تفاريق ويف خطوة كل يف ترينا الحياة أن غري

بأهدابه. ومتشبثة الجديد العهد يف منبثة وتقاليده القديم العهد أطوار
فكرته بمجرد املشاعية يف املالية الحقوق من القليل النذر ليدخل ماركس كان وما
االقتصادية الوجهتني من منه التخلص إىل سبيل ال ما إثبات إىل عمد وإنما وإرادته،

املالية. رأس أحضان من ينفصل يكد لم عام مجتمع يف والسياسية
الطبقة به ستناجز الذي الرصاع يف هائلة وأهمية عظيًما، دخًال للديمقراطية إن
أن غري اسرتقاقهم، نري عنهم وتنفض أمرهم، عىل لتغلبهم األموال رءوس أرباب العاملة
مرحلة فقط هي وإنما تخطيه، يجوز وال عنده الوقوف يمكن ا حدٍّ ليست الديمقراطية
أخرى مرة فتصري تعود ثم املايل، رأس العهد إىل اإلقطاعي العهد من للوصول تُقطع

املشاعية. إىل املالية رأس من تقطع أيًضا مرحلة
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تجعل العمال هيئة أن املعلوم ومن املساواة، عن بها التعبري يراد الديمقراطية إن
من إذن بد ال فكان املساواة، عىل الحصول سبيل يف الحاد املتوايل لرصاعها عظمى أهمية
بني املوجودة الفروق محو بمقتضاها يراد التي معناه حقيقة عىل املساواة مبدأ إدراك

وبعضها. الطبقات بعض
أما الصورية، املساواة سوى اآلن املتعارف يف بها يراد ال ديمقراطية لفظة أن غري
بوسائل بالتمتع يختص فيما العام املجتمع أعضاء جميع بني ما املساواة تحقيق بعد
ترقية مسألة اإلنسانية وجه يف الحظ لسوء تنهض واألجر، العمل بمساواة أي اإلنتاج؛
بمقدار إنسان كل «من مبدأ أساس عىل القائمة الحقيقية إىل املساواة الصورية املساواة
الطرق بأية متسائلني الحرية موقف نقف وهنا احتياجه»، بمقدار إنسان كل إىل كفاءته
ألسنتنا عىل يجري فال االسمى؟ األمل هذا إىل الوصول من اإلنسانية تتمكن مرحلة كم ويف
قبيل من ولو رأيًا نبدي أن نستطيع وال نعلم ال إننا قولنا سوى الصدد هذا يف جواب

بموجبه. املسألة هذه حل يمكن والتخمني الحدس
النقطة ليست األوقات هذه يف عليها اإلجابة يتيرس ال مما وأمثالها املسألة هذه أن إال
املوصول السعي يتطلب الذي املهم وإنما األماني، عداد يف اليوم حتى تزال ال ألنها الهامة؛
نفوس يف غرسها إىل والعيان األموال رءوس أرباب يرمي التي الفكرة استئصال هو
لتصدر عليها يُلقى ما كل نفسها يف تحاكم أن تستطيع ال التي البسيطة، الجماهري
عليها والتغلب محاربتها تحاول التي الخطرة الفكرة تلك خطأ، وإن صوابًا إْن حكمها
الجمهور مصالح تطابق ال وأعمال آراء مجموعة االشرتاكية أن من املالية الفئة تشيعه ما
مدة تلبث مبتدًعا شيئًا بصفتها وأنها الزمان، قديم من الراسخة وعوائده وتقاليده األكرب
الخطرة الفكرة هذه نعم املوت، فيدركها الضعف عليها يتغلب ثم الزمن، من قصرية
أوجه بإفهامه للحقيقة مطابقتها وعدم فسادها، األكرب للجمهور نبني أن يجب التي هي
الصغرية الطبقة من بها إنصافه يراد التي العادلة الطرق أن وبإعالمه به، الالحق الَغبْن
عىل وتعمل القديمة، والتقاليد العوائد بالطبع تغالب ألنها السري؛ بطيئة فيه املتحكمة
من املستنرية بالعقول تبتدئ إذن فهي األذهان، يف طويلة مدد من الراسخة األفكار محو

استثناء. بال األهايل سائر تعم أن تلبث ال ثم الشخصية، املطامع ذوي غري
إذن فهي تنوعاتها، أحد هي باألحرى أو الحكومة، أشكال أحد هي الديمقراطية إن
أسلوب عىل املرتبة املنظمة الوظيفة نفسها؛ كالحكومة تُعترب بالحكومة التصاقها بحكم
أخرى جهة من ولكنها جهة، من صفتها هذه الناس، عىل والضغط لالضطهاد خاص
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يف جميًعا وبحقهم الواحد، البلد أبناء جميع بني املساواة بحق الظاهري االعرتاف تعترب
إدارتها. ويف الحكومة مهمة حدود تعيني يف التساوي

تستجر أنها تقدم فيما املوضح الصوري شكلها يف وهي الديمقراطية عن ينشأ ثم
رأس ضد للتجمهر الثائرة العمال طبقة والنمو التقدم سبيل يف تخطوها التي خطاها يف
آثارها وتعفي وتدمرها املالية الحكومة آلة بها تكرس التي الوسيلة لها وتهيئ املال،
وموظفيها، وبوليسها آثارها وتعفي جمهورية، أو ملكية الحكومة شكل كان ما كائنًا
بالشكل حكومية آلة كسابقتها تظل ال ديمقراطية أعظم حكومية بآلة عنها واالستعاضة
قوى شكل يف ينتظم ألن الشعب تعد التي املسلحة العمال طبقات ظل تحت املعروف

مسلحة. محلية
تخرج التي الدرجة إىل الديمقراطية تصل الصفة إىل املقدار من املسألة بتحول وهنا
يشرتكون الجميع كان فإذا االشرتاكية، الهيئة يف لتندمج املايل املجتمع نطاق من فيها
رأس تقدم أن مع قرار، له يستقر أن يمكن ال املال رأس فإن الحكومة، إدارة يف حقيقة
الطريقة وهذه الحكومة، إدارة يف فعليٍّا اشرتاًكا الجميع يشرتك بأن يسمحان ونموه املال
العاملة النقابات بواسطة العالم أرجاء يف املنترشة البالد من كثري يف تتحقق بدأت قد
واملصارف العظمى والتجارة الكربى واملصانع الحديد والسكك الربيد دوائر يف املتألفة
الهيئة تمثل التي العاملة النقابات فيها انتظمت التي املالية، الدوائر من غريها إىل املالية

األوىل. خطواتها يف االشرتاكية
واملوظفني املاليني إسقاط املستحيل من يصبح االقتصادية الرتتيبات هذه وبواسطة
توزيع وعىل اإلنتاج عىل العامة الرقابة وضع إىل والتوصل مقدمات، سابقة غري من فجأة
سالحه املتقلد الشعب ومجموع املسلحني، العمال بواسطة العمل ترتيب وعىل املحصوالت،
باملهندسني املختص الفني العمل ومسألة والحساب املراقبة مسألة بني الخلط يجب «ال
املاليني، أوامر تحت اليوم يشتغلون الذين االختصاصيني هؤالء إن وسواهم، وامليكانيكيني

املسلحني». العمال نظام ظل يف اليوم من أحسن غًدا سيشتغلون
هيئة يف إدخالهما الالزم الجوهريان الرشطان هما واملراقبة الحساب عمليتي إن
إىل يتحولون بلد كل فأبناء األول، شكله أثناء املشاعي املجتمع يف املنتظمة التوظيف
البلد أبناء وكل املسلحني، العمال يف املتمثلة الحكومة يف عادية أجور ذوي مستخدمني
الجميع. ملصلحة احتكارية حكومة سلك يف واملنتظمني والعمال املستخدمني يصريون

عىل يحافظوا وأن رسمية، بصبغة يشتغلوا أن من التمكن عىل فقط تتوقف فاملسألة
رسميٍّا. مرتبًا ويأخذوا العمل طريقة نفس
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ألجل الذين األموال، رءوس أرباب بمعرفة منها األكرب الشطر تم قد املسالة وهذه
الكبرية العمليات يجعلوا أن إىل توصلوا الجسيمة وأعمالهم حساباتهم حرصودقة تسهيل
مقصوًرا اآلن يصبح مىض فيما كثرية أيٍد إىل يحتاج معقًدا تركيبًا تقتيض كانت التي
اإليصاالت إعطاء بني ما حسابية وعمليات بسيط وتفتيش سطحي إرشاف مجرد عىل
البسيطة العمليات وهذه الداخلة، وقيمها الخارجة األشياء كل تحرص دفاتر يف وتقييدها
الحكومة تصري «حينما فقط والكتابة القراءة يعرف إنسان كل بها يقوم أن ليستطيع
األعمال ومراقبة الحسابات قيد مسألتي يف تنحرص جوهرية، وظائف مجرد عن عبارة
كانت كما السياسية الوظائف ذات سياسية حكومة تصبح ال أنفسهم، العمال بواسطة

بسيطة». إدارية وظائف مجموعة عن عبارة تصري بل قبل، من
كل ويف نفسه تلقاء من يقوم عندما فإنه الشعب من األعظم السواد جهة من وأما
إىل حينئذ سيتحولون «الذين األموال رءوس أرباب عىل واملراقبة الحسبة بعمليتي مكان
ذلك إىل يكونون الذين االختصاصيني أي املفكرين السادة حرضات وعىل مستخدمني»،
عامة حقيقة تصري املراقبة هذه فإن السالفة، املالية التقليد بقايا بعض حافظني الحني
ينفرد ألن حاجة تبقى ال فهنالك موارده، وكل الوطن أبناء جميع تشمل إنها أي ووطنية؛
يعرف ال إنسان كل ألن مطلًقا؛ إليها حاجة تبقى ال بل املراقبة، بأمر مخصوصون أناس
من وجاعًال بانتظام، بعمله نفسه تلقاء من قائًما وطني كل دام ما يستخدمها يشء أي يف

عتيًدا. رقيبًا غريه وعىل نفسه عىل نفسه
وإىل عظيم، مكتب أو مصلحة إىل بأرسها االجتماعية الهيئة تنقلب الحالة هذه ويف
أو يشتغلون الذين جميع بني ما األجر ووحدة العمل وحدة فيه تتساوى كبري مصنع

يحسبون. أو يراقبون
أجزاء جميع تسودان اللتني العامة االختيارية الطاعة وهذه املساواة هذه أن عىل
مسلوبة واملستثمرون أمورهم، عىل مغلوبني املاليون يصبح عندما العظيم املصنع ذلك
ليستا االجتماعية، الهيئة فروع جميع شاملة العاملة والهيئة االستثمار، طرق أيديهم من
يف نخطوهما خطوتان هما وإنما إليهما، نسعى اللذين النهائية والنقطة األسمى الغرض
كانت التي للطرق مناقضة بطريقة العام املجتمع به ي ننقِّ الذي الرضوري التطور حالة
بعد وليسهل املايل، االستقالل كيان تلطخ التي النقائصواألقذار أدران من قبلها موجودة

األمام. إىل املمتدة الهينة الرحبة الطريق يف السري الديمقراطية عىل ذلك
منهم العظمى األغلبية األقل عىل أو االجتماعية الهيئة أعضاء جميع يغدو وعندما
األشياء سائر عىل أيديهم يضعوا وبأن بكفاءة، أنفسهم تلقاء من الحكومة بإدارة عاملني
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القالئل السادة أولئك وعىل املاليني، فئة وهي الحقرية األقلية تلك عىل رقابتهم وينظموا
الذين العمال وعىل االختصاصيون، وهم البائدة املالية التقاليد عىل باملحافظة املغرمني
الحاجة آثار تُتقى فقط فهنالك املال، لرأس عبيًدا وجعلهم للمال، حبهم أخالقهم أفسد

اإلدارة. أنواع من نوع كل إىل
الفناء؛ من دنوا أجلها ازداد كلما الكمال، درجة من اقرتابًا الديمقراطية ازدادت وكلما
العمال من املؤلفة الحكومة ازدادت وكلما إليها، حاجة يف االجتماعية الهيئة تعود ال إذ
بهذه الخاص باملعنى حكومة تكون أْن الواقع بحكم تبتعد منهم يتألفها الذين املسلحني
يكون ال إذ شأفتها؛ استئصال عهد من اقرتابها ازداد كلما بالديمقراطية، ترشبًا الكلمة
بتأدية بطبيعتها قائمة االجتماعية الهيئة دامت ما والرتتيب النظام وجود عىل باعث هنالك

بنفسها. مصالحها
وال وسطاء بدون حقيقية إدارة يديروا ألن أْكفاء بالفعل الناس جميع يصري وعندما
والرقابة الحسابات بأعمال بالفعل جميعهم يقومون وعندما االجتماعي، اإلنتاج رؤساء
األبناء َل تََطفُّ االجتماعية الهيئة وجود عىل املتطفلة األعضاء تلك بها تقوم كانت التي
عىل املحافظني باسم املتسمون وأمثالهم املراءون املنافقون وأولئك أبيهم، عىل املدللني
عملية طائلتَْي من اإلفالت املستحيل من بل ا جدٍّ املتعذر من يصري هنالك املالية، التقاليد
عقاب إىل حتًما تؤدي مفعولهما من التخلص بها يقصد محاولة وكل والرقابة، الحسبة
من مفكرين وليسوا عمليون، أناس هم املسلحني العمال «ألن والزجر؛ القسوة منتهى يف
التمسك رضورة إن حتى معهم»، يمزح وأن بهم يُستخف أن يحبون وال العواطف، ذوي
وقت أرسع يف تصري اإلنسانية االجتماعية الهيئة معامالت من الجوهرية البسيطة بالقواعد

