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ي« |ة أم  6ّرو }~ لين� به »ةسك كت نص  |قّ فالر تالني يف نومفربّ ّ، هو نص �در 1924 س  
ت ّا يّ#�لّ حىت داولل ّغات األ يةة صلب احلركة ج{ب يو ّا ع يلّش  ّ العا ّ العريّ�اصةة ومل . ةب

ن ّأ6رمج هذا ا ّغة العريّا�ل إىل صل �يس، يف نظر�، ّة ألنب ية=كه  ّأ ة ّ #لغة لعدمه
باب  :س أ

نص . 1 لهذا ا يةل ّأ تمه �ابة ا تعلق   ّ ل تو>ر  شرت>كت ثورة أ |قي  كارخي ا ل ية العظمىحلق  ¦ا
{اول األªداث وا�لحظات ّاليت  باره  رشية # {عر®ا ªاسام يف رخي ا �شلكت  يم عت ±ل

بة يف حتضري وإجناز ت²  ثورةلعصيا ّا سان أªد ل اكن يف قلب ّ ا«ي زعامهئاّأمه ل ¸ىل 
تعلقة هبا مليع األªداث ا يني . مج |ة هيم اكفة املؤر�ني ا<ميقرا نا نص من هذه ا طفا ل ّل ح

رشفاء فضال ينيلا يو ثقفني ا ع عن ا ش   . لمل
نص . 2 لهذا ا يةل ّأ بار أوال مه ية # {ا ّ ا ت ئ عت ته يف نومفرب -Êس  تا ب رخي  يد وفاة 1924ك بع 

|ةيف فرتة ما زالت فهيا ّ أي لينني، �سكالرتو سيك ّ  صلب احلزب »أقو�ء«� و6رو
شف يةوصلب احلركة ي لُبلا يو ّا ع يةلّش  ا أن يف فرتة ال ميكن ألªد أن =زمع فهي. مل العا

ف|سو اّا<وÏ ¸ىل احلزب و»مس يطرا«س تالني اكن  ّ يا ل Ðنية، و بار شلكه –ت عت #
يني يا �وح وحبضور اخلصوم ا س |ث ®اء يف شلك خطاب ¸لين  لس  مف يف هذه . ح

تفاضة  |ني حول ا سيك والرتو يفضح أاكذيب 6رو تالني  نربي  نالظروف  � ل س  �سكي
تو>ر واحلزب  شفكأ  ّ|ةلُبلشفاّ ضد  ممهنجاختذت شلك جهوم فكريّواليت ي لُبلا

نني هم  ليوزعامهئا و¸ىل رأ  . س
نص . 3 لهذا ا يةل ّأ |ةأطروªات ّ ضد ّنظريةنه أفاكرا لتضّم #لغة ال مه �سكالرتو  حول ّ
ثورة« ّا يل - أو احلزب، اخل »ّا<امئة ل سائل بأكرث  تالني هذه ا ناول  تفص فقد  مل س  ت

çل  سائل «مو>كامل أكرب يف مؤلفاته األخرى  تو>ر « و»ن~{ّية�لّيامأسس و كثورة أ
يني الروس يو يك ا عو ش  لت تحضري – اخل »ك تعلق # |ة  سائل   ìناو ل بل  ت م 6ك�يكت ل

|ني  ية و#لوÐئق القادة ا ية و بني >لك موضو تو>ر ولكونه  ثورة أ حلق|قاحلي  ن ع ي ك ¸لل ّ
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نرص ¸ىل  |ني  تو>ر املظفرة والقادة ا تفاضة أ �لال حلق ك ثورة|قن ّا |قي ل حلق املضادة وا<ور ا
سيك سواء يف  تفاضة أو يف احلرب األلرت نو  . هلّية�
نص . 4 لهذا ا يةل ّأ  ّخصال القائد الفذّأمه  أخرى، إªدى ّمرة ملحوظة ألنه يربز، مه

ي تالني ويه املوضو ّيوسف  ع باط احلزيبس  ّ اليت شوهياتل�ّفرمغ خطورة ا. نضة و 
نني واحلزب ّ=رو سيك عن  يôا 6رو شفل� ني لُبلا ّورمغ ªدة ا ل <حض ت² قاش ّ

شريل�ّا با  تالني هادئا،  ÷شوهيات، جند  صل سيك بـ إىل س  فالر|ق«�6رو سيكّ  »� 6رو
ه ويطرح يف املقابل خوض رصاع إيديولوú ¸لين ّجلوء لعقو#ت ضدّ أي ويعارض

|ةّ ضد شامل �سكالرتو سيكّ تقالل عن خشص 6رو ية # يار معادي   � س  } ن~ت �ليك ّ . 



هو أصعب ¸ىل املرء﴿ لإن هذا املطلوب  يل ¸ىل ّ ل من تقدمي ا< ّ
تّبطوته �الل بضعة أ�م، دون أن يرتك ماكنه ا قليدي، دون أن لل

بة  |ا  ّرشع #محل�،  هب �فمك ّتفاض ضد رومانوف الوحش واألب�، ا÷ ن
�أو ضد كريسيك الغيب، املغرور ميي ّإن. ّ |ام بعمل  تنظ بطوÏ ا لق

هو أصعب ها،  بالد  نفس، ¸ىل نطاق ا ليد وطويل ا ّلك ل ل ّن ما ال   إىلع
{ه أرفع لكªد ì، و  ﴾نتفاضاتّما ال ªد ì من بطوÏ   إىل ّ

يرتوغراد، الربافدا، ¸دد  إىل رساÏ: لينني   .1918 أ�ر 23، 101بعامل 



 ،ّالرفاقأهيا 

ت ّبعد ا يل لقوìّقر=ر املفصل بق يل إال ا يف مل  لقلل �لر|ق اك ي م{ي تفي . ف ك«� سأ
تو>ر ودور ي�رشها 6روّ اليت بدحض بعض األساطري كسيك وأصدقائه حول ثورة أ �

فالر|ق سيك يف ّ ثورة� 6رو ّا تحضري ل ثوريل واحلزب وا ّا ناول أيضا . ، اخلل تسأ
|ة �سكالرتو �ات ّ ية وسأحتدث، أ�ريا عن وا |ة معادية  ها إيديولو ج بو ج �لين~{صف

سيك �احلزب إزاء األعامل الفكرية األ�رية �لر|ق 6رو  .ف



�و%�$#�א��"�!������  �

تو>رّأول األ تفاضة أ كمور ا  ّركزية املّ�لجنة بني أعضاء احلزب أن اّممزيي�رش حبامس . ن
تو>ر  نت معارضهتا لالتفاضة يف أ كأ ن يادية أنه يف . 1917¸ل  10عتوحيىك بصورة ا

ية ا نت �ا تو>ر أ بأ ¸ل بداية معارضهتا لالتفاضة لكن دخول أªد ّركزية املّ�لجنةلك ن يف ا ل
ية سب. انقالب األمور إىل ة أدىالقا¸ إىل جفئالعامل بصورة  هذا العامل  إىل ي�و

ìتقع مع ّ ضد أنمت تصوتون« :قو {ين أªذرمك من أن  تفاضة  س  تفاضة  ن لكن
�أ�رة هبذا القول قرّركزية املّ�لجنة ويقال أن ا.»ذ�  ّ  . نرت آنذاك  تفاضةم

ّتعلقال  نا مبجرد أªدوثة، فقد روى جون ريد أيضا هذه القصي ّ األمر  تابه ةه ك يف 
ّرشة أ�م هز« بمل =كن جون ريد آنذاك عضوا بعد يف حزنا وقد وقع يف . »ت العاملع

يهنا و6كرارها مرارا يف مج� من الكرار÷س. سو�انوف. خف م  تضمهذه احلاكية وقع 
سيك ومن مضهنا مؤخّاليت  ّتهبا أصدقاء 6رو � يف ك تو>ر من تأ لرا ¦راس حول أ ك
فالر|ق  . سريكنيّ

هم املؤلف سيك�سو �ات الفكرية األ�رية �لر|ق 6رو بري يف 6روجي هذه  إىل ف ¦ªد  ّ
بات أن. اإلشا¸ات |قة وأن ال يشء ّ لك ثال ªا®ة إل �لحقهذه الرتهات �ري مطابقة 

يل حصل يف اج%ع ا نح . ّركزية املّ�لجنةلق�من ذ� ا يةمنمل  ّأ نا مه هذه اإلشا¸ات أل ن  ل
ية من املعارضّتعو تأ تفاهات ا تد� ¸ىل ا مل مل نويل . ة أو من أش(اص �ارج احلزبل

يةكذ�  ّأ سيك األ�ري مل يعد #إلماكن .  ألخطاء جون ريدمه �لكن بعد مؤلف 6رو
ت(دا+ا =راد 6كو=ن ا6ّرك هذه األساطري متر ش ّ يف مصت ألنه # ولألسف . بابلس 

 جنحوا نو¸ا ما يف هذا ا,ال، «� جيب أن أوا®ه #لوقائع هذه اإلشا¸ات امحلقاء
هاّليت ا  .جييقع 6رو

نة حزنا املركزية يوم  ّنأ�ذ حمارض اج%ع  ب جل تو>ر 10ل لينني، : احلارضون. 1917ك أ
سيك، دز=رزسيك،  سيك، سفردلوف، أور تالني، 6رو |ف،  يف، اك �زنو � � س  ن | يي ~ف م|
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ل¦ولوتاي، بونوف، سو¦ونكوف، لوموف ب سأÏ الوضع الراهن . ن شت  ّنو م ق
نقاش، مت ا. نو تفاضة لوبعد ا ّل نني يف  تفاضةّ نتصويت ¸ىل قرار  لي وصودق ¸ىل . ّ

ية  ّذ� القرار بأ ية . 2 مقابل �10لب هم أنه بأ ّومن الواحض أن  ب �لّ  قد 2 مقابل 10نف
نة املركزية  ّقررت ا �لجّ �ارش ومعيلّ نظمي  تفاضة ¸ىل حنو  رشوع يف ا ما ن لت ّ  ويف .ل

نة املركزية مركزا  بت ا ّنفس  ج%ع ا �لج ّتخ يان يايا يايا يايا ّّيا ّّ س  س س  س س  س س  ّإن هذا . ن تفاضةق|ادة ل س 
سيك  |ف و6رو تالني واك يف و نو نني وز يا مض  يا با  سمى  �املركز ا ن س  | ي ي س  س  � ~مل | مل ف ّمك ّ

بسو¦ونكوف وبونوف و  .ل

 . الوقائعت² يه

~هنا ت² çري من األساطري ومن  بإهنا حتطم ا نت ّركزية املّ�لجنةتقول بأن اّ اليت لك ¸ل أ
 اكنت قاب قوسني ّركزية املّ�لجنةلقائ� بأن اّوحتطم األسطورة ا. نمعارضهتا لالتفاضة

سأÏ  تفاضة ±ب اخلالفات حول  سام  نأو أدىن من   م ّت. >سنق ضح من حمارض ي
|ة سة أن معاريض  تفاضة ا ي�ا ن يف-حلجلل نو يف وز | اك ي في  د�لوا كأعضاء يف -م{

