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 مقتطف من كتاب ''م""رض -اليس""ارية- الطف""ولي ف""ي الش""يوعية''.
 :  الفص"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""ل

) ه"""""""ل يج"""""""ب الش"""""""تراك ف"""""""ي البرلمان"""""""ات البرجوازي"""""""ة؟7

 يجي""ب الش""يوعيون «اليس""اريون» اللم""ان بمنته""ى الس""تخفاف،
 وبنزق ما بعده نزق، على هذا السؤال جواباN س""لبياN. فم""ا ه""ي حججه""م؟
لق"""""د ج"""""اء ف"""""ي الفق"""""رة المقتبس"""""ة الم"""""ذكورة أعله م"""""ا يل"""""ي:
 «… بجب بكل حزم رفض أية عودة إلى طريق النض""ال البرلماني""ة ال""تي
.«…Nوسياس""""""""""""""""""يا Nول""""""""""""""""""ى عه""""""""""""""""""دها تاريخي""""""""""""""""""ا
 إن هذا الزعم متعجرف إلى حد يدعو للض""حك، كم""ا أن""ه خ""اطئ بش""كل
 بيkن. «العودة» إلى البرلمانية! هل قامت جمهورية سوفييتية في ألماني""ا
 يا ترى؟ كل، حسبما يبدو! فكي""ف إذن يمك""ن الح""ديث ع""ن «الع""ودة»؟
ألي"""""""""""""""س ذل"""""""""""""""ك مج"""""""""""""""رد عب"""""""""""""""ارة جوف"""""""""""""""اء؟
 البرلمانية قد «ولى عهدها تاريخياN». إن هذا صحيح من ناحية الدعاي""ة.
 ولكن كل واحد يعلم أنه شتان ما بين هذا وبين التغلب على البرلمانية
 عملياN. فمنذ عشرات السنين كان من الممكن، ومع أتم الحق، أن يق""ال
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 أن الرأسمالية «قد ولى عهدها تاريخياN» ولكن ه"ذا ل ينف"ي ق"ط ض"رورة
 شن نضال مديد جداN وعنيد للغاية في صعيد الرأسمالية. إن البرلماني""ة
 قد «ولى عهدها تاريخيا» من وجهة نظر التاريخ العالمي، أي بمعن""ى أن
 عهد البرلمانية البرجوازية قد انطوى، وأن عهد ديكتاتورية البروليتاري""ا
 قد بدأ. هذا ما ل جدال في""ه. بي""د أن الحس""اب عل""ى الص""عيد الت""اريخي
 العالمي يجري بعش""رات الس""نين. ف""إن عش""رة س""نوات أو عش""رين س""نة
 أسرع أو أبطأ -إن هذا من وجهة نظر المقاييس التاريخية العالمية أمر
 ل شأن له، كما أنه، من وجهة نظر التاريخ العالمي، شيء زهيد ل يمكن
 حسابه حتى بصورة تقريبية. ولهذا الس""بب بال""ذات يك""ون الس""تناد إل""ى
 المقياس التاريخي الع"المي فيم"ا يخ"ص مس"ألة السياس"ة العملي"ة خط"أ
نظري""""""""""""""""""""""اN ف""""""""""""""""""""""ي منته""""""""""""""""""""""ى الفداح""""""""""""""""""""""ة.
 هل البرلمانية قد «ولى عهدها سياسياN»؟ هذه قض""ية أخ""رى. فل""و ك""ان
 ذلك صحيحاN لكان موقف «اليس""اريين» وطي""داN. غي""ر أن ه""ذا م""ا ينبغ""ي
 إثباته بتحليل جدي، بينما «اليساريون» ل يعرفون حتى كيف يتن""اولون
 هذا التحليل. ففي «موضوعات بصدد البرلمانية»، المنش""ورة ف""ي الع""دد
الول م""ن «نش"""رة مكت"""ب أمس"""تردام ال""وقت للممي""ة الش"""يوعية» («
Bulletin of the Provisional Bureau in Amsterdam of 
the  Communist  Internationa»,  February,  1920( 

 والمعبرة بوضوح عن النزوع اليساري الهولندي أو الهولن""دي اليس""اري،
نج"""""""د ك"""""""ذلك، كم"""""""ا س"""""""نرى، تحليل ف"""""""ي غاي"""""""ة ال"""""""رداءة.
 أول�، إن «اليساريين» اللمان، كما هو مع""روف، ق""د اعت""بروا، ح""تى من""ذ