منها. التخلص يحاول ال فرد كل نفس يف متأصلة عادة
ذلك املشاعي، للمجتمع األتم الشكل بمقدم لريحب مرصاعيه عىل الباب ينفتح هنالك
الحكومة مظاهر آخر الوجود عالم من يتالىش حتى الوجود يف يظهر يكاد ال الشكل
أثناء املتنوعة االشرتاكية الهيئات حجور يف بها ستتقلب التي املتعددة ودرجاتها بأطوارها
ظالل من ظل لشبه حاجة أقل حينئذ تعود ال إذ أخرى؛ حالة إىل حالة من انتقالها

الحكومة.
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املاركسية عىل االنتهازيني اعتداء

من حقريًا مكانًا إال تأخذ لم االجتماعية والثورة الحكومة بني املتبادلة العالئق مسألة إن
الثانية الدولية االشرتاكية شئون يف خاضوا الذين والصحافيني النظريني العلماء اهتمام
وجه عىل الثورة ببقية باملثل يهتموا لم أنهم كما «١٩١٤ إىل ١٨٨٩ من أجلها امتد «التي

عام.
مسلك يف واالرتياب الحرية إىل يدعو والذي تقدم، مما وأعجب أدهى هو الذي ولكن
االنتهازي املبدأ وهو أعصابها، تخدير عىل العامل االشرتاكية، جسم يف النامي العضو ذلك
الفرص سنحت كلما أنه ،١٩١٤ عام يف الثانية الدولية االشرتاكية إخفاق إىل أدى الذي
من إخراجها يف املبدأ ذلك يجتهد فيها؛ والفصل حلها ومحاولة املسألة هذه لعرض

باملرة. عنها التعامي أو تضليلها أو البحث موضوع
الثانية، الدولية االشرتاكية أعمال مجموع عىل عامة نظرة ألقيت إذا العموم وعىل
الثورة عالئق مسألة يف النظر أرجاء يف االنتهازي املبدأ مع التميش بأن القول يمكن
الرقي طريق يف االشرتاكية سري توقف مع مسمى غري أجل إىل بالحكومة العامة االشرتاكية
الذي الشخيص مقصده عىل املبدأ هذا يساعد إنما االجتماعية، الهيئة ملصلحة املوافق
عن وإخراجه منه، الحساسة النقطة يف وطعنه االشرتاكي، املذهب وتحقري إذالل إىل يرمي
املبادئ عىل ومقصوًرا الرشيفة، السامية األغراض من خاليًا حقريًا مذهبًا بجعله حقيقته
من وإنقاذه البرشي املجتمع حالة إصالح إىل تؤدي وال إنسان، كل يعرفها التي املبتذلة

والشقاء. اآلالم رضوب
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الصحيحة االشرتاكية عىل طرأت التي املحزنة الحالة هذه وصف من نتمكن ولكي
بأنهما اشتهرا اللذين النظريني العامَلنْي إىل أنظارها نوجه أن ينبغي إفسادها، وحاولت

وكاوتسكي. بليخانوف وهما املاركيس، املذهب أنصار أعظم من

الفوضويني مع بليخانوف مجادلة (1)

،١٨٩٤ سنة يف األملانية باللغة ظهر واالشرتاكية»، «الفوضوية عنوانه كتابًا بليخانوف نرش
باالشرتاكية. الفوضوية تربط التي العالئق مسألة يف للبحث ُخصص وقد

عن اختياره بمحض صفًحا يرضب أو يتناىس أن ما ألمر تعمد بليخانوف وكأنما
أسالت وعىل األلسن، عذبات عىل الدائرة العامة االشرتاكية املباحث من مبحث أهم َطْرق
الوجهة من دعامة وأقواها حماسة وأكثرها أهمية أشدها بل الحارض، الوقت يف األقالم
الثورة تربط التي العالئق مبحث وهو الفوضوية، ضد الناشب الرصاع يف السياسية

بتفاصيلها! الحكومة ملسألة التعرض باملرة أغفل أنه كما بالحكومة،
ثمينة تفاصيل عىل يشتمل أدبي تاريخي أحدهما قسمني: هذا كتابه ويتضمن
زعماء من وغريهما وبرودون استرينر أذاعها التي واآلراء األفكار بتاريخ تختص مفيدة
بالبيانات حافل سفسطائي جديل إسهاب عن عبارة فهو اآلخر القسم وأما الفوضويني،
أن املنصف العقل يحتمل ما وفوق طاقته فوق نفسه أجهد التي الفظة واالستنتاجات

الطريق. قاطع أو واللص الفوضوي بني فرق أي يوجد ال أنه ليثبت يتصوره،
يف منه لصدورها والدهش العجب إىل لتدعو كتابه قسمي يف أفكاره مجموعة وإن
العادلة مبادئها نجاح سوى لهم غرض ال الذين االشرتاكيني زعماء فيه يتحدث وقت
تكاد الذي الوقت ويف العالم، أرجاء جميع يف الكربى العمال ثورة حدوث بقرب النافعة
ومسليًا َفِكًها كان لقد بل الشبوب، من أدنى أو قوسني قاب تكون األوىل الروسية الثورة

بالفشل. أخريًا انتهت التي الثورة تلك أثناء يف العجيب بموضوعه
عام ويف ١٩٠٥ سنة يف نفسه جعل ذكره املتقدم كتابه يف اتبعها التي هذه وبطريقته
سفسطائي جديل بني وما جانب، من عنه الدفاع يحاول بمذهب متمسك بني ما ١٩١٧
من نفسه وجعل تحته، طائل ال فيما املعارضة قوة وإظهار املناقشة حب إال له همَّ ال

املال. رأس قدمي تحت الثرى عىل ينسحب ذيًال السياسية الوجهة
وبني بينهما دارت التي املجادالت يف وإنجيل ماركس أن كيف سلف فيما رأينا ولقد
ترتبط التي بالعالئق يختص فيما أفكارهما واالهتمام العناية بمنتهى أبرزا الفوضويني

مظاهرها. أجىل يف بالحكومة الثورة بها
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مقدمة يف إنجيل كتب ماركس، وضعه الذي جوتا برنامج نقد طبع إنجيل بارش وملا
ييل: ما ١٨٩١ سنة يف ظهرت التي الطبعة هذه

باكونني مع هائل رصاع يف حينئذ أنفسنا وجدنا وماركس) إنجيل (أي إننا
الهاي مؤتمر انعقاد عىل باألكثر عامان ذاك إذ مىض قد وكان وفوضوييه،

العام. الدويل االشرتاكي

عملهم، من باريس مشاعية ليجعلوا وسعهم يف ما كل بذلوا قد الفوضويون وكان
املشاعية، دروس من شيئًا يفهموا لم أنهم غري ملذهبهم، تأييًدا أعمالها من يوجدوا وأن

العملية. الدروس تلك ماركس به حلل الذي الجليل التحليل من وال
يجب هل وهما: اآلتيني، السؤالني عىل القائمة املعينة العملية السياسة جهة من وأما
فإن عنها؟ االستعاضة يمكن يشء بأي اإليجاب حالة ويف القديمة؟ الحكومة أداة إتالف

إليه. االرتياح يمكن بما عنهما تجب لم الفوضوية
عن الفوضوية بموجبها تختلف التي الفروق عن البحث ُعباب يف الخوض أن عىل
مع املاركيس املذهب أوجده ما مالحظة وبدون الحكومة، مسألة إهمال مع االشرتاكية
عىل يحمل أن إال يمكن ال وبعدها، املشاعية قبل االشرتاكية املبادئ يف واالتساع التقدم

االنتهازي. املبدأ هوة يف منها التخلص يمكن ال بطريقة االندفاع محمل
اللذين السؤالني عرض يتيرس لم إذا تتغلب أن إال يمكن ال االنتهازية إن الواقع ويف
األدوار يف ستنعقد التي مؤتمراته يف االشرتاكي الحزب مجموع عىل تقدم فيما ذكرناهما

لهما. الالزمة الحلول ولوضع تامة، بدقة فيهما للبحث اآلتية،
عىل طرحهما من السؤالني هذين بمنع اآلن حتى فاز قد االنتهازي املبدأ أن وبما
املاركيس املذهب وهو مزاحمه عىل منتًرصا أصبح أنه فيه جدال ال فمما العام، البحث بساط

األصيل.

االنتهازيني مع كاوتسكي مجادلة (2)

كتب ترجمات من يُحىص ال عدد عىل شك أدنى بدون تحتوي الروسية اللغة أدبيات إن
بأرسه. العالم كتاب كبار من آخر كاتب ألي تتفق لم بدرجة كاوتسكي
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كاوتسكي كتب إن معرضاملزح األملانينييف الديمقراطيني بعضاالشرتاكيني قال وقد
يذكر فما ذلك ومع قيل، ما (ليكن أملانيا يف مقروءة هي مما أكثر الروسية البالد يف مقروءة
علينا جادوا الذين أولئك يحسبه كان مما بكثري أصدق تاريخي أصل وله املناسبة بهذه
حد فوق مقادير طلب يف ١٩٠٥ عام يف أرسلوا الرسميني العمال أن وهي التفكهة، بتلك
فوصلت العالم، يف الديمقراطية االشرتاكية أدبيات أرقى من املختارة الكتب من التصور
الهيئة حركة مغرس إىل نقلوا وهكذا األخرى، البالد يف تُقرأ لم التي من عظيمة جملة
سبقتنا لنا مجاورة بالد بها قامت التي العظمى التجربة بذور الجديدة لدينا العاملة

امليدان). هذا يف بعيد بشوط
العامة تفهمها سهلة دارجة بطريقة بسطه عدا بأنه كاوتسكي لدينا اشتهر وقد

برنستاين. مقدمتهم ويف االنتهازيني مع بمجادالته ماركس، مبادئ
املرور يصح ال اليشء وهذا اآلن، إىل الناس عن مجهوًال يظل يكاد يشء يوجد أنه غري
الضالل ذلك بؤرة يف كاوتسكي سقوط أمكن كيف معرفة أُريد إذا إليه اإلملاع بدون به
خالل للحرب املحبذة املتطرفة الوطنية االشرتاكية عن مدافًعا نفسه من أقام إذ املخجل،

.١٩١٧ سنة إىل ١٩١٤ عام من استمرت التي الكربى األزمة
ممثيل عىل املشهورة حملته قبل كاوتسكي أن هو معرفته تجب الذي اليشء وهذا
أظهر قد كان «برنستاين»، أملانيا ويف وجوريس» ميللران «أمثال فرنسا يف االنتهازي املبدأ
و١٩٠٢ ١٩٠١ عامي بني ما ظهرت التي املاركسية الفجر مجلة اتهمته وقد عظيًما، تردًدا
يف معه اشتباكها أثناء يف الثورية العاملة الهيئة آراء عن تدافع وكانت جارت، ستوت يف
املتفلتة املبهمة قراراته بمناسبة للتبدل قابلة مرنة أي كاوتشكية؛ أحكام ذو بأنه الجدال
يف انعقد الذي الدويل االشرتاكي املؤتمر يف االنتهازيني مصالحة إىل الجانحة الحقائق من

.١٩٠٠ سنة باريس
قبل الرتددات هذه بأمثال اململوءة رسائله من أملانيا يف نُرش ما القبيل هذا ومن

برنستاين. ضد املوجهة الحملة يف دخوله
يف كاوتسكي أن وهو خطًرا، وأعظم هوًال أشد آخر موضوع تقدم ما عدا ويوجد
فيها املناقشة التزم التي املسألة عرضه يف عليه يُرى كان االنتهازيني مع مجادلته نفس
وقد الحكومة، بمسألة يختص فيما االنتهازية نحو مرتب ميل حلها محاولته وطريقة
جنوحه إىل املاركيس للمذهب الحديثة كاوتسكي خيانة تاريخ دراسة بعد اآلن تأكدنا

فيه. للشك مجاًال يدع ال بشكل االنتهازي للمبدأ
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عن كتابه وهو االنتهازية ضد وضعه لكاوتسكي أسايس كتاب أول لنتصفح
متناهية، بدقة برنستاين آراء فيه ينتقد الذي الديمقراطي االشرتاكي والربنامج برنستاين

محتوياته: أهم وهذا
يوناني (هو أيروسرتات شهرة أكسبته التي االشرتاكية قواعده يف برنستاين إن
ليشتهر السبع الدنيا أعاجيب إحدى يُعترب الذي ديانا هيكل حرق إيفيز مدينة من مجهول
بالنكي أوجيست لويس إىل (نسبة البالنكي املذهب املاركيسبمطابقته املذهب يتهم اسمه)
وهي سيد.») وال إله «ال املشهورة: الجملة صاحب الشهري الفرنسوي الثوري االشرتاكي
البولشفيني ضد الروسيا يف األحرار واملاليني االنتهازيني ألسنة مرة ألف رددتها تهمة