سل |ادة  تفاضة ا يايس امللكف  �ب ا ّا مل ن بقس  سأÏ  . ?ةلملك نقمل 6كن إذن  سام م
 . واردة

تو>ر  سيك أن حزنا اكن يضم يف أ كيدعي 6رو ب � يف 1917ّ م{ي، يف خشيص اك
به اشرتايك دميقراطي |ا  {اªا  يف،  نو ش وز ي | �ي ميج نا . ف ي?ا، ملا ا تطعلو اكن ذ�  س حص

تل هؤالء  سام ويف  يف أمكن �لحزب تاليف   هم  حيأن  ¦ نق ¦ ناصب ّأمه  ّالرفاقنف ملا
� هم أعضاء يف ا ملكيف احلزب بو يايسصف نعرف رصامة . نقاد  تفاضةّ ا«ي لس ب ا

ية  ¦نني إزاء  شرتا يةلي ّا<ميقرا ط توا®د يف احلزب . ّ سمح أبدا بأن  نني  يمل =كن  ~ لي ل
|ال ية  إىل مرفاق حيملون  ية¦ شرتا ّا<ميقرا ط ، ومن #ب أوىل وأحرى، مل =كن ّ

يني هؤالء  تعسمح  ب~ ناصبّأمه  يف ّالرفاقل  . ملا

هؤالء بة  ل# ّتعلق، ّالرفاق ل�س  ية الي بالشفة قداىم يقفون ¸ىل األر ض األمر   ّعامةب
ّ|ة سائل اجلوهرية�لُبلشف ناك وªدة يف الرؤى حول ا مل،  يعة :ه ثورةطب  ّا ية الل ّرو ، س 

ثورة، دور ال نظمي احلزب، اخلّفالªني�لالقوى احملركة  بدون هذه الوªدة . ت، أسس 
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سام نب   نظر ما اكن ميكن  نقيف وôات ا جت ¸ىل العكس من ذ�، مل تؤدي  .ل
ية وبني ّالرفاقاخلالفات بني هؤالء  ّأ سام بل زالت  إىل ّركزية املّ�لجنة ا�لب نق 

يّم ألنّ�الل بضعة أ� يف اك�  نو يف وز ّ اك } | ي ~ي نف لي{  . ّ|نيلشفبُني وم

ّت?د تو>رلن تفاضة أ سيك يف ا كث اآلن عن أسطورة دور 6رو ن ج أصدقاء ّ=رو. �
سيك بوقاªة أ |د لالتفاضةّن�6رو ندس والقائد الو سيك هو ا ن 6رو ه ح�  . مل

فالر|ق ّ�اصةغو ّيف 6روجي هذا ا�ل مها÷س سرن حمرر مؤلّ  ّ ّ سيك لين� الاكم� �فات 6رو
{غراد يف ّركزية املّ�لجنةيتIاهل بصفة ممهنIة دور احلزب ودور اّوا«ي  نة  ن~ و ليجل

ننظمي  تفاضة س. ت سه يف مقدمة األªداث،  ÷واضعا  سيك أيضا، عن  ّأمهنف �6رو
ّقصد أو بدونه، يف رش هذه  د  . ¸اءات�

|ك يف  يةل�شكال خيطر يف #يل ا ّأ فالر|قلعبه ّ ا«ي  ا<ورمه سيك يف ّ � 6رو
ّ تفاضة، لكن ¸يل القول بأنه مل =كن وال ميكن أن =كون دورا  سا :اّممزين ئ~ بوصفه ر

|سو فل |ذ إرادة اويت برتوغراد مل =كن يقّ لم سوى  تصب�{ف ّئات ا K ّ اليت ة يف احلزبهي
نة سو�انوف جيدون يف . اكنت تقوده خطوة خبطوة طيإن >رجوازيني صغار من 

ìنت بصدد قو |ة، تأكد متاما ما  Mذ� غرابة لكن الوقائع، الوقائع ا  . |قحلق

سة ا إىل لننظر تارخي ّركزية املّ�لجنة®ل>روتو¦ول  تو>ر16ب  أعضاء : احلارضون. ك أ
نة برتوغراد، اّزيةرك املّ�لجنةا ثلو  مل،  جل ّسكريةل اّنظمةمم ، جلان مصانع، نقا#ت، عامل ع

نني، فولودارسيك، ّالرفاق إىل #إلضافة. سكك احلديد نكو، شومتان، اك ي ¦ر ليل
تحضري العميل . شليب�|كوف، ال6ز÷س و�ريمه سأÏ ا ل¸ىل ®دول األعامل  م

نني من طرف . نلالتفاضة ±ين الحئة  ليوقع  ناع 2ابل  صو مق20ت ر ّوتقر. 2م� وا
نظمي الفعيل لالتفاضة ويضم6ّكو=ن ôاز مركزي ملك ّف # ن سة رفاق لت هاز  مخ هذا ا جل

سيك:مه سيك، بونوف وأور تالني، دزر � سفردلوف،  ب � يس  تقود ّ�لجنةهذه ا. ® س  
ّ|ذيلتّاألعامل ا سب تعلPت انف  . ّركزية املّ�لجنةحة 
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سة  يف هذ»غريب«وهكذا، كام 6رون، حصل أمر  وقع 6كو=ن . ّركزية املّ�لجنةجلله ا
يني  |ذية لالتفاضة دون  |ادة ا هاز املركزي امللكف # تعا ن نف لق فالر|قلتجل سيك، ّ � 6رو

ندس« |د« و»ئ~يسّك الرّاحملر« و»ملها ة ذ� ّعضوي إىل ن لالتفاضة،»حالقائد الو
هاز  ! جلا

سيك أن ي |ا يف حزنا، مل =كن بإماكن 6رو �بوصفه عضوا ®ديدا  ب ±س ا ّممزيلعب دورا �
{فذ ّمل =كن، Mلك. نسواء يف احلزب أو يف  تفاضة سؤول، سوى  {اضل   ّ م مم

هاّركزية املّ�لجنةإلرادة ا يا لك و ّ{ظمةخشص ì اطالع ¸ىل ّ لك .ه شف احلزب م ي لُبلا
نحو بري أنه ال ميكن أن جيري األمر إال ¸ىل هذا ا ناء  لهم دون  ¦ ع لو ¸ارض . س يف

سيك إرادة ا  ملا أمكن ì أن ميارس أدىن تأثري ¸ىل جمر�ت ّركزيةامل ّ�لجنة�6رو
متزي ال يعدو أن =كون سوى 6زيف . األªداث يإن ما =روج يف احلزب عن دوره ا مل ّ

 .مغرض

ندس ها  تو>ر مل =كن  تفاضة أ +ال يعين ذ� أن ا ك نني. لن ها هو  ند يإن قائدها و ل+  س
±ينّا«ي  ّوقع  ¦ونه اكن جمربا ¸ىل . ّركزية املنةّ�لجن لواحئه حول  تفاضة من طرف ات

رس ~ش يف ا ّا ل فالر|قية ال يعين، +ام قال لع |قي ّ ندس ا ~س ا سيك، أنه  حلق 6رو هل مل�
نني. �لحركة باء وامحلق إTاكر هذا ا<ور  يإنه ملن ا �للغ . 

يمك الوقائع  . لإ

� نا حنن  ّقد يقال  م ش،فقون ¸ىل ذ�ل ّ ولكن هل ميكن ا |ق ّك يف أنل فالر سيك ّ � 6رو
يح أنق تو>ر؟  نا يف أ ّد أبىل بالءا  حص ك تو>ر حس  نا يف أ سيك أبىل بالءا  ك 6رو س  ح�

سن بالء ا ~س وªده من أبىل ا حلولكن  ل يون . ل ثوري¦ شرتا ّا çال ل ساريون  مون ا ل~
س بلوا بالءا ري÷ا«=ن اكنوا  نا يف ت² الفرتة مل  س~ّون  ي {ين القول بصفة . Wامع ميكبل 

ندما =كون العدوّملظفن أنه يف مر�ª  تفاضة اّ¸امة ّرة  ثورة معزوال وقوى ع ّا  يف ل
متر ّتعاظم  ~س من الصمس   ،ّ نال بىل املرء بالءا  س عب أن  çل ت² . حي ميف 

تأخّ حىت حظات،ّا�ل نارص ا ّا مل بح أبطااللع تار� ال . تصرة ميكن أن  للكن نضال الربو
شلك هجوم وال  ّثل دوما يف ا � يمت ل تص= نقطع من   س� ال  ن دوما من  ت ارات بل سل
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تاكسات وهزامئ ثوريجيب ¸ىل . نيعرف ا ّا |نيل ّني ا ~س يف حلق|ق �وا جشاعهتم  ل أن  يث±
تصار  تفاضة وªدها بل كذ� يف فرتة  تاكسات والرت ّفرتة ا ن ن  .اجعاتن

ي ساريني¦مل =كن بالء  شرتا ّ ا بالشفة، س~ّ نيل~ ندما ساندوا ا تو>ر  لWا يف فرتة أ ع ك
تنا نعرف مدى  رباك ش« هؤالء ّمت²ّ«ي  الك{ ّا -÷ يف فرتة >رست»جعانل

سك ويف رىم هبم جهوم اإل ¦تو ف يةلي ّمرب� ية يف يأس مظملل  . ن األملا

سيك تو>ر، مل ّ ا«ي �6رو نا يف أ كأبىل بالءا  ش6حس  ّكن ì ا Iا¸ة والصالبة ل
ّورّالرض يني تنيي �ف آÐر  شرتا ¦ ليك ال  ثورييق ّا ساريل ّني ا -÷ني يف فرتة >رستل~
فتو عوبة وأنه اكن ّ أن الوضع اكن يف �اية الصّال شك. ّتسك، فرتة  خفاق املؤقلي
ّتطل يا �ارقا �لعادة �لرتي ّب جشا¸ة وحضورا ذ ناسب دون متكني هن ملاجع يف الوقت ا

{اّالعدو س،حسق من  ّ وإ>رام ا ناسبل ~ش ،ململ يف الوقت ا جل مما مسح بإنقاذ ا ّ
ياطات ال تاري واحملافظة ¸ىل   �الربو |ةحل ّفال نقضح ّ ليك   بعد فرتة ّ ¸ىل العدون

 .هتدئة بقوى ®ديدة

سيك  �ترب 6رو تو>ر هو ّ ا«ي ئ~يسّرس الرّ ا<ّنأيع ت(لصه من مر�ª أ كجيب أن  �س 
يح ألن. »ننحرف«أن ال  ّهذا �ري  يغة حص فالر|قص  تضمّ سيك ال  ّ 6رو ت ن سوى �

|قةجزءجزءجزءجزء |قة،ّأم. حلق من ا ث ّّّّلكلكلكلك حلقا ا |قة،  ّا ف�مت  ال »ننحرف« جيب أن ال ّهل يف أنحلق
هجوم  ثوريلفقط حلظة ا ّا ند اخفاقات ل {ا  ع ولكن أيضا جيب أن حنافظ ¸ىل صال �ب

ثورة ّا ندما جيرب� العدول  ،ّ شلك. اجعّ ¸ىل الرتع ّال  تو>ر سوى بداية ÷ ثورةك أ ّا  ل
تاريةال ّربو نحرف يف ل بداية ولكن األكرث حز� أن  نحرف يف ا ن ومن احملزن أن  ل ن