 ، أن البرلمانية قد «ولى عهدها سياسياN»، وذلك بالرغم من1919يناير 
 رأي قائدين سياسيين مرم""وقين ك""روزا لوكس""مبورغ وك""ارل ليبكنخ""ت.
 ومع""روف أن «اليس""اريين» ق""د أخط""أوا. وه""ذا وح""ده م""ا يقض""ي رأس""ا
 وبشكل جذري على الموضوعة الزاعمة بأن البرلمانية ق"د «ول"ى عه"دها
 سياسياN». وأن «اليساريين» ملزمون بأن يعللوا لم""اذا ل""م تع""د غلطته""م
 البين""ة الس""ابقة غلط""ة ف""ي ال""وقت الحاض""ر. إنه""م ل ي""أتون ح""تى بش""به
 تعلي""ل ول يس""تطيعون التي""ان ب""ه. إن موق""ف الح""زب السياس""ي م""ن
 أخطائه هو واحد من أهم وأصدق الدلة على جدية الحزب وتنفي""ذه ف""ي



Nالواق""ع واجب""اته إزاء طبقت""ه والجم""اهير الكادح""ة. إن الع""تراف جه""ارا 
 بالخطأ، والكشف عن علله، وتحليل الظ""روف ال""ذي أدى إل""ى ارتك""ابه،
 والبحث باهتم""ام ف""ي وس""ائل إص""لح الخط""أ -إنم""ا ه""و علم""ة الح""زب
 الجدي، إنما هو تنفيذه لواجباته، إنما هو تربية وتعليم الطبق""ة وم""ن ث""م
 الجم"اهير. ف"إن «اليس"اريين» ف"ي ألماني"ا (وف"ي هولن"ده)، إذ ل ينف"ذون
 واجبه""م ه""ذا ول يب""ذلون منته""ى النتب""اه والعناي""ة والحيط""ة ف""ي فح""ص
 خطئه""م ال""بين، ويثبت""ون ب""ذلك أنه""م ليس""وا ح""زب الطبق""ة، ب""ل حلق""ة،
 وليسو حزب الجم""اهير، ب""ل زم"رة م""ن المثقفي""ن والعم""ال القلئل مم"ن
يتخلق"""""""""""""""""""ون بأس""""""""""""""""""وأ ص"""""""""""""""""""فات المثقفي"""""""""""""""""""ن.
 ثاني""ا، ف""ي ذات الك""راس الع""ائد لفرق""ة «يس""اريي» فرانكف""ورت، وال""ذي
اقتبس""""""نا نح""""""ن من""""""ه أعله فق""""""رة مس""""""هبة نق""""""رأ م""""""ا يل""""""ي:

 «… إن المليين م"ن العم"ال ال"ذين ل يزال""ون يتبع""ون سياس"ة الوس""ط»
 (ح""زب «الوس""ط» الك""اتوليكي) «مع""ادون للث""ورة. وبروليتاري""ا الري""اف

 م""ن الك""راس الم""ذكور).3تقدم فيالق من القوات المعادية للثورة» (ص

 إن هذا القول، حسب ك""ل ال""دلئل، مف""رط ف""ي التعمي""م والمبالغ""ة. لك""ن
 الحقيقة الساسية الواردة هنا ل جدال فيها، واعتراف «اليساريين» به""ا
 ه""و ش""هادة بين""ة للغاي""ة عل""ى خطئه""م. إذ كي""ف يمك""ن أن يزعم""وا أن
 «البرلمانية قد ولى عه"دها سياس""ياN»، إذا ك"انت «المليي""ن» و«الفي""الق»
 م""ن البروليت""اريين ل ت""زال تؤي""د البرلماني""ة ب""وجه ع""ام، ولي""س ه""ذا
 وحسب، بل أنها أيضاN «معادية للثورة» مباشرة!؟ واض""ح أن البرلماني""ة
 في ألمانيا لما يول عهدها سياسياN. وواضح أن «اليساريين» ف""ي ألماني""ا
 قد اعتبروا رغبتهم وموقفهم السياسي والفكري واقعاN موض""وعيا. وه""ذه
 هي أخط""ر غلط"ة يرتكبه"ا الثوري""ون. فف"ي روس""يا حي"ث ظل""م القيص""رية
Nوفي أشكال متنوعة ج""دا Nالبهيمي والوحشي للغاية خلل مدة طويلة جدا 
 أوج""د ث""وريين م""ن مختل""ف التجاه""ات، ث""وريين مدهش""ين م""ن حي""ث
 الخلص والحماسة والبطولة وقوة الرادة، في روسيا شاهدنا نحن ع""ن