الثوري. املاركيس املذهب معتنقي
ماركس وضعه الذي فرنسا يف األهلية الحرب كتاب بأذيال برنستاين أمسك وقد
الدروس يف ماركس نظر وجهة بني ما تطابًقا يوجد أن يف حظه سوء من نفسه وأجهد

برودون. نظر ووجهة املشاعية عن دوَّنها التي
كتبها التي مقدمته يف ماركس أوردها التي بالنتيجة األخص عىل برنستاين واهتم
تتناول أن يمكنها ال العمال طبقة إن فيها: جاء والتي املشاعي، للمنشور ١٨٧٢ سنة
العمل سبيل يف وتستخدمها استعداد، أتم عىل وهي الحكومة أداة أيديها بني ببساطة

نفسها. عىل القضاء ألجل
تفاريق يف مرات ثالث يكرره أن عىل حملته درجة إىل لربنستاين التعبري هذا َفَحال
شاسًعا. بعًدا حقيقته عن وبعده االنتهازية معاني بأقوى ويَُؤوِّلُه يرشحه وهو كتابه،

يجب العمال طبقة بأن يقول أن يريد أنه املتقدمة ماركس أقوال من علمنا ولقد
بهذه ماركس فيظن برنستاين أما برمتها، الحكومة أداة تنسف أو تحطم بل تكرس، أن

السلطة. عىل استيالئها عند املتطرفة الثورية امليول من العاملة الطبقة يحذر الجملة
من ماركس رأي يف وتضليًال وتلفيًقا تزويًرا وأغلظ أفظع هو ما تصور يمكن وال

الوحيش. االختالق هذا مثل
فنتساءل: إليه أرشنا الذي كتابه يف الصدد هذا يف رأيه لنرى كاوتسكي إىل اآلن ولنعد

برنستاين؟ بهتان عىل الدقيق انتقاده يف كاوتسكي سلك كيف
التلفيق دخائل تحليل عن ا تامٍّ امتناًعا امتنع إذ الصدد؛ هذا يف غريبًا مسلًكا سلك لقد
بإيراد اكتفى وإنما النقطة، هذه يف املاركيس املذهب حقيقة عىل االنتهازيون أدخله الذي
ألفه الذي األهلية الحرب لكتاب إنجيل وضعها التي املقدمة يف تقدم فيما املذكورة الجملة
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أداة عىل ببساطة تستويل أن تستطيع ال العاملة الطبقة أن يرى ماركس إن قائًال: ماركس
كل وهذا عليها. تستويل أن تستطيع العموم عىل ولكنها استعداد، أتم عىل وهي الحكومة

كاوتسكي. رأي
خط عىل رأيه حقيقة مع يختلف مما ماركس إىل برنستاين ينسبه ما جهة من وأما
عليها يجب التي الثورة مهمة ١٨٥٢ سنة منذ ماركس يعتربه ما جهة ومن مستقيم،

صددهما. يف لسانًا يحرك لم كاوتسكي فإن الحكومة، آلة كرس وهو تأديتها،
بني ما العظيم الفرق من يوجد ملا مطلًقا يتعرض لم كاوتسكي أن والحاصل
لقد بل العمال، ثورة تتطلبها أن يجب التي األساسية لألغراض وال واالنتهازية، املاركسية

الخفاء! حرز يف املسألتني هاتني وضع يف برع
برنستاين: مناقًضا كاوتسكي وكتب

مسألة حل االطمئنان تمام مطمئنون ونحن املستقبل إىل نرجئ أن نستطيع إننا
املطلقة. العمال سلطة

امتياز أو منحة األمر حقيقة يف هي بل برنستاين، مع سلبية مجادلة هذه وليست
«إرجاء من خري هو ما تبتغي ال االنتهازية ألن االنتهازية؛ بمطالب تسليم أو لربنستاين،

املستقبل». إىل الطمأنينة بمنتهى الثورة بمهمة املختصة األساسية املسائل حلول كل
وهما ١٨٩١ سنة إىل ١٨٥٢ عام من تمتد عاًما أربعني وإنجيل ماركس ظل ولقد
إزاء ١٨٩٩ سنة يف كاوتسكي يجيء وأخريًا الحكومة، آلة تحطيم وجوب العمال يلقنان
الواجب من كان إذا ما معرفة مسألة فيبهم املاركيس للمذهب الواضحة االنتهازيني خيانة
الغارة تلك بأس من ليحتمي خصمه أمام الجدال ميدان من يخفيها بل اآللة، هذه تدمري

الطفولة! عبث من تافهة غارة إال هي وما لها، تصدى التي الفلسطينية
يف بينهما تفصل عميقة هوة وكاوتسكي ماركس بني توجد فإنه ذلك عن وفضًال

للثورة. العاملة الطبقة وإعداد العمال حزب مهمة يف الخوض طريقة
أي الصدد؛ هذا يف كاوتسكي قلم خطه ما أول كان الذي الكتاب هذا اآلن ولنتخَط
التايل كتابه عىل نظرة ولنلِق املاركسية، لخصوم التصدي يف له األوىل التجربة يعترب إنه
خصص الذي الكتاب وهو جنانًا، وأثبت خربة وأكثر باًعا أطول وضعه يف صار الذي
بالثورة املختص كتابه أي وأضاليلهم؛ االنتهازيني أباطيل لتفنيد منه كبريًا شطًرا باملثل

االشرتاكية.
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وحكم العمال ثورة مسألتي عىل دائًرا كالمه محور كاوتسكي جعل الكتاب هذا ففي
ولكنه ا، جدٍّ الثمينة القيمة ذات اآلراء من كبريًا مقداًرا الكتاب هذا أودع فقد العاملة، الهيئة

الحكومة. موضوع الخوضيف اتقاء وهي قبل من إليها سبق التي الخطة نفس اتبع
فإنه الحكومة، سلطة عىل االستيالء مسألة حول يدور الكتاب هذا محور أن ومع
أن سبق الذي السؤال هذا يعرض أنه ذلك ومعنى املسألة! هذه يف البحث من خلوٍّا يرى
عىل االستيالء مبدأ قبول عن يتأخر ال إياه وبعرضه بشأنه، امتيازات االنتهازيني منح

الحكومة. آلة إتالف ملسألة يتعرض أن بدون السلطة
يجب باٍل عتيق يشء بأنه ١٨٧٢ عام يف ونعته ماركس سبق ما أن الغريب ومن

.١٩٠٢ عام يف ويجيبه فيجدده كاوتسكي يعود املشاعي املنشور برنامج يف تغيريه
التي والوسائل «باألشكال منفصلة شذرة الكتاب هذا يف كاوتسكي خصص وقد
للخوض كاوتسكي تعرض املهم املوضوع هذا ويف االشرتاكية»، الثورة تتخذها أن ينبغي
عظمى حكومة عىل الحصول و«وسائل األهلية والحرب السيايس العام اإلرضاب مسائل يف
تفصل واحدة كلمة يورد لم ولكنه والجيش»، الديوانية الهيئة مثال عىل الطراز حديثة
سلف فيما املشاعية تعطيها كانت التي التعليمات طريقة عىل املسائل هذه يف أجمله ما

للعمال.
منهم واألملانيني عامة االشرتاكيني تحذيره يف مخطئًا يكن لم إنجيل أن الواضح ومن

االنتهازيون. إليه يدعو الذي الحد إىل الحكومة إجالل فكرة من األخص عىل
تكللت ما إذا العمال هيئة إن اآلتي: النسق عىل رأيه كاوتسكي يبدي الصدد هذا ويف
الديمقراطي، الربنامج ستنفذ فإنه العظيم، رصاعها يف االنتصار بتاج وفازت مجهوداتها
الجوهري التغيري من بوقائعها ١٨٧١ سنة أحدثته ما وأما الربنامج، هذا مواد يبسط إنه ثم
فال املاليني، ديمقراطية محل العمال ديمقراطية إحالل بمسألة يختص فيما الجديد

واحدة. بكلمة كاوتسكي له يتعرض
تتضمن مبتذلة بأقوال املوضوع هذا من التخلص يف براعته كاوتسكي يظهر وإنما
مجراها يف ستسري املسألة أن املعقول «من اآلتي: النسق عىل ضخمة وتعبريات ألفاًظا
عىل باقية اآلن الجارية واألمور الحكم من نتمكن لن وأننا نفسها، تلقاء من االعتيادي
طويلة فسحة الوقت من يستغرق شديًدا طويًال كفاًحا تتطلب الثورة ألن وذلك حالتها،
حدودها ملتزمة أخرى إىل درجة من مظاهرها أجىل يف الحزبية سياستنا النتقال كافية

الحايل.» االشرتاكي برنامجنا يف لها املرسومة الدقيقة
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األمور أن والرباهني، بالشواهد اإلدالء إىل وال إيضاح إىل يحتاج ال الذي الجيل ومن
والشعري، التبن أكل يف الخيول استمرار نسق عىل نفسها تلقاء من مجاريها يف تجري

قزوين. بحر يف الفلجاء نهر مياه تدفق استمرار نسق وعىل
إيراد عىل يقترص الجليل املبحث هذا مثل يف كاوتسكي أن للتحرس املوجب ومن
يتعرض ال أنه مع الشديد، الرصاع صدد يف األنظار تبهر التي الضخمة والتعبريات األلفاظ
وهي الثوريون، العمال يفهمها أن وينبغي به، ترتبط نقطة أهم إىل الرصاع هذا ذكره عند
الثورات مخالفة يجب مما والديمقراطية، الحكومة تجاه الشدة هذه كنه هو ما معرفة

العاملة. الهيئة بصبغة مصبوغة تكن لم التي السابقة
يف عظيًما امتياًزا االنتهازيني منح قد الصدد هذا يف البحث عن بتخليه كاوتسكي إن

األصيل. املاركيس املذهب جهة من فيها التهاون نبغي ال أساسية، نقطة
اآلذان، يف تدوي التي الضخمة باأللفاظ كاوتسكي يتالعب أن ذلك بعد يهم وقلما
من حلة مكتسية وهمية حرب سوى ليست التي الهائلة الشعواء الحرب تلك بإعالنه
حال ما إذا الفكرة هذه قيمة «وما وثورة»، «فكرة قوله: بمثل األنظار تبهر األلفاظ
املنشودة السامية األمنية فليضع العمال»، بني للثورة الحقيقية الفكرة نرش دون الخوف
اآلن ليسوا اإلنجليز العمال بأن شاء كيفما ليرصح يشء، كل مقدمة يف الثورة وراء من

الوسطى». الطبقة من أناس «سوى مطلًقا
ييل: ما كاوتسكي كتب وقد

اختالًفا األشكال أشد جنب إىل جنبًا االشرتاكي املجتمع يف تتواجد أن املمكن من
تصل اتحادية صالت إىل ديوانية أنظمة فمن العملية؛ املرشوعات يف وتنوًعا
أعمال إىل تعاونية، مرشوعات إىل بعض، عن بعضها املستقلة العنارص بني ما

… فردية شخصية
هذا ومن الديواني، النظام تتجنب أن يمكن ال مرشوعات توجد فمثًال
الشكل عىل يكون أن يمكن الديمقراطي النظام فهذا الحديدية؛ السكك القبيل
يضع الربملان وهذا برملان، شكل يكونون منهم مندوبني العمال ينتخب اآلتي:

الديواني. الجهاز إدارة عىل ويرشف العمل قانون
العمال، نقابات إىل إداراتها أمر يعهد أن يمكن أخرى مرشوعات وتوجد

التعاون. مبدأ عىل تنظم أن يمكن سواها مرشوعات توجد أنه كما
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ال والضالل، بالشطط املقرون الخاص رأيه كاوتسكي أودعه الذي البيان هذا إن
التعاليم من يلقيانه وإنجيل ماركس ظل ما أمام األعقاب عىل نكوًصا إال اعتباره يمكن

املشاعية. التجربة من استمداه ما بحسب ١٨٧١ عام منذ الصحيحة االشرتاكية
للسكك رضوري أنه يزعم الذي الديواني النظام يف كاوتسكي نظر وجهة ومن
الحديدية السكك تخصيص بوجوب االعتقاد عىل يحمل أن يمكن ما فيها فليس الحديدية،
أو معمل أي أو العظيمة، امليكانيكية الصناعة مرشوعات من آخر مرشوع أي دون به
نوع كل ففي األموال، رءوس أصحاب مرشوعات من عظيم زراعي مرشوع أو كبري مخزن
نْيِ تامَّ وطاعة نظاًما تقتيض والتي لها، الالزمة الفنية الشئون توجد املرشوعات هذه من
إىل الفنية الشئون من جزء أو آلة أي وقوف فيدعو الفنية األعمال حركة تتعرقل ال لكي
ورواجها، التجارة انتشار ومنع اإلنتاج تعطيل وإىل املرشوع، هذا وأعمال آالت بقية ارتباك
تكون أن ببعض بعضها تماثلها بحكم تقتيض املرشوعات هذه كل أن إذن الواضح فمن
هيئة يشكلون منهم مندوبني ينتخبوا «أن ينبغي الذين عمالها جهة من واحدة وترية عىل