ثورة هبا ّمترّ اليت عبةلّصمر�ª احملن ا ّا سك ل سلطةم بعد  ّا سلطةن احملافظة ¸ىل إ. ل ّا  ل
ثورة�داة  ّا |الء ¸لهياّ+مة ل سامة عن   س� ال تقل  سيكّإن. ج احنرف ّ ا«ي � 6رو

سك يف وقت صعب �لغاية مل-÷يف فرتة >رست ّتو ف نا قربني من فقدان ل يا  Mّسلطة ّا ، ل
ناسب #مل ملهم أنه من �ري ا يف  احلّرةس يف م{يديث بعد ذ� عن أخطاء اك

تو>ر يف يف أ نو كوز |  .في



�א+*�)و('&�����  �

تو>ر تحضري أل سأÏ ا كمنر إىل  ل ّم b .متع �س ندما  فالر|ق إىل ع ت?دّ سيك  ّ 6رو ي ث ميكن �
تقاد� أن احلزب  شفعأن يذهب يف ا تو>ر، وقد ي لُبلا كيف الفرتة بني مارس وأ

ّته الزن يّا¸ات ا<هنش  ّا نني، وأنه لو مل =كن مجة، اكن يضع �ل |ل أمام  لييع أنواع العرا ق
فالر|ق تو>رّ يكون مآل ثورة أ سيك موجودا ما من أªد يعمل ماذا  ك 6رو س  من . �

ياء عن احلزب، أل سيك يقول هذه األ سمع 6رو سيل أن  ّا ن ش  � � نا نقرأ يف مقدمة ّمل
ث ّاجلزء ا تابه أن ل ثورة ال«كالث من  ية  �لاحلزب هو األداة الر تاريئ~س  ّربو  وأن »ةل

ثورة« ّا تارية الل ّربو �رص بدون احلزبل ها أن  � مل =كن  هة ال ّحىت  »...تل لحمكة اآل
ث يف اكن ميكن  سري  6ّكفي  �ل ¦ �رص إذا اكنت لتف ية«ت�ورة أن   ¸ىل »ئ~س أداهتا الر

 .ّةت² احلاÏ الرث

ت ّسم رخي ا ل تو>رينق ثورة أ كحضري   :ة مراªلّ¸د إىل ل

�)*,-������8س�234F�6א�01/�א. J:�4�E� �
هذه الفرتة يه اّمزياألªداث املّأمه  يةلة  لتا  :ّل

|رصية) أ  ؛لقسقوط ا
�ة6كو=ن احلكومة امل) ب تاتورية (قّؤ ّد  ؛)ّربجوازية الك
نود ) ج تات العامل وا جلهور سو ف| تاتورية(ظ ّد تار� والك  ؛)ّفالªنيل الربو
تني) د تاتور يتعا÷ش ا<  ؛ك
 ؛مظاهرة أفريل) هـ
 . لطةّس�لاألزمة األوىل ) و

توا®د، يف نفس الوقت وإىل ®انب  تاتوريةبمتزيت هذه الفرتة  ّد ، ّربجوازية الك
i�ّتاتورية تارية الك ّربو |ة والل ّفال ّتاتوريةمت ثقهتا �iّسلّ اليت ح {ت ّربجوازية الك م وآ
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لهودها ا {حت بإرادهتا سلمّيةجب سلطةم و ّا بحت بذ� ملحقة هباّربجوازية �لل مل . ص وأ
نة ّ ®دية¸اتت�شأ بعد Tزا |ل  تني وقد وقع  تاتور ّمس بني ا< جل ي جلنة «ـيت ب�شكك

 .� بني األôزةّفة >ربط الصّ ملك1»صالّ ت

ية القدمية لقلب احلمك. بل يف رخي حزناّلقد حصل أعظم حتو بحت األر ضفقد أ  ص
�ل ّاليت  ياغهتا  قوقعت  ثورةص ّا رشوط ل نضالل رمغ دقهتا ووضوkا، �ري مالمئة  ّا  ل
�ارشة. دةاجلدي شاط احلزب أن هيدف  ممل يعد #إلماكن  إسقاط احلكومة نظرا  إىل ل�

ف|سوتالرباط هذه األ�رية # ّ يني الّ اليت يتاتل |ني¦اكنت حتت تأثري  شرتا ّقو ّ، وإال م
ت(دما قواه ناسب  س يخوض نضاال �ري  � مس  ف|سواحلكومة واّ ضد مف ّ .  معايتاتل

ساند ا يل أيضا أن  ÷{ه اكن من ا ملس تح �ةحلكومة امللك |وها ّ اليت قّؤ لاكن يعي  م
يةاإل ّمرب�  . ل

نضالاكنت ظروف  ّا يا ®ديدال يا س  اجلديدة تفرض ¸ىل احلزب اجتاها  اكن . س 
çا عن الطريق اجلديدةّ أي احلزب، تلمس # �ه،  حأ ي~ ياسة قوا+ا . �لب متد  س وقد ا ع

ف|سوممارسة الضغط ¸رب ا ّ �ة ¸ىل احلكومة امليتاتل سملقّؤ سأÏ ا ل يف  ، مل يقرر م
شعار القدمي < يع ا لبصفة فورية تو ّتاتوريةس  تار� والك ªّد رفع  إىل ّفالªنيل الربو

سلطةلك «شعار  ّا ف|سو� ل ّ ياسة نصف اخلطوة هذه 6ريم. »يتاتل  إىل س اكنت 
�ة �لحكومة املمرب�يلفضح الطابع اإل ف|سو وانزتاع اقّؤ ّ  من حتت تأثريها من يتاتل

                                                                        

ّ«ّمضت   1 يف : »صالجلنة  ت سيك وسكو �و |لكوف وسو�انوف و يليدزه و ف ي س بيخ |ل ±ش  ف�
|يل( ي�وفP بعد مضت شرينوف وسري � |ذية ). ّ نود ا يت نواب العامل وا نة سو ّلقد ألفهتا  تّنف لف جل | ّجل ّ

ية ثورية-يف برتوغراد  |ة واشرتا نة  ّ ويه  ¦ ّجل ، قصد إقامة ص� 1917 مارس 7 يوم -م�شف
�ة لـ تأثري«قّ#حلكومة املؤ ّا �ة«يف هذه األ�رية و» ل ها» قمرا طشا يا ¸ىل متر=ر . � ّلكهنا سا¸دة  فعل ّ

يطا يف  �ة وªالت دون اخنراط جامهري العامل اخنراطا  ياسة الربجوازية �لحكومة املؤ ش ا �س  قّل ّ ّ
تات سو سلطة إىل ا نقل لك ا ينضال ثوري  ل ل ف|ل ّّ مترت . ّ ّا إىل ªدود ماي » جلنة  تّصال«س 

تارخي ا«ي1917 ّ وهو ا ّ �ةل ثوريون احلكومة املؤ يون ا ناشفة و شرتا |ه ا قّ د�ل  ّ َف ّ ل ¦ بع–. ُمل  ن 
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سائل ملموسة  شة  {ا م�الل  ق ف|سودا�ل ام ّ ياسةلقد اكنت ت² . يتاتل ئة لس ّا ط �ا
يق سلمّيةألهنا ختلق أوهاما  ها وألهنا  تغال |ون يف ا يون القو تأخر  شرتا تع مل  س  ¦ لي م

ن.  �لجامهريّثوريةلابية ّالرت ّنت، ¸ىل غرار رفاق آخر=ن، أشاطر وôة ا ل M ظر
نني ±ين أطروªات  تصف أفريل ملا وقع  ئة هذه، لكن مع  ياخلا } لط ت يختلّ م ّيت  ا لك

يف،(. عهنا |ساند زنو يّ ا«ي في باع هلفردنغ،  سيك تقدميه كأªد أ ّ=ريد 6رو لك ت ا وôة �
نني  )لينظر 

ôسهّإن تو نني يف أطروªات أفريل ا. نفا ®ديدا يفرض  لّشوقد سطر  لي هرية اخلط ّ
نني؟ نعم ولكن مل . اجلديد �لحزب ليهل و®د �الف يف ذ� الوقت بني احلزب و

ّ{ظمة اج%ع ّلقد شلك. بو¸نيس يدم سوى أ ن2 برتوغرادم ّ �الل ا ثل ّصف ا اين من ل
ّ�ّواليت أفريل  {عر®ا يف رخي حزناتب نني  بت أطروªات  مي ّوقد أقرت ندوة احلزب . ل

ّ{ظمةيف آخر أفريل قرار  ±ين ام لتّ برتوغراد ووقع  يةك�يك اجلديد بت ّأ  ّالرفاق �لب
س ّا  . احقةل

نوات ¸ىل بع  س واآلن وبعد مرور  ته خلالفات بني يُ ذ�، س  سيك  بطهر 6رو غ� ظ
{ذ مد ّبالشفة اند�رت  سيك ¸ىل أهنّيقدّواليت ة طوي� م ّ+ا 6رو ا رصاع بني حزبني �

ّأقىص ªد، ألن إىل ه يغايل يف األمورّنإ. ّ|ةلُبلشفايف صلب  شف احلزب ّ ب ّتغلي لُبلا
ّيكون حزنا جمر. رضرّ أي ¸ىل ت² اخلالفات دون حصول ب {غلقة ال مد طائفة س 

�الف يف األفاكرّحز# ثور� �ل يف صفوفه   خ إذا مل  يع أن. يق ّيعمل ا ب رخي حزنا مجل
çل ت² �الفات أخرى يف األفاكر  مهد ا خ ثّ اليت ش ّ>رزت يف فرتة ا<وما ا ثة ولكن ل لا

س. ّذ� مل ميس من وªدة احلزب |ه ا ّوقد ال =كون دون فائدة تو ل سيك ج �ؤال لرتو
 . الفرتةحول موقفه يف ت²

                                                                        

{دو#57 حبضور 1917 أفريل 22 إىل 14 انعقد هذا  ج%ع من  2 سام . م  تالني  نني و قاكن  س  �لي
ìدا ¸ىل . ¦بريا يف أشغا} نني تقر=را يف الوضع الراهن  |ه  �وقدم  سف مي ّل . »أطروªات أفريل«ّ

تالني  تخب  س وا ننيُن يا�ة القرار يف تقر=ر  نة  يمضن  ص بع-. لجل  ن 
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سيك »ّحمرر«=زمع  |ق� أعامل 6رو فالر سرن أنّ  ّ سيك ّ الرلن� |ة لرتو �سائل األمر =ك
يد« »�س��ق«) 1917مارس ( نني »بعرسائل من  ) �اليت رشت أيضا يف مارس(�لي 

نني أطروªات أفريلّ اليت نت األفاكرتضّمّواليت  �اق لكي«. ليأسس ¸لهيا  ّا  »س�
فالر|قهكذا =رى  بديّ سرن وال  ي  بعالن� سيك  ط 6رو ا¸رتاض ¸ىل هذه املقارنة ّ أي �

ها ب سيك ورسائل ّلكن، بداية، ال وجود ألي. م�نانإيق�لو به بني رسائل 6رو  � ش 
�ا®ات ت�نني، ال يف الفكر وال يف   س ي سيك 6كر. ل ّرسائل 6رو ال «ر شعار �

ية�لق|رصية، حكومة  ّعام ّ|ة املعادي »ل ثورة، شعار يعين �لُبلشف ّا . نيّفالª بدون الل
شف الفرق  . لنك�=كفي أن نقارن مجموعيت الرسائل 

رس يف  ّمث  نف ¦ نني، بعد يومني من رجو¸هّ أنّ يا،  إىل لي  {ه وبني =س رو سافة  ب~رمس ا مل
سيك {. �6رو ّمن  سيك م ية حول شعار 6رو تا نني ا �ا ال يعرف ترصحيات  ل ت ملي ال «ل

ية�لق|رصية، حكومة  ّعام تربه حماوÏ »ل |ث  يع  |ةة ال�لقفز ¸ىل احلرك«ح ّفال ال ّ اليت ح
| 6ّزال  |الء ¸ىل « ويصفه بـ»ةح س�بة   سلطةلع ّا ية بواسطة احلركة الل ّعام ّ أي .»ل

ننيش به بني أطروªات يغة ّ|ةلُبلشفا لي  سيك ص و ّ|ةاملعادية �6رو ؟ ملاذا شعر �لُبلشف
فالر|ق سرن #حلا®ةّ يف إىل لن�  ثورةاألساطري األخرى حول  إىل يضأن  ّا  ت² ل

تعلقة  �اق«بـملا |»س�ا سيك األمر ّ رسائل 6رو =ك نني�  ؟*لية لرسائل 

تضم*  ّعرض األساطري ذاك  فالر|قن أيضا رواية حول ي سيك بوصفه ّ � 6رو
نظ xا |د«م مل  القول ّالرفاقّجيب ¸يل أهيا. هلّية �لحرب األ»ئ~يسّالر« و»حالو
|ّ هذه الرّبأن ّواية �ري  ت. ّرةة #ملحق|ق ّيدا عن ا ل يف شك|ك ل�ّفكري يف ابع
هام �لرّا< ّور ا سيك يف احلرب األل �|ق 6رو تهلّيةف ّ، أ®دين جمربا ¸ىل ا رصحي ل

نا ال يعود تصارا نظمي ا يا وبصورة قاطعة بأن رشف  ت¸ا ن ت  أش(اص بل إىل ل
تقدإىل  نارص ا ّمجموع ا مل يوعي لش ّاحلزب اإىل ّ أي مة من عامل ب�iلع

يا �ç. س لرو بعض األ هد  |د أن  موقد =كون من ا ش بملف  .�س�

هورية ا شاك ودTكني أ< أ¸داء ا ترب ¦و نا  مجلتعرفون أ ّ �ل نع ف|سون ّ تية وتعرفون ل
سرتد ّأن ب�i بدأ   ّلكن. ن أنفاسه فقط بعد  تصار ¸ىل هذ=ن العدو=ن÷
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ت ّا بنيل ّارخي  نا أني  ّ |ذ ل شاك ودTكني بعد  ترصت ¸ىل ¦و نا ا |و نف  تج �ل ن ش 
سيك {اقضة خلطط 6رو �خطط  سمك. م نفتحمكوا بأ  :ل

ش - يف :اكل�¦و نا بصدد شن1919ص  |و  ،ّ ش  �وôج شاك  ّ جهوم ¸ىل ¦و م ة ل�
�سة ا. »أوفا«أل�ذ  ند ّركزيةجنة امللّ®ل هجوم  سيك يقرتح وقف ا ع، 6رو ل�
شاك وحسب ) »أوفا«ق�يل  (»بياال�« خطّ ل�و6رك األورال بني يدي ¦و

رش| نا من اجلهبة ا |و ّجزء من  ق لج نويش  تقوية اجلهبة ا ّة  ب جل çري . ةل مبعد نقاش 
رت ¸دم 6رك األورال مبصانعه وسكك ّ معارضهتا وقرّركزية املّ�لجنة¸لنت اأ

شاك إىل ªديده نظمي ّ ا«ي ل�¦و هوÏ من  متكن  تتغل ذ� و >سس  س~ س~
سا¸دة ال مبشه  هجوم حنو الفولغاّفالªني®~ تأنف ا ل ومن مثة  رت إذن ّقر. ÷س 

شاك) ّركزية املّ�لجنةا( ري ?اّما وراء األورال يف الص إىل ل�طرد ¦و
±ريي ّا نلس ي ّة أوال، مث ا ل نويّ ّظر بعد ذ� يف تقوية اجلهبة ا ب سحب جل يوش  �ة  جب

رش| ّمن اجلهبة ا ق سيكّقد. ةل ته لكن ّ ا«ي �م 6رو تقا لمت رفض مقرتªه ا س  ّ
�وها، أمّركزية املّ�لجنةا ّ رفضت  ل ~سق ساند خطة ّ ا«ي �سلا القائد فا ÷اكن 

يف تقال ووقع تعويضه >اك سيك فقد ا ي6رو س  شارك و. م{� ÷{ذ ذ� احلني مل  م
رش|ة يات اجلهبة ا �ارشة يف  سيك  ق6رو لم معل � . 

هجوم ¸ىل داTكني، 1919 خريف :داTكني - شل ا ل،   »ّةا<ا}رة احلديدي«ف
توف«حول  �لّتقد إىل يّ مل تؤد»م{ما ّم، ا  و=زحف »¦ورسك« داTكني ح
سيك من اجلهبة حلضور إج%ع ا. »أوريل«¸ىل  �لجنة�وقعت دعوة 6روّ 

نت ا. ّكزيةرامل بعث ¸ىل القلق وقرّركزية املّ�لجنة¸لأ ّ أن الوضع  رت أن ي
نوي إىل 6رسل ّاجلهبة ا ب سكريجل ّة موظفني  ية ع تنحني ®دد من احلزب و

سيك سيك عن إىل طلب املوظفون املرسلون. �6رو نع 6رو �اجلهبة أن  ّ لك ميت
يات»تد�ل« ي. لعمل يف ا سيك ذ� وتواصلت ا ّ�ل 6رو لعمل � يابه ق غات يف 

نا من حتر=ر متّك ّحيت |و ش {ت  توف«ج سا« و»س رو  .»÷أود

نا� من =رفض هذه الوقائع  .هولرن إن اكن 
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هذه املر�ª يه اّمزياألªداث املّأمه  يةلة  لتا  :ّل

|) أ تال |ل حكومة ا ّمظاهرة أفريل يف برتوغراد و ف ئشك شاركة � يني«مبة   ؛»¦اشرتا
يّهرات األومظا) ب ّل من أ�ر يف املدن الر ئ~س  ي«ة حتت شعار ّ ّسمل دميقرا  ؛»ةط
يون«مظاهرة جوان يف برتوغراد حتت شعار ) ج لسقط الوزراء الرأسام  ؛»÷
~ش الرويس) د  ؛جلجهوم جوان وإخفاقات ا
تقاÏ أعضاء احلكومة من ) هـ ية وا سلح يف برتوغراد يف جو تعراض ا س   يل مل س 

 ؛الاكديت
شاط �رش فرق ) و ثورة وقع حسهبا من اجلهبة وختريب مقر حتر=ر الربافدا،  �معادية  �ل

ثورة ف|سواّ ضد �لمعادي  ّ |ة ®ديدة >رئاسة كريسيكيتاتل تال |ل حكومة ا � و فئ  ؛�شك
سل?ة) ز سادس �لحزب يطلق شعار حتضري  تفاضة ا ملاملؤمتر ا ن  ؛ل
يلوف الفاشل) ح شاط اّ ضد نانقالب ¦ور ف|سو�برتوغراد وتواصل  ّ تقاÏ يتاتل س ، ا

|ل   .»ةاملد=ري«�شكالاكديت و

�داد األزمة وحتطمي  ثل يف ا  �ªهذه املر يزيا  ترب أن اخلط األكرث  حجيب أن  متل مت =نع
توازن بني ا ف|سولا ّ �ة واحلكومة امليتاتل ªاÏ مل  إىل »جلنة  تصال«فقد وصلت . قّؤ

تغال واكنت  ها   يع  ش تعد  معتط سلطةأزمة «�س  ّا  ¸ىل »راءشط?ات الوز« و»ل
يع يف ت² الفرتة مجلسان ا وقد سامهت األزمة ¸ىل اجلهبة والفوىض يف املؤخرة يف . ل

بني،  سار وعزل، من اجلا نتقوية أقىص ا يني«ل~ çني عن صفقة »¦ شرتا با ح ا ل
|نيوال ّقو ثورةاكنت . م ّا نضج ول ثورةت  ّا مترار مو®ات ّ املضادل ثري # س ة  .  ®ديدةّثوريةت

تقال  سأÏ ا بحت  نأ م بقة ®ديدة ¸ىل ®دول األعامللّسلطةاص  . ط بني أيدي 

®دت يف ت² الفرتة �الفات صلب احلزب؟ نعم، ولكهنا ذات طابع ُهل و
سيك شاف ّ ا«ي �موضوعي ¸ىل عكس ما =زمع 6رو �بذل ôده ال  »ميني«كي
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تصو»÷سار«و ّ يف احلزب، �الفات ال ميكن أن  |ا ويعمل بصفةن ّر بدوهنا حز#   ح
 . ّ®دية

سيك ملخيطئ 6ر ّو �لجنةأن مظاهرة أفريل يف برتوغراد أÐرت �الفات يف اّيرصح ا �ّ 
تقال ّالرفاق #إلجامع حماوÏ مجمو¸ة من ّركزية املّ�لجنة، فقد ¸ارضت اّركزيةامل ع ا

�ةأعضاء احلكومة امل بالشفة سوى قّؤ |ه ا ل يف وقت مل =كن  يةف ّأ  صلب قل
ف|سوا ّ ~شيتاتل �ب . جل وكذ� يف ا سيك ف|قّالر=كلو مل  تو>ر »رخي«� 6رو ك ثورة أ

تطاع دون  إىل #لرجوع متد ¸ىل وÐئق ال ميكن الطعن فهيا ال س سو�انوف، ولو ا ع
نع بعدم  بري أن  �ناء  ¦ نظمي .  ما طرªهّحصةيقع  Ïتخيطئ أيضا ملا =زمع أن حماو

نني »ميبادرة«مظاهرة برتوغراد  ها يف ّواليت لي من  خيبط ر  جوان، قد وقع 9ض
بار ميني« من طرف أعضاء »معل مغامر«ها عتا تق . ّركزية املّ�لجنة يف ا»bا ÷س لو مل 

تطاع أن يعرف أن مظاهرة  تاب سو�انوف ال سيك من  س 6رو ك  جوان قد �9
ننيّتأ®  يف خطاب ّركزية املّ�لجنةدافع عن هذا القرار ّ ا«ي ليلت #تفاق اكمل مع 