Nج""دا Nكثب غلطة الثوريين هذه، وتفحصناها بانتباه كبير، ونعرفه""ا جي""دا 
 ول""ذلك فه""ي واض""حة لن""ا ك""ل الوض""وح عن""دما يرتكبه""ا الخ""رون. إن
 البرلماني""ة ق""د «ول""ى عه""دها سياس""ياN»، طبع""اN، بنظ""ر الش""يوعيين ف""ي
 ألمانيا، ولكن، القضية هي بالضبط في أن ل نعتبر ما ولى بالنس""بة لن""ا،
 قد ولى عهده كذلك بالنسبة للطبقة وبالنسبة للجماهير. إنن""ا ن""رى هن""ا
 أيض"""اN أن «اليس"""اريين» ل يس"""تطيعون الحك"""م عل"""ى الش"""ياء كم"""ا ل
 يستطيعون أن يسلكوا سلوك حزب الطبقة، حزب الجماهير. عليك""م ال�
 تهبطوا إلى مستوى الجماهير، إلى مستوى الفئات المتأخرة من الطبقة.
 وهذا ما ل جدال فيه. عليكم أن تفضوا إليها بالحقيقة المرة. عليك""م أن
 تسموا أوهامها الديموقراطية البرجوازية والبرلمانية أوهاماN. وعليكم مع
 ذلك أن تتابعوا على نحو سليم الحالة الحقيقية لوعي واس""تعداد الطبق""ة
 كله"""ا بال"""ذات (ل طليعته"""ا الش"""يوعية وحس"""ب)، الجم"""اهير الكادح"""ة
جميعه"""""""""ا بال"""""""""ذات (ل أفراده"""""""""ا المتق"""""""""دمين وح"""""""""دهم).
 وإذا ك""انت مج""رد أقلي""ة ل ب""أس بتع""دادها، ناهي""ك ع""ن «المليي""ن»
 و«الفيالق»، م""ن العم""ال الص""ناعيين تس""ير ف""ي أث""ر القس""س الكاثولي""ك،
وم""""ن العم""""ال الزراعيي""""ن تتب""""ع الملكي""""ن العق""""اريين والك""""ولك (

Grossbauernينجم من هذا دون ش""ك، أن البرلماني""ة ف""ي ألماني""ا ،( 
 لما يول عهدها سياسياN، وأن الشتراك ف"ي النتخاب"ات البرلماني"ة وف"ي
 النض""ال م""ن عل""ى من""بر البرلم""ان أم""ر ل ب""د من""ه لح""زب البروليتاري""ا
 الثورية وكذلك بالضبط لغراض تربية الفئات المتأخرة من طبقت""ه ه""و،
 وبالضبط لغراض إيقاظ وتن""وير جم""اهير القرويي""ن المبل""دة والمظلوم""ة
 والجاهلة. وما دمتم عاجزين عن حل البرلمان البرجوازي وسائر أن""واع
 المؤسس""ات الرجعي""ة، أي""اN ك""انت، فل ب""د لك""م أن تعمل""وا ف""ي داخله""ا،
 بالضبط لنه ل يزال هناك عمال ممن خدعهم القسس وتبلدو ف""ي بيئة
الري"""""""اف النائي"""""""ة، وإل فق"""""""د تص"""""""بحون مج"""""""رد مه"""""""ذارين.

 ثالثا، يسهب الشيوعيون «اليس""اريون» ف""ي الق""وال الطيب""ة بحقن""ا نح""ن
 البلشفة. وبودي أحيانا أن أقول: حبذا لو قللت""م م""ن كي""ل المدي""ح لن""ا،



 وأكثرتم من التمعن في تكتيك البلشفة ومن التع""رف ب""ه! لق""د اش""تركنا
 نحن في انتخابات البرلمان البورجوازي الروسي -الجمعية التأسيسية-

 . فهل كان تكتيكنا صحيحاN أم ل؟ فإذا1917في سبتمبر- نوفمبر سنة 
 ل""م يك""ن ص""حيحاN، ينبغ""ي أن يقول""وا ذل""ك بوض""وح وتثبت""وه، ف""ذلك أم""ر
 ضروري من أجل وضع تكتيك صحيح من قبل الشيوعية العالمي""ة. وإذا
 كان صحيحاN، فينبغي أن تستنتجوا من ذلك ع""براN معين""ة. ب""ديهي أن""ه ل
 يمك""ن أب""داN اعتب""ار الظ""روف ف""ي روس""يا والظ""روف ف""ي أوروب""ا الغربي""ة
 متساوية. ولكن فيما يتعلق بالمسألة الخاصة، مسألة ماذا يعن""ي مفه""وم
 أن «البرلماني""ة ق""د ول""ى عه""دها سياس""ياN» ل ب""د م""ن مراع""اة تجربتن""ا
 مراعاة دقيقة، إذ أن مثل هذه المفاهيم تتحول بسهولة ك""بيرة ج""داN، ف""ي
 حال عدم مراعاة التجربة الملموسة، إلى عبارات جوفاء. أفلم يك""ن م""ن