األعمال». وتسهيل العمال مصلحة يف تراه ما وتقرر تنظر برملانية
الشكل ذلك هو أخص، بوجه عليه التكلم ويستدعي تقدم ما كل من يهم والذي
الربملاني الشكل وهذا املالية، الربملانية األنظمة نسق عىل برملانًا يكون لن الذي الربملاني
ذلك يتخيل كما الديواني، الجهاز إدارة عىل واإلرشاف العمل قانون وضع يقترصعىل لن

املايل. الربملان حدود من أبعد إىل فكره يرتامى ال الذي كاوتسكي
القانون بوضع العمال نواب من مكون برملاني شكل يقوم االشرتاكي املجتمع ويف

الجهاز. أعمال عىل وباإلرشاف بالطبع، الداخيل
السلطة أزمة استالم إىل وصلوا متى العمال فإن ديوانيٍّا، يكون لن الجهاز هذا ولكن
أساسه من تحطيمه عن بل الديواني، القديم الجهاز كرس عن يتأخرون ال السياسية
جديد بجهاز عنها ويستعيضون قطعة، عىل قطعة منه يبقون ال بحيث ا، تامٍّ تحطيًما
نظام إعادة من واملستخدمني العمال هؤالء منع وألجل ومستخدمني، عمال من مؤلف
هذا يف وإنجيل ماركس اقرتحها التي الوسائل سائر اتخاذ الحال يف يجب املحطم الجهاز

وهي: الصدد،

من للفصل بل آٍن، كل يف فقط االنتخاب لتجدد قابلني يكونوا لن العمال نواب أن (١)
آونة. كل يف التنفيذية مراكزهم

اعتيادي. عامل أي أجر تماثل القيمة يف متعادلة الجميع مرتبات جعل (٢)
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يكونون كلهم يجعلهم بنوع املالحظة ويف املراقبة، يف العمال جميع اشرتاك (٣)
وظيفة، يشغل لم أحًدا تجعل ال بطريقة بالتناوب الوظائف يشغلون أي مؤقتني؛ موظفني

ديوانية. صبغة ذا توظيفه أثناء يف يصري أحًدا تجعل ال أنها إال

التي آرائه ويف االنتهازيني بها جادل التي أقواله سائر يف يُْدِخل لم كاوتسكي إن
املشاعية ومهمة شكل تحديد ماركسألجل تخريه الذي التعبري روح االشرتاكية عن بسطها
تسنُّ عمال جمعية كانت ولكنها برملانيٍّا، مجتمًعا تكن لم املشاعية «إن اآلتية: الجملة يف

بنفسها.» وتنفذها القوانني
تمزج التي املالية الربملانية بني املوجود الفرق باملرة يفهم لم كاوتسكي إن
وبني الشعب»، ضد هي «التي بالديوانية الشعب» ديمقراطية «غري الديمقراطية
الديوانية الستئصال الالزمة الوسائل سائر باتخاذ ستعجل التي العمال هيئة ديمقراطية
الوسائل هذه تنفيذ عىل والصولة القوة من لها بما قادرة ستكون والتي جذورها، من
عنها واالستعاضة الوجود حيز من تماًما الديوانية بمحو إال منه تنتهي ال ا، تامٍّ تنفيذًا

الشعب. بديمقراطية
املذهب مبادئ جميع عىل تنطبق ال التي بكتاباته املقام هذا يف كاوتسكي أثبت لقد
بوجوب االعتقاد عظيمي ومن الحكومة، ُعبَّاد من سواه مثل أنه االنطباق تمام املاركيس

الديواني. الشكل بقاء
املذهب مبادئ به يخدم لم أنه منه ظهر الذي الثاني كاوتسكي كتاب اآلن ولندع
اشتداد عىل االشرتاكية يف الجوهرية النقط أهم عن بسكونه مساعًدا كان بل املاركيس،
بعض يف تقريبًا يوافقهم يكاد الذين االنتهازيني سيما وال املذهب، هذا خصوم سواعد
(وهذا السلطة» «طريق وسماه االنتهازيني ضد كتابه تصفح إىل ولنتقدم تعابريهم،
تشبًعا األوقات أشد يف انترش ألنه الروسية؛ اللغة إىل يُرتجم لم يظهر ما عىل الكتاب

.(١٩٠٩ سنة يف أي عندنا االرتجاعية بالروح
وجرأته النفسية وقوته آراءه تلقى قد كاوتسكي أن عىل بكتابته يدل الكتاب هذا إن
كتابه يف فعل كما عام بوجه الثورة برنامج عن هذا كتابه يف يتكلم فلم السابق، العهد عىل
خاص بوجه االشرتاكية الثورة مهمة صدد يخضيف ولم برنستاين، ضد ١٨٩٩ ألفه الذي
الذي االشرتاكية» «الثورة كتابه يف فعل كما الثورة، هذه نريان فيه تشتعل الذي الوقت يف
االعرتاف إىل تضطرنا بنفسها قائمة حديثة مواضيع فيه أورد بل ،١٩٠٢ سنة يف نرشه

حان. قد الثورة» «عرص بأن
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عام بوجه الطبقات وخصومات منازعات وصول عن تامة بوضاحة يتكلم فاملؤلف
ظل يف جدٍّا مهم دور بتمثيل يقوم الذي االستعمار عن يتكلم أنه كما القصوى، الدرجة إىل
«١٨٧١ إىل ١٧٨٩ من امتد الذي الثوري «العهد بعد ويقول والخصومات، املنازعات هذه
إن الرشق، يف ولكنه العهد لذلك مماثل جديد عهد ١٩٠٥ عام منذ ابتدأ أوروبا: غرب يف
الثورة عن تتكلم أن العمال لهيئة إذن يجوز «فال صاعقة، برسعة تقرتب العاملية الحرب

الثورة». عهد إىل بالفعل وصلنا «لقد أوانها»، حلول قبل
الثوري.» العرص بالفعل ابتدأ «قد

يَراُع خطه الذي الكتاب وهذا الوضوح، من يكون ما منتهى يف الترصيحات هذه إن
قبل األملانية الديمقراطية االشرتاكية إليه ترمي كانت ما عىل به االستدالل يمكن كاوتسكي
«بما االشرتاكية تلك سقطت حتى نريانها تشب كادت ما التي االستعمارية الحرب نشوب

نفسه». كاوتسكي فيها
قائًال: األملانيني العمال بواطن عليه تنطوي ما يظهر كاوتسكي كتب ثم

االشرتاكيني «نحن بسهولة اعتبارنا خطر تحت تجعلنا الحارضة الحالة إن
أكثر االشرتاكية مبادئنا يف والتفريط التساهل شديدي األملانيني» الديمقراطيني

الحقيقة. يف كذلك نحن مما

تفريًطا أكثر األملاني الديمقراطي االشرتاكي الحزب أن أظهرت قد الحقيقة أن إال
الحرب! نشوب قبل عليه يظهر كان مما االنتهازية إىل واقرتابًا مبادئه يف وتساهًال

أن والتأكيد الوضوح بمنتهى رصح أن بعد كاوتسكي أن املستغربات أغرب ومن
ليحلل وضعه إنما بأنه الخاص تعبريه يف عنه يقول الذي كتابه يف حان قد الثورة عرص

أخرى. مرة الحكومة مسألة ا تامٍّ إهماًال يهمل السياسية» «الثورة به
ال املتوايل، التهرب وهذا املستديم، السكوت وهذا النسيان، يف التعمد هذا كل فمن
هذه اعتبار إىل إال العميق للبحث الدقيق الحساب بعد األمر آخر يف الظن يتجه أن يمكن

ييل: فيما هنا سيظهر كما االنتهازية، إىل ا تامٍّ انتقاًال األمور
ييل: بما شخصكاوتسكي يف تنطق كأنها ترتاءى األملانية الديمقراطية االشرتاكية إن
عدم إىل أذهب أزال وال ،١٨٩٩ سنة يف بها متشبعا كنت التي الثورية بآرائي ألحتفظ إني
هو واعتقادي ،١٩٠٢ سنة يف كعهدي العمال هيئة يف االشرتاكي الثوري االنتخاب جواز
أتأخر ال فإنني ذلك ومع ،١٩٠٩ يف رصحت كما الجديد الثورات عرص يف أصبحنا قد أننا
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مهمة مسألة لحل تعرض حينما ١٨٥٢ سنة ماركس أعلنها التي باملبادئ التمسك عن
.١٩١٢ سنة يف وضحت كما الحكومة تجاه العاملية الثورة

بانكويك. مناظره كاوتسكي بها ناقش التي املجادلة خالصة هي فهذه

وبانكويك كاوتسكي تجادل (3)

إىل يندمج إذ األيرس؛ الجانب يف املتطرف الشعور كاوتسكي تجاه يمثل كان بانكويك إن
وقد الثورة، بدور يقومون ممن وسواهما راديك وكارل ليكسبمرج روزا من كل جانبه
مرتاوًحا ظل بل معينًا، مبدأ له يتخري لم الذي الوسط حزب خطة إزاءهم كاوتسكي اختار

واالنتهازية. املاركسية بني
الوسط حزب سياسة فإن النظرية، الوجهة لهذه كمحبذة العامة الحرب جاءت وقد
عن انكشفت قد الكاوتسكية الطريقة أو باملاركسية» ً وخطأ زوًرا تسمى كانت «التي

واالحتقار. للنفور مستوجب مظهر أبشع يف وظهرت أمرها، دخيلة
«عمل عنوانها الحكومة بمسألة خصصها مقالة يف كاوتسكي بانكويك وصف وقد
التطرف يمثل مركزه يف ألنه ١٩١٢)؛ سنة النيوزيت يف (نرشت الثورة» يف الجماهري

الثورة. شبوب يرى أن يريد ال إنه عنه وقال بجمود، االنتظار نظرية أي اإليجابي،
كثريًا، يهمنا الذي للموضوع تعرَّض الصورة هذه عىل املسألة لعرضه بانكويك إن

الحكومة. إزاء العاملة الهيئة ثورة مهمة وهو
ييل: ما ذكرها املتقدم مقالته يف بانكويك يقول الصدد هذا ويف

عىل مقصوًرا يكون أن ينبغي ال العمال هيئة به تقوم أن يجب الذي الرصاع إن
أن يجب بل الحكومة، سلطة عىل الحصول ألجل واملاليني األعيان هيئة مكافحة

… نفسها الحكومة سلطة مكافحة يكون
إزاحتها وإىل الحكومة، قوة أدوات إبادة إىل ترمي العاملة الهيئة ثورة إن
أدوات بواسطة سونج) آفلو األملانية والكلمة تشتيتها األدبي: االصطالح (بحسب
عىل الحصول أمكن إذا إال الرصاع ينتهي أن يمكن وال … العاملة الهيئة قوة

بأكمله. الحكومة نظام تحطيم وهي الحاسمة، النتيجة
املتحكمة. األقلية نظام محو بعد وسموه تفوقه عىل األغلبية نظام وسيدل
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للتساؤل، موضًعا تُبقي ال الرسالة هذه يف آراءه بانكويك بها يوضح التي والطريقة
التام. اإلقناع حد إىل واإلثبات البحث يف أفاض قد فإنه

ينقد أن كاوتسكي حاول كيف نعرف أن من بد لنا يكن لم الوضاحة هذه مثل وبعد
الصدد: هذا يف قاله ما وهذا بانكويك؟ آراء

عىل قائًما والفوضويني الديمقراطيني االشرتاكيني بني ما الفرق كان اآلن إىل
أما محوها، يريدون واآلخرين الحكومة، سلطة عىل االستيالء يريدون األَُول أن

وذاك. هذا فرييد بانكويك

أطراف بسائر يحط ولم ببيانه، الالحق الغموض بعض يحل لم بانكويك كان وإذا
تضمنتها التي األخرى النقص أوجه لسائر التعرض بدون — لها تصدى التي املسألة
الفرصة، انتهز قد كاوتسكي فإن — عنها اآلن تتكلم التي املسألة يف دخل وليسلها مقالته،
يرفض الجوهري املبدأ هذا وبموجب نفسه، هو قرره الذي األسايس املبدأ عىل يده ووضع

ا. تامٍّ اعتناًقا االنتهازي املبدأ ويعتنق املاركيس، باملذهب التمسك نهائيٍّا
الواقع يف هو والفوضويني، الديمقراطيني االشرتاكيني بني أوجده الذي الفرق أن عىل
تمام يراقبه آخر بمعنى أو طبيعته، عن ا تامٍّ إخراًجا املاركيس املذهب يُْخِرج بالغ شطط

املراقبة.
اآلتية: النقط يف ينحرص والفوضويني املاركسيني بني الفرق إن

قابًال الغرض هذا يرون ال الحكومة، شأفة استئصال اقرتاحهم مع األَُول أن (١)
مرتتبة نتيجة املحو هذا باعتبار االشرتاكية، الثورة بواسطة الطبقات محو بعد إال للتحقق
وأما الحكومة، استئصال إىل يؤدي الذي االرتقاء الحكم، مرتبة إىل االشرتاكية ارتقاء عىل
التي العواقب يدركوا أن بدون وآخر يوم بني ما نهائيٍّا الحكومة إبطال فرييدون اآلخرون