نة برتوغراد   ).جلنة برتوغراد حمارض :أنظر(جلمطول ألقاه يف اج%ع 

فالر|قخيطئ  ت?دّ ندما  سيك متاما  ّ 6رو ي ع �لجنة يف ا»�الفات مأساوية«ث عن �ّ 
سلّركزيةامل تعراض ا ّ حول   مل يةس  وال يعدو أن =كون سوى حمض . يلح يف جو

|ادياتلف|ق من طرفه افرتاضه أن بعض  ّألعضاء يف ا,مو¸ة ا  ّركزية املّ�لجنةة لق
ية مكغ« تربوا أªداث جو يلا سيكّإن. »هاحملّ يف �ري ّمرةاع بح يف ّ ا«ي � 6رو يصمل 

{ا يف جملس ّوا«ي  ّركزية املّ�لجنةت² الفرتة عضوا يف ا ئ±مل =كن سوى �
|سوا فل بعا أن يعرف أن ايّ {ه  طت، ال  تعراض ّركزية املّ�لجنةميك ترب   س  ال  تع

سل تفاضة  ّا م بض العدو إىل ?ة وأهنا سعت فقطن ّجس  ن  وال ّركزية املنةّ�لجه ال اّ وأنّ
تعراض س نني خطر يف #ì حتويل   |ه  إىل لي تفاضة يف وقت مازالت  فا ن

تات ّيّ املدن الرف|يسو يني الئ~س  |ني¦ة جتت تأثري  شرتا ّقو طبعا ميكن أن =كون . م
تقلني  بالشفة ا ية، وأ� أعرف ªاالت من ا هزمية جو بالشفة قد حزن  ملعبعض ا ل يل لل

{اّ حىت يف ت² الفرتة أبدوا بة يف مغادرة صفو فر ت(لص املرء من ذ� . غ ÷س لكن أن 
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�ا®ات ميني مزعوم يف اّ ضد س ت�ا ترب 6زيفا ّركزية املّ�لجنةbأعضاء مزعومني  هذا  ي  يع ف
تارخي �لجفا  . 

سيك ملا  |اديي ّمرةأنه �الل مغاّيرصح �خيطئ 6رو يلوف اضطرت مجمو¸ة من  ق ¦ور ن
ّت?الفا إىل احلزب يني الل |¦ مع  شرتا ّقو ساندة احلكومة املنيم �ةمل  ّتعلق. قّؤ  األمر ي
ميني«طبعا بـ نّ ا«ي  املزعوم»bا ّيطرد ا سيكل سيك ¸ىل خطأ. �وم عن 6رو  ّإن. �6رو

çال أ¸داد اجلريدة املّ¸د ياّ �لحزب 6كذّركزيةمة وÐئق ومهنا  ÷س�شهد . قطعبه 
� نني   Ïسيك >رسا 6ّرو ي� ي متل لكّركزية املّ�لجنةه فهيا ا�ل� ولكن . �رسيكحم من دمع 

ها ناها وأهدا نني وال يفقه مطلقا  هم رسائل  سيك ال  ف6رو معيف ي يف هذه الرسائل . ل�
� هو  نني ألخطاء مل تو®د بعد ولكن ميكن أن تقع،  ّتعرض  � يف ي ّ أي بهليجنّه احلزب لي

�وق ئة  ّخطوات �ا م |ان هيو. عةط ّيف بعض األ سأÏ يف ح ساطة«مل  ، »ل±�اية ا
|ال« بعوضة  فجيعل من ا ن»ل ّفس هدف 6ريل   . ة احلزبب

رسيّ�اصةإن زعمي احلزب،  ~ش يف ا ندما =كون جمربا ¸ىل ا  ّ ل لع {ه إال أن ع ميكة، ال 
ت² الط ّترصف  ب يه أن =كون أكرث ªذرا من رفاقه يف . ريقةي نضال¸لجيب  ّا  ّ ويدقل

ت?ذ=ر احلزب من أي ّ�قوس اخلطر  {ةل ياء «لو اكنت ّ حىت ممكة أخطاء  ش أ
 فذ� يعين »مأساوية«��ج من ت² الرسائل �الفات �س تلكن، أن . »>س يطة

رس نني وهو ما  هم و¸دم معرفة  ّ¸دم  يف بلي سيكف سريات 6رو � أخطاء  �صار، مل . تف خ#
ناك �الفات بني أعضاء ا يلوفّمرة �الل مغاّركزية املّ�لجنةه=كن   . ن ¦ور

هرت فعال �الفات بني ا ية،  ظبعد هزمية جو نني خبصوّركزية املّ�لجنةيل ص لي و
ف|سوا ّ نني اكن =ريد 6ركزي اه%م احلزب حول حتضري  تفاضة . يتاتل ننعرف أن  لي

ف|سو�ارج إطار ا ّ ف|سو واكن حيذر� من ¸دم  Tهبار #يتاتل ّ اكن =رى أن . يتاتل
ف|سوا ّ يني  إىل لتّ قد حتويتاتل يطرة  شرتا ¦حصراء وأن امجلاهري ¦رههتا بفعل  س 
|نيال ّقو سّركزيةامل ّ�لجنةلكن ا.  ¸لهيام ّ واملؤمتر ا {ل ّادس �لحزب  ياسة أكرث ت± س وا 

بار  ّماكيإعتªذرا تأ�ذ يف   شاط ان {اف  �ة ا �ت ف|سوس  ّ ييتاتل �ت  ّ وقد  معل ة بيّ
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يلوف  نّحصةن¦ور ّ وôة ا نني بذ� الحقال و�لمفارقة، مل . ليظر هذه وقد ا¸رتف 
±ّ سيك هبذا اخلالف ومل هيوي�ش ّث 6رو � ì»ب {ا س بصورة �ري   . »ةم

هدا عن و نا احلزب يف ت² الفرتة  مشهكذا،  ّ{ظمةيعطي �وا®دة م بطة  بة و م  {ض مصل
تحضريات  �لجامهريّثوريةلاليف قلب ا  . 

���-?6E������1"�!�א� �
ت² املر�ªّمزيلنربز األªداث امل  :لة 

شل ا) أ ّت?الففدعوة الكونفرا�س ا<ميقراطي و ف|سو مع ال ّ  ؛يتاتل
بالشفة ) ب لسب ا |سو¦ فل  ؛ وبرتوغراديت موسكوّ
يتمؤمتر ) ج نطقف|سو يةمل ا شام ّ ا ل يت برتوغراد3ةل ت?اق  معارضة ف| وقرار سو لا

|ة #جلهبة  ؛ماحلا
|ل اّركزية املّ�لجنةقرار ا) د �شك حول  تفاضة و ّسكريةل اّ�لجنةن  ّثوريةلا ع

|سو فل  ؛يت برتوغرادّ
سلح ) هـ |ة برتوغراد حول ا<مع ا ملقرار ªا |سوم فل نظّ {دويب تيت برتوغراد و ممي 
ّسكريةل اّ�لجنةا  ؛ّثوريةلا ع

                                                                        

ية من  3 شام نطقة ا يت ا ّ انعقد مؤمتر سو ل ل مل |ّ تو>ر 26 إىل 24ف |ادة 1917ك أ ق يف برتوغراد حتت 
بالشفة نفورس . لا تاد ونوفغورود و {دوبون عن برتوغراد وموسكو و¦رو س حرض  هلس  � م

ندوبني . ويوبورغ ومدن أخرى ّ|اُبل 51، مهنم 94ملواكن ¸دد ا ّأقر املؤمتر قرارا يف رضورة . شف
ساند الفالحون  ية فورا، ودعى �لعمل ¸ىل أن  تات املركزية وا سو سلطة إىل ا ÷نقل لك ا حملل ي ل ّل ّ ف| ّّ ّ
رشوع يف  يل يف ا ها إىل ا تات  سو تات، ودعى ا سو سلطة إىل ا نقل ا نضال  ّا ل | ل| تعج ي ل ي ل ل ل ّل نفس ف ّف ّ ّ ّ

نظمي ا<فاع ا سكرية ثورية  يف جلان  ّتأ ت ع لل ّ ثورةّ ّسكري  �ل ية . لع شام نطقة ا نة  ّوألف املؤمتر  ل ل �لم ّجل ّ

تات  سو يع ا شطة  يق أ يا و يت معوم رو سو ثاين  تحضري <عوة املؤمتر ا يوأمرها # ل مج � س  س  | ل ل |ل ف� ّن ف ّ ّ
ية ّا  .حملل
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سل?ة ) و تقال أعضاء ّ|ةلُبلشفاملبدء معل القوات ا �ةاحلكومة امل«ع وا  ؛»قّؤ
|الء ¸ىل ) ز سلطةس�  ّا ّسكريةل اّ�لجنة من طرف ال |سو ّثوريةلا ع فل يت برتوغراد ّ

ث شعب من طرف املؤمتر ا |ل جملس مفويض ا ّو ل ل ف|سو�اين �شك ّ  . يتاتل

تفامق رسيع لألزمة وتذبذب ا<ت هذّمتزي  �ªّه املر ب يني ب ¦وا}ر احلامكة وبعزÏ  شرتا
ثوري ّا ّ نارص املرتدل تقال امجلاعي  ناشفة و#ال ّني وا �لع ن  . ّ|ةلُبلشفا إىل دةمل

ثوريك�يك لتّاكن ا ّا شنّا يف ت² الفرتة إذ متزيّ غريب ®دل ّ #خلصوص  هجوم مع > ل ا
ي بقاء يف ªاÏ دفا ّا ع يوش، دون فقد اكن. ةل يت برتوغراد إرسال ا جل رفض سو ف|

|ّشك ّ، معال جهو {ّا ثور�م  ّ ¸دوان ّ ضد عن برتوغرادّ<فاع ّه اكن مربرا برضورة الك
نا ئمتل من طرف أ¸دا |ل ا. حم ترب  �شكو ّسكريةل اّ�لجنةيع ، ّ، بدون شكّثوريةلا ع

| ّمعال جهو {ه مت حتت شعار الرّ ®ديةا أكرثم ّ وأكرث رصاªة  ّ ف|سولقابة الك ّ|يّ س� ّة  لط �ل
ّسكريةلا |ة . ع يد احلا مواكن إ¸الن تأ ّسكريةل اّ�لجنةي بكة اكم� ّثوريةلا ع ش  ونظمي  ت

رشّمن املفوضني يعين، بدون شك ّ، ا نوع يف  تفاضة ومع ذ� فقد قطعت ل
ثورة ّا يت برتوغرادّ<فاع  خطواهتا احلامسة حتت شعار رضورة ال ّ ضد ف|عن سو

ثور مت�  هجامت ا �لا حمل  . ةّة املضادل

ثابة إخفاء  ثورةمباكن ذ�  ّا |ل هجو ّ ألشطهتا ا م ل باءة ا� بغرض ®لب ّ<فاع عة حتت 
نارص املرتد ّا هوÏ أكربلع رس الطابع ا<. >سدة  ّهذا ما  �لخطب ّفاعي ظاهر�ّيف 
ش ّواملقاالت وا شل ّعارات يف ت² الفرتة رمغ أهنا اكنت 6ريم، حتت هذا ا  إىل لك،ل

| ّ|ق أهداف جهو م  . ةحتق

�الفات ّ حىت ؟ نعم، بلّركزية املّ�لجنةهل و®دت يف ت² الفرتة �الفات صلب ا
{ين . ةّهام سأÏ  تفاضة،  يل حول اخلالفات يف  {ذ  لكلن أ¦رر ما ذ¦رته  نم م قل