 ، أكثر م""ن1917حقنا، نحن البلشفة الروس، في سبتمبر-نوفمبر سنة 
 أي م"ن الش""يوعيين الغربيي""ن، أن نعت""بر البرلماني"ة ف"ي روس"يا ق"د ول"ى
 عهدها سياسياN؟ بالطبع كان ذلك من حقنا، لن القضية ليست في كون
 البرلمانات البرجوازية موجودة من أم""د بعي""د أو قري""ب، ب""ل ف""ي مق""دار
(Nوعملي""ا Nفكري""ا وسياس""يا Nاستعدادا) استعداد الجماهير الغفيرة الكادحة 
 لقبول النظام السوفييتي وح""ل (أو الس""ماح بح""ل) البرلم""ان ال""برجوازي
 الديموقراطي. أمkا أن الطبقة العاملة في الم""دن والجن""ود والفلحي""ن ف""ي

  ك""انوا بحك""م بع""ض الظ""روف1917روس""يا ف""ي س""بتمبر نوفم""بر س""نة 
 الخاص""ة مهيئي""ن بص""ورة ممت""ازة لقب""ول النظ""ام الس""وفييتي وح""ل أك""ثر
Nالبرلمان""ات البرجوازي""ة ديموقراطي""ة، فه""ذا واق""ع ل جل""ل في""ه مطلق""ا 
 وحقيقة تاريخية مقررة تمام""اN. وم""ع ذل""ك ل""م يق""اطع البلش""فة الجمعي""ة
 التأسيس""ية، ب""ل اش""تركوا ف""ي النتخاب""ات، س""واء قب""ل أو بع""د ظف""ر
 البروليتاريا بالس"لطة السياس""ية. وأم"ا أن ه"ذه النتخاب""ات ق"د أعط"ت
 نتائج سياسية قيمة للغاية (ومفيدة للبروليتاريا فائدة فصوى)، فهذا ما
 أجرؤ على المل بأني قد أثبته في المقالة الم""ذكورة أعله، وال""تي تحل""ل
 المعطيات المتعلقة بانتخاب""ات الجمعي""ة التأسيس""ية ف""ي روس""يا تحليل�

.Nوافيا



 الستنتاج من ذلك ل جدال فيه إطلقا: فلقد ثب""ت أن الش""تراك
 في البرلمان البرجوازي الديموقراطي، حتى لبضعة أس""ابيع قب""ل انتص""ار
 الجمهورية الس""وفييتية، وح""تى بع"د ه"ذا النتص""ار، ل يض"ر البروليتاري""ا
 الثوري""ة، ب""ل يس""هل له""ا إمكاني""ة أن تثب""ت للجم""اهير المت""أخرة لم""اذا
 تستوجب هذه البرلمانات الحل، وهو يسهل النجاح في حله""ا، ويس""هل
 «إزال""ة» البرلماني""ة البرجوازي""ة «سياس""يا». إن ع""دم أخ""ذ ه""ذه التجرب""ة
 بعي"""ن العتب"""ار، والدع"""اء ف"""ي ذات ال"""وقت بالنتم"""اء إل"""ى الممي"""ة
 الش""يوعية، ال""تي ينبغي""س أن تض""ع تكتيكه""ا أممي""اN (ل كتكتي""ك وطن""ي
 ض""يق وذي ج""انب واح""د، ب""ل بالض""بط كتكتي""ك أمم""ي)، يعن""ي ارتك""اب
أفح""ش غلط""ة، وال""تراجع ع""ن الممي""ة فعل�، م""ع الع""تراف به""ا ق""ول�.
 والن فلنل""ق نظ""رة عل""ى الحج""ج «اليس""ارية الهولندي""ة» تأيي""داN لع""دم
 الشتراك في البرلمانات. إليكم ترجمة (عن النجليزية) له""م موض""وعة
 م""ن موض""وعات «الهولندي""ة» الم""ذكورة أعله، ونعن""ي به""ا الموض""وعة
الرابع""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""ة:
 «عندما يكون تحطيم نظام النت""اج الرأس""مالي ق""د ت""م ويك""ون المجتم""ع
 في حالة الثورة، يفقد النشاط البرلم""اني بالتدري""ج أهميت""ه بالقي""اس إل""ى
 نش"""اط الجم"""اهير نفس"""ها. وعن"""دما يص""بح البرلم"""ان، ف""ي مث"""ل ه""ذه
 الظروف، مركز العداء للثورة وهيئته، بينما الطبق""ة العامل""ة تص""نع، م""ن
 الجهة الخرى، أداة سيطرتها بش""كل الس"وفييتات، ق""د يك""ون ح""تى م""ن
الضروري المتن""اع ع""ن ك""ل اش""تراك أي""ا ك""ان ف""ي النش""اط البرلم""اني».
 إن الجمل""ة الول""ى غي""ر ص""حيحة بش""كل بي""ن، لن أعم""ال الجم""اهير،
 كالض""راب الك""بير مثل، ه""ي أه""م م""ن النش""اط البرلم""اني عل""ى ال""دوام،
 وليس فقط ف"ي زم"ن الث"ورة أو ف"ي حال"ة ت""وفر الوض"ع الث""وري. إن ه"ذه
 الحج"""ة البين"""ة بطلنه"""ا، وغي"""ر الص"""حيحة م"""ن الوجه"""ة التاريخي"""ة
 والسياسية، تبين بوضوح خاص أن واضعي هذه الموضوعات ل ت""أبهون