اإلبطال. هذا تحقيق عن تنجم
بالقضاء السياسية السلطة عىل العمال هيئة استيالء بوجوب األولون يطالب (٢)
تنظيم من تتألف جديدة بأداة عنها وباالستعاضة العتيقة، الحكومية اآللة عىل التام
اآللة بإفناء فبمطالبتهم اآلخرون وأما املشاعية، اختارته الذي النسق عىل املسلحني العمال
يف وال اآللة، تلك عن العمال تستعيضهيئة بماذا بيِّنة معرفة مطلًقا يعرفون ال الحكومية
استخدام االستنكار تمام يستنكرون الفوضويني إن بل الثورة، سلطة تستخدم يشء أي
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هيئة التجاء يستنكرون وكذلك الثورية، العمال هيئة عليها تستويل التي الحكومة سلطة
الثورية. املطلقة السلطة إىل العمال

الحكومة جانب من باالستفادة للثورة العمال هيئة يرشحوا أن يريدون األولني أن (٣)
ذلك. يريدون فال الفوضويون وأما الحديث، الطراز ذات

فإن كاوتسكي، ضد املاركيس املذهب يمثل الذي هو املنازعة هذه يف بانكويك أن
تبديل بال االستيالء تستطيع ال أنها العمال هيئة إىل يوحي الذي هو بالتأكيد ماركس
العتيقة الحكومة أداة نقل عىل زادت ملا ذلك فعلت لو ألنها الحكومة؛ سلطة عىل وببساطة
وتحطيمه الجهاز هذا كرس وجوب هو إنما منها املطلوب أن حني يف قبضتها، إىل هي كما

جديد. بجهاز عنه واالستعاضة
إىل يذهب ال فإنه الواقع ويف االنتهازية، ليعتنق املاركسية عن يتخىل كاوتسكي إن
الطريقة وبهذه بتاتًا، االنتهازيون يقبله ال الذي اليشء وهو الحكومة، أداة إتالف وجوب
حصول مجرد ألنه السلطة؛ عىل االستيالء لفظة تأويل إىل منها يصلون ثغرة لهم يفتح

السلطة. هذه عىل األغلبية
الطريقة يتبع املاركيس املذهب يف أحدثه الذي التشويه هذا كاوتسكي يثبت ولكي

ماركس. أقوال من بجمل ويستشهد االستدالل، طريقة أي املدرسية؛
شديدة مركزية إيجاد وجوب عن يتكلم كان ١٨٥٠ سنة يف ماركس أن ذلك فمن
من يتخذ أن كاوتسكي فأراد الحكومية، السلطة أيدي بني القوى بواسطتها تنحرص ا جدٍّ
«أفال فقال: بينهما، الدائرة املجادلة يف بانكويك عىل لالنتصار بها يتوسل تكأة القول هذا

املركزية؟» بناء يهدم أن إليه يذهب بما بانكويك يريد
توحيد من برنستاين حاوله بما يذكرنا والتالعب التدجيل من الرضب هذا إن
برنستاين حاول الذي املركزي واملبدأ االتحادي، املبدأ بمناسبة والربودونية، املاركسية

بخصوصها. وبرودون ماركس بني تطابًقا يوجد أن
يف انحدرت كشعور ترتاءى ماركس أقوال من كاوتسكي يرسدها التي الجمل إن
املركزية إن فائدة). أدنى فيه لوجوده ليس املوضوع عن غريب يشء إنها (أي املرق آنية
العمال د وحَّ ما فإذا الجديدة، األداة مع يتفق كما القديمة الحكومة أداة مع وجودها يتفق
إال املركزية، سوى آخر شيئًا يعترب ال هذا عملهم فإن املسلحة، قواهم اختيارهم بمحض
والبوليس الدائم الجيش من املؤلف املركزي الحكومي الجهاز إتالف عىل مرتكًزا يكون أنه

ا. تامٍّ إتالًفا والديوانية
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البيانات جانبًا باطراحه للرشف مخالًفا مسلًكا الحقيقة يف سلك قد كاوتسكي إن
عن البحث يف نفسه وبإجهاد املشاعية، عن وماركس إنجيل بسطها التي الشهرية البديعة
التي باملسألة مطلًقا لها عالقة ال أنها مع والتدليل االستشهاد معرض يف يسددها أقوال

فيها. للبحث تصدى
قائًال: بانكويك مساجلة عىل كاوتسكي واستمر

ولكننا املوظفني؟ ذات الحكومة وظائف إلغاء متطلبًا بانكويك يكون أن أفيجوز
إذا إال واملهن، الِحَرف أنظمة يف وال الحزب نظام يف ال موظفني نحن نصري لن
الحكومة، وظائف إبطال يتطلب ال فربنامجنا الحكومية، اإلدارة نظام يف بحثنا

… الشعب بواسطة املوظفني انتخاب يتطلب بل
اإلداري الجهاز به يشكل الذي الشكل ليس لدينا اآلن فيه البحث يهم والذي
(اللفظ سيحطم السيايس رصاعنا كان إذا ما معرفة بل اآلتية»، «الحكومة فيه
بموظفيها وزارة وأية عليه، نستويل أن قبل الحكومة سلطة سيفكك) األدبي:

إلغاؤها. يمكن

قال: والحربية واملالية والعدلية العمومية املعارف وزارات أسماء رسد أن وبعد

إىل الحكومة السيايسضد رصاعنا يرمي الحارضة الوزارات من واحدة توجد ال
معرفته تهم الذي أن وهو التفاهم؛ سوء ليزول القول هذا أكرر إنني … إلغائها
الديمقراطية االشرتاكية عهد يف اآلتية الحكومة به ستتشكل الذي الشكل ليس

الحارضة. الحكومة شكل تغيري إىل معارضتنا تتوصل كيف بل املنترصة،

الثورة مسألة البحث بساط عىل يطرح فبانكويك بالعقول، تالعب الحقيقة يف هذا إن
كاوتسكي فيجيء منها، اقتبسناها التي الشذرات ويف املقالة، عنوان يف يتجىل بوضوح
األكرب همه جاعًال البحث، موضوع من األساسية النقطة إقصاء بها يريد بمحاوالت
يستعيض الطريقة وبهذه الثورة، ال املعارضة هي فيها والبت تحليلها املراد املسألة جعل
ينتهي واملجادلة البحث وبعد االنتهازية، النظر بوجهة الثورية النظر وجهة عن كاوتسكي
عىل االستيالء وبعد املعارضة، محور حول إال تدور ال اآلن فاملسألة املعارضة: نقطة إىل
ظاللها وتالشت اختفت فقد الثورة أما آخر، يشء أي عن نتكلم أن يمكننا فهنالك السلطة

قواهم. بكل ألجله يعملون وما االنتهازيون يتمناه ما بالتأكيد وهذا …
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معرفته يهم والذي البحث فمدار العقول، عىل يجوز ال كاوتسكي تالعب أن عىل
فقط. الثورة بل عام، بوجه السيايس الرصاع وال املعارضة ليست

ستؤدي أنها باعتبار إال فيها نتكلم أن ينبغي فال الثورة يف نتكلم أن أردنا ما وإذا
أعم، بوجه برمته الحكومي والجهاز خاصة، اإلداري الجهاز كيان هدم إىل العاملة بالهيئة

املسلحني. العمال من مؤلف آخر بجهاز عنه لالستعاضة
املتناهي تدجيله ليظهر ا جدٍّ بعيًدا فيذهب املوضوع، هذا من فينفلت كاوتسكي أما
بجانب قائمة تكون فنية بلجنات عنها االستعاضة يمكن ال ملاذا ندري ال التي للوزارات

والجنود؟ العمال نواب من املؤلفة العظيمة القوة ذات الحاكمة السوفيتية املجالس
هذا نجد ألننا هذا فليس تقدم، بما كاوتسكي عىل االستدراك إىل عمدنا قد كنا وإذا
األذهان يف يرسخ قد ما نزيل أن فقط أردنا ألننا بل الحارض، الوقت يف جوهريٍّا االستدراك
معرفة فهي فيها، الفصل ينبغي التي املسألة أو اآلن، الجوهري األمر أما تالعبه، تأثري من
تدير التي األسالك من بآالف املالية بالطبقة «املشتبكة القديمة الحكومة أداة كانت إذا ما
جديدة، بأداة عنها واالستعاضة بالفناء سيُقىضعليها أو باقية، ستظل اآللة» هذه عجالت
كائنة أخرى هيئة أية أو اختصاصية لجان محلها حلت أم الوزارات أبقيت ذلك بعد وسواء

كانت. ما
الشعب شئون الجديدة الطبقة إدارة قاعدة عىل ال قائمة تكون أن يجب الثورة إن
العامة الشئون وإدارة األداة هذه إفناء قاعدة عىل بل القديمة، الحكومة أداة بمعونة
أن كاوتسكي يحاول الذي املاركيس للمذهب األسايس الرأي هو هذا جديدة، أداة بمعونة

مطلًقا. منه شيئًا يفقه لم كان إذا إال اللهم به، يتالعب
لم أنه عىل واضح بوجه تدل املوظفني بخصوص كاوتسكي بسطها التي املسألة إن
«إننا الصدد: هذا يف يقول فهو املاركيس، املذهب وال املشاعية ألقتها التي الدروس يفهم

الفنية.» األنظمة يف وال الحزب نظام يف موظفني بال نتحول ال
واملاليني، األعيان فئة سيادة وتحت املال رأس حكم تحت موظفني بال نتحول لن إننا
بسائر املشتغلني الصناع جماهري تظل بل مضطهدة، تظل العاملة الهيئة ألن إال ذلك وما

املالية. رأس عهد يف االسرتقاق تحت األخرى الحرف
رضوب بكل معاملها وتبدل وتشوه تمسخ املايل رأس التحكم تحت الديمقراطية إن
الوحيد الباعث هو وهذا الجماهري، به تُصاب الذي واالمتهان والشقاء املأجور االسرتقاق
والفنية السياسية أنظمتنا يف النقائص بأدران ملوثني والفنيني املوظفني يجعل الذي

الحارضة.
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ارتكابها»، إىل امليل من يتجردون ال النقائصفإنهم بالفعل مرتكبني يكونوا لم «وإذا
يميلون الخاصة بطرقها جعلتهم التي املالية األوساط األمور هذه عىل حملتهم وإنما
الجماهري عن منفصلني ممتازين أشخاص إىل أي ديوانيني؛ مستخدمني إىل التحول إىل

فيها. بالتحكم ومختصني
رءوس من يتجردوا لم األموال رءوس أصحاب دام ما التي الديوانية معنى هو فهذا
عىل حتى سائدة تظل فإنها أمرهم، عىل يُغلبوا لم واملالك األعيان دام وما أموالهم،
منها. التخلص يمكن وال الحكم، أزمة عىل استيالئها حالة يف العمال هيئة مستخدمي

منتخبني مستخدمني تعيني فيها يسري التي اللحظة يف أنه إىل يذهب كاوتسكي إن
تظل الطريقة وبهذه االشرتاكي، الحكم تحت املوظفني هيئة الفور عىل فيها تتواجد
فإن الغريب، االستنتاج هذا من والواقع الصواب عن أبعد هو ما وليس موجودة! الديوانية
ال االشرتاكي العهد يف املستخدمني أن املشاعية اتبعتها التي بالطريقة أظهر قد ماركس
تعيينهم أثر عىل الحال يف الصفة بهذه اعتبارهم ويبطل موظفني، أي ديوانيني؛ يصريون
يف للعزل قابلني اعتبارهم أثر وعىل العام، باالقرتاع االنتخاب بواسطة العامة األعمال يف
عن واالستعاضة االعتيادي، العامل أجر متوسط إىل مرتباتهم خفض وعقب وقت، كل
القوانني يسنون الشعب ممثيل تجعل التي بالطريقة أي العمل؛ بأنظمة الربملانية األنظمة

أيًضا. بأنفسهم نتائجها من ويتحققون بأنفسهم، وينفذونها
وعىل خصمه، ضد األدلة وإقامته بانكويك مع كاوتسكي مجادلة أن األمر وحقيقة
الحزب، ويف الفنية األنظمة املوظفنييف وجود بديعةرضورة متالعبة بطريقة األخصإثباته

املاركيس. املذهب ضد القديمة برنستاين أدلة إعادة يف بمهارة تتبعان طريقتان هما
الفكرة عىل الشعواء الغارة يشن االشرتاكية» «قواعد كتابه يف برنستاين الجاحد إن
األمرية، التفويضات وعىل املذهبية، الديمقراطية يسميه ما وعىل للديمقراطية، املبدئية
ذلك. غري إىل له سلطة ال الذي املركزي النيابة) (أي والتمثيل لها، مرتب ال التي والخدمات
الديمقراطية بذلك يريد — املبدئية الديمقراطية فائدة عدم برنستاين يثبت ولكي
عىل التي أوضح وبمعنى الشوائب، من الخالية أي الحرية درجات أقىص إىل الواصلة
اعتمد — املاركسيون أخص وبنوع االشرتاكيون به يحلم ما منتهى وهي األوىل، الفطرة
ويب بالقرينني عنها املعرب املتحدة اإلنجليزية اململكة يف املشاهدة التجربة عىل استدالله يف
الرقي يف آخذ وهو األخرية، سنة السبعني ظل االتحاد هذا فإن — ويب بزوجية أي —
تحت اضطراده يف وهو كان بل فيه، دخل املبدئية للديمقراطية يكن لم الذي املضطرد
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فإنه ولهذا الديواني؛ النسق عىل املنتظمة العادية بالربملانية متمسًكا التامة الحرية ظل
املبدئية. الديمقراطية عن بها استعاض