سائل يل ثالثة  ناول # مسأ تفص يدي:لت شاركة يف الربملان ا ه ا ف|سودور ا وbمتمل ّ  يتاتل
بار سعي  .نيف  تفاضة ورخي هذه األ�رية تبح ذ� رضور� أكرث ¸ىل ا عيص

سه يف املقدمة وشوهيه  سيك إل>راز  �6رو نف نني حول »بطريق اخلطأ«� لي وôة نظر 
تني األ�ريتني سأ لا  . مل
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يدي اكنت �الفاتّما من شك سأÏ الربملان ا ه يف أن اخلالفات حول  . ّ ®ديةbمتم
يدي؟ اكن هيدف ~ش ّربجوازيةلمسا¸دة ا إىل bمتهماذا اكن هدف الربملان ا هتم ¸ىل 

ف|سوا ّ çلام أôضت مغا. يتاتل يدي  ملقد أôض الربملان ا يلوف، ولكن ّمرةbمته ن ¦ور
يني  ناشفة و شرتا ¦ا ثوريمل ّا يدي �دمة ملصل?ة ل bمتهني قاموا بإªداث الربملان ا

يل العامل ّربجوازيةال |Iة  بالشفة يف أعامل هذا ا,لس لاكنت ا تضل ولو شارك ا ن �ل ل
|قيحول طابع يفة. حلقه ا رس امحل� ا لعنهذا ما  ّ نني يف رسائ� ¸ىل ّش هنّ اليت يف ليا 

يدي شاركة يف الربملان ا هأنصار ا  . bمتمل

بالشفة لشلك دخول ا يدي، دون شك إىل ّ ّالربملان ا بريا ولكن من �ري bمته ¦، خطأ 
�ول أن نفرتض ¸ىل طريقة  فالر|قملقا سيك أن ّ نوا خول اكّ أنصار ذ� ا<ّالرفاق� 6رو

بون  |ادة احلركة ال«غ=ر يةقيف  ّعام ية  إىل ل ¦{دق  شرتا يةخ ّا<ميقرا ط هذا �ري . »ّ
ئه  تطاع احلزب إصالح  خطيح مطلقا ولو اكن األمر ¸ىل �الف ذ� ملا ا س  حص

ي تعرا ت² الطريقة   يدي  ّواخلروج من الربملان ا ض س  ب رس. ةbمته ّإن الطريقة وا ¸ة ل
تني متك ّا |وين احلزب بواسطهتام من �ل ±ت  ّإصالح موقفه  ح امسحوا . تهّة احلزب وقوتث

سرن،  لن�يل أيضا بإصالح خطأ صغري �لر|ق  سيك، حول »رّحمر«ف � أعامل 6رو
 �� لكسة ا يديّقرّ اليت ّ|ةلُبلشفا®ل سرن أن. bمتهرت ا<خول يف الربملان ا ّيقول   لن�

سيك يف و6رو سة هام اك يفة املقرر=ن يف هذه ا |قني شغال و �ر ي جلل م{ظ ّ ذا �ري ه. ف
ناك أربعة مقر ّيح، اكن  ه نان حص تالني(ثر=ن، إ سيك و س 6رو اك� مع مقاطعة ) �

نان  يدي، وإ ثالربملان ا يف ونوقو=ن(bمته شاركة) م{ياك  . ملمع ا

نني حول  سيك يف مغامرته أيضا ملا ªاول احلديث عن وôة نظر  يشل 6رو � لف ّ
سود�. نشلك  تفاضة نني  سيك عن  تاب 6رو ÷ندما نقرأ  ي � ك باع بأنلفع   ّ  نط

يظفر # ف|سوبدون ا« لّسلطةس احلزب اكن  ّ متع»يتاتل تو>ر إىل س  لو ا كنني يف أ . لي
سيك( نني، ص : �6رو بعة ال71ليحول  يةلط، ا ّرو  ي�س بهّ ا«ي م{تقدا هذا اخلور. )س 

سيك >لك ثقة إىل  �نني، يعلن 6رو يكون خطأ«لي سيك ّيرصح . »س اكن ذ�  �6رو
شو يح، إنه  ّنا >يشء �ري  ÷ حص نني حول دور اه ف|سوليه فكرة  ّ نتات يف  تفاضة يل
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هاد جبم� من الوÐئق تربز أن نا   ّو �ش سميك نني اكن يقرتح الظفر #{  عن لّسلطةلي 
سيك أن. لت برتوغراد أو موسكو و~س بدوهناميف|طريق سو تقد 6رو ّملاذا ا � ه من ع

نني؟ّالرض يوري رواية هذه األسطورة الغربة عن   لي

سيك تعرض« أوفر حظا ملا �مل =كن 6رو  ّركزية املّ�لجنةمن اّ لك  وôة نظر»س ا
نني حول رخي  تفاضة نو ته لوقائع  . لي  يف ّركزية املّ�لجنةهري لّشج%ع ايففي روا

تو>ر، =زمع أن10 ّ أ ±ينك ّه وقع  ناندالع  تفاضة « ّ الحئة يف هذا  ج%ع تقيض بأنت
تأخ ّلن  تو>ر15ما بعد  إىل ري سا (»ك أ ّملصدر ا سيك . )ايقل سب 6رو �بدو إذن  ح ي

بداية رخي  تفاضة يف ّركزية املّ�لجنةأن ا ن ªددت يف ا ل تو>ر لكهنا 6راجعت 15ّ ك أ
تو>ر25دت رخيا ®ديدا يف ّيف قرارها الحقا وªد ±ىن. ك أ يح، مل  ّهذا �ري   تتحص

تو>ر16 و10ن يف ت² الفرتة �ري قرار=ن حول  تفاضة يف ّركزية املّ�لجنةا  . ك أ

يا�ة قرار  ن10صوقعت  تو>ر ¸ىل ا ّ أ ل تك ّحو ا  :ايلل

ثّركزية املّ�لجنة اّإن« بار الوضع العاملي  ّ، آ�ذة يف   �ل يةورة العت ّرو تفاضة ( س  نا
بحري ّا ية، تطول ّة األملا ثورةر ن ّا يل ية العا ّ  شرتا مل س¦ ّة يف اكمل أورو#، خطر ا مل بني ل

يةالقوى اإل ّمرب� ثورةّ ضد ل ّا يةل ال ّرو يا )س  سكري يف رو س ، الوضع ا سعي (لع
ّ كريسيك ومن لف لفه - واحلكومةّربجوازيةال ،ظفر )�سلمي برتوغراد لألملان إىل –�

تاري ب يةلاحلزب الربو ّأ ف|سو ا�لب ّ تفاضة اليل ، تعاظم تعاطف امجلاهري ّفالªنينتات، ا
ت(ا#ت موسكو وأ�ريا قرب حماوÏ ®ديدةلّشا تاجئ ا نية مع حزنا،  ن ب يلوف عب ن لكور
نود قوزاق، حمارصة ( ها  |ة برتوغراد وتعو جبإبعاد ªا يض  من طرف »م�سك«م

ترب أن)القوزاق، اخل  ،ّ سلتع ّ  تفاضة ا مل بحت ¸ىل ®دول األعاملن  . ص?ة أ

سلّركزية املّ�لجنةإن ا تربة  تفاضة ا  ّ مل ن يكة، تو®مع ية وو ّ?ة  ش  اكفة  إىل ه نداءاحمت
ّ{ظامت احلزب من أ®ل أن تقرر  يم سائل ا يع ا ّوحتل ¸ىل هذا األساس  لعمل مل مج ة ّ

تاتمؤمتر ( يف|يسو شام ناطق ا ّ ا ل ل |ات موسكو مل |ة برتوغراد، موقف ªا مة، نقل ªا م
سك، اخل  ». م�و
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�هيا يف اج%ع ّ اليت وفP ييل نص الالحئة تو>ر حبضور موظفني 16تبوقع  ك أ
 :مسؤولني

نظامت ّ لك لهيا دون حتفظ ويدعو ويوافق ¸ّركزية املّ�لجنة الحئة السيبارك ا,« ملا
نود ألن تدفعّ العامل ولكّولك تّاحلد إىل جل ا ّ األقىص ا سلل ّحضريات لالتفاضة ا مل ?ة ن

هاز املركزيّوأن تدمع هذا الغرض من طرف اّ ا«ي جل ا ، ّركزية املّ�لجنةلأªدث 
�ظر >لك ثقة أن تقر ّو |سو واّركزية املّ�لجنةر اي� فل بة ّيت ا�لّ نا س حظة ا الطالق مل

تصارها بة لضامن ا نا ناحلركة والوسائل ا س   ».مل

سيك  .�كام تالحظون، فقد �انت ا«ا¦رة 6رو

سيك دون و®ه حق ّيدعي 6رو � هم ّ أنّ نني مل  يف  يةلي ّأ  بواسطة لّسلطة الظفر #مه
ف|سواملؤمتر املركزي  ّ يا يف ّ¸امة يتاتل تو>ر وبأن25س  رو ّ أ  لّسلطةّه أحل ¸ىل الظفر #ك

تو>25ق�ل  يح. رك أ  .حصهذا �ري 

نني الظفر # �ل لّسلطةليلقد اقرتح  ±ني25ق  تو>ر  لس ب أ  :ك

ثورة اكن ميكهنم يف. ّأوال سلمي برتوغراد لألملانّ لك �لألن املعاد=ن   ؛�حلظة 

يا Ðيت برتوغراد بإ¸النه بصورة ّ ا«ي ألنه ال ميكن إصالح اخلطأ. ن |ه سو ف|وقع  ف
ّّييييمكشوفة و ّّ تو>ر25(ن عن رخي  تفاضة ةةةة¸ل¸ل¸ل¸لنننن ن، إال إذا بدأت  تفاضة )ك أ  قققق����للللّ

ت ّا  .دّارخي احملدل

يت  |Iة هتور سو تارخي  تفاضة  نني يعرف أن العدو، بعد ¸لمه  |اكن  ن ن ب في ّ � ّ ل
يت برتوغراد(برتوغراد  بالشفة يف سو {دوب ا سيك اكن  |6رو ل ف� بقى !)م ي، لن 

ّتعلق. مك�وف األيدي ّ األمر إذن #ي �اق العدول� نني # ّبة  س� ي ية بدء �لس  حبمت و
تارخي احملددقققق����للللن تفاضة  ّ ا رس. ل ّهذا ما  نف يف رسائ� لـيف ته  بع إدا مقديس رخي «ن

تو>ر25  ».ك أ
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�ت األªداث  �ل اج%ع مؤمتر ّحصةثبوقد أ نني فقد بدأت  تفاضة  ق وôة نظر  ن لي
يت ياوممع ف|سو يت برتوغراد للللّّّّسلطةسلطةسلطةسلطةظفر #ظفر #ظفر #ظفر #ل~س املؤمتر من . س  رو ف| بل سو