 و1848أبداN ل للتجربة الوروبية العامة (الفرنسية قبي""ل ث""ورتي س""نتي 
  وغي"""ر ذل"""ك) ول للتجرب"""ة1890-1878، واللماني"""ة لس"""نوات 1870

 الروسية (راجع ما ذك""ر أعله) فيم""ا يخ""ص أهمي""ة الجم""ع بي""ن النض""ال



 العلني والسري. وهذه المسألة على جانب هائل من الهمية، سواء م""ن
 الوجه""ة العام""ة أو الخاص""ة، لن""ه يق""ترب بس""رعة ف""ي جمي""ع البل""دان
 المتمدن""ة والمتقدم""ة وق""ت يص""بح في""ه مث""ل ه""ذا الجم""ع (وق""د أص""بح
 جزئياN) أكثر ف""أكثر أم""راN ل ب""د من""ه لح""زب البروليتاري""ا الثوري""ة، وذل""ك
 بحكم اختم""ار واق""تراب الح""رب الهلي""ة بي""ن البروليتاري""ا والبرجوازي""ة،
 وبحك""م الملحق""ات القاس""ية ال""تي يتع""رض له""ا الش""يوعيون م""ن قب""ل
 الحكوم""ات الجمهوري""ة والحكوم""ات البرجوازي""ة ب""وجه ع""ام م""ن أبل""غ
Nالشواهد على ذلك) الخ.. وهذه المسألة الهام"ة للغاي"ة ل""م ي"دركها بتات"ا 
الهولن"""""""""""""""""""""""""ديون واليس"""""""""""""""""""""""""اريون جميعه"""""""""""""""""""""""""م.
 والجمل""ة الثاني"ة ه"ي، أول�، غي""ر ص"حيحة تاريخي""اN. فلق"د اش"تركنا نح""ن
 البلشفة في أشد البرلمانات عداء للثورة، وقد برهنت التجربة أن مثل
 هذا الش""تراك ل"م يك""ن مفي""دا وحس"ب، ب""ل ك""ان ض"رورياN أيض"اN لح""زب
البروليتاريا الثورية، بالضبط بعد الثورة البرجوازي""ة الول""ى ف""ي روس""يا (

 )1917) م""ن أج""ل التحض""ير للث""ورة البرجوازي""ة الثاني""ة (ف""براير 1905
 ). ثاني"ا، إن ه"ذه الجمل""ة1917وبع"د ذل""ك للث""ورة الش""تراكية (اكت""وبر 

 غير منطقية لحد م""دهش. فم""ن واق""ع أن البرلم""ان يص""بح هيئة الع""داء
 للث""ورة و«مرك""زه» (ون""ذكر عرض""ا أن البرلم""ان ل""م يك""ن ف""ي الواق""ع ق""ط
 «مركزا» ول يمكنه أن يكونه)، وأن العمال ينشئون أداة سلطتهم بش""كل
Nوسياس""يا Nالس""وفييتات، ينج""م أن العم""ال ينبغ""ي أن يس""تعدوا، فكري""ا 
 وفنياN، لنضال الس""وفييتات ض""د البرلم""ان، ولح""ل البرلم""ان م""ن ج""انب
 السوفييتات. غير أنه ل ينجم من هذا أبداN أن وجود معارضة سوفييتية
 داخل البرلمان المعادي للثورة يعيق مثل ه""ذا الح""ل أو أن""ه ل يس""هله.
 إننا لم نلحظ ول مرة، أثن""اء نض"النا المظف""ر ض"د دينيكي""ن وكولتش"اك،
 أن وج""ود معارض""ة س""وفييتية بروليتاري""ة ف""ي معس""كرهما ك""ان أم""راN ل
 ش""أن ل""ه ف""ي انتص""اراتنا. إنن""ا نع""رف خي""ر معرف""ة أن وج""ود المعارض""ة
 الس"""وفييتية، س"""واء منه"""ا المعارض"""ة البلش"""فية الراس"""خة أو معارض"""ة
 الش"""تراكيين-الث"""وريين اليس"""اريين المتقلقل"""ة، ف"""ي داخ"""ل الجمعي"""ة
 التأسيسية المعادية للثورة، المق"رر حله"ا، ل"م يعس"ر علين"ا تحقي""ق ح""ل