يف ولكن التامة، الحرية ظل يف يرَق ولم ينُم لم اإلنجليزي االتحاد أن هو األمر حقيقة
للحصول سبيل الحال بطبيعة يوجد يكن لم الحكم هذا وتحت املايل، التام االستعباد ظل
األنانية ذي املايل االستعباد أي املتحكمة؛ الدهماء الداهية تلك من امتيازات سلسلة عىل

العليا. اإلدارة من الفقراء وحرم والكذب، والسلب
األهايل جمهور ألن بالطبع؛ املبدئية الديمقراطية فتنتعش االشرتاكية ظل يف أما
يف ال املستقل االشرتاك درجة إىل باالرتقاء املتمدينة املجتمعات تاريخ يف مرة ألول سيتمتع

باملثل. اليومية اإلدارة يف بل فقط، والنيابة االنتخاب
عىل الزمن توايل مع يعتاد ثم دوره، يف امرئ كل الحكم سيتوىل االشرتاكية ظل ففي

حاكًما. أحد يصبح ال أن
املشاعية، نفذتها التي العملية القرارات يف املحللة النقادة بقريحته ماركس رأى ولقد
ونفوًرا خوًفا بها االعرتاف ويتحاشون ا، جدٍّ االنتهازيون يهابها التي املنشودة الثورة تلك
الفخفخة عيشة كنفها يف يعيشون التي السامية املالية الطبقة نهائيٍّا يقاطعوا أن من
مقتضيات فهمهم لعدم وإما اندفاعهم، لرسعة إما يروها أن الفوضويون يأتي كما والرغد،

عام. بوجه الجماهري عىل يطرأ تطوير كل يستلزمها التي األحوال
لو أمرنا من يكون فماذا وإال العتيقة، الحكومة أداة إتالف يف التفكري يجب «بل
الفلسطيني بالروح امُلتَشبعون االنتهازيون يقوله ما هذا وزاراتوموظفني؟» بغري أصبحنا
والجوع باملهانة املشهورين اإلرسائيليني أي الفلسطينيني إىل نسبة والخوف بالذل أي —
باملثل يعتقدون ال بل الثورة، شبوب إمكان بعدم االعتقاد عىل يقترصون ال الذين —
املنشفيك «كأصحابنا قائًال خوًفا حدوثها من ويخافون الثورة، تخلق التي القريحة بوجود

الثوريني». االشرتاكيني وزمالئنا
الحكومية األداة إتالف إىل أي وحيدة، احتياطية وسيلة إىل إال نلجأ ال أن «يجب
بها قامت التي الثورات ألقتها التي العلمية الدروس اختبار إىل التطلع العبث ومن العتيقة،
عما نستعيض وكيف بماذا التساؤل يف ُسًدى الوقت قضاء ويف مىض، فيما العمال هيئات
الذين الفوضويني خرية بالطبع — الفوضويون إليه يذهب ما وهذا متفرقة»، أنقاًضا صار
الطريقة وبهذه — املالية أذيال خلف املستحبني ورفقائه كروبرتكيني شاكلة عىل ليسوا
الذي الجريء املحسوس الثوري العمل ساحة إىل ال اليأس بهمة إيلَّ الفوضويون يتمىش
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يف الحركة رشوط وتوفر الفطنة أساس عىل قائم نفسه الوقت يف ولكنه الليان، يغشاه ال
الجماهري.

أداة نتلف أن إىل فأرشدنا الخطأين، هذين نجتنب أن علمنا قد ماركس أن عىل
الجوهرية؛ املسألة هذه نفسه الوقت يف نحل أن رشط عىل بجرأة تماًما العتيقة الحكومة
من الجديدة الحكومة أداة إقامة يف ترشع أن استطاعت أسابيع بضعة يف املشاعية أن وهي
إبطال ومن الكمال، منتهى يف ديمقراطية إيجاد من تمكنت الوسيلة وبهذه العمال، هيئة
وسائلهم من لنا ولنتخذ الثورية، الجرأة املشاعيني من إذن فلنتعلم الديوانية، الطريقة
وباتباعنا الحال، يف تنفيذها يمكن التي األساسية العملية لإلصالحات نموذًجا العملية

برمته. الديواني األسلوب إبطال إىل الوصول يمكن هنالك الطريقة هذه
العمل يوم تقصري عىل االشرتاكية ويساعد السهولة، منتهى يف سيكون اإلبطال وهذا
وعىل جديدة، حياة إىل ورفعها الجماهري إنهاض وعىل — قليلة العمل ساعات جعل أي —
سيؤدي ما وهذا الحكومة، وظائف تأدية من جميًعا تمكنهم حالة يف األهايل معظم جعل

عام. بوجه حكومة كل عن االستغناء إىل األيام توايل عىل
كاوتسكي: قال ثم

الحكومية، السلطة محو تكون أن يمكن ال العمل عن العام اإلرضاب مهمة إن
معروضة، بمسألة مختصة مطالب إجابة عىل الحكومة حمل ألجل العمل بل
الطبقة هذه تجيب بحكومة العمال لطبقة املعادية الحكومة عن االستعاضة أو

… مطالبها إىل
أي — األمر هذا يؤدي أن األحوال من حال أي عىل املستحيل من ولكن
يقيض بل الحكومة، سلطة محو إىل — الحكومة عىل العاملة الهيئة انتصار
فالغرض ذلك وعىل … الحكومة سلطة داخل يف القوى بعض تغيري إىل فقط
الفوز عىل مقصوًرا السالف عهده عىل يظل الصدد هذا يف سياستنا من املنشود
إىل الربملان وتحويل الربملان، يف األغلبية عىل الحصول بواسطة الحكومة بسلطة

سيادة. ذات حكومة

عن الحقيقي والعدول املشهورة، املحضة باالنتهازية التلبس َلمنتهى الرأي هذا إن
فقط. كالمه غرض يف إال كاوتسكي إليها يجنح ال التي الثورة
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للعمال موافقة حكومة إيجاد يف التفكري دائرة يتعدى ال هذا كاوتسكي رأي أن عىل
املنشور كان إذ ١٨٤٧؛ سنة يف سائدة كانت التي االشرتاكية األفكار إىل تقهقر وهذا فقط،

حاكمة. طبقة شكل يف العمال هيئة تنظيم إىل يرمي املشاعي
ينحط أن عنه ويدافع املاركيس املذهب يمثل أنه يزعم الذي كاوتسكي قبل وقد
أنصار مع لديه املحبوب التحالف من بواسطتها ليتمكن القديمة؛ اآلراء تلك إىل بأفكاره
برصاع القيام وهي واحدة، فكرة يف جميًعا يتحدون الذين وفندرفيل، وبليخانوف شيدمان

العمل. لهيئة موافقة حكومة إيجاد ألجل عظيم
مبادئها إفساد عىل والعاملني االشرتاكية عىل الخارجني هؤالء عكس فعىل نحن أما
الحكومة األداة كل محو ألجل الدائم برصاعنا قائمني وسنظل نقاطعهم، ونحن الجوهرية،
إدارة تتوىل التي الحكومة نفسها هي تصري أن من املسلحة العمال هيئة لتتمكن القديمة

العامة. الشئون وتنظيم
الذي كاوتسكي ويخيف يناقض نحن به نتمسك الذي الرصاع هذا فإن وبالطبع
عىل وموافقيه أقرانه من املؤلفة املحبوبة الرشكة يف ا ومهمٍّ عامًال عضًوا يبقى أن إال يأبى
وتشرينوف، وتسرييتيليل وبوتريسوف وبليخانوف ودافيد ليجيني أمثال االنتهازية آرائه
الداخلية القوى يف تغيري إلحداث السلمي الجديل الكفاح مواصلة عىل كلمتهم اتفقت الذين
نفوذًا الربملان وإلكساب الربملان، أغلبية عىل الحصول ألجل الحكومة سلطة يف املوجودة
يشء كل عليها الحصول ألجل سامية وأُمنية نبيلة لفكرة وإنها الحكومة، عىل ا جدٍّ عظيًما
يف محصورة القوم هؤالء وأحالم فآمال وحينئذ االنتهازيني، نظر يف وسهًال مقبوًال يصبح

الربملانية. املالية الجمهورية نطاق تتعدى ال ضيقة دائرة
بعض يف باالنتهازيني تربطنا أن يمكن التي الصالت كل نمحص فإننا نحن أما
الشعواء الغارة إثارة عن نتأخر ال وإننا معهم، اتفاق أو ارتباط أي لنا نجعل وال النقط،
الرصاع هذا يف بأجمعها إليها ستنضم املاركيس باملذهب املتمسكة العاملة والهيئة عليهم،
واملاليني، األعيان هيئة إسقاط به يقصد بل القوى، يف تغيري إحداث طبًعا به يُراد ال الذي
أو املشاعية، نسق عىل ديمقراطية جمهورية إيجاد من للتمكن املالية الربملانية آثار ومحو
سبيل يف نكافح إننا أي والجنود؛ العمال ومندوبي السوفيت مجالس من مؤلفة جمهورية

العاملة. الهيئة ثورة به تظفر أن يجب الذي املطلق الحكم عىل الحصول

من نزعة وأقوم السداد إىل أقرب واملبادئ اآلراء من تيارات الدولية االشرتاكية يف توجد
يف ظهوًرا وأكثر شأنًا أعظم رجال مخيالت فيها تسبح التيارات وهذه كاوتسكي، آراء
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معنا يتفقون ال بالطبع وهم كاوتسكي، من الربملانية الدوائر يف والتأليف الصحافة عالم
بحرية نظرهم وجهة إبداء عىل وأجرأ أرصح حال كل عىل ولكنهم األساسية، مبادئنا يف
ال الحقيقة يف وهو املذهب، ماركيس أنه يزعم الذي كاوتسكي من تالعب يشوبها ال تامة

القلق. من حال عىل يستقر
حكم طريقة رياء وبال مواجهة بال يستنكرون الحزب إىل املنتمون السادة وهؤالء
أقل واملداجاة للتالعب ليس التي الواضحة االنتهازية بميولهم ويجاهرون املطلق، العمال

عليها. مسحة
حقيقة يف إذن فهم الديمقراطية، يناقض املطلق العمال حكم أن السادة هؤالء فعند

املاليني! الديمقراطيني عن اختالف أدنى يختلفون ال األمر
الثانية الدولية االشرتاكية إن نقول: بأن هذا بحثنا نختم أن يمكننا املناسبة وبهذه

االنتهازية. هوة من األسفل الحضيض إىل الهائلة الرسميني ممثليها بأغلبية سقطت
إىل النسيان هذا تخطت بل برمتها، املشاعية التجربة تنايس عىل تقترص لم فإنها
كانت ما حقيقة عن بعيدة أخرى طريق يف وترشيدها طبيعتها عن التجربة تلك إخراج

إليه. ترمي
التي اآلونة اقرتاب العمال جماهري إفهامها بعد الثانية الدولية االشرتاكية تكتِف ولم
جديدة، بأداة عنها واالستعاضة العنيفة الحكومة أداة بكرس فيها ينهضوا أن عليهم يجب
اإلصالحات لكل أساًسا التسلسل بحكم عليها يحصلون التي السياسية سلطتهم وجعل
بهذا تكتِف لم إنها نقول: االجتماعية؛ الهيئة نظام يف إحداثها يريدون التي االشرتاكية
املفتحة األبواب من آالًفا وأبقت ذلك، عكس الجماهري تلك إفهام إىل تخطته لقد بل اإلهمال،
صلب يف جانب كل من تتغلغل االنتهازية تجعل بدرجة السلطة» عىل «االستيالء بناء يف

االشرتاكية.
هائًال تأثريًا الحكومة» إزاء العمال ثورة مهمة «مسألة تنايس أو تشويه أحدث لقد
فاندفعت العسكري، بالجهاز املزودة الحكومات منه استفادت الحارض، الوقت يف ا جدٍّ
أرواح تغتال متقاتلة وحوش إىل انقلبت حتى االستعمارية املزاحمة ميدان يف بعيًدا شوًطا
املال رأس أي أملانيا؛ أو إنجلرتا أجمع العالم عىل ستسود فيمن للفصل الرجال من املاليني

األملاني. املال رأس أو اإلنجليزي
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بعدة نشفعه أن الرضوري من نرى قلمه، خطه كما لينني كتاب ترجمة من انتهينا وقد اآلن
الحركة تفاصيل وقوفعىل له يكن لم إذا سيما وال عنها، الرشقي للقارئ غنى ال إيضاحات
يف ١٨٧١ سنة حدثت التي أي األخرية؛ املشاعية الحركة وباألخص العالم، يف االشرتاكية
البولشفية بنفسها هي يلوح ما عىل ألنها هذا؛ لينني كتاب يف الكالم محور وعليها باريس،