ّسكريةل اّ�لجنةوا سلطة مث سلمت ّثوريةلا ع ّا ف|سو ملؤمتر ال ّ يل ّ«� فإن. يتاتل ل حتا
سيك املطو 6ّرو يةÏ حول � ّأ رشمه ّ ا ف|سوة اعّيل ّ ّيل  . ة �ري ذات موضوعت

|وي وقوي وهو يقود امجلاهري  ححزنا، إذن،  سلطةهامجت ّ اليت ّثوريةلاب ّا  ل
|قة وأ¸د� ا. مهتاّ وحطّربجوازيةال  .نصاهبا إىل ألمورحلقها قد نرص� ا
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��	
��؟���م���������و� �

نا األساطري تو>ر،ّ اليت حطمها قد  سيك وأصدقائه حول ثورة أ كرشها 6رو � ّ ضد �
سيك من وراء رش هذه األساطري حول  إىل .لينني وحول احلزب �ما =ريم 6رو �

تحضريات تو>ر ومن وراء ا لأ لبقت حماوته األ�رية؟ ما هو مغزى وهدف ّ اليت ك س 
هجوم çقل الاكهل #ألعامل، لا سه  |ه احلزب  سيك يف وقت جيد  م الفكري لرتو نفف �

يه 6كر÷س |ه احلزب ّ لك ¸لوجيب  �صادي، يف وقت ال =ريد  فقواه �لهنوض   ق
نة #مل ست را سائل  {اف نقاش حول  ها ~ م لت �  ؟ّرةس 

سيك أنّيرصح  تو>ر«ذ� رضور� لـّ لك �6رو ولكن هل جيب <راسة . »كدراسة أ
تو>ر أن هن نني؟كأ �ي »رخي«ّ أي ليامج احلزب و بدأ و تو>ر  ي�هت هذا ألªداث أ ي ك

تو>ر ومن احلزب تفاضة أ تقاص من القائد الفعيل ال ك#ال ن أجنز هذه ّ ا«ي ن
 ن تفاضة؟

ّتعلقال  تو>ري |قة بدراسة ثورة أ ك األمر يف ا تو>ر . حلق �غي أن ندرس أ كما هكذا  �ي
تارخي �ب ا لو سيك هد. Tك �ي أن لرتو بد �من ا سعى . فا مغا=راهيل  أخرى عن ّمرة÷إنه 

ية خللق رشوط مالمئة إلªالل  |ةبطريق األعامل األد �سكالرتو يةّ حمل ّ ّا �لّين~{ . 

|ق  حتقيظن أنه من الرضوري أن يزنع عن احلزب و¦وادره أجمادمه وذ� من أ®ل 
|ة  نرص �لرتو �سكا |ة ال«ل تاريةج يديولو ّربو |دةل بعا حتت ّ لك  وتقدمي»ح الو طذ� 

ية�فطة  ّا �لّين~{ ! 

|ة ثالثة خصائص  �عارضة بصورة مطلقة مع ّممزي�سك�لرتو ها  مة  يةجتعل ّا �لّين~{: 

|ة . ّأوال �سكالرتو ثورة ّنظرية يه ّ ّا ثورة«، وّا<امئة ل ّا سيك »ّا<امئة ل هوم الرتو # � ملف
ثورةيه  ّا بار الل ثورة. ّثوريةة ّغار كقوّ الصّفالªنيعت بدون ا ّا إذا  يه، ّا<امئة ل
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نني، يه  بري  نا  يا تع لتعمل |ة ¸ىل احلركة ال»القفز«س  ّفال سأÏ الظفر « أو ح مبا�لعب 
تار� ال. »لّسلطة# �هنار ح% ألهنا حترم الربو يل  لإن ثورة من هذا ا س� يةلق ّرو  من س 

ثل يف صغار ال ملمتها ا ية«� �ضلت . ّفالªنيªليف ّا {ذ �لّين~{ ّ ضد 1905م 
|ة �سكالرتو ّ. 

نظر 6رو ييف  تربها ¦ ها ذاك؟ إنه  ية يف نضا يعسيك  } ل� توي ¸ىل ّنظرية�لين~ حت 
ث« ّخصائص معادية  سيك،  (»ورة�ل سيك . )»1905«�6رو ية�وملاذا يد=ن 6رو ّا �لّين~{ 

يةهذه ا<ر®ة؟ ألن إىل  ّا ّتاتورية دافعت دوما عن فكرة ا<�لّين~{ تارية الك ّربو  ل
|ةالالالالو |ةفال |ةفال |ةفال ّّفال ّّ ند هذا احلد، . حححح سيك ال يقف  كلكن 6رو ع  :تب ما ييلّ�

يةبناء ّ لك إن« ّا ياته بذور �لّين~{ يا ¸ىل األاكذيب والزتيف وحيمل يف  ط قامئ ªا ي ل
ياره  سيك (»!هنا |فري �25ش يدزة،  إىل �رساÏ 6رو  ).1913ف 

ي ناقضني  ّكام 6رون، حنن إزاء خطني  لك  .ام�

يا Ðة. ن| �سكالرتو شفيبة من احلزب ّ تعين الرّ يلُبلا ته ا ّي، من صال يلك دائه ة و¸لهب
نارص   |ةتعين . Tّهتازية�لعاملطلق  �سكالرتو نظمي ّ |دان ا لت يف  تّنظريةم ّ ا عا÷ش بني ل

ثوري ّا تل ّني و Tهتازيني، ا �لل يع ا,مو¸ات وا لكعا÷ش مع  ّتعج #الTهتازيّ اليت مج ني ّ
ت. دا�ل احلزب ¸ىل أساس الوªدة املطلقة ّتعرفون # يد رخي ل  »ªلف أوت«¦أ

�ه  |قحلصا فالر سيك 6رّ ~ني ّ ا«ي �و نارص من األو6زو فس تمجع أنصارا ملارتوف و ع
ت) أنصار مقاطعة ا<وما( ّوا |ني مكول ّصفويني والرتو |«� بذ� حز# �سك ّمنوذ . »اج

�عد ّومن املعروف أيضا أن هذا احلزب  لقضاء ¸ىل إىل اد األلوان اكن هيدف م
شفاحلزب  نا«فP اكنت . يلُبلا تربت »ت�الفا  القضاء ¸ىل ّ أن�لّين~{ّيةاع آنذاك؟ لقد ا

تطو»ªلف أوت« ّ هو الضامنة  تربت ل تاري فP ا عر احلزب الربو |ةل �سكالرتو  هذا ّ
ثابة القا¸دة  |ة«مباحللف  �لحزب»حلق|قا  . 

ناقضان �نا أيضا، كام 6رون، خطان   . مه
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ثا Ðة .ل| �سكالرتو همّ|ةلُبلشفات تعين  رياب من قادة ّ شو  Ïهي وحماو ال أعرف يف . �
يارا ميكن مقارته #ا نحلزب  |ةت �سكلرتو شويه قادة ّ بة يف  |ث الر � من  غ يةح ّا �لّين~{ 

يالك امل نني بـ.  �لحزبّركزيةلهوا سيك يصف  يقدميا اكن 6رو ّتغل حمرتف للك «ل� ّ مس 
يةما هو  ية الرو ّ�(لف يف احلركة العام س ّ ل  .»م

ّيف حصل أن çقل الاكهل هبذا العبء ا¦ سيك وهو  ّ 6رو ثل م  �الل ق|ل، موجود�
بالشفة؟ لقد ختل تو>ر مضن صفوف ا ّحركة أ ل ص من ذ� العبء وألقاه بني ك

هوامش ية«بدون هذه . لا |قّتعاون ®دي مع ّ أي  الصغرية، مل =كن»لعملا فالر ّ 
{ا سيك  ممك6رو ناشفةّنظريةّ أي »ªلف أوت« ّنظريةبفقد ألقي . �  إىل مل الوªدة مع ا

�ل  {ذ ما  همالت  قس� ا م ثورةمل ّا بالشفة و#لفع. ل لل، أية وªدة ميكن أن تقع بني ا
ية  ناشفة  ش وا نضالعمل ّا سلل ّ ا  ح؟مل

�ه  با�س ال قنفس املصري ا ثورة ّنظريةل ّا ّواªد فكر يف أ�ذ ُبلشفي ، ما من ّا<امئة ل
سلطة ّا |فريل �ارشة �داة ثورة  ف  سمحوا ì . م بالشفة لن  سيك يعمل أن ا ÷اكن 6رو ل �

|الء ¸ىل « سلطةس�#�لعب #ال ّا |ار  كام»ل سيك من  نني فمل =كن أمام 6رو خ يقول  � لي
يد ا إىل سوى  نضامم تأ سأÏ الظفر  بالشفة يف  يياسة ا ب م ل ف|سوس  ّ  يتاتل

يّا فP خيصّأم. ّفالªنيوال ّ اخلا ثص ّة ا ثة ل بالشفة(لا لاريابه من القادة ا ّفقد اضطر ) ت
ت سيك  6ّرو �ل يار نظر�ته�  .هن(يل عهنا بعد أن ¸ا=ن ا

تّإن ّ ا يعاون الل ّطويل بني ا فالر|قني و�لين~{ {ا إالّ سيك مل =كن  ّ 6رو ممك رشط ختيل�  ّ < 
ي سيك  6ّرو لك س� ّا عن أخطائه ا بقةل ية إىل مس ابقة وانضاممه دون أفاكر  ّا  ّلكن. �لّين~{

سيك تو>ر«÷س تعرض ّ ا«ي �6رو  .  �يس إ>راز هذا املعطى»كدروس أ

|ة �سكالرتو ست مواص� مّ ّ اجلديدة  |ة الل~ ها �سكة �لرتو فقدمية فقد تغري �ال ّ
تدÏ أكرث مقارنة # ها، لقد صارت ودودة أكرث و معوفقدت أمجل ر |ة÷ش �سكلرتو ّ 

س ّالقدمية رمغ حمافظهتا ¸ىل نفس ا |ةال حتارب . ّةامت اجلوهريل �سكالرتو  اجلديدة ّ
شوفة  يةمكبصورة  ّا �ي تفض�لّين~{  ّ ها ألهنفه تغال حتت  ّل   يفةظلّش  وال ميكن . ضعا 
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سب  |ةدفة صعود ّحملض الصن�أن  �سكالرتو نني إىل ّ رسح بعد أن فقد�  ليا ما اكن . مل
{ا نني ما =زال  |ة أن تغامر هبذه اخلطوة اخلطرة لو اكن  �لرتو� يسك بي ل � . 

|ّمزياخلطوط املمايه  ّة �لرتو  ة اجلديدة�سك

1 . Ïثورةمسأ ّا ي.ّا<امئة ل ّ ال 6رى الرتو بصورة ّ<فاع ة اجلديدة ªا®ة يف ا6كس 
ثورة ّنظريةوفة عن مكش ّا يل أنّا<امئة ل �في  ّ بل  ب�سج تو>ر قد أك6ك ّ ثورة أ دت ك

ّي ثورةا فكرة لك ّا ت(لص اّا<امئة ل نّ و لس  ية�|Iة ا� لتا يةل~ست : ّل ّا �لّين~{ Ïو� ي?ة و مق  حص
�ل احلرب ّ ا«ي ّإال يف اجلزء ية ما  تو>ر، أما  قشأ بعد احلرب ويف فرتة ثورة أ } ك لين~� ّ
�ل  ثورةقوما  ّا ي?ة ل حص�ي �ري  سم . هف ّوهكذا  يةتق ّا بني إىل �لّين~{ : م{فصجزئني 