  بل س""هله. لق""د التب""س1918 يناير سنة 5هذه الجمعية التأسيسية في 
 الم""ر تمام""اN عل""ى واض""عي ه""ذه الموض""وعة وغ""ابت ع""ن ب""الهم تجرب""ة
 سلسلة كاملة من الثورات إن لم نقل جميعها، التجربة ال""تي تش""هد ب""أن
 من النافع على الخصوص في زمن الثورة الجمع بين العمل الجم""اهيري
 خ""ارج البرلم""ان الرجع""ي وبي""ن المعارض""ة المتعاطف""ة ف""ي داخ""ل ه""ذا
.(Nمباش""را Nوالفضل من ذلك: المؤيدة للثورة تأيي""دا) البرلمان مع الثورة 
 إن الهولن""ديين و«اليس""اريين» عموم""اN يتن""اولون ه""ذا الم""ر كث""وريين
 عق""ائديين ل""م يش""اركوا ق""ط ف""ي ث""ورة حقيقي""ة أو ل""م يتمنع""وا ف""ي تاري""خ
 الثورات، أو يعتقدون بسذاجة أن «الرفض» الذاتي لمؤسس""ة رجعي""ة م""ا
 يعن"""ي تحطيمه"""ا فعل� بتض"""افر مفاعي"""ل جمل"""ة كامل"""ة م"""ن العوام"""ل
 الموضوعية. إن أوثق وسيلة للحط من فك""رة سياس""ية جدي""دة (وليس""ت
 السياسة وحدها) والضرار بها، هي السير به""ا إل""ى ح""د الس""خافة وذل""ك
 باس""م ال""دفاع عنه""ا. لن أي""ة حقيق""ة، إذا جعلوه""ا «مفرط""ة» (كم""ا ق""ال
 ديتزكين الب) وإذا غالوا فيها إل"ى ح"د الس"خافة، ب""ل وأنه"ا تنقل"ب، ل
 مناص، والحالة هذه، إلى سخافة. ومثل هذه الخدمة المعكوسة يقدمها
 اليس""اريون الهولن""ديون واللم""ان إل""ى الحقيق""ة الجدي""دة بش""أن أفض""لية
 الس""لطة الس""وفييتية بالنس""بة للبرلمان""ات البرجوازي""ة الديموقراطي""ة.
 ب""ديهي أن ك""ل م"ن يري"د أن ي""ردد الق""وال القديم"ة ويزع""م، ب""وجه ع"ام،
 مهما كانت الظروف، يكون على ضلل. ‘ني ل أس""تطيع أن أح""اول هن""ا
 صياغة الظ""روف ال""تي تك""ون فيه""ا مقاطع""ة البرلم""ان نافع""ة، لن ه""دف
 ه""ذه المقال""ة أك""ثر تواض""عاN، وه""و مراع""اة التجرب""ة الروس""ية بالرتب""اط
 ببعض المسائل الملحة للتكتيك الشيوعي الممي. إن التجربة الروس""ية

 )1905أعطتنا مثال� موفقا وصحيحاN لمقاطعة البلشفة للبرلمان (س""نة 
 ). وعن""د تحلي""ل المث""ال الول ن""رى أن""ه ح""الف1906وآخر خطئاN (سنة 

 النجاح الجهود الرامية إل""ى من""ع عق""د برلم""ان رجع""ي م""ن قب""ل الس""لطة
 الرجعية، وذلك في ظروف جرى فيه"ا تص"اعد نش"اط الجم"اهير الث"وري
 خ""ارج البرلم""ان (وخاص""ة الض""رابات) بس""رعة خاطف""ة، ول""م يك""ن فيه""ا
 باس"تطاعة أي"ة فئة م"ن فئات البروليتاري"ا والفلحي""ن أن تؤي"د الس"لطة



 الرجعية أي تأييد مهما كان، وكانت البروليتاريا الثورية ت""ؤمن لنفس""ها
 الت""أثير عل""ى الجم""اهير الواس""عة المت""أخرة بفض""ل النض""ال الض""رابي
 والحرك""ة الزراعي""ة. وجل""ي ك""ل الجلء ان ه""ذه التجرب""ة ليس""ت قابل""ة
 للتطبيق على الظروف الوروبية الراهنة. وجلي ك""ذلك ك""ل الجلء، عل""ى
 أساس الحجج المذكورة أعله، أن دفاع الهولنديين و«اليس""اريين»، ول""و
 دفاعاN مشروطاN، عن فكرة رف""ض الش""تراك ف""ي البرلمان""ات، خط""ئ م""ن