الحارضة. الروسية

املشاعية (1)

«كومون» عندنا الكتاب بعض يكتبها كما أو «كومني»، لكلمة كتعريب اللفظة هذه اخرتنا
وجوب إىل يذهبون املشاعي املذهب أصحاب ألن الحقيقي؛ معناها عن وتعبري الفرنسوية،
ملًكا الوجود يف ما كل يكون أْن أي الناس؛ لجميع ا عامٍّ ا حقٍّ األشياء لسائر امللكية جعل

للجميع. مشاًعا
اليوناني العهدين يف قيمة أصول لها بل العرص، هذا مبتدعات من ليست واملشاعية
سيما وال األخرية، تعاليمها مع االتفاق تمام تتفق ال ابتدائية أصول ولكنها والروماني،

مقررة. مبادئ ذا ا خاصٍّ مذهبًا صارت أن بعد
يف نجد الوسطى، العصور إىل وتقدمنا القديمة، األصول عن صفًحا رضبنا وإذا
الديانة هذه أن غري كثرية، مهمة نقط يف املشاعية مبادئ تطابق تعاليم اإلسالمية الديانة
لم املشاعية فإن حال كل وعىل املشاعية، عن عظيًما اختالًفا تختلف أخرى تعاليم لها
التي الطرق من استمدتها بل واإلسالمية، والرومانية اليونانية العهود من أصولها تستمد
انترشت وقد فصاعًدا، العارش القرن من الفرنسوية ثم الجرمانية البالد يف متبعة كانت
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طرق بتنظيم األعيان قام إذ النورمانديني؛ إغارة أثر عىل باألخص عرش الثاني القرن من
االشرتاك إىل املغريين ضد الدفاع يف االشرتاك هذا انقلب ثم األهايل، بواسطة املدن عن الدفاع
جميًعا سكانها بواسطة العهد هذا يف مدارة املدن وكانت اإلقطاعيات، مالك مناهضة يف
الذي امللوك أن إال املشاعية، طريق يف األوىل الخطوة هي فهذه أعيانهم، رأسهم وعىل
اإلقطاعي الحكم من بواسطتها ليتخلصوا الوسطى األعرص يف املشاعية الطريقة عضدوا
رضبة ويرضبوها دورها، يف املشاعية عىل يرتدوا أن الحكم ذلك عىل القضاء بعد يلبثوا لم

الشعوب. يف املطلق الحكم لهم ليخلص ساحقة
بعد أثًرا أصبحت قد املشاعية كانت حتى عرش الرابع لويس عهد يجئ لم وهكذا

عني.
السادس لويس عهد عىل أخرى تارة الظهور إىل عادت أن تلبث لم املشاعية أن إال
.١٧٩٩ سنة إىل ١٧٩٢ سنة من فرنسا يف وسادت امللكية، ومحت عرشه قلبت إذ عرش؛
الضخمة. إمرباطوريته أنقاضها عىل وأقام قاضية رضبة رضبها بونابرت أن غري

رءوس أصحاب ألن تفلح؛ لم ولكنها الظهور، إىل تعود أن ذلك بعد املشاعية وحاولت
بتولية وبينها بينهم منيًعا ا سدٍّ ويقيمون شعواء، حربًا مبادئها يحاربون كانوا األموال

األخرى. بعد مرة امللوك
األملانيني رفع أثر عىل ١٨٧١ سنة مارس ١٨ يف الظهور إىل املشاعية عادت وأخريًا

باريس. عن الحصار
الجمعية رشعت إذ امللكية؛ إعادة املاليني محاولة املرة هذه ظهورها يف السبب وكان
التمرد. وبدأ أسلحتهم تسليم عن الجنود فامتنع الحرس، سالح تنزع بورد يف الوطنية

نرشتها التي املروجة فالدعوة األسايس السبب أما املبارش، الظاهري السبب هو هذا
بعدها يجيء ثم لوزان، مدينة يف ١٨٦٦ عام عقدته الذي املؤتمر يف الدولية االشرتاكية

الحصار. مدة أثناء باريس أهايل كابدها التي اآلالم وهو قوي، آخر سبب
الثورة نريان إرضام يف واشرتاكهما الوطني، الحرس إىل األهايل انضمام أثر وعىل
فرساي، إىل النظامي الجيش مع التنفيذية السلطة رئيس تيريس انسحب املشاعية،

السلطة. عىل املركزية الجمعية واستولت
املشاعية بني ناشبة لبثت التي األهلية الحرب فاتحة بأنه مارس ١٨ يوم واشتهر
الجمهورية انتصار يف األكرب الفضل وكان مايو، ٢١ يوم حتى الجمهورية قوى وبني

الجمهورية. جيش ساعد الذي األملاني للجيش املشاعية عىل املالية
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فإن العامة، الشئون إدارة عن باريس يف تخىل قد كان وإن املشاعي النظام أن عىل
مشاعي ١١٠٠٠ أحيل وأخريًا مايو، ٢٢ من ابتداء كامًال أسبوًعا ظل الشوارع يف االلتحام
أُرسلوا واآلخرون منهم، عدد عىل قىضباإلعدام الذي العسكري، املجلس أمام املحاكمة إىل
.١٨٨٠ سنة ويوليه ١٨٧٩ سنة يناير بعفوي منها عادوا حيث الجديدة خالدونيا إىل

قد وإنجيل ماركس فإن باريس، يف املشاعية أعمال تفصيل إىل اآلن لنا حاجة وال
كتبهما. عن نقًال لينني أوردها التي اإليضاحات يف عنها تكلما

األهايل من فرد كل عىل التجند وفرضت الحكومية، القيود كافة ألقت إنها نقول وإنما
العمر. من األربعني إىل عرشة التاسعة من

إنجيل (2)

به النطق يمكن الذي إلنجيل آخر اسم عن صغرية نبذة الكتاب هذا أوائل يف وضعنا
هذا إنجيلس أما األملانيني، مشاهري من آخر رجًال ترجمت النبذة تلك ولكن إنجيلس،

املشاعي. مذهبه مؤيدي وأكرب ملاركس، الحميم الصديق فهو الكتاب هذا يف املقصود
.١٨٩٥ سنة لوندره يف ومات ،١٨٢٠ سنة بربوسيا بارمني يف ولد وقد

«التواريخ مجلة بتحرير اشتغل حينما ١٨٤٤ سنة بماركس ارتباطه أول وكان
بروكسل، يف للمشاعيني املركزية الجمعية أرسار كاتب مهمة توىل ثم األملانية»، الفرنسوية

.١٨٤٧ سنة األوىل الدولية االشرتاكية منها تولدت التي
سائر بني تعميمه صار الذي املشاعي املنشور تحرير يف ماركس مع اشرتك وقد

العمال. إنجيل بمنزلة لديهم وصار العالم، عمال
مشتغًال ظل حيث إنجلرتا إىل فر ثم باد، وقية جراند يف حدث الذي الهياج يف واشرتك

ماركس. مع باالشرتاك تفرت ال بعزيمة االشرتاكية بالدعوة
وإليه منها، نرش ما طبع وإعادة قلمه، آثار نرش إنجيلس توىل ماركس مات أن وبعد

ماركس. مذهب وإتمام تهذيب يف الفضل يرجع
يف ضلع ملاركس كان الذي النفية» «األرسة كتاب أهمها كتب عدة إنجيلس ألف وقد
اليومية الصحف يف تعد ال رسائل إنجيلس نرش وكذلك مًعا، كتابته يف اشرتكا إذ وضعه

االستدالل. وقوة البحث ودقة النظر ببعد جميًعا فيها واشتهر املتنوعة، املجالت يف
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مالحظات (3)

املشايخ كبار بعض لها وتعرض البولشفية، حول ما مرصحينًا يف الصحف ضجة قامت
األقوال؛ تلك يف الخوض إىل اآلن حاجة يف ولسنا بتاتًا، إليها تنتمي ال أصول إىل بعزوها
وما الضجة، تلك جلبات من ا حقٍّ كان ما لينني سطور من يفقهون الكتاب هذا قراء فإن

منها. باطًال كان
البولشفية أن هو القراء، إىل نبينه أن علينا ويجب عليه، الوقوف يهم الذي أن غري
اإلنساني، النوع حالة تحسني إىل ترمي كمالية مبادئ هي وإنما عقيدة، وال ديانة ليست
التمثيلية املجالس أي السوفيت؛ هيئات يف متجددة نفسها املشاعية سوى ليست فهي

الروسية.
تفسد ال بأنها نقول أن يمكننا كمالية، أُمنية البولشفية أو املشاعية أن وباعتبار
دام ما أي خاصة؛ أربابها عند متبعة دامت ما والعقائد، لألديان تتعرض وال األخالق

كنيسه. يف واإلرسائييل كنيسته، يف واملسيحي مسجده، يف يصيل املسلم
آخر موضوع فهذا تحقيقها وعدم الكمالية، األمنية هذه تحقيق إمكان جهة من وأما

فنقول: غامضه لتجلو له نتعرض أن يجب
املشاعية عن به اختتمناه الذي اإليضاح ومن الكتاب، هذا تفاصيل من للقارئ يظهر
عهود ويف متعددة أشكال يف واختفاؤها ظهورها تَكرَّر قد املشاعية أن تاريخها ومجمل
السمو من عظيًما مبلًغا بالغة وهي أجيال، عدة العصور بعض يف لبثت وقد متفاوتة،
واألنانية الجشع لجج تحت فاختفت الزمن دوائر عليها دارت أن تلبث لم ثم واالنتشار،
السوفيتية روسيا أو البولشفية هل نتساءل: أن وجب ذلك تبني فإذا والجربوت، والتحكم
يف الطمع دبيب دب ما إذا كان خرب يف تدخل أن تلبث ال التي األشكال تلك من شكل هي
الشعوب عىل والسيادة املطلقة بالسلطة يختصنفسه أن وأراد األثرة، ذوي من فرد نفس

األيام. حوادث عنه ستنبئنا ما هذا الروسية؟
نبدي ال أن لنا ينبغي ال فإننا الصدد، هذا يف الحكم الزمن ملجرى تركنا إذا أننا عىل

التاريخية. العرب من سبق ما عىل قياًسا والتخمني الحدس قبيل من ولو رأيًا
يخضع أن وألزموه عرش، السادس لويس عىل الفرنساويون نهض ١٨٨٩ عام ففي
كان ألنه رياء؛ إال يوافقهم لم أنه تيقنوا سؤالهم إىل أجابهم أن وبعد الشعب، إلرادة
النمسا، ملك بصهره ليحتمي النمسا إىل الذهاب قاصًدا أيديهم من لإلفالت عدته يعد
املتحكمة امللكية الدول سائر املشاعية فرنسا عىل باألحرى أو الثائرة، فرنسا عىل وليقيم
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نموذًجا يكون أن يصح مما الفرنسوي الشعب عليه أقدم ما ساءها والتي شعوبها، يف
بالرضبة عجل به الغدر عىل ملكه بعزم الشعب أحس وملا األوروبية، الشعوب لسائر
عىل املشاعي الحكم يقيم أن وأراد امللكية، وتخلصمن الثرى عىل رأسه فأسقط الحاسمة،
من أثرة ذي كل فأخذ الطباع، عىل متغلبة كانت اإلنسانية األنانية أن غري الدعائم، أقوى
الرءوس أصبحت حتى السلطة، يف مزاحمه بأحرى أو مناظره رأس يسقط الشعب زعماء

الخريف. فصل يف األشجار أوراق تهاوي األجساد عن تتهاوى
الكاذبة العظمة حب فيها يختمر التي الرءوس طاحت قد أن الشعب حسب وأخريًا
املكائد رفع وإىل شأنه، إصالح إىل يلتفت وأخذ ما، نوًعا روعه فهدأ التحكم، وحب

العام. واإلخاء واملساواة الحرية أعداء رشاكها له ينصب التي والدسائس
كل نفس من يَُزل لم اإلنساني الطمع روح ألن حسبانه؛ يف مخطئًا كان أنه غري
يف يجري ال الذي بونابرت وهو الشعب، من املنحطة الطبقة من رجل قام فقد فرنساوي،
الشعب فرصع القديم، املجد أرومات من أرومة أية إىل يعتز وال والنبل، الرشف دم عروقه
فوق األخرية بالخطوة استقر ثم األوىل، الخطوة كتفه عىل وخطا نفسه، الشعب بإرادة

الشعب. هامة
املطلق الحكم نري بوضع يقبل الفرنسوي الشعب كان حتى ١٧٩٩ سنة تجئ لم
الشعب هذا إن أي بونابرت؛ رأس عىل اإلمرباطورية تاج وضع أن يلبث لم ثم عاتقه، عىل

ورجليه. عنقه يف بيده األغالل وضع املسكني
١٨٤٨ عام يف أنه الثانية والعظة البالغة، التاريخ عظات من األوىل العظة هذه
ولكن املشاعية، عهد إىل وعاد العبودية أرس من تخلص قد أنه الفرنسوي الشعب حسب
أشبه وما األول، نابليون عهد بتجديد يحلم كان الثالث نابوليون أي الصغري بونابرت
مربًما. قضاء الثانية الجمهورية وقىضعىل ذاك فعله ما هنا فعل فقد بالبارحة، الليلة