ّي �ل احلرب ولين~{ يةقة ما  ّا |ةتعزتم ّ اليت  اجلديدة�لّين~{ �سكالرتو ها ألفاكرها ّ يع تطو
 . ّاصةاخل

يةولكن حنن نقول أن  ّا ست �لّين~{ ية مكونة من ¸دة قطع بل يه ّنظريةل~  تقا ئ ا  ّنظريةن
شأت يف تجزئة  ��ري قاب�  تIارب ثالثة ثورات ويه اآلن 1903 �ل �ت  ب وا  ّنظريةغت
ية بقة العام� العا ملنضال ا نني. لط  :لييقول 

يّ|ةلُبلشفاو®دت ﴿  ّ ياة اكت س ّار يف ا {ذ لحل ية وMحزب  ميا جيب . 1903س 
تارخي  نظر  لأن  يع املراªلّ|ةلُبلشفان مج Mلك مع  يع ّ اليت ّ �س تطمرت هبا ليك  ّ

يف  هم  متّكأن  الظروف صعوبة، هذا أكرث صون، يف تق ولأن خت{ت من ¦نف
باط احلديدي ية�لبدونه ما اكن ّ ا«ي نض  ّبقة العام ل �رصط : لينني( ﴾.ت� أن 

سارية«مرض  ّا يةفويلّالط »ل~ يو ّ يف ا ع  .)لّش 

ية وّ|ةلُبلشفا ّا نفس اليش�لّين~{ تلفان  �طابقان، هام اسامن   ّ ل خم  ّنظرية ّ«� فإن. ءم
يةتقس مي  ّا يةالقضاء ¸ىل  إىل  6ريمقسمني إىل �لّين~{ ّا �لّين~{. 

 .ي الغربة ال تصلح �لحزب يف يشءّنظريةلال ªا®ة �لقول بأن هذه ا
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يا Ðة ّنظريةلا. ن| �سكالرتو |ة سعت . اجلديدة حول احلزبّ �سكالرتو  إىل  القدميةّ
شفختريب احلزب  سة ) وممارسة (ّنظريةعن طريق ي لُبلا |ك ا ملفلالوªدة مع ا مل�شف

|ةوحتاول . تذ¦رهاّ حىت يدال Tرّواليت  �سكالرتو  اجلديدة ختريب احلزب عن طريق ّ
ية« ®ديدة ّنظرية ثل يف معارضة الكوادر »طدميقرا يل ّ|ةلُبلشفا6مت  جل القداىم #

 . اجلديد يف احلزب

|ةتقّسم  �سكالرتو مية إىل ب رخي حزناّ |ث ا �ني من  لقفرتتني  ح �ل : خمتلف قفرتة ما 
تو>ر متيتع. كوفرتة ما بعد أ تو>ر  �ل أ ت�ترب أن فرتة ما  ك تارخي« إىل ق �ل ا لما  ، يه »ق

تو>ر بدأ إال بعد أ |قي �لحزب فال  تارخي ا كجمرد فرتة حتضريية، أما ا ي من ôة، . حلقل
تارخي«، »القداىم«جند الكوادر  �ل ا لما  هة األخرى جند احلزب اجلديد »ق جل، ومن ا

|قي واحلزب  تارخيي«حلقا بات أ. »لا  ن هذا الرمس الطريف هيدفثهل من ªا®ة إل
 ختريب الوªدة بني الكوادر القدمية واجلديدة �لحزب؟إىل 

 . ي الغربة ال تصلح �لحزب يف يشءّنظريةلال ªا®ة �لقول بأن هذه ا

ثا Ðة. ل| �سكالرتو |ة سعت .ّ|ةلُبلشفا وقادة ّ �سكالرتو نني  إىل  القدميةّ ي تقاص من  لن
سعاها أ تاجئ  مدون اخلوف تقربا من  ن |ةما ي �سكالرتو سعاها مع ّ �واصل  م اجلديدة  ف

{اف متيش  |ةس ت�بعض احلذر، حتاول ا �سكالرتو ننيّ يل املدحي  ي القدمية مع  �ل¦ .
�ç |د تقدمي بعض األ تقد أنه من ا موأ ملف  . ع

نني ذ�  ثوري ا«ي لييعرف احلزب يف  ّا ّ {ه يعرف ّ أي ال يرتاجع أمامل لكيشء، و
نني اكن ªذرا ومل =كّأيضا أن |هّن حيبلي  بالغ  تطرف ا ف ا مل فقد اكن حيارب حبزم . ل

ّأوئك ا« سيك إىل =ن ميارسون القمعل çل 6رو �الغ فهيا  �در®ة  م ّت?د. م سيك ي �ث 6رو
نني تابه عن  يعن هذا املوضوع يف  نني مل حيارب . لك ثه أن  يت(لص من ªد ي لس  �

بالغات يف القمع وأنّجبدي ّة ا �هتز مل يد ¸«يه اكن  تأ ¦لك فرصة ساحنة  �ل ىل رضورة ّ
بعة ال،104ص  (»القمع يةلط ا ّرو ّت. )س  فالر|قضح من عرض ي سيك أنّ ّ 6رو نني � لي 
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بالشفة دموي ّاكن أكرث ا نني يف هذه الصّ أي .ةل سيك إل>راز  ªّا®ة دفعت 6رو ي ورة ل�
شو ّا به مطلقا الصّ اليت هةمل ّال  |�ش  ّورة ا  ة؟حلق|ق

نني ذ�  فالر|قلييعرف احلزب يف  ّúمنوذ سائل بصورة ّبحيال ّ ا«ي b ا ملذ ªل ا ّ
ّ{فردة بدون نقاش معم تصم ئة ا بقة  شارة  ّق وا K ي س  ه� �لم ّت?د. ةس سيك يف ي �ث 6رو

نني لكن الصورة يتابه أيضا عن هذه املزية  نه أقربّ اليت �لك ها  ع=ر ر®ل ا<=ن  إىل مس
يين شالك األكرث ّ ا«ي لصا ملحيل ا يةّ ّأ �ب مع� انطالقا من مه ملك يف اجلو الصامت 

سامءتعال  . لمي ا

متعوا ~يس؟ ا تأ يف قرر حزنا ªل ا,لس ا س هل 6ريدون معرفة  س ل ب سيك إىل ّ¦  :�6رو

نني« يني : ليقال  ~يس، لكن ماذا نفعل مع  شرتا تأ بعا ªل ا,لس ا ¦جيب  ل سط ّ
ثوري ّا ساريني؟ل  ل~ني ا

نا قائال �العجوز �توسون نا و نصحطمأ ~يس:ن تأ سفوا ا,لس ا س ا ل بادل � �ارشة بعد  ت  م
 .  اخلطبأوىل

نني فرªا! >رافو  تك؟:ليصاح  تقول جام ي?ا، لكن ماذا  يح  ع ما هو  س  حص  حص
توم يف هناية األمر �لون األمر ا بعض مرتددون لكهنم  حملا يقل سيك( »س ّ حول : �6رو

 ).لينني

يف اخت ّهل 6ريدون معرفة  متعوا ¦ س ذ حزنا القرار حول ا,لس األ¸ىل �لحرب؟ ا ب
سيك إىل أيضا  :�6رو

�ش لكام أذهبMنت أقول « تصني :هيئة األراكن إىل ليلفالدميري ا سامهة  خم بدون  م
 . ّ®ديني وذوي �ربة لن خنرج أبدا من الفوىض

ت: أ®اب  - {ا # يا يقومون  {هنم  ّيح و ل ن خب س  �حص يدلك  .¦أ
�ش: قلت  - مفنلحق >لك مهنم  ّ  س 
شني : قال - نني، لكن جيب أن =كونوا  شني إ �سن أن نلحق >لك مهنم  ث � مفتح مف ّ ÷س 
نا ذ�� نقصيطني و ال   . يش 
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سيك(. »وهكذا مقت بإرساء أسس ا,لس األ¸ىل �لحرب نني: �6رو  ).ليحول 

�ب  فالر|ق=كهكذا  تارخيّ سيك ا ل 6رو � . 

نا  فالر|قلملاذا =روي  رشّ سيك هذه األساطري ا ّ 6رو ل نني� لي|ة؟ ليك =رفع من ماكنة   :ق
نا تصديقه  .¸لييصعب 

نني ويقدره لكونه أع ّيعرف احلزب  ر=ن وأكرث ّظم مار¦يس يف عرص� وأمعق املفكلي
ثوري ّا شكّني �ربة وأنل ّه ال ميكن أن  |ة� بال |ل <يه حنو ا Tك يف وجود أدىن  . لم

بالTيك نني ذ� ا نا  سيك =رمس  ل6رو ي ل تو>ر بأن ّ ا«ي ل� كشري ¸ىل احلزب يف أ ÷
سلطة÷س تويل ¸ىل « ّا |سوس تقالل عن ا# وّاصة بقواه اخلل فل . »يت ودون ¸لمهّ
|قةّبق يل أن أوحضت أن هذه القصس  توي ¸ىل ذرة من ا حلقة ال   . حت

±بما هو  �ّ ا«ي لّسا سيك  ّجعل 6رو يتك نا � يع؟ أ ناء رواية هذا الزتيف ا س د  لفظ ي لع
نني؟ يإزاء حماوÏ لالتقاص من   لن

|ة اجلديدةّمزيت² يه العالمات امل  .�سكة �لرتو

ثل خطر   Pة=متف| �سكالرتو ثل ّ |ةيف أن =مت اجلديدة؟ إنه  �سكالرتو |هتا ّ ج حبمك إيديولو
رشاحئ �ري الّ لك لها يع ا بح نقطة  لاحلظوظ ليك  جتم تاريةتص ّربو ال 6ريد سوى ّ اليت ل

ّتاتوريةإضعاف ا< تارية الك ّربو هال  .تفسخ و

هجوم الفكري اجلديد :س�سألونين �ات احلزب القادمة إزاء ا ل وماذا بعد؟ ما يه وا ج
سيك؟ �لر|ق 6رو�  ف

|ة ّلقد حتر¦ت �سكالرتو � وسف قوا¸دها ومن واجب احلزب دفن ّ|ةلُبلشفا إلزاªة ّ
|ة �سكالرتو |ةّ ثا عن عقو#ت. ج كإيديولو ينا ªد سامّ ضد مسع . نقاملعارضة وخطر اإل

�لّالرفاقهذا هراء أهيا  يق، حزنا قوي وªازم وال  سامّ أي ب ا العقو#ت فأ� ّأم. نقا
نا يف ªا®ة اآلن �لعقو# ها رصاªة،  لس أ¸ار  معل إيديولوú شامل إىل ت بلض

|ةّضد  �سكالرتو ثة من ®ديدّ  .ملنبع ا
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|ةمل Tرغب يف هذا اجلدل الفكري لكن  �سكالرتو ها املعادي ّ شا نا  ته  ط فر � ي بض ¸ل
ّي تعد. ة�لين~{ ّإذن، حنن   .ّالرفاقون أهيا مس 
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