الساس وضار بقضية البروليتاريا الثورية.
 لقد إذا البرلمان في أوروبا الغربي""ة وأمريك""ا ممقوت""اN للغاي""ة ل""دى
 الثوريين الطليعيي""ن م""ن الطبق""ة العامل""ة. ه""ذا أم""ر ل ج""دال في""ه. وه""و
 مفهوم تماماN، إذ من العس""ير عل""ى الم""رء أن يتص""ور م""ا ه"و أك""ثر خس"ة
وحطة وخيان"ة م""ن س""لوك معظ""م الن""واب الش""تراكيين والش""تراكيين-
 الديموقراطيين في البرلمان إبان وبعد الحرب. ولكن من الس""خافة، ب""ل
 ومن الجريمة تبني هذه الروحية لدى البت بمسألة كيفية مكافحة ما هو
 شر بنظر الجميع. يمكن القول أن الروحية الثورية هي الن في ك""ثير م"ن
 بلدان أوروبا الغربية «بدع"ة» أو ق""ل «ن"ادرة» ك""انوا م"ن أم"د ج"د بعي"د
 ينتظرونه""ا عبث""اN وبف""ارغ الص""بر، ولع""ل ه""ذا ه""و الس""بب ف""ي أنه""م
 يستسلمون لهذه الروحي"ة بمث""ل ه"ذه الس"هولة. ص"حيح أن"ه ب"دون ه"ذه
 الروحية، ل يمكن تطبيق التكتيك الثوري في العمل؛ إل� أننا ف""ي روس""يا
 قد اقتنعنا على أساس تجرب""ة مدي""دة للغاي""ة، وش""اقة، ودامي""ة، بحقيق""ة
 أنه يستحيل بناء تكتيك ثوري على الروحية الثوري""ة وح""دها. يج""ب أن
 يقوم التكتيك على حساب دقيق وموضوعي تماماN لجميع القوى الطبقية
 ف""ي الدول"ة المعني""ة (وال""دول المحيط""ة به""ا، وجمي"ع ال""دول ف""ي المج""ال
Nالعالمي) وكذلك على مراع""اة تجرب""ة الحرك""ة الثوري"ة. وم""ن الس""هل ج""دا 
 على المرء أن يظه""ر «ث""وريته» ع""ن طري""ق الش""تائم وح""دها يوجهه""ا إل""ى
 النتهازية البرلمانية، أو فق""ط ع""ن طري""ق نفيالش""تراك ف""ي البرلمان""ات،
 ولكن لهذا السبب بالذات، أي لكون هذا المر سهل� للغاية، لي""س ه""ذا
 حل� للمهم""ة الص""عبة، ب""ل والبالغ""ة الص""عوبة. إن إيج""اد كتل""ة برلماني""ة
 ثورية حقاN في البرلمانات الوروبية، لهو طبعاN أمر أصعب بكثير منه في



 روسيا. ولكن هذا ليس لل� تعبيراN جزئياN عن الحقيقة العامة القائلة بأنه
  الملموس""ة، الص""يلة1917ك""ان م""ن الس""هل لروس""يا ف""ي ظ""روف س""نة 

 تاريخي""اN منته""ى الص""الة، أن تب""دأ الث""ورة الش""تراكية، بينم""ا الس""تمرار
 بالثورة والسير به""ا ح""تى النهاي""ة س""يكونان أص""عب عل""ى روس""يا منهم""ا

  أن أشير إل""ى1917على البلدان الوروبية. لقد تسنى لي في بداية سنة 
 هذا المر، وتجربتنا خلل سنتين مضتا بعد ذلك قد أك""دت ص""حة ه""ذا

 ) إمكانية الحم""ع1الرأي كل التأكيد. ومثل هذه الظروف الخاصة، وهي 
 بي""ن النقلب الس""وفييني وبي""ن إنه""اء الح""رب المبريالي""ة ال""تي انته""ت

 )2بفضله والتي كانت قد أنهكت العم""ال والفلحي""ن لدرج""ة ل تص""دق؛ 
 إمكانية الستفادة، بعض الوقت، م""ن الص""راع الممي""ت بي""ن مجموع""تي
 الض""""واري المبري""""اليين ذوي الج""""بروت الع""""المي ال""""تين ل""""م يك""""ن

 ) إمكانية تحم""ل ح""رب3باستطاعتهما أن تتحدا ضد العدو السوفييتي، 
 أهلي""ة طويل""ة نس""بياN، وم""ن أس""باب ذل""ك أبع""اد البل""د الهائل""ة ورداءة