فحاول االستعباد، نري من يتخلص أن الثالثة للمرة الفرنسوي الشعب أراد وهكذا
سقط ثم أشهر ثالثة من أكثر يلبث فلم األوىل، سريتها املشاعية يعيد أن ١٨٧١ عام يف

يشاءون. ما فيها ليحكموا عنقه لهم يمد حكامه أمام ركبته عىل جاثيًا
التاريخ! عرب أكثر فما واحد، قرن من أقل يف التاريخ حوادث من وقائع ثالث فهذه
دولة كل يف الدهر سنة ولكنها فقط، املشاعية األنظمة عىل مقصورة االنقالبات ليست
الحكومات يف أمثالها حدثت فقد املشاعية، األنظمة يف التقلبات هذه حدثت فكما ونظام،

أنواعها. اختالف عىل والجمهورية امللكية
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املدة وهذه سنني، أربع غري تلبث لم السوفيتية أنظمتها أو الروسية املشاعية أن عىل
من أكرب أخرى مدة تميضعليها فقد سقوطها، أو استقرارها عىل للحكم باملرة كافية غري
ساحقة برضبة تصاب أن تلبث ال ثم بقائها، يف الشك عن تنرصف األذهان تجعل هذه

أنصارها. أحد يد من
يمكننا أمامنا، ماثلة املحسوسة الدروس أن حني يف والتخمني وللفرض لنا ما ولكن
إىل أقرب منطقية بطريقة القليلة األيام حوادث به تتمخض قد ما منها نستخلص أن

للواقع. مطابقة تكن لم إن الصواب،
بآراء أو بعقائد أمرهم مبدأ يف يتمسكون كثريين أناًسا أن عىل التجارب دلتنا لقد
أخالقهم عىل طرأ الذي التطور بحكم عنها يتحلوا أن يلبثوا لم ثم الصواب، منتهى يف
القبيل هذا من شاهدنا وقد املجموع، يجتاح الذي الجارف التيار بحكم أو وأفكارهم،
لينني ذكر وقد اء، األلدَّ خصومها صاروا ثم االشرتاكية، يف الغالة من كانوا كثريين أناًسا
رؤساء وأحد الحايل الفرنسوية الجمهورية رئيس ميللران املسيو تحول القبيل هذا من
نعدد أن اآلن نريد وال مبدئه، عن تحول ثم متطرًفا، اشرتاكيٍّا كان فقد السابقة، الوزارات
بحثنا. دائرة عن خارج هذا فإن األخرى؛ البالد ويف فرنسا يف حذوه حذوا الذين أسماء

فال الجماهري، مشارب بالطبع تحولت الطباع تغري بحكم املبادئ تغريت ما وإذا
ما وهذا انحداره، برسعة شاعر غري وهو جديد تيار يف يندفع أن الشعب مجموع يلبث

البولشفية. األوساط يف اآلن نراه
يعملون أنهم عىل يدل الذي الجليل املظهر بذلك أمرهم مبدأ يف البولشفيون ظهر
وأخذوا املايل، االستعمار نري تحت الرازحة والشعوب املضطهدة، الطبقات تحرير ألجل
بتأليف سمحوا أنهم كما والبولونيني، والفارسيني كاألتراك جريانهم مع يتفاهمون
النفوس، فاطمأنت وسيبرييا، والقوقاز وفنلندة األوكرين يف مستقلة صغرية جمهوريات
ما وأن القوم، هؤالء لدى تغريت قد البرشية الجبلة أن خاص بنوع الرشقيون وحسب
بأنهم االعتقاد إىل بهم الظن حسن تمادى لقد بل محسوسة، حقيقة أصبح حلًما كان
وأخذ الفظيع، النفوسبضغطه أرهق الذي االستعمار كابوس من بأرسه العالم سينقذون
ذلك وطأة من لينقذهم بالدهم إىل البولشفي التيار تدفق يرتقبون مكان كل يف املشارقة

الكابوس.
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وهم جهتها، من اللذيذة أحالمهم ويف بالبولشفية ظنهم حسن عىل الناس بينما
وقال: له، املخصص اللبن يتناول أن أبى املرض بحران يف وهو أنه لينني عن يسمعون
أن السوفيت: جانب من يتعاىل بصوت إذا مني! إليه أحوج فإنهم الجياع؛ لألطفال قدموه
وأن للقوة، يزال ال الحق وأن أمورها، ترصيف يف للشعوب إرادة وال صغرية الجمهوريات

الحسام! حد يف كامنة تزال ال القوة
القوقازية، الجمهوريات بإلغاء األخرية األيام يف السوفيت نظام فاجأنا لقد نعم
من احتجاج أو اعرتاض كلمة ننتظر ولبثنا البولشفية، بالجيوش البالد تلك واحتالل
األناضولية الوطنية بني املعقودة املعاهدة يخالف الذي العمل هذا عىل األناضول جانب

عبثًا. ذهب انتظارنا ولكن والبولشفية،
يكون إنما والخطر البالء من يصيبهم ما رش أن العلم حق يعلمون البولشفيني إن
عن السكوت عىل يحملها بما الوطنية هيئته يرضوا أن فرأوا األناضول، جانب من مصدره
يريدون والتي واملصلحني، الفالسفة كبار ينرشها التي الحرة للتعاليم املخالف العمل ذلك
جانب األناضول والتزم فنجحوا، أجمع، العالم من والبأساء الشقاء أسباب استئصال بها
االستعمار. طريق يف أي الرجعية؛ طريق يف األوىل الخطوة البولشفية وخطت الصمت،

يتعدى ال هذا عملهم وأن املشاعية، تعاليم يخالفوا لم أنهم البولشفيون يزعم ربما
امليول سائر تزول حتى لزومها إىل وإنجيلس ماركس من كل يذهب التي املركزية تقوية
عىل قائمة كانت الصغرية الجمهوريات تلك أن تبني إذا الزعم هذا ولكن القديمة، والتقاليد
تمام منفصلة هيئات بالفعل صارت وقد السوفيت، لنظام مطابقة أي — املشاعي األساس
الرويستمام الشعب تغاير شعوب من مؤلفة ذلك عدا وهي الكبرية، الروسيا عن االنفصال
بالقوة السوفيت لسلطة إلخضاعها إذن معنى فال — واللغة والجنس الدين يف املغايرة

واالستعمار. الفتح عهد إىل العودة سوى
وهي الكمالية األمنية تلك إىل تصل لم السوفيتية األنظمة أن نرى أخرى جهة ومن
الروسيا، يف حكومية سلطة كل عىل والقضاء الشعب، أفراد بني املوجودة الفوارق إزالة
االحتياجية، املطالب منه وتصدر اإلنتاج حاصالت إليه تصل الذي العام الصندوق وإيجاد

السوفيت. برنامج يف يعدل أن الدقيق التدريب بعد رأى لينني أن سمعنا بل
أطنانها رضبت املجاعة أن وتعميمه العمل تنظيم يف البولشفية إخفاق من بلغ وقد
يتضورون النفوس من مليونًا عرشين من أكثر جعل فظيع بشكل الروسية البالد يف
من املتمدينون إخوانهم ويسعفهم هللا، يرحمهم لم إن املوت ساعات ويرتقبون جوًعا،
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الِحَمام مخالب من وينقذهم رمقهم، يسد بما الراقية األمم يف اإلنساني الشعور ذوي
(املوت).

املشاعية باألحرى أو البولشفية، أن يظهر الوجيز اإليضاح هذا يف بسطناه ما كل من
مع تتفق ال بطرق اإلنساني العالم ويالت تلطيف إىل ترمي وتعاليم مبادئ سوى ليست
األفكار من كسواها خيالية، فكرة كونها تعدو ال الوجهة هذه من وأنها البرشية، الجبلة
أسباب يوفروا وأن اإلنسانية، آالم يزيلوا وأن العالم، يف السالم يبثوا أن أصحابها أراد التي
أعمارهم، يطيلوا وأن شبابهم، إليهم يردوا وأن األمراض، من يَقوهم وأن الناس، سعادة
املوت إزالة من األحالم لجج يف السابحني بعض به يحلم أو حلم قد ما قبيل من وأخريًا

… بتاتًا!
عنها، تحولوا أو األوىل خطتهم واصلوا وسواء أخفقوا، أو البولشفيون أنجح وسواء
الحرب بعد واسعة خطوة تخطو بدأت اإلنسانية أن وهو فيه، جدال ال محقق أمر فهنالك
تحرير عىل اإلنسانية مساعدة يف الدول رشعت وقد العامة، الحرية سبيل يف الكربى
برسعة تنتقل أخذت التي إنجلرتا مقدمتها ويف واالستعباد، الذل ِربْقة من جميًعا أبنائها
ا، جدٍّ هام شأن فيها للعمال أصبح حتى الديمقراطية التوسع درجات يف للغاية مدهشة
حريتها من عظيمة أقساط عىل اإلمرباطورية هذه منها تتألف التي الشعوب حصلت وحتى
اإلنجليزي الشعب نفوس بها تتشبع التي الحرة التقاليد ذلك عىل ساعدت وقد واستقاللها،

باالستقالل. املطالبة الشعوب بها تقوم التي العظيمة واملجهودات الزمن، قديم من
الناس يعرف أن بتعريبه أردنا إننا فنقول: الكتاب، هذا أمر من فيه كنا ما إىل ولنعد
دعوة بخصوص أمره يف الصحف تخوض الذي الوقت يف مبادئه هي وما لينني، هو من

جنوي. مؤتمر يف للحضور له الدول
الطريقة إىل البولشفية انتقال من حسبانه يمكن ما إىل نرجع الدعوة هذه وبمناسبة
هذه كتابة من االنتهاء حني إىل إلينا الواصلة الربقية األنباء إن فنقول: االستعمارية،
فكأنه قبلها ما إذا ولكنه األوروبية، الدول دعوة نهائيٍّا لينني بقبول تنبئ ال اإليضاحات
سبيًال األموال رءوس ألصحاب يجعل أن عىل وعزم القديمة، القيرصية بديون اعرتف
املحصوالت ذات الواسعة البالد تلك يف أموالهم رءوس واستثمار الروسيا، يف للتداخل
هذه وتعترب العام، اإلنتاج بطريقة يستغلوها أن البولشفيون يستطع لم التي الجمة،
املشاعية املبادئ تنفيذ يف البولشفيني إخفاق عىل ودليًال الوراء، إىل أخرى خطوة الحالة

بها. يتمسكون إنهم يقولون التي
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مختلف عىل الوقوف هو الكتاب هذا محتويات من املرصيني نحن يهمنا والذي
حقوقها تطلب التي املستنرية الشعوب مؤخرة يف نبقى ال حتى الراقي، العالم يف األفكار
عقولهم تغذية هي العزيز الوطن ألبناء تقديمها يمكن خدمة أعظم فإن وعلم، بعقل
بفكرة الترشب عىل إجبارهم بدون منها لهم الصالح يتخريون وتركهم الحديثة، باألفكار
كيف يدرون ال ولكنهم القومية، الحياة ينشدون أنهم عىل شبابنا دل وقد مخصوصة،
االجتماع علوم مقدمتها ويف العلوم، بأنوار االستنارة أن لهم نذكر فاآلن إليها، يصلون

املنشودة. الغاية تلك إىل يوصلهم ما أهم هي والطبيعة، والتاريخ
القرن، هذا وأوائل املايض القرن أواخر يف الظهور يف الفكرية النهضة بدأت ولقد
الكتب ونرشوا مكانهم، من املعقولة بالطرق الوطن إنهاض عىل حقيقة العاملون فيربز
وافر، بنصيب منها آخذًا املباركة الحركة بهذه الشباب واشتغل الصائبة، واآلراء القيمة
الزمن، من ردًحا النهضة تلك عطلت الكربى الحرب مقدمتها ويف األخرية الحوادث أن غري
الوطن لهذا هللا أراد ما إذا حتى واآلداب، العلوم معني فغاض كثرية، أقالًما املوت وقصف
له وتنري بالحق تخدمه أقالًما له قيَّض القوية، الحياة طريق يف السري إىل عودته املحبوب

الطريق. هذه
الِعنان لرَياِعنا فأطلقنا األمانة، هذه لتحقيق العاملني جملة من نكون أن رأينا وقد
لشبابنا الفائدة فيه ما وأعمالها وتواريخها وأفكارها الحية األمم معلومات من ينقل
الحرب حالت التي األوىل ملجهوداتنا ووصًال األخرى، األمم يف بالعاملني أسوة ووطننا،

مواصلتها. دون الكربى
عقله وغذاء ألجله ننقلها التي الكتب يف فائدًة الحازم العاقل الشباب رأى ما فإذا
إىل وإيصاله الوطن، إنهاض ألجل الفائدة هذه يستعمل كيف بعد فيما يعرف فإنه بها،

األبدية. القوية الحرة الحياة
رفعت أحمد
١٩٢٢ سنة يناير ٢٤ ظهر
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