 ) ت""وفر الحرك""ة الثوري""ة البرجوازي""ة الديموقراطي""ة ف""ي4وس""ائط النق""ل، 
 أوساط الفلحين العميقة إلى ح""د أن ح""زب البروليتاري""ا أخ""ذ المط""الب
 الثورية عن حزب الفلحين (الحزب الش""تراكي-الث""وري ال""ذي ك""ان ف"ي
 أك"""ثريته عل"""ى أش"""د الع"""داء للبلش"""فية)، وحققه"""ا ف"""ورا بفض"""ل ظف"""ر
 البروليتاريا بالسلطة السياس"ية؛- إن مث""ل ه"ذه الظ"روف الخاص"ة غي"ر
 متوفرة الن في أوروبا الغربية، وليس تكرارها أو ت""وفر ظ""روف مش""ابهة
 له""ا ب""المر اليس""ير أب""داN. وله""ذا الس""بب، بالض""افة إل""ى جمل""ة أس""باب
 أخرى، يكون أمر بدء الثورة الشتراكية في أوروبا الغربي""ة أص""عب من""ه
 عندنا. وإن محاولة «تحاشي» ه"ذه الص"عوبة بواس"طة «الن"ط» م"ن ف"وق
 مشقة الستفادة من البرلمانات الرجعية للغراض الثورية، هي صبيانية
 صرف. أفتريدون أن تنشوا مجتمعاN جديداN؟ وأنت""م تخش""ون الص""عوبات
 ل""دى تش""كيل كتل""ة برلماني""ة حس""نة، مؤلف""ة م""ن ش""يوعيين ذوي إيم""ان
 وإخلص وبطول""ة، ف""ي برلم""ان رجع""ي! أوليس""ت ه""ذه ص""بيانية؟ فلئن
 استطاع كارل ليبكنخت في ألمانيا وز. هوغلوند في الس""ويد أن يض""ربا،
 ح"""تى ب"""دون تأيي"""د جم"""اهيري م"""ن أس"""فل، أمثل"""ة للس"""تفادة م"""ن



 البرلمانيات الرجعية استفادة ثورية حقاN، فكيف يمكن لحزب جماهيري
 ثوري ينمو بسرعة، وفي ظروف ما بعد الحرب، ظروف خيبة الجم""اهير
 وحنقها، ان يعج""ز ع""ن تش""كيل كتلت""ه الش""يوعية ف""ي برلمان""ات أس""وأ؟!
 وبم""ا أن جم""اهير العم""ال المت""أخرة ولدرج""ة أك""بر -جم""اهير الفلحي""ن
 الص""غار متش""عبة ف""ي أوروب""ا الغربي""ة بأوه""ام الديموقراطي""ة البرجوازي""ة
 والبرلمانية أكثر بكثير منها ف"ي روس""يا، له"ذا الس""بب بال"ذات ل يمك""ن
 للش""يوعيين أن يش""نوا (ب""ل يج""ب عليه""م أن ل يش""نوا) إل� م""ن داخ""ل
 مؤسسات كالبرلمانات البرجوازية نض""ال� مدي""داN عني""داN ل يتوق""ف أم""ام
أي""ة ص""عوبات ف""ي س""بيل فض""ح ه""ذه الوه""ام وتبدي""دهما وت""ذليلها.

 يش""""كو «اليس""""اريون» اللم""""ان م""""ن «زعم""""اء» حزبه""""م الط""""الحين،
 ويستسلمون لليأس، وينتهي بهم الم""ر إل""ى ش""يء مض""حك، إل""ى «نف""ي»
 «الزعماء». ولكن في الظروف التي يتأتى فيه""ا غالب""اN إخف""اء «الزعم""اء»،
 يكون إيجاد «الزعماء» الصالحين الموث""وق به""م والمجربي""ن والمتنف""ذين
 أمراN على غاية من الص""عوبة، والتغل""ب عل""ى ه""ذه المص""اعب مس""تحيل
 بدون الجمع بين النشاط العلني والسري، وبدون أن ي�متحن «الزعماء»،
 فيم""ا يمتحن""ون، ك""ذلك بمح""ك المنص""ة البرلماني""ة. إن العتق""اد، ب""ل
 وأقسى النتقاد الذي ل يعرف الهوادة والمسالمة أبداN، ينبغ""ي أن ي""وجه،
 ل ضد البرلمانية والنشاط البرلم""اني، ب""ل ض""د أولئك الزعم""اء ال""ذين ل
 يستطيعون، وب"الحرى ض"د أولئك ال""ذين ل يري""دون، أن يس""تفيدوا م"ن
 النتخابات البرلمانية وم"ن من""بر البرلم"ان بالطريق"ة الثوري"ة، بالطريق"ة
 الش""يوعية. ومث""ل ه""ذا النتق""اد وح""ده، عل""ى أن يق""ترن، طبع""اN، بط""رد
 الزعماء غي"ر الص""الحين والستعاض""ة عنه"م ب""آخرين ص"الحين، س""يكون
 عمل� ثوري""اN نافع""اN وم""ثيراN يرب""ي ف""ي ال""وقت نفس""ه «الزعم""اء» ليكون""وا
 جديرين بالطبقة العاملة والجماهير الكادحة، وك""ذلك الجم""اهير لتتعل""م
 فهم الوضع السياسي بصورة صحيحة وإدراك الواجب""ات ال""تي تنش""أ ع""ن

].17ذلك الوضع، تلك الواجبات التي كثيراN ما تكون معقدة ومتش"ابكة [
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